Zgłoszenie rejestracyjne w zakresie podatku VAT
1. Kogo dotyczy
Osób fizycznych, osób prawnych, jednostek organizacyjnych
osobowości prawnej:
- u których:

niemających

200.000 zł,
gospodarczej w roku podatkowym przekroczy kwotę 200.000 zł (dotyczy podatników
rozpoczynających w trakcie roku podatkowego wykonywanie czynności
opodatkowanych),
otem dostaw lub świadczenia usług są towary lub usługi, które nie mogą
na mocy przepisów ustawy o podatku od towarów i usług korzystać ze zwolnienia
przedmiotowego
- korzystających ze zwolnienia od podatku od towarów i usług, które mają zamiar
zrezygnować z tego zwolnienia zawiadamiając pisemnie o tym zamiarze Naczelnika
Urzędu Skarbowego.
2. Jakie dokumenty należy złożyć
VAT- R – Zgłoszenie rejestracyjne w zakresie podatku od towarów i usług.
3. Dostępność druków
Formularze zgłoszeń VAT-R dostępne są:
-w siedzibie Urzędu Skarbowego -na Sali Obsługi Podatnika,
-na stronie internetowej Ministerstwa Finansów:
www.finanse.mf.gov.pl/vat/formularze
4. Termin składania dokumentów
W przypadku rejestracji podmiotu rozpoczynającego działalność – formularz VAT-R
składa się przed dniem dokonania pierwszej czynności podlegającej
opodatkowaniu.
W przypadku, gdy podmiot dotychczas zwolniony od podatku utraci zwolnienie od
podatku, rezygnuje z tego zwolnienia lub rozpoczyna dokonywanie również
sprzedaży opodatkowanej – podatnik obowiązany jest do złożenia aktualizacji
zgłoszenia rejestracyjnego VAT – R w niżej wymienionych terminach:
przed dniem dokonania pierwszej sprzedaży towaru lub usługi, innych niż
zwolnione od podatku - w przypadku rozpoczęcia dokonywania sprzedaży
opodatkowanej przez podatnika, który dotychczas dokonywał sprzedaży wyłącznie
zwolnionej i z tego tytułu korzystał ze zwolnienia,
przed dniem, w którym podatnik traci prawo do zwolnienia od podatku – w
przypadku, gdy podatnik osiągnął wartość sprzedaży (za cały poprzedni rok lub
proporcjonalnie) przekraczającą 200.000 zł i z tego powodu nie może już korzystać
ze zwolnienia od podatku,
przed początkiem miesiąca, w którym podatnik rezygnuje ze zwolnienia – w
przypadku gdy podatnik ma prawo korzystać ze zwolnienia od podatku z tytułu
osiągania obrotów nie przekraczających kwoty 200.000 zł, lecz rezygnuje z tego
prawa.

Wskazany termin dotyczy również rezygnacji ze zwolnienia przysługującego rolnikom
ryczałtowym (art.43 ust 1 pkt 3 ustawy o VAT),
przed dniem wykonania pierwszej czynności podlegającej opodatkowaniu –
w przypadku gdy podatnik nowo rozpoczynający działalność w trakcie roku
podatkowego rezygnuje z przysługującego mu zwolnienia przed rozpoczęciem
działalności.
W przypadku aktualizacji danych zawartych w zgłoszeniu rejestracyjnym VAT-R –
zgłoszenie należy złożyć w terminie 7 dni licząc od dnia, w którym nastąpiła zmiana.
5. Tryb składania dokumentów
- w siedzibie Urzędu Skarbowego - w Sali Obsługi Podatnika,
- elektronicznie podpisany kwalifikowanym podpisem elektronicznym (składanym
przez ePUAP)
lub profilem zaufanym (wysłanym jako załącznik do wniosku CEIDG).
- za pośrednictwem poczty na niżej podany adres:
Naczelnik Urzędu Skarbowego w Wyszkowie, ul. Sowińskiego 82, 07-200 Wyszków
6. Wymagane opłaty
W celu uzyskania potwierdzenia zarejestrowania, należy uiścić opłatę skarbową w
wysokości 170 zł, na rachunek bankowy Urzędu Miejskiego w Wyszkowie nr: 25
8931 0003 0002 2233 2039 0003, tytułem opłata rejestracyjna VAT.
7. Termin i sposób załatwienia sprawy
Organ podatkowy bez zbędnej zwłoki rejestruje podatnika i potwierdza jego
zarejestrowanie na formularzu VAT-5.
Podatnik dokonujący rejestracji może zostać zarejestrowany jako „podatnik VAT
czynny” lub „podatnik VAT zwolniony”.
Nadanie statusu „podatnika VAT zwolnionego” dotyczy podmiotów zwolnionych od
podatku VAT z uwagi na obroty nie przekraczające 200.000 zł lub podmiotów
wykonujących wyłącznie czynności zwolnione od podatku (na podstawie art. 43 ust 1
i art. 82 ust 3 ustawy o VAT), które dobrowolnie składają zgłoszenie rejestracyjne.
8. Środki odwoławcze
Nie występują.
9. Dodatkowe informacje
Na wniosek zainteresowanego (którym może być zarówno sam podatnik, jak i osoba
trzecia mająca interes prawny w złożeniu wniosku) naczelnik urzędu skarbowego jest
obowiązany potwierdzić czy podatnik jest zarejestrowany jako podatnik VAT czynny
lub zwolniony
W przypadku, gdy podatnik zarejestrowany zaprzestał wykonywania czynności
podlegających opodatkowaniu obowiązany jest zgłosić ten fakt naczelnikowi
urzędu skarbowego (składając druk VAT-Z), który wykreśla podatnika z rejestru
jako „podatnika VAT”. Wykreślenie podatnika z rejestru następuje również z urzędu,
jeśli podatnik nie zgłosił zaprzestania wykonywania działalności lub też jeżeli w
przypadku podjętych czynności sprawdzających okaże się, że podatnik nie istnieje
lub mimo podjętych udokumentowanych prób nie ma możliwości skontaktowania się
z podatnikiem lub jego pełnomocnikiem.
Jednocześnie z przepisów art. 96 ust. 9 i 9a ustawy o podatku od towarów i usług
(Dz. U. z 2017 r. poz. 1221 z późn. zm.), wynikają konkretne przesłanki, na
podstawie których naczelnik urzędu skarbowego ma obowiązek wykreślić podatnika
z rejestru VAT.

10. Podstawa prawna
-Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2018 r., poz. 800,
z późn. zm.).
-Ustawa z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2017 r.,
poz.1221, z późn. zm).
- Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 9 sierpnia 2017 r. zmieniające
rozporządzenie w sprawie zwolnień od podatku od towarów i usług oraz warunków
stosowania tych zwolnień
(Dz. U. z 2017 r., poz. 1544, z późn. zm.).
-Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 14 listopada 2014 r. w sprawie określenia
podatników niemających obowiązku składania zgłoszenia rejestracyjnego (Dz. U. z
2014 r., poz. 1624).
- Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 27 grudnia 2016 r. w sprawie
wzorów dokumentów związanych z rejestracją podatników w zakresie podatku od
towarów i usług
(Dz. U. z 2016 r., poz.2301, z późn. zm.).
- Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 29 grudnia 2015 r. w sprawie sposobu
przesyłania deklaracji i podań oraz rodzajów podpisu elektronicznego, którymi
powinny być opatrzone (Dz. U. z 2015 r. poz. 2362 z późn. zm.).
-Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz.U. z 2018 r., poz.1044, z
późn. zm.).
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