
FinanČní úřad V šumperku
Gen. Svobodv 38
781 01 SUMPERK
Č].. .75631 /OB/39B9OO/6t2g
Vyřízu;e: Skřivánek Michal
Telefon: 5B3 386 42B línka: 42B
Fax: 583 216 4l4 č.dveří: 110
Pracovišt-ě: odd. reqistrační a evi.dence daní

LJdrr(')vy 5L-r.rJJ cr!L :

Všumperk
dne 18.06.2008

VEPPA SPK, S
KUNČ]CE 56
7B8 32 STARÉ MĚsro poo SNEZNTKEM

Čís1o spisu: 338 /2a08

Podle S 33
^ ^^*l -f l-.id lí)L)-vrdLNL-r/ vc
rlanítt\ -icl-a rr/t

od 18.06.2008 a

osvĚočENÍ
o registrací

odsL. 12 a 13 zákona č.33"7/1992 Sb., o správě daní
znění nnzr]ěi šír^'h nřprini <li Irlál a ian |lryÁVan 

^ 
qnrÁrrÁ

\sq!e rylqv!

shora uvedeného správce daně zaregistrován s účínnoscí
je Vám přiděleno toto daňové identifikační číslo:

Drč: Czz.l 842339

Pod]e s 95 odst.7 zákona č. 235/2004 sb.,
Ve znění pozděj ších předpísů j ste

plátcem daně z přidané
s účinností od 01..07

^ ^-h; - nř.i.]:nÁ hnrlnnIrrU uaffl á }JlluqrlE frvql1UL}/

hodnoty
.2008

Daňové identífikační číslo musíte uvádět ve všech případech komuníkace
cÓ =nrjrrnom Á.ně a v dalších případech, pokud tak stanoví zvláštní zákon
(Š J] odst.12 zákona o správě daní). Při všech p}atbách, poukazovanýchq^-árrni rr:ně nnrlži itc iako variabítní srrmbo.] kmenovou část DIČ/ Irvg!

lt*j ňíql n 7A kódem CZ) .\ul.

Veškeré změny údajů, týka;ící se Vaší regiscrace, jste povinen oznámic
shora uvedenému správci daně do 15 dnů ode dne, kdy nastaly (s 33 odst.7
--ir,^^- ^ ^^--<-,"Zaliullcl" L spIdVe O.anI)

Protí tomuto rozhodnutí se můžet-e odvolat do
.ásl er]rrie nn -iehn r]nrttěcní nísemně nelr6 ústně

-I."/ťlugitllrg

ttrrer]cnÁhn snr.áVce daně. odvolání nemá orlkl .ar]ní,'
o správě daní )

30 dnů ode dne, kcerý
.]^ ň,^ts ^l-^a . ' Ll shoravu P!ULVNUJU

účínek (s 48 zákona
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In- \/r ' em HloseK
vedoucí oddě1ení

raa.i ql-raňn í1rn - ÓŤ'i A-n^^ Á:, .
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