Poniższa karta nie jest wykładnią prawa i ma charakter informacyjny

KARTA USŁUGI
Uzyskanie informacji
o numerze identyfikacji podatkowej nadanym
innemu podmiotowi
(NIP-5/W)
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Data zatwierdzenia:
18.07.2013

Co chcę załatwić?

Uzyskać informację o numerze NIP osoby trzeciej.

Kogo dotyczy?

Osób fizycznych, osób prawnych oraz jednostek organizacyjnych niemających osobowości prawnej,
które otrzymały decyzję o nadaniu NIP.

Co przygotować?

Przygotuj:

swój identyfikator podatkowy;

dane identyfikacyjne podmiotu, którego informację o numerze NIP chcesz uzyskać;

potwierdzenie wpłaty należnej opłaty skarbowej.

Jakie dokumenty
muszę wypełnić?

Wypełnij druk NIP-5/W w jednym egzemplarzu.
Wypełnij czytelnie ww. druk zgodnie z zamieszczonymi rubrykami.
Druk NIP-5/W znajdziesz:

Jak wypełnić
dokumenty?



na Sali Obsługi Klienta, Urzędu Skarbowego Kraków-Stare Miasto – wejście od ul. Podzamcze 2,



za pośrednictwem Internetu pod adresem:
www.finanse.mf.gov.pl, w zakładce:
ABC podatków→ Rejestracja podatników→ Formularze →NIP-5/W

Ile muszę
zapłacić?

Opłata skarbowa wynosi 21,00 PLN.
Wpłaty możesz dokonać:

przelewem, na konto Urzędu Miasta Krakowa, Wydział Podatków i Opłat,
nazwa banku: Bank Pekao S.A., nr konta: 04 12402092 946230050000 0000;

osobiście:
 w kasie Urzędu Miasta Krakowa,
 lub w Kasie Urzędu Skarbowego Kraków-Stare Miasto od poniedziałku do piątku
w godzinach 7:15-14:00.

Kiedy złożyć
dokumenty?

Druk NIP-5/W możesz złożyć w dowolnym, wybranym przez siebie terminie.

Gdzie załatwię
sprawę?

Sprawę możesz załatwić w dowolnym Urzędzie Skarbowym.
Jeśli wybrałeś nasz Urząd, 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



Co zrobi urząd?




Jaki jest czas
realizacji?
Jak się odwołać?
Informacje
dodatkowe
Podstawa prawna

Zweryfikujemy wniosek.
Jeżeli dane umożliwią jednoznaczną identyfikację osoby trzeciej, udzielimy informacji o numerze
NIP.
Jeśli dane nie są zgodne lub są niewystarczające, odmówimy Ci udzielenia informacji o numerze
NIP osoby trzeciej.
Jeżeli dane będą zgodne ale NIP błędny, podamy Ci prawidłowy numer NIP osoby trzeciej.

Zajmiemy się Twoją sprawą niezwłocznie i załatwimy ją nie później niż w ciągu 7 dni od daty złożenia
wniosku.
W tym przypadku nie jest przewidziana droga odwoławcza.
Składając druk NIP-5/W, podaj nam swoje dane teleadresowe co ułatwi nam szybki kontakt z Tobą
w przypadku zaistniałych wątpliwości.
Ustawa z 13 października1995r. o zasadach ewidencji i identyfikacji podatników i płatników (t.j. Dz. U.
z 2012 r. Nr 1314 ze zm.).
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