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REJESTRACJA W PODATKU OD TOWARÓW I USŁUG (VAT) 

 

Dotyczy Osób fizycznych oraz osób prawnych, jednostek organizacyjnych nie mających 
osobowości prawnej, będących podatnikami w rozumieniu art. 15 ustawy o podatku 
od towarów i usług (ustawy o VAT). 
 

Wymagane 
dokumenty 

VAT-R - zgłoszenie rejestracyjne w zakresie podatku od towarów i usług. 
 
W przypadku, gdy podatnik rozpoczyna prowadzenie działalności gospodarczej 
należy również złożyć zgłoszenie identyfikacyjne lub 
aktualizacyjne odpowiednio: 
1) wniosek CEIDG-1 – w przypadku osób fizycznych prowadzących samodzielnie 

działalność gospodarczą (do Urzędu Gminy/Miasta); 
2) NIP-2 (dla osób prawnych, jednostek organizacyjnych niemających osobowości 

prawnej z wyjątkiem podmiotów wpisanych do Krajowego Rejestru Sądowego 
w zakresie rejestru przedsiębiorców lub rejestru stowarzyszeń, innych organizacji 
społecznych i zawodowych, fundacji oraz samodzielnych publicznych zakładów 
opieki zdrowotnej); 

3) NIP-8 dla podmiotów wpisanych do Krajowego Rejestru Sądowego w zakresie 
rejestru przedsiębiorców, rejestru stowarzyszeń i innych organizacji społecznych; 

4) NIP-7 dla osób niebędących przedsiębiorcami lub będącymi przedsiębiorcami 
w zakresie do których nie stosuje się przepisów ustawy o swobodzie działalności 
gospodarczej. 

 

Gdzie pobrać druki Zgłoszenie rejestracyjne VAT-R można: 
1) pobrać w siedzibie urzędu na Sali Obsługi Podatników pokój 130 stanowisko 9; 
2) pobrać ze strony internetowej Ministerstwa Finansów: www.finanse.mf.gov.pl 

(zakładka VAT – Formularze); 
3) złożyć drogą elektroniczną (e-deklaracje). 
 

Składanie 
dokumentów 

Zgłoszenie rejestracyjne/aktualizacyjne VAT-R należy złożyć w terminie: 
1) przed dniem dokonania 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 ustawy o VAT 
w przypadku rezygnacji ze zwolnienia, o którym mowa w art. 113 ust. 9 
wskazanej ustawy. 

 
Zgłoszenie rejestracyjne VAT-7 należy złożyć ze względu na: 
a) adres siedziby – w przypadku osób prawnych oraz jednostek organizacyjnych 

niemających osobowości prawnej, 
b) miejsce zamieszkania – w przypadku osób fizycznych, 
c) stałe miejsce prowadzenia działalności gospodarczej – w przypadku podmiotów 

nieposiadających siedziby działalności gospodarczej na terytorium kraju, ale 
posiadających na tym terytorium stałe miejsce prowadzenia działalności 

http://www.finanse.mf.gov.pl/
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gospodarczej. 
 
Zgłoszenie aktualizacyjne VAT-R można: 
1) złożyć w siedzibie urzędu na Sali Obsługi Podatników pokój 130 stanowisko 9; 
2) przesłać na adres urzędu, 
3) złożyć drogą elektroniczną (e-deklaracje). 

 

Wymagane opłaty Nie występują. 

Realizacja Nie później niż w ciągu miesiąca od daty wpływu do urzędu zgłoszenia 
rejestracyjnego VAT-R. 

Podstawa prawna  1. Ustawa z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (t.j. Dz.U. z 2017r. 
poz. 1221 ze zm.). 

2. Ustawa z dnia 13 października 1995r. o zasadach ewidencji i identyfikacji 
podatników i płatników (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 869 ze zm.). 

3. Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (t.j. Dz.U. z 2018 r. poz. 
800 ze zm.). 

4. Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 27 grudnia 2016 r. 
w sprawie wzór dokumentów związanych z rejestracją podatników w zakresie 
podatku od towarów i usług (Dz. U. poz. 2301). 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Karta ma charakter informacyjny i nie stanowi wykładni prawa. 


