POLTAX

POLA JASNE WYPE NIA PODATNIK, POLA CIEMNE WYPE NIA URZ D SKARBOWY. WYPE NIA
DRUKOWANYMI LITERAMI, CZARNYM LUB NIEBIESKIM KOLOREM.

1. Numer Identyfikacji Podatkowej

2. Numer dokumentu

NA MASZYNIE, KOMPUTEROWO LUB R CZNIE, DU YMI,

3. Status

VAT-R
ZG OSZENIE REJESTRACYJNE W ZAKRESIE
PODATKU OD TOWARÓW I US UG
Podstawa prawna:
Miejsce sk adania:

Art.96 i 97 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i us ug (Dz.U. Nr 54, poz.535, z pó n. zm.), zwanej dalej ustaw .
1) Podmioty wykonuj ce dzia alno gospodarcz w rozumieniu art.15 ustawy sk adaj zg oszenie rejestracyjne do naczelnika
urz du skarbowego w a ciwego ze wzgl du na miejsce wykonywania czynno ci podlegaj cych opodatkowaniu. Je eli
czynno ci te wykonywane s na terenie obj tym zakresem dzia alno ci dwóch lub wi cej urz dów skarbowych, to osoby
prawne oraz jednostki organizacyjne niemaj ce osobowo ci prawnej zg oszenie to sk adaj do naczelnika urz du
skarbowego w a ciwego ze wzgl du na adres siedziby, a osoby fizyczne ze wzgl du na miejsce zamieszkania.
2) Podmioty nieprowadz ce dzia alno ci gospodarczej w rozumieniu art.15 ustawy sk adaj
naczelnika urz du skarbowego w a ciwego ze wzgl du na adres siedziby.

zg oszenie rejestracyjne do

3) Podmioty nieposiadaj ce siedziby dzia alno ci gospodarczej lub sta ego miejsca prowadzenia dzia alno ci gospodarczej
na terytorium kraju sk adaj zg oszenie rejestracyjne do Naczelnika Drugiego Urz du Skarbowego Warszawa- ródmie cie.

A. CEL I MIEJSCE Z O ENIA ZG OSZENIA ORAZ INFORMACJA DOTYCZ CA
W A CIWO CI NACZELNIKA URZ DU SKARBOWEGO
4. Cel z o enia zg oszenia (zaznaczy w a ciwy kwadrat):

1. rejestracyjny

2. aktualizacja danych

5. Naczelnik urz du skarbowego, do którego adresowane jest zg oszenie
6. Organ podatkowy oraz jego adres w pa stwie, w którym podatnik posiada siedzib dzia alno ci
gospodarczej (wype niaj podatnicy posiadaj cy siedzib dzia alno ci gospodarczej poza terytorium Polski)

7. Kod kraju organu podatkowego,
o którym mowa w poz.6

Poz.8 i 9 nale y wype ni tylko w przypadku zg oszenia w celu aktualizacji danych.
8. Zakres zmiany danych (zaznaczy w a ciwy kwadrat):
1. zmiana nie spowodowa a zmiany w a ciwo ci organu podatkowego

2. zmiana spowodowa a zmian w a ciwo ci organu podatkowego

9. Poprzedni urz d skarbowy (nale y wype ni tylko w przypadku zaznaczenia w poz.8 kwadratu nr 2)

B. DANE PODATNIKA

(poszczególne pozycje wype nia si tylko w przypadku, gdy dotycz podatnika sk adaj cego zg oszenie)
* - dotyczy podatnika nieb d cego osob fizyczn

** - dotyczy podatnika b d cego osob fizyczn

B.1. DANE IDENTYFIKACYJNE
10. Rodzaj podatnika (zaznaczy w a ciwy kwadrat):
1. podatnik nieb d cy osob fizyczn
11. Nazwa pe na * / Nazwisko, pierwsze imi , drugie imi **

2. osoba fizyczna

3. osoba zagraniczna 1)

12. Nazwa skrócona * / Imi ojca, imi matki **
13. Numer identyfikacyjny REGON * / Numer ewidencyjny PESEL **

14. Data rozpocz cia dzia alno ci * / Data urodzenia ** (dzie - miesi c - rok)
-

-

B.2. ADRES SIEDZIBY*/ ADRES ZAMIESZKANIA**
15. Kraj
18. Gmina
22. Miejscowo

16. Województwo

17. Powiat

19. Ulica

20. Nr domu
23. Kod pocztowy

21. Nr lokalu

24. Poczta

B.3. DANE DODATKOWE PODATNIKA B D CEGO OSOB ZAGRANICZN

1)

Poz.25 i 26 wype nia si , je eli podatnik jest zidentyfikowany dla potrzeb takiego podatku w tym pa stwie.

25. Numer, pod którym podatnik jest zidentyfikowany na potrzeby podatku od warto ci dodanej lub innego podatku o podobnym
charakterze, w pa stwie, w którym podatnik posiada siedzib dzia alno ci gospodarczej lub sta e miejsce prowadzenia
dzia alno ci gospodarczej

26. Kod kraju,
o którym mowa
w poz.25
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C. OBOWI ZEK PODATKOWY W ZAKRESIE PODATKU OD TOWARÓW I US UG
C.1. OKOLICZNO CI OKRE LAJ CE OBOWI ZEK PODATKOWY 2)
Ogólne informacje (zaznaczy w a ciwe kwadraty):

.

27 podatnik nie jest podatnikiem w rozumieniu art.15 ustawy
28. podatnik posiada siedzib dzia alno ci gospodarczej poza terytorium kraju

38. Data
(nale y poda dzie -miesi c-rok), od której podatnik
b dzie korzysta (korzysta) ze zwolnienia lub od
której traci prawo do zwolnienia lub rezygnuje z tego
prawa

29. podatnik rozpoczynaj cy dzia alno gospodarcz nie ma prawa do zwolnienia, o którym
mowa w art.113 ust.1 lub 9 ustawy
30. podatnik b dzie korzysta (korzysta) ze zwolnienia, o którym mowa w art.113 ust.1 lub 9 ustawy
31. podatnik b dzie dokonywa (dokonuje) sprzeda y wy cznie zwolnionej od podatku od
towarów i us ug na podstawie art.43 ust. 1, z wy . pkt 3, i art.82 ustawy

-

-

32. podatnik b dzie korzysta (korzysta) ze zwolnienia, o którym mowa w art.43 ust.1 pkt 3 ustawy
33. podatnik rezygnuje (zrezygnowa ) ze zwolnienia, o którym mowa w art.113 ust.1 lub 9 ustawy
34. podatnik rezygnuje (zrezygnowa ) ze zwolnienia, o którym mowa w art.43 ust.1 pkt 3 ustawy
35. podatnik traci (utraci ) zwolnienie, o którym mowa w art.113 ust.1 lub 9 ustawy
36. podatnik b dzie dokonywa (dokonuje) sprzeda y wysy kowej na terytorium kraju zgodnie
z art.24 ust.4 ustawy
37. podatnik rezygnuje (zrezygnowa ) z opodatkowania sprzeda y wysy kowej na terytorium kraju
zgodnie z art.24 ust.7 ustawy
39. Obowi zek podatkowy u ma ych podatników (zaznaczy w a ciwy kwadrat):

2. podatnik traci (utraci ) prawo do rozliczania si metod kasow

Kwarta /miesi c/rok
(nale y
poda
kwarta /rok
pocz tku stosowania metody kasowej albo miesi c
lub kwarta /rok utraty lub rezygnacji przez podatnika
z jej stosowania)  wype ni tylko w przypadku, gdy
podatnik wybiera metod kasow , traci prawo do jej
stosowania lub rezygnuje z tego prawa

3. podatnik rezygnuje (zrezygnowa ) z metody kasowej

40. Kwarta

1. podatnik wybiera (wybra ) metod kasow

42. Miesi c

44. Deklaracje kwartalne (zaznaczy w a ciwy kwadrat):
1. podatnik wybiera (wybra ) mo liwo

rozliczania si za okresy kwartalne

2. podatnik rezygnuje (zrezygnowa ) ze sk adania deklaracji za okresy kwartalne

47. Szczególne procedury (zaznaczy w a ciwy kwadrat):
1. podatnik zgodnie z art.114 ust.1 ustawy wybiera (wybra ) opodatkowanie w formie rycza tu
us ug taksówkowych

/41. Rok
/43. Rok

Kwarta /rok (nale y poda kwarta /rok ostatnio z o onej
deklaracji kwartalnej)  wype ni tylko w przypadku,
gdy podatnik rezygnuje ze sk adania deklaracji za
okresy kwartalne
45. Kwarta

/46. Rok

Miesi c/rok (nale y poda miesi c/rok wyboru lub
rezygnacji z opodatkowania w formie rycza tu) wype ni tylko w przypadku, gdy podatnik wybiera
lub rezygnuje z opodatkowania w formie rycza tu

2. podatnik zgodnie z art.114 ust.4 ustawy rezygnuje (zrezygnowa ) z opodatkowania w formie
rycza tu us ug taksówkowych
3. podatnik b dzie korzysta (korzysta) ze zwolnienia, o którym mowa w art.122 ustawy

48. Miesi c

/49. Rok

4. podatnik rezygnuje (zrezygnowa ) ze zwolnienia zgodnie z art.123 ustawy

C.2. INFORMACJE DOTYCZ CE SK ADANIA DEKLARACJI 2)
Podatnik b dzie sk ada deklaracje (zaznaczy w a ciwe kwadraty):

Kwarta /miesi c/rok (nale y poda kwarta /rok lub
miesi c/rok, za który podatnik z o y pierwsz
deklaracj wymienion w poz. od 50 do 54)

50. VAT-7
51. VAT-7K, w przypadkach, o których mowa w art.99 ust.2 lub 3 ustawy
52. VAT-7D, w przypadkach, o których mowa w art.99 ust.3 ustawy
53. VAT-8, w zakresie dokonywanych naby zgodnie z art.99 ust.8 ustawy
54. VAT-12, w przypadkach, o których mowa w art.114 ust.3 ustawy
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55. Kwarta
57. Miesi c

/56. Rok
/58. Rok
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C.3. INFORMACJE DOTYCZ CE WYKONYWANIA TRANSAKCJI WEWN TRZWSPÓLNOTOWYCH 2)
Cz

t wype niaj podatnicy, o których mowa w art.97 ust.1, 2, 3 lub 13 ustawy.

Rejestracja podatników VAT UE (zaznaczy w a ciwe kwadraty):
59. podatnik podlegaj cy obowi zkowi rejestracji jako podatnik VAT czynny b dzie dokonywa lub dokonuje wewn trzwspólnotowej dostawy towarów
tym dostawy, do której stosuje si art.100 ust. 1 pkt 3 ustawy, lub wewn trzwspólnotowego nabycia towarów lub b dzie wiadczy lub wiadczy us ugi,
do których stosuje si art.100 ust.1 pkt 4 ustawy, lub b dzie nabywa lub nabywa us ugi, do których stosuje si art.28b ustawy, je eli us ugi te
stanowi yby u podatnika import us ug
60. podatnik niepodlegaj cy obowi zkowi rejestracji jako podatnik VAT czynny lub osoba prawna nieb d ca podatnikiem w rozumieniu art.15 ustawy
3)
b dzie dokonywa lub dokonuje wewn trzwspólnotowego nabycia towarów
61. podatnik niepodlegaj cy obowi zkowi rejestracji jako podatnik VAT czynny b dzie wiadczy lub wiadczy us ugi, do których stosuje si art.100 ust.1 pkt 4
ustawy, lub b dzie nabywa lub nabywa us ugi, do których stosuje si art.28b ustawy, je eli us ugi te stanowi yby u podatnika import us ug
62. Przewidywana data rozpocz cia dokonywania czynno ci wymienionych w poz.59, 60 lub 61 (dzie - miesi c - rok)
Informacje o zako czeniu dokonywania transakcji wewn trzwspólnotowych (wype nia si tylko, gdy nie zaznaczono kwadratu w poz.59, 60 i 61)
63. podatnik zarejestrowany jako podatnik VAT UE zaprzesta dokonywania wewn trzwspólnotowych dostaw oraz wewn trzwspólnotowych naby towarów
oraz wiadczenia us ug, do których stosuje si art.100 ust.1 pkt 4 ustawy, oraz nabywania us ug, do których stosuje si art.28b ustawy, je eli us ugi te
stanowi yby u podatnika import us ug

64. Data zaprzestania dokonywania czynno ci, o której mowa w poz.63
(dzie - miesi c - rok) - wype nia si tylko, gdy zaznaczono kwadrat w poz.63

-

-

D. O WIADCZENIE I PODPIS PODATNIKA LUB OSOBY REPREZENTUJ CEJ PODATNIKA

O wiadczam, e s mi znane przepisy Kodeksu karnego skarbowego o odpowiedzialno ci za podanie danych niezgodnych z rzeczywisto ci .
65. Imi

66. Nazwisko

68. Adres e-mail

69. Data wype nienia (dzie - miesi c - rok)

-

67. Telefon kontaktowy

70. Podpis (i piecz tka) podatnika lub osoby reprezentuj cej
podatnika

-

E. ADNOTACJE URZ DU SKARBOWEGO
71. Uwagi urz du skarbowego

72. Identyfikator przyjmuj cego formularz

73. Podpis przyjmuj cego formularz

1) Przez osob zagraniczn nale y rozumie podatnika nieposiadaj cego na terytorium kraju siedziby dzia alno ci gospodarczej lub sta ego miejsca prowadzenia dzia alno ci
gospodarczej.
2) W cz

ci C.1, C.2 i C.3 nale y zaznaczy w a ciwe dla podatnika kwadraty, równie w przypadku aktualizacji zg oszenia rejestracyjnego.

3) W przypadku podmiotów, które wybieraj opodatkowanie wewn trzwspólnotowego nabycia towarów przez z o enie pisemnego o wiadczenia o takim wyborze, zaznaczenie
tego kwadratu jest równoznaczne ze z o eniem takiego o wiadczenia.
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