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ZAREJESTRUJ SIĘ NA VAT
Jeśli planujesz nowe przedsięwzięcie na terytorium Polski, które będzie podlegało opodatkowaniu VAT, pamiętaj, aby dokonać 
rejestracji na potrzeby VAT w Polsce.

THE POWER OF BEING UNDERSTOOD
AUDIT | TAX | CONSULTING

Niezbędne dokumenty  

• Formularz VAT-R, NIP-2/NIP-7
• Potwierdzenie posiadania statusu podatnika w kraju siedziby 

podmiotu ubiegającego się o rejestrację VAT w Polsce
• Wyciąg z rejestru handlowego lub kopia zawarcia umowy spółki
• Tytuł prawny do nieruchomości (magazynu, biura), jeśli posiadasz 

w Polsce siedzibę działalności gospodarczej

Jeśli dokumenty nie zostały sporządzone w języku polskim, 
wymagane jest przedłożenie tłumaczenia uwierzytelnionego tych 
dokumentów.

• osobą prawną (np. spółką kapitałową), lub
• jednostką organizacyjną niemającą osobowości prawnej 

(np. spółką osobową), lub
• osobą fizyczną prowadzącą samodzielną działalność 

gospodarczą (jako producent, handlowiec, usługodawca)

• odpłatna dostawa towarów i odpłatne świadczenie usług na 
terytorium Polski, 

• eksport towarów z terytorium Polski poza terytorium UE, 
• import towarów spoza terytorium UE na terytorium Polski, 
• wewnątrzwspólnotowe nabycie towarów za wynagrodzeniem 

z terytorium innego państwa członkowskiego UE na terytorium 
Polski, 

• wewnątrzwspólnotową dostawę towarów z terytorium Polski 
na terytorium innego państwa członkowskiego UE,

Jeśli  
jesteś...

...i zamierzasz 
dokonywać  
w Polsce czynności 
podlegających 
opodatkowaniu  
takich jak:

Zgłoszenie rejestracyjne 

Celem dokonania zgłoszenia rejestracyjnego 
musisz:
• złożyć niezbędne dokumenty - przed dniem 

dokonaniem pierwszej sprzedaży towaru lub 
usługi, innych niż zwolnione z VAT, 

• posiadać polski numer identyfikacji podatkowej 
tzw. NIP.

 
Jeśli nie posiadasz polskiego NIP, zgłoszenie 
rejestracyjne obejmuje wówczas zarówno 
identyfikację podatkową, jak i docelowy wpis 
podatnika do rejestru VAT.

Proces rejestracji 

• Proces rejestracji trwa zazwyczaj od 1 do 2 
miesięcy. 

• Musisz skompletować i przedłożyć do 
właściwego urzędu skarbowego niezbędne 
informacje i dokumenty (niektóre w oryginale).

• Urząd skarbowy nadaje podatnikowi numer 
identyfikacyjny (o ile podatnik już takowego 
nie posiadał) oraz dokonuje wpisu do rejestru 
podatników VAT czynnych oraz podatników VAT 
UE.
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THE POWER OF BEING

UNDERSTOOD

Będąc aktywnym podatnikiem VAT musisz spełnić szereg obowiązków, 
ale masz również pewne przywileje. Jak możemy CIę wesprzeć? 

RSM Poland ma praktyczne doświadczenie w doradztwie  
w przedmiocie rejestracji dla celów VAT w Polsce. Korzystając  
z tego doświadczenia, oferujemy przedsiębiorcom kompleksowe  
i dostosowane do ich potrzeb wsparcie, m.in. w zakresie:
• przeprowadzenia podatników przez proces rejestracyjny mający 

na celu otrzymanie numeru identyfikacji podatkowej w Polsce 
oraz wpis do rejestru podatników VAT oraz podatników VAT UE;

• przeprowadzenia analizy prowadzonej działalności gospodarczej 
w celu identyfikacji ryzyka istnienia w Polsce stałego miejsca 
prowadzenia działalności gospodarczej;

• kompleksowej weryfikacji ewidencji i dokumentacji podatkowej 
podatnika na potrzeby rozliczeń VAT w Polsce;

• przygotowywania i składania rozliczeń VAT w Polsce, w tym 
identyfikowanie obszarów ewentualnego ryzyka niewłaściwego 
rozpoznania transakcji;

• wnioskowania w imieniu podatnika oraz wsparcia w ubieganiu się 
o zwrot podatku VAT.

Obowiązki podatnika VAT w Polsce 

• Prowadzenie ewidencji VAT sprzedaży i zakupów 
w formie elektronicznej

• Składanie miesięcznych elektronicznych 
raportów rozliczeniowych (JPK_V7) 
(w terminie do 25. dnia miesiąca następującego 
po miesiącu rozliczeniowym)

• Składanie comiesięcznych informacji 
podsumowujących (VAT-UE)  
(w terminie do 25. dnia miesiąca następującego 
po miesiącu rozliczeniowym)

• Zgłoszenie zmian zawartych w zgłoszeniu 
rejestracyjnym (w terminie 7 dni)

Ubieganie się o zwrot VAT w Polsce 

W przypadku, gdy wykazana w deklaracji 
podatkowej kwota podatku naliczonego jest 
wyższa od kwoty podatku należnego, masz prawo 
do zwrotu różnicy na polski rachunek bankowy
(w terminie 25, 60 albo 180 dni, w zależności od 
spełnienia określonych warunków ustawowych).
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