
                                                                             
      Finanční úřad pro hlavní město Prahu             V Praze               
      Štěpánská 28                                     dne                   
      111 21  PRAHA 1                                                        
                                                     
      Územní pracoviště pro Prahu 9                  
      Drahobejlova 945/48                            
      190 21  PRAHA 9                                
      Čj.:      4807247/13/2009-05801-105096         
      Vyřizuje: Husáková Lenka                       
      Telefon:  283 018 252       linka:   252       
      Č.dveří:  104                                  
                                                     
    Daňový subjekt: 
                                                                             
      Glentyn(e), s.r.o.                                                     
      V chaloupkách 352/53                                                   
      PRAHA 14 - HLOUBĚTÍN                                                   
      198 00  PRAHA 98                                                       
                                                                             
    Číslo spisu:   12447/2013 
 
 
                              R O Z H O D N U T Í                            
                                  o registraci                               
 
    Shora uvedený správce daně rozhodl podle § 129 odst. 1 a § 130 zákona 
    č. 280/2009 Sb., daňový řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen 
    "daňový řád") tak, že daňový subjekt Glentyn(e), s.r.o., V chaloupkách 
    352/53, PRAHA 14 - HLOUBĚTÍN 198 00  PRAHA 98 
 
                                   registruje                                
 
     - k dani z příjmů jakožto poplatníka daně z příjmů s účinností ke dni 
    oznámení tohoto rozhodnutí 
 
                                  a přiděluje                                
 
    daňovému subjektu následující daňové identifikační číslo DIČ: CZ01985680 
 
 
    Odůvodnění:                                                              
 
    Vzhledem k tomu,  že podle ust. § 101 daňového řádu  lze při správě daní 
    ukládat povinnosti a přiznávat práva pouze rozhodnutím a toto rozhodnutí 
    je pro příjemce právně účinné řádným doručením, je nezbytné, aby v zájmu 
    právní  jistoty  byl  daňový subjekt  o  registraci  k  dani informován 
    účinným rozhodnutím.   Z tohoto důvodu  správce daně rozhodl o přihlášce 
    k registraci, jak uvedeno shora ve výroku. 
 
    Daňové identifikační číslo je daňový subjekt povinen uvádět ve všech 
    případech, které se týkají daně, ke které byl pod tímto daňovým 
    identifikačním číslem registrován, při styku se správcem daně a dále 
    v případech stanovených zákonem (ust. § 130 odst. 2 daňového řádu). Při 
    všech platbách poukazovaných správci daně se použije jako variabilní 
    symbol kmenová část DIČ (tj. číslo za kódem CZ). 
 
    Změny údajů, které je daňový subjekt povinen uvádět při registraci, a to 
    včetně zániku jeho daňové povinnosti u některé z daní, je povinen 
    oznámit shora uvedenému správci daně do 15 dnů ode dne, kdy nastaly, 
    popřípadě požádat o zrušení registrace, jsou-li pro to dány důvody (ust. 
    § 127 daňového řádu). Povinnost oznamovat změny se netýká údajů, ke 
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    kterým má správce daně automatizovaný přístup. Seznam těchto údajů je 
    zveřejněn na úřední desce výše uvedeného správce daně a způsobem 
    umožňujícím dálkový přístup (ust. § 127 odst. 4 daňového řádu). 
 
    Nevznikne-li daňovému subjektu ve zdaňovacím období daňová povinnost 
    k dani, ke které je registrován, je povinen sdělit tuto skutečnost výše 
    uvedenému správci daně ve lhůtě pro podání daňového přiznání nebo 
    vyúčtování (ust. § 136 odst. 5 daňového řádu). 
 
 
    Poučení:                                                                 
 
    Proti tomuto rozhodnutí se může příjemce rozhodnutí odvolat ve lhůtě 30 
    dnů ode dne jeho doručení. Odvolání je nepřípustné, směřuje-li pouze 
    proti odůvodnění rozhodnutí. Odvolání se podává u toho správce daně, 
    jehož rozhodnutí je odvoláním napadeno. Podané odvolání nemá odkladný 
    účinek (ust. § 109 daňového řádu). 
 
 
 
              Otisk                             Ing. Lubor Kopačka 
             úředního                             vedoucí oddělení 
              razítka
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