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Co chcę załatwić?

Uzyskać zaświadczenie potwierdzające zapłatę podatku od towarów i usług lub brak obowiązku jego
zapłaty z tytułu nabycia środka transportu na terytorium Unii Europejskiej.

Kogo dotyczy?

Każdego kto nabył środek transportu na terenie Unii Europejskiej.

Co przygotować?

Musisz przygotować:
umowę lub fakturę (rachunek) potwierdzającą nabycie pojazdu,
dowód rejestracyjny pojazdu,
kartę pojazdu (w przypadku gdy została wydana przez kraj, w którym nabyłeś pojazd),
potwierdzenie zapłaty podatku od towarów i usług od wewnątrzwspólnotowego nabycia środka
transportu (w przypadku braku obowiązku uiszczenia podatku od towarów i usług przedkładamy
potwierdzenie uiszczenia opłaty skarbowej).
potwierdzenie dokonania zapłaty podatku akcyzowego (dla samochodów osobowych),
obligatoryjnie badanie techniczne (jeżeli zagraniczne badanie utraciło ważność),
UWAGA: dokumenty należy przedłożyć w kopiach, przetłumaczone na język polski (oryginały
do wglądu).
Musisz wypełnić:

Jakie dokumenty
muszę wypełnić?

Jak wypełnić
dokumenty?

Informację VAT-23 – w przypadku obowiązku uiszczenia podatku VAT,
Wniosek VAT-24 – w przypadku braku obowiązku uiszczenia podatku VAT,
Oświadczenie o przeznaczeniu nabytego pojazdu do celów działalności gospodarczej lub do
celów osobistych (wyłącznie dla osób fizycznych).
Informację VAT-23 i wniosek VAT-24, wypełnij czytelnie, zgodnie z rubrykami.
Druki możesz pobrać:
bezpośrednio, w siedzibie Urzędu Skarbowego Kraków – Stare Miasto - Sala Obsługi Klienta wejście od ul. Podzamcze 2, poniedziałek: 7:15-18:00, wtorek-piątek: 7:15-15:15,
za pośrednictwem Internetu pod adresem: www.finanse.mf.gov.pl w zakładkach
odpowiadającym poszczególnym podatkom (formularze).
W zależności od składanych dokumentów, ponosisz poniższe opłaty:
VAT-23 – nie pobieramy opłaty skarbowej (formularz ten stanowi informację).

Ile muszę
zapłacić?

UWAGA: termin zapłaty podatku od towarów i usług z tytułu wewnątrzwspólnotowego nabycia
środka transportu wynosi 14 dni od daty powstania obowiązku podatkowego.
VAT-24 – musisz zapłacić opłatę skarbową w wysokości 160,00 PLN.
UWAGA: jest to wniosek o wydanie zaświadczenia potwierdzającego brak obowiązku zapłaty
podatku od towarów i usług.
Masz dwie możliwości zapłaty:
przelewem na konto: Wydział Podatków i Opłat Urzędu Miasta Krakowa, os. Zgody 2,
31 -949 Kraków, nazwa banku: Bank Pekao S.A. 04 1240 2092 9462 3005 0000 0000,
lub w Kasie Urzędu Skarbowego Kraków-Stare Miasto od poniedziałku do piątku w godzinach
7:15-14:00.

Kiedy złożyć
dokumenty?

Gdzie załatwię
sprawę?

Druki złóż przed dniem dokonania rejestracji samochodu.
Udaj się do właściwego ze względu na adres zamieszkania (pojazd na cele prywatne) /adres
prowadzonej działalności (pojazd na cele związane z działalnością) urzędu skarbowego.
W Krakowie znajdziesz nas pod adresem:
Urząd Skarbowy Kraków–Stare Miasto
ul. Grodzka 65, 31-001 Kraków
tel.: 12 29-38-100, faks: 12 29-38-266
e-mail: us1212@mp.mofnet.gov.pl
Sprawę załatwisz:
bezpośrednio, w siedzibie Urzędu Skarbowego Kraków–Stare Miasto - Sala Obsługi Klienta wejście od ul. Podzamcze 2, poniedziałek: 7:15-18:00, wtorek-piątek: 7:15-15:15,
za pośrednictwem poczty na adres:
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Co zrobi urząd?

Jaki jest czas
realizacji?
Jak się odwołać?
Informacje
dodatkowe

Podstawa prawna

Urząd Skarbowy Kraków-Stare Miasto
ul. Grodzka 65, 31-001 Kraków
Przeanalizujemy złożone przez Ciebie dokumenty;
Poprosimy Cię o wyjaśnienia, uzupełnienia do złożonego wniosku o wydanie zaświadczenia
jeżeli będzie taka potrzeba;
Jeżeli nie udzielisz wyjaśnień, nie dokonasz uzupełnień, odmówimy wydania zaświadczenia
o żądanej treści;
Jeżeli wniosek o wydanie zaświadczenia będzie kompletny i poprawny, wydamy zaświadczenie
o stosownej treści (VAT-25).
Uwaga: odmowa wydania zaświadczenia będzie wydana w formie postanowienia.
Zaświadczenie wydamy Ci w terminie do 7 dni od daty złożenia wniosku lub informacji.
W przypadku wydania postanowienia o odmowie wydania zaświadczenia, masz prawo wniesienia
zażalenia w terminie 7 dni, do Dyrektora Izby Skarbowej w Krakowie za pośrednictwem Naczelnika
Urzędu Skarbowego Kraków-Stare Miasto.
W przypadku gdy pojazd ma przebieg mniejszy niż 6.000 km lub od momentu dopuszczenia do użytku
nie minęło więcej niż 6 miesięcy traktujemy go jako nowy środek transportu (VAT-23).
Ustawa z dn. 11 marca 2004r. o podatku od towarów i usług (t. j. Dz. U. z 2011 r. Nr 177, poz.
1054 ze zm.),
Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 26 czerwca 2012r. W sprawie określenia wzoru
informacji o wewnątrzwspólnotowym nabyciu środków transportu (Dz. U. z 2012 r. , poz. 780),
Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 26 czerwca 2012r. w sprawie określenia wzoru
wniosku o wydanie zaświadczenia potwierdzającego brak obowiązku uiszczenia podatku od
towarów i usług z tytułu przywozu środka transportu nabytego z terytorium innego państwa
członkowskiego niż terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. z 2012r. , poz. 781),
Ustawa z dnia 16 listopada 2006r. o opłacie skarbowej (t. j. Dz. U. z 2012 r. poz. 1282 ze. zm.),
Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997r. – Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2012 r. poz. 749 ze.zm.).
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