Poniższa karta nie jest wykładnią prawa i ma charakter informacyjny

KARTA USŁUGI
Nadanie numeru identyfikacji podatkowej (NIP) osobie fizycznej
w określonych ustawą przypadkach

Co chcę załatwić?

Kogo dotyczy?

Co przygotować?

Nr 47
Data zatwierdzenia:
18.07.2013

Uzyskać numer NIP.
Osób fizycznych, prowadzących działalność gospodarczą niebędących przedsiębiorcami
(niepodlegających wpisowi do CEIDG) lub podlegających zarejestrowaniu jako podatnicy podatku
od towarów i usług lub będących zarejestrowanymi podatnikami tego podatku; nieprowadzących
działalności gospodarczej ale będących płatnikami podatków lub będących płatnikami składek na
ubezpieczenie społeczne oraz ubezpieczenie zdrowotne lub nieobjętych rejestrem PESEL
Musisz przygotować:

kopię dokumentu tożsamości – jeżeli wniosek składa osoba nieobjęta rejestrem PESEL;

oświadczenie o rezydencji - jeżeli wniosek składa osoba nieobjęta rejestrem PESEL;

kopię zaświadczenia o REGON – jeżeli dla przedmiotowej działalności wymagane jest posiadanie
numeru REGON.

Jakie dokumenty
muszę wypełnić?

Musisz wypełnić druk NIP-7.

Jak wypełnić
dokumenty?

Druk NIP-7, wypełnij czytelnie, zgodnie z rubrykami.
Druk 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 zakładce:
ABC podatków→ Rejestracja podatników→ Formularze →NIP-7

Ile muszę
zapłacić?

Usługa świadczona jest bezpłatnie.

Kiedy złożyć
dokumenty?

Druk NIP-7 możesz złożyć:

jeżeli jesteś podatnikiem podatku od towarów i usług lub podatku akcyzowego, jesteś
zobowiązany dokonać zgłoszenia identyfikacyjnego przed dokonaniem pierwszej czynności
podlegającej opodatkowaniu jednym z tych podatków. Zgłoszenia identyfikacyjnego dokonuje
się niezależnie od zgłoszenia rejestracyjnego.

jeżeli jesteś podatnikiem podatku dochodowego od osób fizycznych, który samodzielnie oblicza
zaliczki na ten podatek lub samodzielnie opłaca go w formie zryczałtowanej, dokonujesz
zgłoszenia identyfikacyjnego nie później niż w terminie dokonania wpłaty zryczałtowanego
podatku.

jeżeli jesteś płatnikiem podatków lub składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne;

jeżeli nie jesteś objęty rejestrem PESEL

Gdzie załatwię
sprawę?

Co zrobi 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




Zweryfikujemy druk NIP-7 oraz załączone dokumenty.
Jeżeli druk NIP-7 jest niekompletny wezwiemy Cię do jego uzupełnienia.
Jeżeli prawidłowość złożonych dokumentów nie budzi wątpliwości, zarejestrujemy Cię
w ewidencji podatników urzędu i wydamy potwierdzenie o nadaniu NIP.

Jaki jest czas
realizacji?

Załatwimy Twoją sprawę bez zbędnej zwłoki, nie później niż w terminie 14 dni.

Jak się odwołać?

W tym przypadku nie jest przewidziana droga odwoławcza.

Informacje
dodatkowe

Osoba fizyczna nie będąca przedsiębiorcą składa dokumenty w urzędzie skarbowym właściwym
ze względu na adres zamieszkania lub wg właściwości dla podatku VAT (podatnicy nie korzystający
ze zwolnienia w VAT).


Podstawa prawna



Ustawa z dnia 13 października 1995r. o
zasadach ewidencji i identyfikacji podatników
i płatników ( Dz. U. z 2012r. Nr 1314 ze zm.).
Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 30 grudnia 2010 w sprawie sposobu przesyłania zgłoszeń oraz
rodzajów podpisu elektronicznego, którymi powinny być opatrzone (Dz. U. z 2010r. Nr 259 poz. 1768).
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