
výpís

z obchodního rejstříku, vedeného
Městským soudem v Praze
oddíI C, vIožka 104158

Datum zápisu; 3.Iedna 2005

obchodni firna; Asíslmport s.r.o.

Sid]o; Praha 10, Horní Měcholupy, .Ianovská 393, Psč ].o9 oo

Identifikační čis].o: 272 03 093

Právni forma; Spoleěnost s ruěením omezeným

pradmaT 
^^d-1Plnf:

- velkoobchod

PŤeďrtět činnosti:

- pronájem nemovítostí,bytů a nebytouých prost,or bez poskytování
jiných nž zák]-adních s1užeb spojených s pronájmem

Statutárn1 orqán:

jednate1 : Martin .Iuna. ř.ě. 680520/1040
Praha 1o, Horní MěchoJ.upy, .ranovská 393, Psě 109 oo
den vzniku f,unkce: 3.ledna 2005

.7ednate1 jedná jménem spoleěnosti ve všech věcech samostatně
v plném rozsahu.

SpoJečnici:

Martin iluna, ř.ě. 680520/1040
Pra'ha 1-0, Horní Měcholupy,
Vklad: 200 000'- Kě
Splaceno: 100 I
obchodní podíl: 1.00t

v^1,1^-l^: i--^.i+-ua^!qv'l! no1'. 'á} : 2oo 000 / - Kě

--;-.--- Správnost tohoto

.Janovská 393, Psc 109 00

\rlpr-su se potvrzuje

Městský soud

čísto

tovil: Nenadálová
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Finanční úřad pro Prahu ]-0
Petrohradská 1'486 / 6
101_ 00 PRAI{A 10

251'7 39 / 0 I / 0]-0e 03 / 503 9
Vyřízuje: Borčová Danuše
Telefon z 261 27I 431 línka : 1-431.
Fax: 267 27L 30]- č.dveří: 43L

Daňowý subjekt:

V Praze
dne 02.07.2008

Asislmport s.r.o.
.fanovská 393
PRAHA 15 - HoRNÍ MĚCHoLUPY
l_09 00 PRAHA 1t-1

čís1o spisu : 1'0233/2005

VEDCENI
regístraci

Pod1e s 33 odst. 12 a 13 zákona č.337/1.992 sb., o správě daní
a poplatků, ve znění pozdějších předpisů (dále jen ''zákon o správě
daní''), jste u shora uvedeného správce daně zaregistrován s účinností
od 03.01.2005 a je Vám příděleno t'oto daňové ident'ifikační číslo:

DIč: cz272o3o93

Současně se ukončuje platnost osvědčení o registraci
čj . 71.46O/05/oIO9OI/5645 ze dne 28.02.2oó5.

Podle s 95 odst.7 zákona č. 235/2004 sb., o dani z přidané hodnoty,
ve znění pozdějších předpísů jste

plátcem daně z přidané hodrroty
s účínnost.í od 01.03 .2005

Daňové identifíkační číslo musíte uvádět ve všech případech komunikace
se správcem daně a v dalších případech, pokud tak stanoví zvl-áétni zákon(s 33 odst.12 zákona o správě daní). Při' všech platbách, poukazovaných
správcí daně, použijte jako variabílní symbol kmenovou část D]č(tj. číslo za kódem CZ) .

Veškeré změny údajů, týkající se Vaší registrace, jste poyínen oznámit
shora uvedenému správci daně do 1.5 dnů ode dne, kdy nastaly (s 33 odst'.7
zákona o správě daní).

Protí tomuto rozhodnutí se můžete odvolat do 30 dnů ode dne, který
nás1eduje po jeho doručení, písemně nebo ústně do protokolu u shora
uvedeného správce daně. odvolání nemá odkladný účinek (s 48 zákona
o správě daní ).

Borčová Danuše
správce registru
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