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Daňový subjekt
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SHOSHANNAH, s.r.o.
Tržiště 372/1
PRAHA 1 - MALÁ STRANA
118 00 PRAHA 011

R O Z H O D N U T Í
o registraci k dani z přidané hodnoty
Shora uvedený
správce daně Vás podle ust. § 129 odst. 1 zákona
číslo 280/2009 Sb., daňový řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen
"daňový řád"), na základě přihlášky k registraci k dani z přidané
hodnoty
registruje jako plátce daně z přidané hodnoty
Vaše daňové identifikační číslo DIČ pro tento účel je: CZ03220621.
Podle ustanovení § 6f odst. 1 zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané
hodnoty, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "zákon o dani z přidané
hodnoty"), jste plátcem daně z přidané hodnoty ode dne následujícího
po dni oznámení tohoto rozhodnutí.
Poučení
Proti tomuto rozhodnutí se může příjemce rozhodnutí odvolat ve lhůtě
do 30 dnů ode dne jeho doručení. Odvolání je nepřípustné, směřuje-li
jenom proti odůvodnění rozhodnutí. Odvolání se podává u správce daně,
jehož rozhodnutí je odvoláním napadeno. Podané odvolání nemá odkladný
účinek (§ 109 daňového řádu).
Upozornění
Vaším zdaňovacím obdobím je kalendářní měsíc (§ 99 zákona o dani
z přidané hodnoty). Případnou změnu
zdaňovacího období
upravuje
ustanovení § 99a zákona o dani z přidané hodnoty.
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Plátci daně z přidané hodnoty a identifikované osoby jsou v situacích
podle čl. 7 nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 638/2004
ze dne 31. března 2004 o statistice Společenství obchodu se zbožím mezi
členskými státy a o zrušení nařízení Rady (EHS) č. 3330/91, povinny
podle tohoto nařízení a vyhlášky č. 201/2005 Sb.,
o statistice
vyváženého a dováženého zboží a způsobu sdělování údajů o obchodu mezi
Českou republikou a ostatními členskými státy Evropských společenství,
ve znění p. p., plnit povinnosti vyplývající z těchto právních předpisů
(předávání výkazů pro Intrastat o odeslaném nebo přijatém zboží, které
není pro celní a daňové účely deklarováno na jednotném správním dokladu
- výkaz se předává celnímu úřadu v situacích stanovených výše uvedenou
vyhláškou).
Povinná elektronická forma podání podle § 101a zákona o dani z přidané
hodnoty. Povinnost se týká podávání daňového přiznání, dodatečného
daňového přiznání a hlášení, a to včetně jejich příloh, dále přihlášky
k registraci za plátce a oznámení o změně registračních údajů.
Podání má povinnost činit elektronicky plátce, který je
-právnickou osoba,
-fyzickou osoba, která přesáhne zákonem pro tento účel stanovený obrat
6 000 000,- Kč za nejvýše 12 bezprostředně předcházejících po sobě
jdoucích kalendářních měsíců,
-fyzickou osoba, která má zákonem stanovenou povinnost činit podání
elektronicky.
Pokud
nebyla
přihláška
k registraci plátce podána v předepsané
elektronické
formě, je toto
rozhodnutí o registraci
považováno
za upozornění na zmíněnou povinnost.
Další podání, která nebudou v předepsané elektronické formě, budou
posuzována jako podání, která mají vadu podání se všemi důsledky, tzn.
správce daně bude postupovat v souladu s ustanovením § 74 daňového řádu.
V případě, že nebude na základě výzvy ve stanovené lhůtě vada podání
odstraněna, postupuje správce daně dále ve smyslu zásady oficiality vč.
případného uložení zákonem upravených sankcí za nesplnění předmětných
povinností.
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