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KARTA USŁUGI  

Uzyskanie potwierdzenia numeru identyfikacji podatkowej NIP. 

Co chcę załatwić? Uzyskać potwierdzenie numeru identyfikacji podatkowej NIP. 

Kogo dotyczy? 

Osób fizycznych, osób prawnych, jednostek organizacyjnych niemających osobowości 
prawnej, będących podatnikiem lub płatnikiem, podejmujących wykonywanie działalności 
gospodarczej lub podlegających zarejestrowaniu jako podatnik podatku od towarów i 
usług, który nie ma obowiązku zgłaszania działalności gospodarczej (np. rolnik, osoba 
prowadząca działy specjalne produkcji rolnej, osoba fizyczna nieobjęta rejestrem PESEL). 

Co przygotować? Dowód osobisty lub inny dokument ze zdjęciem potwierdzającym tożsamość. 

Jakie dokumenty 
muszę wypełnić? 

Jeśli chcesz wykonywać działalność gospodarczą samodzielnie lub w formie spółki cywilnej 
przygotuj wniosek o wpis do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej 
(CEIDG-1) jako zawiadomienie o rozpoczęciu działalności gospodarczej. Wniosek ten 
stanowi jednocześnie zgłoszenie do naczelnika urzędu skarbowego, ZUS/KRUS, urzędu 
statystycznego. 

Jeśli chcesz wykonywać działalność gospodarczą jako osoba prawna, w formie spółki 
kapitałowej, spółki osobowej, spółki kapitałowo-osobowej bądź jako jednostka 
organizacyjna niemających osobowości prawnej, podlegająca wpisowi do KRS – złóż 
wniosek na urzędowym formularzu do właściwego Sądu Gospodarczego Wydział KRS. 

Bezpośrednio do urzędu skarbowego złóż: 
• formularz NIP-7, jeśli jesteś osobą fizyczną nieobjętą rejestrem PESEL, zgłaszasz 

działalność niepodlegającą wpisowi do CEIDG lub KRS (np. przedszkole, szkołę), jesteś 
rolnikiem lub prowadzącym działy specjalne produkcji rolnej lub rejestrujesz się do VAT, 
a nie prowadzisz działalności gospodarczej (np. w związku z najmem), 

• formularz NIP-2 jeśli jesteś podmiotem nie podlegającym wpisowi do KRS (np. 
stowarzyszeniem zwykłym, spółką cywilną, komitetem wyborczym, wspólnotą 
mieszkaniową). 

Jeżeli działasz przez pełnomocnika – dołącz do wniosku pełnomocnictwo lub jego 
uwierzytelniony odpis. 

Ile muszę 
zapłacić? 

Złożenie dokumentu stwierdzającego udzielenie pełnomocnictwa lub urzędowo 
poświadczonego odpisu pełnomocnictwa podlega opłacie skarbowej w wysokości 17 zł. 
Możesz ją wnieść w kasie Urzędu Gminy/Miasta właściwego ze względu na miejsce złożenia 
dokumentu stwierdzającego pełnomocnictwo lub przelewem na konto tego Urzędu, w 
tytule wpisując „opłata skarbowa za pełnomocnictwo/odpis pełnomocnictwa”. Opłatę 
skarbową może zapłacić również Twój pełnomocnik. 

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

Kiedy złożyć 
dokumenty? 

Dokument zgłoszenia działalności gospodarczej może być złożony w dowolnym dla Ciebie 
momencie przed rozpoczęciem działalności, a w przypadku CEIDG – najpóźniej w dniu 
rozpoczęcia działalności. 

Jeśli nie zgłaszasz/nie prowadzisz działalności gospodarczej – zgłoszenie rejestracyjne do 
VAT złóż w najpóźniej w dniu poprzedzającym rozpoczęcie sprzedaży opodatkowanej VAT, 
lub przed dniem utraty prawa do zwolnienia lub przed początkiem miesiąca, w którym 
rezygnujesz ze zwolnienia, a w przypadku VAT-UE – przed dniem dokonania pierwszej 
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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, 
• przekaż za pomocą środków komunikacji elektronicznej przez portal podatkowy  

(e-deklaracje). 

Dokument 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?  

Urząd potwierdzi numer identyfikacji podatkowej NIP lub jego nadanie: 

• gdy zgłaszasz działalność podlegającą wpisowi do CEIDG lub KRS poprzez jego 
ujawnienie w CEIDG lub KRS, 

• w pozostałych przypadkach – wyda pisemne potwierdzenie NIP. 

Jaki jest czas 
realizacji? 

Urząd dokona potwierdzenia nadania numeru NIP niezwłocznie, nie później niż w terminie 
3 dni od dnia wpływu poprawnego zgłoszenia identyfikacyjnego do naczelnika urzędu 
skarbowego. 

W przypadku, gdy potwierdzenie NIP następuje poprzez przekazanie do CEIDG informacji o 
jego nadaniu – urząd dokonuje tego nie później niż następnego dnia roboczego po dniu 
wpływu do naczelnika urzędu skarbowego poprawnego zgłoszenia identyfikacyjnego. 

Przekazanie do KRS informacji o NIP nastąpi automatycznie, nie później niż w terminie 3 
dni, jeżeli w związku z nadaniem NIP zajdzie konieczność przeprowadzenia przez naczelnika 
urzędu skarbowego postępowania wyjaśniającego w przedmiocie ustalenia, czy 
podmiotowi nie został uprzednio nadany NIP. 

Wydamy decyzję o odmowie nadania NIP w przypadku: 

• braku możliwości potwierdzenia tożsamości lub istnienia podmiotu, 
• stwierdzenia, że dokonane zgłoszenie identyfikacyjne nie spełnia wymogów określonych 

dla tego zgłoszenia, 
• gdy podmiotowi został nadany NIP, 
• jeżeli podmiot jest objęty rejestrem PESEL i nie spełnia warunków do uzyskania NIP. 

 

Jak się odwołać? Dla potwierdzenia numeru identyfikacji podatkowej nie jest przewidziany tryb odwoławczy. 

Informacje 
dodatkowe 

Podatnicy wpisani do Krajowego Rejestru Sądowego muszą dokonać zgłoszenia 
identyfikacyjnego wyłącznie w zakresie danych uzupełniających w terminie 21 dni od dnia 
dokonania wpisu podmiotu do Krajowego Rejestru Sądowego. 

Podstawa prawna 

Ustawa z dnia 13 października 1995 r. o zasadach ewidencji i identyfikacji podatników i płatników (tekst jednolity 
Dz. U. z 2020 r., poz. 710 z późn. zm.); 

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

Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tekst jednolity Dz. U. z 2019 r., poz.900 z późn. zm.); 

Ustawa z dnia 20 sierpnia 1997 r. o Krajowym Rejestrze Sądowym (tekst jednolity Dz. U. z 2019 r., poz. 1500 z 
późn. zm.); 

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.). 

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, 
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poz. 1330). 


