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z obchodního rejstríku, vedeného
Krajským soudem v Ústí nad Labem
oddíl C, vložka 20820

Datum zápisu: 21.srpna
Obchodní

2004

firma: Killich

Sídlo: Raspenava,
Identifikacní

s.r.o.

Lužecká

350, PSC 464 01

císlo: 254 93 558

Právní forma: Spolecnost

s rucením

omezeným

Predmet podnikání:
-

velkoobchod
specializovaný maloobchod
pronájem a pujcování vecí movitých
zprostredkování
obchodu

Statutární

orgán:

Jednatel: Petr Killich, r.c. 680415/0507
Raspenava, Lužecká 350, PSC 464 01
den vzniku funkce: 21.srpna 2004
Zpusob jednání:
Jednatel jedná jménem spolecnosti ve všech vecech samostatne.
Podepisuje se tak, že k napsané nebo natištené obchodní firme
pripojí svuj podpis s uvedením funkce jednatel.
Spolecníci:
Petr Killich, r.c. 680415/0507
Raspenava, Lužecká 350, PSC 464 01
Vklad: 200 000,- Kc
Splaceno: 200 000,- Kc
Obchodní podíl: 100 %
Základní

kapitál:

--------------

200 000,- Kc
Správnost

Krajský
Císlo výpisu:

tohoto výpisu

.'

se potvrzuje

soud v Ústí nad Labem - pobocka

---

Liberec

-----
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Financní úrad ve Frýdlante
Komenského nábreží 680
464 01 FRÝDLANT
Cj.:
305/05/193970/6941
Vyrizuje: Martínková Lenka
Telefon: 482 363 337
Fax:
482 363 364

V e Frýdlante
dne 10.01.2005

linka:
337
c.dverí: 12

Danový subjekt:
Killich s.r.o.
Lužecká 350
RASPENAVA
464 01 FRÝDLANT V CECHÁCH

o S VED

C E N

Í

o registraci
Podle § 33 odst. 11 a 12 zákona c.337/1992 Sb., o správe daní
a poplatku, ve znení pozdejších
predpisu (dále jen IIzákon o správe
daní II)
, jste u shora uvedeného správce dane zaregistrován s úcinností
od 10.01.2005 a je Vám prideleno toto danové identifikacní císlo:
DIC:

CZ25493558

Podle § 95 odst.7
zákona c. 235/2004 Sb., o dani z pridané hodnoty,
ve znení pozdejších predpisu jste
plátcem dane z pridané hodnoty
s úcinností od 01.02.2005
s mesícním zdanovacím obdobím
Danové identifikacní císlo musíte uvádet ve všech prípadech komunikace
se správcem dane a v dalších prípadech, pokud tak stanoví zvláštní zákon
(§ 33 odst.11
zákona o správe daní). Pri všech platbách, poukazovaných
správci dane, použijte
jako variabilního
sYmbolu
cást tohoto císla
za kódem CZ.
Veškeré
zmeny údaju, týkající
se Vaší registrace, jste povinen oznámit
shora uvedenému správci dane do 15 dnu ode dne, kdy nastaly (§ 33 odst.7
zákona o správe daní) .
Proti tomuto rozhodnutí
se mužete
odvolat do 30 dnu ode dne, který
následuje po jeho dorucení,
písemne nebo ústne do protokolu u shora
uvedeného správce dane. Odvolání
nemá odkladný
úcinek
(§ 48 zákona
o správe daní ).
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