Poniższa karta nie jest wykładnią prawa i ma charakter informacyjny

KARTA USŁUGI
Nadanie numeru identyfikacji podatkowej (NIP) osobom
prawnym lub jednostkom organizacyjnym
niemającym osobowości prawnej,
będących podatnikiem lub płatnikiem
Co chcę załatwić?

Uzyskać numer NIP.

Kogo dotyczy?

Dotyczy:

spółek z ograniczoną odpowiedzialnością,

spółek akcyjnych,

spółek komandytowych,

spółek jawnych,

spółek partnerskich,

spółek komandytowo-akcyjnych,

spółek cywilnych,

spółdzielni,

fundacji i stowarzyszeń,

inne.

Nr 48
Data zatwierdzenia:
18.07.2013

Musisz przygotować:




Co przygotować?




w przypadku spółek akcyjnych, spółek z o.o. – kopia wpisu do KRS, umowa spółki, tytuł prawny
do lokalu, regon;
w przypadku spółek jawnych, komandytowych, komandytowo-akcyjnych, partnerskich – kopia
wpisu do KRS , umowa spółki, tytuł prawny do lokalu, regon;
wpis do ewidencji spółdzielni - kopia wpisu do ewidencji spółdzielni , regon, statut, tytuł prawny
do lokalu, informacja o uprawnieniach do reprezentowania;
w przypadku fundacji i stowarzyszeń – kopia wpisu do rejestru fundacji lub stowarzyszeń, tytuł
prawny do lokalu, regon, statut;
w przypadku spółek cywilnych – zaświadczenia o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej
każdego ze wspólników spółki, umowa spółki cywilnej, regon, tytuł prawny do lokalu.

UWAGA: w przypadku występowania przez pełnomocnika w imieniu w/w organizacji przedstaw nam
swoje pełnomocnictwo wraz z opłatą skarbową w wysokości 17,00 PLN. Kwotę wpłać na konto
Urzędu Miasta Krakowa, Wydział Podatków i Opłat, nazwa banku: Bank Pekao S.A., nr konta:
04 12402092 946230050000 0000, tytułem: opłata za pełnomocnictwo.
Musisz wypełnić:

Jakie dokumenty
muszę wypełnić?




NIP-2, w przypadku wszystkich organizacji;
Załącznik NIP-D dotyczy spółek: komandytowych, jawnych, partnerskich, komandytowoakcyjnych, cywilnych.
Druk NIP-2 oraz NIP-D, 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-2
ABC podatków →Rjestracja podatników→Formularze→NIP-D

Jak wypełnić
dokumenty?



Ile muszę
zapłacić?

Usługa świadczona jest bezpłatnie.

Kiedy złożyć
dokumenty?

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.

jesteś podatnikiem podatku dochodowego od osób prawnych jesteś zobowiązany dokonać
zgłoszenia identyfikacyjnego nie później niż w terminie złożenia pierwszej deklaracji dotyczącej
zaliczki na ten podatek;
UWAGA: powyższy przepis stosuje się odpowiednio jeżeli na mocy odrębnych przepisów jesteś
zwolniony z obowiązku składania deklaracji na podatek dochodowy od osób prawnych.

reprezentujesz jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej, niebędące podatnikami
podatku dochodowego od osób prawnych, które:
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zatrudniają pracowników - dokonują zgłoszenia identyfikacyjnego nie później niż w terminie
złożenia pierwszej, od dnia wejścia w życie ustawy, deklaracji dotyczącej zaliczek na
podatek dochodowy od osób fizycznych;
nie zatrudniają pracowników - dokonują zgłoszenia identyfikacyjnego w terminie miesiąca
od dnia
dokonania wpisu
w ewidencji
działalności gospodarczej lub
we właściwym rejestrze.

Udaj się do właściwego urzędu skarbowego ze względu na siedzibę organizacji lub za względu na
rozliczenie podatku VAT.
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

Gdzie załatwię
sprawę?

Sprawę załatwisz:





Co zrobi urząd?





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
 w Urzędzie Miasta Krakowa, w Punkcie Obsługi Przedsiębiorcy, ul. Wielicka 28A
w Krakowie, poniedziałek-piątek: 7:00-17:00,
 we właściwym sądzie rejestrowym wraz z wnioskiem o nadanie NIP,
za pośrednictwem poczty na adres:
Urząd Skarbowy Kraków-Stare Miasto
ul. Grodzka 65, 31-001 Kraków
za pośrednictwem Internetu pod adresem: www.e-deklaracje.gov.pl (wymagany kwalifikowany
podpis elektroniczny).
Zweryfikujemy druk NIP-2 oraz załączone dokumenty.
Jeżeli druk NIP-2 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




Podstawa prawna





Przedsiębiorcy podlegający wpisowi do Krajowego Rejestru Sądowego, składają zgłoszenie
identyfikacyjne do właściwego miejscowo Sądu Rejestrowego;
Spółki kapitałowe w organizacji mogą złożyć wniosek o nadanie numeru NIP do właściwego
Urzędu Skarbowego. W tej sytuacji spółka składa:
 NIP-2;
 Akt notarialny;
 Potwierdzoną kopię złożenia zgłoszenia do KRS wraz z załącznikiem (KRS-WK)
 Regon spółki w organizacji.
Fundacje, stowarzyszenia, spółdzielnie nie będące przedsiębiorcami - w tej sytuacji składają:
 NIP-2;
 Kopię wpisu do odpowiedniego rejestru sądowego (rejestr fundacji, stowarzyszeń,
spółdzielni);
 Regon.
Ustawa z dnia 13 października 1995r. o zasadach ewidencji i identyfikacji podatników
i płatników (t.j. Dz. U. z 2012r. Nr 1314 ze zm.).
Ustawa z dnia 20 sierpnia 1997r. o Krajowym Rejestrze Sądowym (t.j. Dz. U. z 2007r. Nr 168
poz.1186 ze zm.).
Ustawa z dnia 2 lipca 2004r. o swobodzie działalności gospodarczej (t.j. Dz. U. z 2013r. Nr 672 ze
zm.) .
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