Finanční úřad pro hlavní město Prahu
Štěpánská 28
111 21 PRAHA 1
Územní pracoviště pro Prahu 5
Peroutkova 263/61
150 00 PRAHA 5
Čj.:
1756874/22/2005-40512-107232
Vyřizuje:
Šmídová Dana
Oddělení registrační II
Telefon:
251 112 235
č. dveří: 243
E-mail: Dana.Smidova@fs.mfcr.cz

V Praze
dne
Elektronicky podepsáno
09. 03. 2022
Filipová Zlatuše
vedoucí oddělení a zástupce
ředitele odboru

Daňový subjekt
DIČ: CZ09244514

Business Target s.r.o.
Bucharova 2657/12
PRAHA 13 - STODŮLKY
158 00 PRAHA 58
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: CZ09244514.
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.
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, povinni
podle tohoto nařízení a podle § 57 až § 60 zákona č. 242/2016 Sb., celní
zákon,
plnit povinnosti vyplývající z těchto
právních
předpisů
(předávání výkazů pro Intrastat o odeslaném nebo přijatém zboží celnímu
úřadu v situacích stanovených výše uvedenými předpisy a nařízením vlády
č. 244/2016 Sb.).

Celní úřad pro hlavní město Prahu, Praha 1, Washingtonova 7, 11354, Praha 1
Business Target s.r.o.
Bucharova 2657/12
Praha 13
15800
CZ - Česká republika

Č.j.: 169396/2022-510000-21
Vyřizuje: Stecherová Zuzana, Mgr., nstržm.

Dne 11.3.2022

Celní úřad pro hlavní město Prahu, Praha 1 (dále jen „celní úřad") vydává toto

ROZHODNUTÍ
V souladu s ustanovením článku 9 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 952/2013, kterým se
stanoví celní kodex Unie, a v souladu s příslušnými ustanoveními zákona č. 280/2009 Sb., daňový řád,
ve znění pozdějších předpisů, se osobě
Business Target s.r.o.
přiděluje identifikátor hospodářského subjektu (číslo EORI) pro potřeby celního řízení, a to

CZ09244514
který je osoba povinna uvádět při komunikaci s celními správami členských zemí Unie, jakož i do
příslušných kolonek celního prohlášení podávaného jak v písemné, tak i v elektronické podobě.
Pokud dojde k jakékoliv změně výše uvedených údajů (název a adresa), změnu oznamte neprodleně
celnímu úřadu.

Odůvodnění
Vzhledem k tomu, že osoba poskytla celnímu úřadu veškeré identifikační údaje požadované příslušnými
předpisy k její registraci, rozhodl celní úřad tak, jak je uvedeno ve výroku tohoto rozhodnutí.

Poučení
Proti tomuto rozhodnutí je možno se odvolat písemně, ústně do protokolu nebo datovou zprávou, která
je opatřena zaručeným elektronickým podpisem, nebo která je odeslána prostřednictvím datové
schránky, ke Generálnímu ředitelství cel prostřednictvím tohoto celního úřadu do 30 dnů ode dne jeho
doručení. Odvolání nemá odkladný účinek.

Vincík Jaroslav npor.
Vedoucí odd. celního a ZVO
razítko
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