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KARTA USŁUGI 

Dokonanie rejestracji w zakresie podatku VAT, w tym VAT-UE. 

Co chcę załatwić? Dokonać rejestracji w zakresie podatku od towarów i usług, w tym dla potrzeb 
dokonywania transakcji wewnątrzwspólnotowych. 

Kogo dotyczy? 

Każdej osoby fizycznej, osoby prawnej i jednostki organizacyjnej nie posiadającej 
osobowości prawnej, która samodzielnie wykonuje działalność gospodarczą, bez względu 
na cel czy rezultat takiej działalności bądź każdej osoby, która nie wykonuje działalności 
gospodarczej, ale dokonuje czynności sprzedaży opodatkowanej VAT (np. usługi najmu). 

Za działalność gospodarczą dla celów VAT uważa się wszelką działalność producentów, 
handlowców lub usługodawców, w tym podmiotów pozyskujących zasoby naturalne oraz 
rolników, a także działalność osób wykonujących wolne zawody. Działalność gospodarcza 
obejmuje w szczególności czynności polegające na wykorzystywaniu towarów lub wartości 
niematerialnych i prawnych w sposób ciągły dla celów zarobkowych. 

Co przygotować? 

Jeżeli upoważniłeś inną osobę do dokonania w Twoim imieniu rejestracji w zakresie 
podatku VAT, w tym VAT-UE 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 zgłoszenia rejestracyjnego w zakresie 
VAT. 

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

Jakie dokumenty 
muszę wypełnić? 

Wypełnij formularz VAT-R – zgłoszenie rejestracyjne w zakresie podatku od towarów i 
usług. 

Pamiętaj aby podać: 
- swój identyfikator podatkowy (NIP), 
- swoje imię i nazwisko lub nazwę oraz adres (miejsce zamieszkania lub siedziby), 
- okoliczności określające obowiązek podatkowy, 
- a jeżeli dokonujesz zgłoszenia dla potrzeb dokonywania transakcji 

wewnątrzwspólnotowych – podaj informacje dotyczące wykonywania tych transakcji . 

Zgłoszenie, które chcesz złożyć w formie papierowej (osobiście w Urzędzie lub przesłać 
pocztą) podpisz czytelnie. 

Ile muszę 
zapłacić? 

Dokonanie rejestracji w zakresie podatku VAT, w tym VAT-UE jest nieodpłatne. 

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 rejestracyjne VAT-R lub 
przelewem na konto tego Urzędu, w tytule wpisując „opłata skarbowa za 
pełnomocnictwo”. Opłatę skarbową może zapłacić również Twój pełnomocnik. 

Złożenie pełnomocnictwa udzielonego małżonkowi, wstępnemu, zstępnemu lub 
rodzeństwu nie podlega opłacie skarbowej. 
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Kiedy złożyć 
dokumenty? 

Zgłoszenie rejestracyjne powinieneś złożyć:  

• jako podmiot rozpoczynający działalność gospodarczą, który zamierza dokonywać 
sprzedaży towarów lub usług objętych opodatkowaniem VAT – najpóźniej w dniu 
poprzedzającym rozpoczęcie danej sprzedaży, 

• jako podmiot, który wykonuje działalność gospodarczą i utracił prawo do zwolnienia w 
podatku VAT – przed dniem utraty prawa do zwolnienia, 

• jako podmiot, który dokonuje sprzedaży towarów lub usług zwolnionych od VAT – przed 
dniem dokonania pierwszej sprzedaży towaru lub usługi, innych niż zwolnione od 
podatku, 

• jako podmiot, który dobrowolnie rezygnuje ze zwolnienia z VAT – przed początkiem 
miesiąca, w którym rezygnujesz ze zwolnienia, 

• w zakresie VAT-UE – przed dniem dokonania pierwszej wewnątrzwspólnotowej dostawy 
lub pierwszego wewnątrzwspólnotowego nabycia. 

Gdzie i w jaki 
sposób załatwię 
sprawę? 

Zgłoszenie rejestracyjne: 

• złóż osobiście w siedzibie urzędu skarbowego, 
• wyślij listownie na jego adres, 
• dołącz do wniosku CEIDG-1, jeśli składasz go w celu zarejestrowania działalności, albo 
• przekaż za pomocą środków komunikacji elektronicznej przez portal podatkowy  

(e-deklaracje). 

Dokument VAT-R składany w formie dokumentu elektronicznego powinien być 
uwierzytelniony przy użyciu mechanizmów określonych w ustawie o informatyzacji 
działalności podmiotów realizujących zadania publiczne, tzn. podpisany za pomocą tzw. 
kwalifikowanego certyfikatu. 

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

Co zrobi urząd?  Dokonamy potwierdzenia zarejestrowania Ciebie jako podatnika VAT, w tym VAT-UE. 

Jaki jest czas 
realizacji? Potwierdzenia zarejestrowania dokonamy bez zbędnej zwłoki. 

Jak się odwołać? Dla dokonania zgłoszenia rejestracyjnego w zakresie podatku VAT, w tym VAT-UE nie jest 
przewidziany tryb odwoławczy 

Informacje 
dodatkowe 

Niektóre grupy podatników nie mają obowiązku składania zgłoszenia rejestracyjnego, np. 
zidentyfikowani jako podatnicy VAT – przewozy okazjonalne, nieposiadający na terytorium 
kraju siedziby działalności gospodarczej, stałego miejsca prowadzenia działalności 
gospodarczej, z którego dokonują transakcji gospodarczych, stałego miejsca zamieszkania 
lub zwykłego miejsca pobytu, jeżeli wykonują na terytorium kraju wyłącznie niektóre, 
wskazane w przepisach czynności. 

Podstawa prawna 

Ustawa z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (tekst jednolity Dz. U. z 2020 r., 
poz.106 z późn. zm.); 

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 9 marca 2020 r. w sprawie wzorów dokumentów 
związanych z rejestracją w zakresie podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2020 r., poz.430); 

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 14 listopada 2014 r. w sprawie określenia podatników 
niemających obowiązku składania zgłoszenia rejestracyjnego (Dz. U. z 2014 r., poz.1624); 

Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (tekst jednolity Dz. U. z 2019 r.  poz.1000 
z późn. zm.); 

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


