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Co chcę
załatwić?

Potwierdzić czy kontrahent jest podatnikiem wewnątrzwspólnotowym.

Kogo dotyczy?

Osób fizycznych, osób prawnych oraz jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej
– mających interes prawny w uzyskaniu potwierdzenia.

Co przygotować?

Przygotuj:
swój numer NIP
dane identyfikacyjne podmiotu z terytorium państwa członkowskiego Unii Europejskiej ( nazwa i
numer identyfikacji podatkowej podmiotu)

Jakie dokumenty
muszę wypełnić?

Wypełnij Wniosek VAT-ID.

Jak wypełnić
dokumenty?

Wypełnij Wniosek VAT-ID zgodnie z opisanymi rubrykami. Wniosek możesz pobrać:
za pośrednictwem Internetu pod adresem , www.usstaremiasto.krakow.pl, w zakładce:
Formularze i druki→ VAT-ID:
Formularze i druki→ VAT-ID-Kontynuacja
w Urzędzie Skarbowym Kraków-Stare Miasto, Sala Obsługi Klienta, wejście od ul. Podzamcze 2

Ile muszę
zapłacić?
Kiedy złożyć
dokumenty?

Gdzie załatwię
sprawę?

Wydanie zaświadczenia podlega opłacie skarbowej w wysokości 20 zł. Wpłata powinna nastąpić na
konto: Bank Pekao 04 1240 2092 9462 3005 0000 0000
Wniosek VAT-ID możesz złożyć w dowolnym, wybranym przez siebie terminie.
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:
Urząd Skarbowy Kraków-Stare Miasto
ul. Grodzka 65, 31-001 Kraków
lub
Ministerstwo Finansów
Departament Wymiany Informacji o VAT
ul. Poznańska 46, 62-510 Konin
telefonicznie: (063) 242 33 55
faxem: (063) 240 19 89
drogą elektroniczna na adres e-mail: numery.vat@mofnet.gov.pl
za pośrednictwem Internetu na stronie Komisji Europejskiej, dostęp poprzez stronę:
ec.europa.eu/taxation_customs/vies/

Co zrobi urząd?

Udzielimy informacji czy kontrahent jest podatnikiem wewnątrzwspólnotowym.

Jaki jest czas
realizacji?

Zajmiemy się Twoją sprawą niezwłocznie i załatwimy ją nie później niż w ciągu 7 dni od daty złożenia
wniosku.

Jak się odwołać?

W razie odmowy wydania zaświadczenia przysługuje zażalenie, które winno być złożone w terminie 7
dni od otrzymania postanowienia o odmowie.

Informacje
dodatkowe

Potwierdzenia (weryfikacji numerów identyfikacyjnych VAT swoich kontrahentów z państw członkowskich Unii
Europejskiej) na stronie Komisji Europejskiej można dokonać wyłącznie na dzień bieżący (dzień weryfikacji).

Podstawa
prawna

art. 97 ust. 17 – 19 i art. 98 ust.1 pkt 3 ustawy z dnia 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 7 kwietnia 2004r. w sprawie potwierdzania zidentyfikowania
określonego podmiotu na potrzeby transakcji wewnątrzwspólnotowych na terytorium państwa członkowskiego
innym niż terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. z 2004 r. Nr 58, poz. 559, ze zm.).
załącznik do ustawy z dnia 16 listopada 2006r. o opłacie skarbowej (t.j. Dz. U. z 2012 r. Nr 1282, ze zm.), – poz.
18 w części II.
art. 306a par.1 i 5 oraz art. 306c ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. – Ordynacja podatkowa (t.j. Dz. U. z 2012r. poz.
749 ze zm.).
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