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 KARTA USŁUGI  

Zgłoszenie rachunku bankowego.  

Co chcę załatwić? 
Zgłosić krajowy lub zagraniczny rachunek bankowy osobisty lub związany z prowadzoną 
działalnością gospodarczą. 

Kogo dotyczy? 

Każdego zainteresowanego, który posiada osobisty rachunek bankowy i chce go zgłosić do 
urzędu skarbowego.  

Także - każdej osoby fizycznej, osoby prawnej i jednostki organizacyjnej nie posiadającej 
osobowości prawnej, która prowadzi działalność gospodarczą i posiada rozliczeniowy 
rachunek bankowy. Jeżeli jesteś jednym z tych podmiotów i posiadasz rozliczeniowy 
rachunek bankowy, to masz obowiązek jego zgłoszenia do urzędu skarbowego.  

Co przygotować? 

Jeżeli upoważniłeś inną osobę do dokonania w Twoim imieniu rejestracji w zakresie 
dokonania zgłoszenia rachunku bankowego przygotuj pełnomocnictwo dla tej osoby 
(oryginał lub urzędowo poświadczony odpis) oraz dowód zapłaty opłaty skarbowej od tego 
pełnomocnictwa. 

Pełnomocnictwo lub urzędowo poświadczony odpis pełnomocnictwa oraz dowód 
wniesienia opłaty skarbowej pełnomocnik dołącza do druku zgłoszenia rachunku 
bankowego.  

Informację o sposobie zapłaty opłaty skarbowej znajdziesz w części „Ile muszę zapłacić”. 

Jakie dokumenty 
muszę wypełnić? 

Jeżeli jesteś osobą fizyczną nieprowadzącą działalności gospodarczej, wypełnij formularz 
ZAP-3. Na tym formularzu możesz również zgłosić aktualny adres zamieszkania lub aktualny 
adres do korespondencji, a także dane do kontaktu (nr telefonu i/lub adres e-mail).  

Jeżeli wykonujesz samodzielną działalność gospodarczą jako osoba fizyczna lub w formie 
spółki cywilnej zgłoś swój osobisty lub rozliczeniowy rachunek bankowy we wniosku o wpis 
do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej CEIDG-1. Wniosek ten 
stanowi jednocześnie zgłoszenie do naczelnika urzędu skarbowego, ZUS/KRUS, urzędu 
statystycznego.  

Bezpośrednio do urzędu skarbowego złóż z wykazanym rachunkiem bankowym:  
▪ formularz NIP-2, jeśli jesteś podmiotem nie podlegającym wpisowi do KRS (np. 

stowarzyszeniem zwykłym, spółką cywilną, komitetem wyborczym, wspólnotą 
mieszkaniową, spółką kapitałową w organizacji), 

▪ formularz NIP-7, jeśli jesteś osobą fizyczną nieobjętą rejestrem PESEL, prowadzisz 
działalność niepodlegającą wpisowi do CEIDG (np. działalność nierejestrową), jesteś 
rolnikiem lub prowadzącym działy specjalne produkcji rolnej lub rejestrujesz się do VAT, 
a nie prowadzisz działalności gospodarczej (np. w związku z najmem), jesteś 
wspólnikiem spółki jawnej, partnerskiej, komandytowej lub komandytowo-akcyjnej, 

▪ formularz NIP-8, jeśli jesteś podmiotem podlegającym wpisowi do KRS – spółką z 
ograniczoną odpowiedzialnością, spółką akcyjną, jawną, partnerską, komandytową, 
komandytowo-akcyjną lub spółką tworzącą podatkową grupę kapitałową. 

Wypełniając formularze pamiętaj aby podać:  
▪ identyfikator podatkowy (PESEL na druku ZAP-3 i NIP na pozostałych formularzach), 
▪ imię i nazwisko lub nazwę oraz adres (miejsce zamieszkania lub siedziby), 
▪ poprawny numer rachunku bankowego oraz jego posiadacza, w tych formularzach, gdzie 

jest wymagany. 

Formularz, który chcesz złożyć w formie papierowej (osobiście w Urzędzie lub przesłać 
pocztą) podpisz czytelnie. 
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Ile muszę 
zapłacić? 

Zgłoszenie rachunku bankowego jest wolne od opłat.  

Jeżeli działasz przez pełnomocnika – złożenie dokumentu stwierdzającego udzielenie 
pełnomocnictwa lub urzędowo poświadczonego odpisu pełnomocnictwa podlega opłacie 
w wysokości 17 zł. 

Opłatę należy wnieść w kasie Urzędu Gminy / Miasta właściwego ze względu na miejsce 
siedziby organu podatkowego, do którego składasz zgłoszenie lub przelewem na konto tego 
Urzędu, w tytule wpisując „opłata skarbowa za złożenie pełnomocnictwa”. Opłatę 
skarbową może zapłacić również Twój pełnomocnik. 

Złożenie pełnomocnictwa udzielonego małżonkowi, wstępnemu, zstępnemu lub 
rodzeństwu nie podlega opłacie skarbowej. 

Kiedy złożyć 
dokumenty? 

ZAP-3 złóż w dowolnym dla Ciebie czasie.  

Natomiast jeżeli zgłaszasz rozliczeniowy rachunek bankowy związany z działalnością 
gospodarczą, masz na to 7 dni, od dnia jego założenia.   

Gdzie i w jaki 
sposób załatwię 
sprawę? 

Zgłoszenie identyfikacyjne lub aktualizacyjne: 

▪ złóż osobiście w siedzibie urzędu skarbowego, 
▪ wyślij listownie na jego adres, 

▪ przekaż za pomocą środków komunikacji elektronicznej przez portal podatkowy 
www.podatki.gov.pl (e-deklaracje). 

Formularz składany w formie dokumentu elektronicznego podpisz:   

podpisem elektronicznym użytkownika na portalu podatkowym, na który składają się: 

▪ identyfikator podatkowy NIP albo PESEL, 
▪ pierwsze imię, 
▪ nazwisko 
▪ data urodzenia 
▪ Twój login i hasło do konta na Portalu Podatkowym, 

 
albo kwalifikowanym podpisem elektronicznym uwierzytelnionym przy użyciu 
mechanizmów określonych w ustawie o informatyzacji działalności podmiotów 
realizujących zadania publiczne.  

Jeśli przebywasz za granicą, dokument możesz złożyć również w polskim urzędzie 
konsularnym. 

Co zrobi urząd?  
Jeżeli urząd będzie miał wątpliwości co do poprawności zgłoszonego rachunku bankowego, 
wyjaśni je z udziałem Twoim lub Twojego pełnomocnika.   

Jaki jest czas 
realizacji? 

Od dnia zgłoszenia rachunku bankowego urząd będzie przekazywał zwroty nadpłat podatku 
lub zwroty podatku na wskazany przez Ciebie rachunek bankowy.  

Jak się odwołać? Dla dokonania zgłoszenia rachunku bankowego nie jest przewidziany tryb odwoławczy 

Informacje 
dodatkowe 

Osobisty rachunek bankowy właściwy do zwrotu nadpłaty możesz również zgłosić podczas 
składania zeznania rocznego na formularzu PIT-28, PIT-36, PIT-36L lub PIT-37. 

 Jeżeli jesteś przedsiębiorcą i dokonujesz transakcji  z innym przedsiębiorcą, a wartość tej 
transakcji przekracza 15 tysięcy złotych, masz obowiązek dokonania tej transakcji za 
pośrednictwem rachunku bankowego. Jednocześnie powinieneś zgłosić ten rachunek do 
urzędu skarbowego.   

http://www.podatki.gov.pl/
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Podstawa prawna 

Ustawa z dnia 13 października 1995 roku o zasadach ewidencji i identyfikacji podatników i 
płatników (tekst jednolity Dz. U. z 2020 r., poz.170 z późn. zm.); 

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 27 grudnia 2018 r. w sprawie wzorów formularzy 
zgłoszeń identyfikacyjnych i zgłoszeń aktualizacyjnych oraz zgłoszeń w zakresie danych 
uzupełniających (Dz. U. z 2018 r., poz.2496); 

Ustawa z dnia 6 marca 2018 roku Prawo przedsiębiorców (tekst jednolity: Dz. U. z 2019 r. , 
poz. 1292 z późn.zm.); 

Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (tekst jednolity Dz. U. z 2020 r.  poz. 
1546 z późn. zm.); 

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 28 września 2007 r. w sprawie zapłaty opłaty 
skarbowej (Dz. U. Nr 187, poz. 1330). 


