
Rejestracja w Urzędzie Skarbowym 

 

Kolejny obowiązek rejestracyjny realizowany jest w urzędzie skarbowym. 
Rejestracja odbywa się w dwóch "okienkach": 

a) podatek dochodowy - urząd skarbowy właściwy ze względu na miejsce 
zamieszkania (osoba fizyczna prowadząca działalność jednoosobowo i kaŜdy 
ze wspólników spółki osobowej) lub siedziby (spółka kapitałowa) 

• wybór formy opodatkowania - dotyczy osób fizycznych prowadzących 
działalność jednoosobowo oraz kaŜdego ze wspólników spółek 
osobowych. Wybór ten jest bardzo istotny, bo wpływa na wielkość 
płaconego w danym roku podatku (do wyboru: podatek wg skali - stawki 
18% i 32%, podatek liniowy 19%, ryczałt od przychodu lub karta 
podatkowa). Wybrana forma opodatkowania jest stosowana do końca 
roku kalendarzowego. Zmiana jej będzie moŜliwa dopiero w roku 
następnym. 

Osoby które wybrały ryczałt lub kartę podatkowa musza pamiętać, 
Ŝe rozpoczęcie wykonywania innego rodzaju działalności, przekroczenie limitu 
obrotów lub przekroczenie limitu zatrudnienia moŜe spowodować 
natychmiastową utratę prawa do opodatkowania wg tych zasad i konieczność 
przejścia na podatek obliczany wg stawek 18, 32% lub podatek liniowy 19%. 

• wybór formy wpłacania zaliczek - decyduje o wysokości i częstotliwości 
wpłacania zaliczek na podatek w ciągu roku. Tzw. mali podatnicy mogą 
wybrać pomiędzy miesięcznym lub kwartalnym trybem wpłacania 
zaliczek. Firmy prowadzące działalność gospodarczą minimum dwa lata 
mogą wybrać równieŜ tzw. uproszczoną formę wpłacania zaliczek. 

b) podatek VAT - urząd skarbowy właściwy ze względu na miejsce 
wykonywania działalności lub gdy tych miejsc jest więcej - adres miejsca 
zamieszkania (osoba fizyczna prowadząca działalność jednoosobowo) 
lub siedziby (spółka osobowa lub kapitałowa). 

Firma, która chce być płatnikiem podatku VAT powinna złoŜyć formularz 
zgłoszeniowy VAT-R. Dzień po złoŜeniu formularza jest dniem, w którym 
uzyskuje się status podatnika VAT co daje moŜliwość m.in. odliczania podatku 
VAT zawartego w fakturach zakupowych. Urząd skarbowy w przeciągu 
3 tygodni po złoŜeniu formularza VAT-R przesyła decyzję potwierdzającą 
rejestrację w VAT oraz dla spółek nowopowstałych decyzję o nadaniu numeru 
NIP. 



Spółka cywilna jest zobowiązana dodatkowo złoŜyć formularz NIP-2. 

UWAGA! Sama rejestracja w tzw. jednym okienku w urzędzie gminy jest 
niewystarczająca dla moŜliwości skorzystania z wyboru najbardziej 
optymalnej formy opodatkowania. 

 


