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Na podsta\die art.96 ust.4 ustawy z dnia
poz. 535 z póŻn. zm.) naczefnik urzędu
irAcEK GDoWSKT
ur. 03.]-2.]-973 sLUPsK
imiona rodziców: ECKHARD,

o Numerze Ident,yf ikac j i podatkowe j

8 3 9110 91_ 64

Podatnik ma obowiązek poslugiwania się
W art"96 us!.11 ustawy z dnia 11 marca
*) Niepotrzebne skreślić.

Nadawca:
IJRZĄD SKARBOWY W SŁUPSKU
SZCZECIŃSKA 59
SŁUPsK
76_zaa SŁUPSK

NACZELNTK URZĘDU SKARBOWEGO
W SŁUPSKU

Slupsk, dnia 05 -1-2.2Ot3

POTWIERDZENTE ZARE,]ESTROWANIA PODMTOTU
,JAKO PODATNIKA VAT

]_1 marca 2a04 r. o podatku od towarów i usług (Dz.U. Nr 54,
skarbowego potwierdza zarejestrowanie podatnika o nazwie:

EUGENTA
zCslaC

j ako:

PoDATNIKA VAT czYNNEGo / PeDa#§+{<ł,_ .v,
źrdoińł*€rffi€€t. N Ac4F L ry |

uńdu stars{,cgo w sfupsku' ,-*\\]\ \l'-\:)t-'

Anyw strzelechą
(podpis z podaniem imienia, nazwiska i stanowiska służbowego)

Numerem Tdentyfikacj i Podatkowej na zasadach określonych
2004 r. o podatku od towarów i usłuq.

Opbtę sbńołą w wvsokości Ą10 6 ,

wołacono rv dniu 05_ łl l§tt".

Adresat:
JACEK GDOWSKT

wrśntowł tł
KOBYLNTCA
76-251- KoBYLNrCA
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