
NADANIE NUMERU IDENTYFIKACJI PODATKOWEJ OSOBIE PRAW NEJ LUB JEDNOSTCE 
ORGANIZACYJNEJ NIE MAJ ĄCEJ OSOBOWOŚCI PRAWNEJ, BĘDĄCEJ PODATNIKIEM                          
LUB PŁATNIKIEM 
 
 

1. Kogo dotyczy 
 

 Osób prawnych lub jednostek organizacyjnych nie mających osobowości prawnej, będących 
podatnikiem lub płatnikiem. 

 

2. Jakie dokumenty nale ży zło żyć 
 

 Zgłoszenie identyfikacyjne NIP-2 wypełnione zgodnie z zawartymi w nim objaśnieniami. 
Spółki kapitałowe w organizacji winny przedłożyć ponadto: 
1) akt notarialny umowy spółki, 
2) zaświadczenie o numerze identyfikacyjnym REGON spółki w organizacji. 
Fundacje, stowarzyszenia, spółdzielnie nie będące przedsiębiorcami winny przedłożyć również: 
1) dokument, na podstawie którego powstał podmiot (np. wpis do rejestru prowadzonego przez 

prezydenta), 
2) zaświadczenie o numerze identyfikacyjnym REGON podmiotu. 
 
Podmioty podlegające wpisowi do KRS, składają wniosek o wpis do Krajowego Rejestru Sądowego 
bezpośrednio w sądzie rejestrowym, który wraz z otrzymaniem tego wpisu automatycznie nadaje 
identyfikatory NIP i REGON. W terminie 21 dni od dnia dokonania wpisu do KRS, podatnicy dokonują 
zgłoszenia identyfikacyjnego wyłącznie w zakresie danych uzupełniających do właściwego naczelnika 
urzędu skarbowego na druku NIP-8. 

 

3. Gdzie pobra ć druki  
 

 Jednostki organizacyjne nie podlegające wpisowi w KRS: 
1) w siedzibie Urzędu Skarbowego Warszawa-Wawer; 
2) ze strony internetowej Ministerstwa Finansów  

(www.finanse.mf.gov.pl/pp/e-deklaracje/formularze/inne). 
 

4. Termin zło żenia dokumentów  
 

 Termin złożenia zgłoszenia identyfikacyjnego: 
1) podatnicy podatku od towarów i usług - przed dokonaniem pierwszej czynności opodatkowanej 

tym podatkiem; 
2) podatnicy podatku dochodowego od osób prawnych - nie później, niż w terminie złożenia 

pierwszej deklaracji dotyczącej zaliczki na ten podatek; 
3) jednostki organizacyjne nie mające osobowości prawnej, nie będące podatnikiem podatku 

dochodowego od osób prawnych, które: 
a) zatrudniają pracowników - nie później niż w terminie złożenia pierwszej deklaracji dotyczącej 

zaliczki na podatek dochodowy od osób fizycznych, 
b) nie zatrudniają pracowników - nie później, niż w terminie miesiąca od dnia dokonania wpisu            

w ewidencji działalności gospodarczej lub we właściwym rejestrze. 
 

5. Tryb składania dokumentów  
 

 Jednostki organizacyjne nie podlegające wpisowi do KRS: 
1) w siedzibie Urzędu Skarbowego w godzinach: 

poniedziałek: 8.00 - 18.00, 
wtorek, środa, czwartek, piątek: 8.00 - 16.00; 

2) za pośrednictwem poczty na adres Urzędu Skarbowego. 
 

6. Wymagane opłaty  
 

 Nie pobiera się. 
 

7. Termin załatwienia sprawy  
 

 Nadanie NIP podmiotom wpisanym do Krajowego Rejestru Sądowego następuje automatycznie, 
bezpośrednio po zamieszczeniu w CRP KEP za pośrednictwem systemu teleinformatycznego danych 
przekazanych z Krajowego Rejestru Sądowego, a w przypadku oddziału przedsiębiorcy 
zagranicznego- po zamieszczeniu w CRP KEP danych uzupełniających potwierdzających statut 
płatnika składek ubezpieczeniowych. 
Potwierdzenie nadania NIP w pozostałych przypadkach wydawane jest niezwłocznie, nie później niż w 
terminie 3 dni roboczych, od dnia wpływu poprawnego zgłoszenia identyfikacyjnego do naczelnika 
urzędu skarbowego. 

 

8. Sposób i forma załatwienia sprawy  
 

 Zgłoszenie identyfikacyjne na druku NIP-2 składa się: 
1) w przypadku osób prawnych oraz jednostek organizacyjnych, które nie podlegają wpisowi do 

KRS- w urzędzie skarbowym właściwym ze względu na siedzibę przedsiębiorcy; 



2) w przypadku przedsiębiorców podlegających opodatkowaniu podatkiem VAT- w urzędzie 
skarbowym właściwym ze względu na miejsce wykonywania działalności, a w przypadku 
posiadania co najmniej dwóch różnych miejsc wykonywania działalności (podlegających 
właściwości dwóch różnych urzędów)- w urzędzie skarbowym właściwym z uwagi na siedzibę. 

 

9. Środki odwoławcze  
 

 Nie występują. 
 

10. Dodatkowe informacje  
 

 Podatnik ma prawo dokonać zgłoszenia identyfikacyjnego jednokrotnie i prawo posiadać tylko jeden 
NIP. Do chwili otrzymania NIP, w zakresie podatku od towarów i usług posługuje się numerem 
tymczasowym, którym jest w tym przypadku numer REGON. 

 

11. Podstawa prawna  
 

 1) Ustawa z dnia 13 października 1995r. o zasadach ewidencji i identyfikacji podatników i płatników 
(tekst jedn. Dz. U. z 2012 r. poz. 1314 z późn. zm). 

2) Ustawa z dnia 20 sierpnia 1997r. o Krajowym Rejestrze Sądowym (tekst jedn. Dz. U. z 2013r., 
poz. 1203 z późn. zm).  

3) Ustawa z dnia 2 lipca 2004r. o swobodzie działalności gospodarczej (tekst jedn. Dz. U. z 2013r., 
poz. 672 z późn. zm.). 

4) Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 25 listopada 2014r. w sprawie wzorów formularzy 
zgłoszeń identyfikacyjnych i zgłoszeń aktualizacyjnych oraz zgłoszeń w zakresie danych 
uzupełniających (Dz.U. z 2014r. poz.1665). 

 


