
1. Kogo dotyczy 

- Osób fizycznych prowadzących i nieprowadzących działalności gospodarczej,  

- Osób prawnych i jednostek organizacyjnych niemających osobowości prawnej. 

2. Jakie dokumenty należy złożyć 

Przed dniem wykonania pierwszej czynności podlegającej opodatkowaniu podatkiem VAT należy 

złożyć poprawnie wypełniony formularz zgłoszenia rejestracyjnego w zakresie podatku od towarów 

i usług VAT-R. Zgodnie z art. 96 ust. 3 ustawy o podatku od towarów i usług, podmioty 

wymienione w art. 15 zwolnione od podatku na podstawie art. 113 ust. 1 i 9 lub wykonujące 

wyłącznie czynności zwolnione od podatku na podstawie art. 43 ust. 1 i art. 82 ust. 3 mogą złożyć 

zgłoszenie rejestracyjne. 

3. Gdzie pobrać druki 

- W gmachu Urzędu Skarbowego - Sala Obsługi Podatnika  

- Ze strony internetowej Ministerstwa Finansów (www.mf.gov.pl). 

- Ze strony Urzędu Skarbowego w Grójcu (www.is.waw.pl/usgrojec) 

4. Termin złożenia dokumentów 

Przed dniem wykonania pierwszej czynności podlegającej opodatkowaniu podatkiem od towarów 

i usług. 

5. Sposób składania dokumentów- 

- W gmachu Urzędu Skarbowego Sala Obsługi Podatnika  

- Za pośrednictwem poczty. 

6. Opłaty 

Opłatę skarbową w wysokości 170,00 zł. należy uiścić w kasie Urzędu Gminy i Miasta Grójec 

lub na rachunek bankowy Urzędu Gminy i Miasta Grójec numer 64 1240 5703 1111 0000 4901 

3690 z dopiskiem „opłata rejestracyjna VAT” a oryginał załączyć do niniejszego wniosku. ( Od 

2015r. opłatę uiszcza się tylko w przypadku, jeżeli podatnik żąda potwierdzenia zarejestrowania 

VAT-5 ). 

7. Termin załatwienia sprawy 

Potwierdzenie zarejestrowania podatnika podatku od towarów i usług jako podatnika VAT czynnego 

następuje bez zbędnej zwłoki, jednak nie później niż w terminie 30 dni od dnia złożenia zgłoszenia. 

8. Sposób i forma załatwienia sprawy 

Jeżeli zgłoszenie zostało wypełnione prawidłowo, Naczelnik Urzędu Skarbowego w Grójcu 

potwierdza zarejestrowanie podatnika podatku od towarów i usług jako podatnika VAT czynnego. 

9. Środki odwoławcze 

http://www.is.waw.pl/usgrojec


Brak środków odwoławczych. 

10. Podstawa prawna 

- Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (tekst jednolity Dz. U. z 2015 r., poz. 

613). 

- Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz. U. Z 2014, poz. 1628 ze zmianami). 

- Ustawa z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług ( tekst jednolity Dz. U.  Z 2011 Nr 

177, poz. 1054 ze zmianami). 


