
REJESTRACJA W ZAKRESIE PODATKU OD TOWARÓW I USŁUG 
 
 

1. Kogo dotyczy 
 

 Osób fizycznych oraz osób prawnych lub jednostek organizacyjnych nie mających osobowości 
prawnej, będących podatnikami zgodnie z art. 15 ustawy o podatku od towarów i usług. 

 

2. Jakie dokumenty nale ży zło żyć 
 

 Zgłoszenie rejestracyjne w zakresie podatku od towarów i usług VAT-R – wypełnione zgodnie  
z zawartymi w nim objaśnieniami. 

 

3. Gdzie pobra ć druki  
 

 Formularz VAT-R można pobrać w siedzibie Urzędu Skarbowego lub ze strony internetowej 
Ministerstwa Finansów www.mf.gov.pl. 

 

4. Termin zło żenia dokumentów  
 

 Zgłoszenie rejestracyjne VAT-R należy złożyć w terminie: 
1) przed dniem wykonania pierwszej czynności opodatkowanej VAT; 
2) przed dniem, w którym podatnik traci prawo do zwolnienia, o którym mowa w art. 113 ust. 1 i 9 

ustawy o VAT, w przypadku utraty tego prawa; 
3) przed początkiem miesiąca, w którym podatnik rezygnuje ze zwolnienia, o którym mowa w art. 43 

ust. 1 pkt. 3 oraz w art. 113 ust. 1 ustawy o VAT, w przypadku rezygnacji z tego zwolnienia; 
4) przed dniem wykonania pierwszej czynności określonej w art. 5 w przypadku rezygnacji                      

ze zwolnienia, o którym mowa w art. 113 ust. 9 wskazanej ustawy. 
 

5. Tryb składania dokumentów  
 

 Dokumenty składać można: 
1) w siedzibie tut. Urzędu w godzinach: 

poniedziałek 08.00-18.00, 
wtorek-piątek 08.00-16.00; 

2) pocztą na adres Urzędu Skarbowego; 
3) w formie dokumentu elektronicznego – uwierzytelnionego przy użyciu kwalifikowanego certyfikatu 

lub profilu zaufanego ePUAP, za pomocą środków komunikacji elektronicznej przez elektroniczną 
skrzynkę podawczą Urzędu Skarbowego Warszawa-Wawer (dostępną na platformie ePUAP) – 
www.epuap.gov.pl. 

 

6. Wymagane opłaty  
 

 Rejestracja w zakresie podatku od towarów i usług jest bezpłatna. 
Jeśli jednak podatnik żąda wydania potwierdzenia zarejestrowania jako podatnika VAT należy wnieść 
opłatę skarbową w wysokości 170 zł na konto Urzędu Dzielnicy Warszawa Praga-Południe                           
39 1030 1508 0000 0005 5000 7118. Potwierdzenie dokonania opłaty skarbowej należy dołączyć do 
zgłoszenia rejestracyjnego VAT-R. 

 

7. Termin załatwienia sprawy  
 

 Bez zbędnej zwłoki, lecz nie później, niż w ciągu miesiąca od daty wpływu poprawnego zgłoszenia 
rejestracyjnego VAT-R. 

 

8. Sposób i forma załatwienia sprawy  
 

 Naczelnik urzędu skarbowego rejestruje podatnika jako „podatnika VAT-czynnego lub jako podatnika 
VAT-zwolnionego i na wniosek podatnika wydaje potwierdzenie zarejestrowania jako podatnika VAT 
(VAT-5). 

 

9. Środki odwoławcze  
 

 Nie występują. 
 

10. Dodatkowe informacje  
 

 Brak. 
 

11. Podstawa prawna  
 

 1) Ustawa z dnia 11 marca 2004r. o podatku od towarów i usług (tekst jedn. Dz. U. z 2011r. Nr 177, 
poz. 1054 z późn. zm.). 

2) Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja Podatkowa (tekst jedn. Dz. U. z 2015r. poz. 613                
z późn. zm.). 

3) Ustawa z dnia 16 listopada 2006r. o opłacie skarbowej (tekst jedn. Dz. U. z 2015r. poz. 783                  
z późn. zm.). 

 


