
(II) GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY, AL Niepodległości 208, 00-925 Warszawa

I Podstawa prawna: rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 27 lipca 1999 r. (Dz. U. Nr 69, poz. 763, z późno zm.)

~ KRAJOWY REJESTR URZĘDOWY PODMIOTÓW GOSPODARKI NARODOWEJ

URZĄD STATYSTYCZNY W OPOLU
45-951 OPOLE, UL. KRAKOWSKA 53A
tel.: (0-77) 4230110-11, faks: (0-77) 4230125, e-mail: SekretańatUSopl@Statgov.pl

data: 18-02-2009

ZAŚWIADCZENIE

o numerze identyfikacyjnym REGON

Zaświadcza się, że na podstawie złożonego wniosku jednostka organizacyjna niemająca osobowości
prawnej
o nazwie: PRIMA -SPÓŁKA JAWNA JOLANTA REJ
i siedzibie w: województwoOPOLSKIE

powiat KRAPKOWICKI, gmina/dzielnica/delegaturaGOGOLIN - MIASTO
adres:GOGOLIN, UL. PASIECZNA 12

47-320 GOGOLIN
otrzymała numer identyfikacyjny REGON:

531307954
Do powyższego numeru przypisane są między innymi następujące informacje:

Szczególna forma prawna:
Własność:

18 SPÓŁKI JAWNE

214 WŁASNOŚĆ KRAJOWYCH OSÓ8 FIZYCZNYCH

Rodzaj przeważającej działalności:
wg Polskiej Klasyfikacji Dzialalności(PKD 2007)
wg Polskiej Kiasyfikacji Działalności (PKD 2004)

4941Z TRANSPORT DROGOWY TOWARÓW
60248 TRANSPORT DROGOWY TOWARÓW POJAZDAMI

UNIWERSALNYMI
Liczba jednostek lokalnych: l

Zaświadczenia o numerach identyfikacyjnych REGON nadanych jednostkom lokalnym drukowane są
odrębnie.

Uwagi:
l) w przypadk-u niezgodności powyższych danych ze stanem faktycznym należy zgłosić korekty w miejscu otrzymania zaświadczenia niezwłocznie

po ich stwierdzeniu;
2) w kontaktach urzędowych i związanych z obrotem gospodarczym należy posługiwać się zaświadczeniem oraz podawać numer identyfikacyjny

REGON (9-cyfrowy, a w razie potrzeby 14-cyfrowy) w pieczęciach firmowych i drukach urzędowych (art. 43 ust 3 ustawy z dnia 29 czerwca
1995 r. o statystyce publicznej (Dz. U. Nr 88, poz. 439, z późno zm.j);

3) zmiany w cechach objętych wpisem do rejestru należy zgłaszać w ciągu 14 dni od ich zaistnienia w miejscu otrzymania zaświadczenia (art. 42
ust 2 i 4 ww. ustawy); .

4) istnieje możliwość wydrukowania informacji o wszystkich rodzajach wykonywanej dziahi1nGśei estru podmiotów.
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Na podstawie art.97 ust.9 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz.U. Nr 54, pOZ.535
z późno zm.) naczelnik urzędu skarbowego potwierdza zarejestrowanie z dniem 03.03.2010 r. podatnika

KRAPKOWICE, dnia 12.03.2010 r.
POTWIERDZENIE ZAREJESTROWANIA PODMIOTU

JAKO PODATNIKA VAT UE

o nazwie:
PRIMA-SPÓŁKA JAWNA JOLANTA REJ

o Numerze Identyfikacji Podatkowej
PL 7561703168 jako PODATNIKA VAT UE

..................... "~~~:. '9iąo

(podpis z podaniem imienia, nazwiska i stanowiska służbowego)
Podmiot z~rejestrowany jako podatnik VAT UE ma obowiązek posługiwania się przy dokonywaniu wewnątrz-
wspólnotowych nabyć lub dostaw towarów, a także przy świadczeniu usług, do których stosuje się art.100
ust.l pkt.4 ustawy, lub nabywaniu usług, do których stosuje się art.28b ustawy, jeżeli usługi te stano-
wią u podatnika import usług - Numerem Identyfikacji Podatkowej poprzedzonym kodem PL zgodnie z art.97
ust.10 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz.U. Nr 54, pOZ.535 z pózn.zm.).

Nadawca:
URZ~D SKARBOWY W KRAPKOWICACH
OPOLSKA 96 A
KRAPKOWICE
47-300 KRAPKOWICE

Adresat:
PRIMA-SPÓŁKA JAWNA JOLANTA REJ

PASIECZNA 12
GOGOLIN
47-320 GOGOLIN


