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Co przygotować?
Jakie dokumenty
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Zarejestrować się w zakresie wewnątrzwspólnotowych transakcji.
Podatników podatku VAT.
Musisz przygotować dane osobowe/identyfikacyjne,
Wypełnij druk VAT-R (strona pierwsza oraz część C.3).
Druk, wypełnij czytelnie, zgodnie z rubrykami. Druk możesz pobrać:

Jak wypełnić
dokumenty?
Ile muszę
zapłacić?
Kiedy złożyć
dokumenty?

Gdzie załatwię
sprawę?

Co zrobi urząd?

Jaki jest czas
realizacji?
Jak się odwołać?

Informacje
dodatkowe

Podstawa prawna




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

Usługa świadczona jest bezpłatnie.
Co najmniej dzień przed dokonaniem pierwszej transakcji wewnątrzwspólnotowej.
Udaj się do właściwego Urzędu Skarbowego ze względu na podatek 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
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

za pośrednictwem komunikacji elektronicznej jeśli posiadasz podpis kwalifikowany
www.e-deklaracje.gov.pl

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, zostaniesz wpisany do rejestru
podatników VAT UE.

Potwierdzimy Twoje zarejestrowanie jako podatnika VAT UE na formularzu VAT-5UE, które
możesz odebrać osobiście lub otrzymać listownie w zależności od złożonej dyspozycji.
Potwierdzimy Twoje zarejestrowanie jako podatnika VAT UE bez zbędnej zwłoki, nie później niż
w terminie 30 dni.
W tym przypadku nie jest przewidziana droga odwoławcza.

„Przewidywana data rozpoczęcia dokonywania transakcji wewnątrzwspólnotowych”
nie powinna być wcześniejsza niż dzień następujący po dniu złożenia przedmiotowego
zgłoszenia rejestracyjnego/aktualizacyjnego.

Podmiot, który uzyskał potwierdzenie zarejestrowania jako podatnik VAT UE - przy
dokonywaniu transakcji wewnątrzwspólnotowych – jest obowiązany do posługiwania się
numerem identyfikacji podatkowej poprzedzonej kodem PL.
Ustawa z dnia 11 marca 2004r. o podatku od towarów i usług (t.j. Dz. U. z 2011r. Nr 177, poz. 1054
ze zm.).
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