
OPODATKOWANIE PODATKIEM OD TOWARÓW I USŁUG PRZY LIK WIDACJI DZIAŁALNO ŚCI               
SPÓŁKI I ZAPRZESTANIU DZIAŁALNO ŚCI PRZEZ OSOBĘ FIZYCZNĄ, NIE KORZYSTAJĄCYCH                                   
ZE ZWOLNIENIA OD PODATKU 
 
 

1. Kogo dotyczy 
 

 1) Podatnicy, o których mowa w art. 15 ustawy o podatku od towarów i usług, będący osobami 
fizycznymi oraz spółki cywilne i handlowe, niemające osobowości prawnej, którzy zgłosili                   
do Naczelnika Urzędu Skarbowego zaprzestanie wykonywania czynności podlegających 
opodatkowaniu.  

2) Podatnicy, o których mowa w art. 15 ustawy o podatku od towarów i usług, będący osobami 
fizycznymi, którzy nie wykonywali czynności podlegających opodatkowaniu przez co najmniej             
10 miesięcy (nie dotyczy to podatników, którzy zawiesili wykonywanie działalności gospodarczej 
na podstawie przepisów o swobodzie działalności gospodarczej). 

 

2. Jakie dokumenty nale ży zło żyć 
 

 1) Podatnicy, o których mowa powyżej, zobowiązani są złożyć pisemną informację o dokonanym 
spisie z natury, o ustalonej na jego podstawie wartości i o kwocie podatku należnego towarów 
własnej produkcji oraz towarów, które po nabyciu nie były przedmiotem dostawy towarów. 

2) W przypadku ubiegania się o zwrot różnicy podatku przez byłych wspólników spółki cywilnej               
lub handlowej, niemającej osobowości prawnej do deklaracji podatkowej należy dołączyć: 
a) umowę spółki, aktualną na dzień rozwiązania spółki, 
b) wykaz rachunków bankowych byłych wspólników. 

 

3. Gdzie pobra ć druki  
 

 Brak sformalizowanych druków. 
 

4. Termin zło żenia dokumentów  
 

 Informację o dokonanym spisie z natury należy dołączyć do deklaracji podatkowej składanej za okres 
obejmujący dzień rozwiązania spółki lub zaprzestania wykonywania czynności podlegających 
opodatkowaniu (ustaloną w spisie kwotę podatku należnego należy wykazać w pozycji 36 deklaracji 
podatkowej VAT-7, VAT-7K lub VAT-7D). 

 

5. Tryb składania dokumentów  
 

 Informację o dokonanym spisie z natury można złożyć osobiście na I piętrze na Sali Obsługi Klienta 
(pokój 118) lub przesłać za pośrednictwem urzędu pocztowego na adres Urzędu. 

 

6. Wymagane opłaty  
 

 Nie pobiera się. 
 

7. Termin załatwienia sprawy  
 

 Nie dotyczy. 
 

8. Sposób i forma załatwienia sprawy  
 

 Nie dotyczy. 
 

9. Środki odwoławcze  
 

 Nie występują. 
 

10. Dodatkowe informacje  
 

 1) Opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług podlegają tylko te towary, w stosunku do których 
przysługiwało prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego. 

2) Późniejsza dostawa towarów, które zostały objęte spisem z natury i od których rozliczono podatek 
należny podlega zwolnieniu od podatku przez okres 12 miesięcy. 

3) Organ podatkowy, celem weryfikacji informacji o spisie z natury, może zażądać od podatnika 
dostarczenia dodatkowych dokumentów. 

 

11. Podstawa prawna  
 

 Art. 14, art. 15 ustawy z dnia 11 marca 2004r. o podatku od towarów i usług (tekst jedn. Dz. U. z 2011r. 
Nr 177 poz. 1054 z późn. zm.). 

 


