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Co chcę załatwić?

Zarejestrować się jako podatnik VAT czynny lub zwolniony.

Kogo dotyczy?

Osób fizycznych, osób prawnych oraz jednostek organizacyjnych niemających osobowości prawnej,
wykonujących czynności opodatkowane podatkiem od towarów i usług.

Co przygotować?

Musisz przygotować:

dane osobowe/identyfikacyjne niezbędne do wypełnienia zgłoszenia rejestracyjnego w zakresie
podatku od towarów i usług (VAT-R),

potwierdzenie wpłaty należnej opłaty skarbowej.

Jakie dokumenty
muszę wypełnić?

Musisz wypełnić druk VAT-R.
Druk VAT-R wypełnij czytelnie, zgodnie z rubrykami. Druk możesz pobrać:

Jak wypełnić
dokumenty?




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: VAT/formularze/VAT-R

Zapłacisz 170,00 PLN opłaty skarbowej.

Ile muszę
zapłacić?

Kiedy złożyć
dokumenty?

Gdzie załatwię
sprawę?

Co zrobi urząd?
Jaki jest czas
realizacji?
Jak się odwołać?

Informacje
dodatkowe

Masz dwie możliwości zapłaty:

przelewem na konto: Wydział Podatków i Opłat Urzędu Miasta Krakowa,
os. Zgody 2, 31 -949 Kraków, Bank Pekao S.A. nr konta:
 04 1240 20929462300500000000,
podając w tytule: opłata rejestracyjna VAT-R.

osobiście w Kasie Urzędu Skarbowego Kraków-Stare Miasto
od poniedziałku do piątku w godzinach 7:15-14:00.
Złóż druk VAT-R przed dniem wykonania pierwszej czynności.
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,

w Urzędzie Miasta Krakowa, w Punkcie Obsługi Przedsiębiorcy, Kraków ul. Wielicka 28a,
poniedziałek: 8:00-18:00, wtorek-piątek: 8:00 – 17:00,

w sądzie rejestrowym wraz z wnioskiem o nadanie NIP,

za pośrednictwem poczty na adres:
Urząd Skarbowy Kraków-Stare Miasto
ul. Grodzka 65, 31-001 Kraków

przez Internet za pośrednictwem www.e-deklaracje.gov.pl (wymagany kwalifikowany podpis
elektroniczny).

Zweryfikujemy złożony przez Ciebie druk VAT-R.

Jeżeli druk VAT-R jest niekompletny wezwiemy Cię do jego uzupełnienia.

Jeżeli prawidłowość złożonego druku nie budzi wątpliwości, zarejestrujemy Cię jako podatnika
VAT wydając potwierdzenie (VAT-5), które możesz odebrać osobiście lub otrzymać listownie
w zależności od złożonej dyspozycji.
Załatwimy Twoją sprawę bez zbędnej zwłoki, nie później niż w terminie do miesiąca od dnia złożenia
druku.
W tym przypadku nie jest przewidziana droga odwoławcza.
W sprawie podatku od towarów i usług właściwy jest Naczelnik Urzędu Skarbowego ze względu
na miejsce wykonywania czynności podlegających opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług.
Jeżeli czynności podlegające opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług są wykonywane
na terenie objętym zakresem działania dwóch lub więcej urzędów skarbowych, właściwość miejscową
ustala się dla:

osób prawnych oraz jednostek organizacyjnych niemających osobowości prawnej ze względu na adres siedziby;

osób fizycznych - ze względu na miejsce zamieszkania.
W przypadku podatników:
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o których mowa w art. 16 i w art. 17, niebędących podatnikami w rozumieniu art. 15, właściwym
organem podatkowym jest:
 dla osób prawnych oraz jednostek organizacyjnych niemających osobowości prawnej naczelnik urzędu skarbowego właściwy ze względu na adres siedziby,
 dla osób fizycznych - naczelnik urzędu skarbowego właściwy ze względu na miejsce
zamieszkania;
nieposiadających stałego miejsca zamieszkania lub siedziby albo stałego miejsca prowadzenia
działalności na terytorium kraju - właściwym organem podatkowym jest Naczelnik Drugiego
Urzędu Skarbowego Warszawa-Śródmieście.
Jeżeli nie można ustalić właściwości miejscowej w sposób określony powyżej, właściwym
organem podatkowym jest Naczelnik Drugiego Urzędu Skarbowego Warszawa-Śródmieście.
Ustawa z dnia 11 marca 2004r. o podatku od towarów i usług (t.j. Dz. U. z 2011r. Nr 177, poz.
1054 ze zm.).
Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 5 kwietnia 2004r. w sprawie wzorów dokumentów
związanych z rejestracją podatników w zakresie podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2004r.
Nr 55 poz. 539 ze zm.)
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