
 

1. CO NALEŻY ZROBIĊ 

W celu uzyskania zaświadczenia potwierdzającego zarejestrowanie podatnika, jako podatnika VAT 

czynnego lub zwolnionego, należy złożyć wniosek o wydanie zaświadczenia. Wniosek można 

złożyć bezpośrednio w Urzędzie Skarbowym lub przesłać za pośrednictwem poczty.  

Pokój: - Sala Obsługi   

2. OPŁATY 

Zgodnie z art. 1 ust. 1 pkt 1 lit. b ustawy o opłacie skarbowej z dnia 16 listopada 2006 (t.j. Dz. U. 

z 2014r. poz. 1628 ze zm.) wydanie zaświadczenia na wniosek podlega opłacie.  

Opłata wynosi 21 zł. 

 

Na podstawie art. 7 ustawy o opłacie skarbowej zwalnia się z opłaty skarbowej między innymi: 

 

- jednostki budżetowe,  

- organizacje pożytku publicznego,  

- państwa obce na zasadach wzajemności, 

- osoby, które przedstawią zaświadczenie o korzystaniu ze świadczeń pomocy społecznej z powodu 

ubóstwa. 

 

Opłatę skarbową 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. Przy złożeniu wniosku 

należy załączyć dowód zapłaty opłaty skarbowej. 

 
3. REALIZACJA 

Zgodnie z art. 306a § 1, 3, 4 i 5 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. - Ordynacja podatkowa (t.j. Dz. U. 

z 2015 r. poz. 613) organ podatkowy wydaje zaświadczenie na żądanie osoby ubiegającej się o nie. 

Zaświadczenie potwierdza stan faktyczny lub prawny istniejący w dniu wydania zaświadczenia. 

Wydaje się je w granicach żądania wnioskodawcy bez zbędnej zwłoki, nie później niż w terminie 7 

dni od dnia złożenia wniosku. 

 

Zgodnie z art. 96 ust. 13 ustawy z dnia 11 marca 2004r. o podatku od towarów i usług (t.j. Dz. U. 

z 2011 Nr 177 poz. 1054 ze zm.) prawo do złożenia wniosku przysługuje Podatnikowi, którego 

potwierdzenie dotyczy, jak również osobie trzeciej mającej interes prawny w złożeniu wniosku. 

 

Naczelnik Urzędu Skarbowego wydaje zaświadczenie potwierdzające, że podatnik jest/nie jest 

zarejestrowanym podatnikiem podatku od towarów i usług albo postanowienie odmawiające 

wydania zaświadczenia żądanej treści. 

 

5. ŚRODKI ODWOŁAWCZE 

Zażalenie na postanowienie Naczelnika Urzędu Skarbowego o odmowie wydania zaświadczenia o 

treści żądanej przez osobę ubiegającą się o nie wnosi się do Dyrektora Izby Skarbowej 

w Warszawie za pośrednictwem Naczelnika tego Urzędu w terminie 7 dni od dnia doręczenia 

postanowienia. 



 

6. PODSTAWA PRAWNA 

- Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t.j. Dz. U. z 2015 r. poz. 613) 

- Ustawa z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (t.j. Dz. U. z 2011 Nr 177 poz. 1054 

ze zm.) 

- Ustawa z dnia 16 listopada 2006r. o opłacie skarbowej (t.j. Dz. U. z 2014r. poz. 1628 ze zm.) 


