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Na podstawie art. 9 ust. 2 ustawyz dnia 8 stycznia 1993 r. o podatku od towarów i usłuo oraz o

podatku akcyzowym (Dz. U. Nr 11, póz. 50) urząd skarbowy potwierdza dokonanie~zaioszeni?
rejestracyjnego przez podatnika
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Na podstawie art. 9 ust. 2 ustawy z dnia 8 stycznia 1993 r. o podatku od towarówT ustua oraz o

Podatku, a!<cyzov;ym (Dz. U. Nr 11, póz. 50) podatnik
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p°.da.'"'k ma^°bo'>iązek posługiwania siętym numerem na zasadach określonych w art. 9'u31. 8
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l.^poz. 50). Od powyższej decyzji służy prawo wniesieniaodwołania do-izbvskarbo'wii~-

za pośrednictwem urzędu skartmwego w terminie 14 dni oddaty-doręczenia'decyz{J
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