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 Jak ustalić właściwość urzędu skarbowego dla podatku VAT? 

 Podatnicy  podatku  VAT  mają  wiele  obowiązków  w  związku  z  posiadaniem 

 tego  statusu,  muszą  np.  sporządzać  deklaracje  VAT  (JPK_V7M  -  podatnicy 

 rozliczający  VAT  miesięcznie  i  JPK_V7K  -  podatnicy  rozliczający  VAT 

 kwartalnie),  które  należy  wysyłać  do  właściwego  naczelnika  urzędu 

 skarbowego. 

 Jak  zatem  ustalić  właściwość  urzędu  skarbowego  dla  podatku 

 VAT? 

 Zgodnie  z  art.  17.  §  1  jeżeli  ustawy  podatkowe  nie  stanowią  inaczej, 

 właściwość miejscową organów podatkowych ustala się: 

 -  według  miejsca  zamieszkania  (w  przypadku  osób  fizycznych) 

 albo 

 -  adresu  siedziby  podatnika  (w  przypadku  osób  prawnych  oraz 

 jednostek  organizacyjnych  niemających  osobowości  prawnej)  , 

 płatnika, inkasenta lub podmiotu wymienionego w art. 133 § 2. 

 Zatem  podatnik,  który  prowadzi  jednoosobową  działalność  gospodarczą 

 ustala  urząd  właściwy  dla  VAT  zgodnie  z  miejscem  zamieszkania. 

 Przy  czym  mowa  tutaj  o  miejscu,  w  którym  podatnik  przebywa 

 z zamiarem stałego pobytu. Nie musi to być więc adres zameldowania. 

 Zmiana miejsca zamieszkania 

 Zmiana  adresu  zamieszkania,  która  wpływa  na  zmianę  właściwego  urzędu 

 skarbowego  musi  zostać  zgłoszona  poprzez  aktualizację  VAT-R  w  ciągu 

 7  dni  od  zaistnienia  zmiany.  Aktualizację  podatnik  składa  do  nowego 

 urzędu skarbowego. 



 Jeśli  zmiana  adresu  zamieszkania  następuje  w  trakcie  okresu 

 rozliczeniowego,  właściwym  urzędem  do  rozliczeń  VAT  będzie  urząd, 

 który był właściwy w ostatnim dniu tego okresu,  a  więc: 

 -  na  ostatni  dzień  miesiąca  (w  przypadku  podatnika  rozliczającego 

 VAT miesięcznie) lub 

 -  na  ostatni  dzień  kwartału  (w  przypadku  podatnika  rozliczającego 

 VAT kwartalnie). 

 Ustawodawca  w  art.  3  ust.  3  ustawy  o  VAT  wskazał  również 

 podatników  dla  których  przy  ustalaniu  właściwości  US  nie  ma 

 znaczenia zarówno miejsce zamieszkania, jak i adres siedziby. 

 Naczelnik  Drugiego  Urzędu  Skarbowego  Warszawa-Śródmieście  jest 

 właściwym organem podatkowym dla podatników: 

 a)  nieposiadających  siedziby  działalności  gospodarczej  lub  stałego 

 miejsca prowadzenia działalności gospodarczej na terytorium kraju, 

 b)  o  których  mowa  w  art.  109b,  tj.  podatników  ułatwiających  poprzez 

 użycie  interfejsu  elektronicznego  dokonanie  na  terytorium  Unii 

 Europejskiej: 

 -  sprzedaży  na  odległość  towarów  importowanych  innej  niż 

 dostawa towarów, 

 -  wewnątrzwspólnotowej  sprzedaży  towarów  na  odległość  lub 

 dostawy  towarów  na  rzecz  podmiotu  niebędącego  podatnikiem 

 innych niż dostawy towarów, 

 -  świadczenia  usług  na  rzecz  podmiotu  niebędącego 

 podatnikiem  innego  niż  świadczenie  usług,  w  przypadku 

 których  przyjmuje  się,  że  podatnik  uczestniczący 

 w świadczeniu tych usług działa w imieniu własnym, 

 c)  korzystających  z  procedur  szczególnych,  o  których  mowa  w  dziale 

 XII w rozdziałach 6a, 7 i 9, tj. 

 -  procedury  unijnej  dotyczącej  niektórych  dostaw  towarów  oraz 

 świadczenia niektórych usług, 



 -  procedury nieunijnej dotyczącej niektórych usług, 

 -  szczególnej  procedury  dotyczącej  sprzedaży  na  odległość 

 towarów importowanych, 

 d)  działających  w  charakterze  pośredników  na  rzecz  podatników 

 korzystających  z  procedury  szczególnej,  o  której  mowa  w  dziale 

 XII  w  rozdziale  9,  tj.  szczególnej  procedury  dotyczącej  sprzedaży 

 na odległość towarów importowanych. 

 Naczelnik  Łódzkiego  Urzędu  Skarbowego  jest  właściwym  organem 

 podatkowym dla podatników: 

 a)  o  których  mowa  w  art.  130a  pkt  2  i  art.  138b  ust.  1,  oraz 

 podmiotów  zagranicznych,  o  których  mowa  w  art.  131  pkt  2, 

 zidentyfikowanych  na  potrzeby  procedur  szczególnych,  o  których 

 mowa  w  dziale  XII  w  rozdziałach  6a,  7  i  9,  dla  których  państwem 

 członkowskim  konsumpcji,  o  którym  mowa  w  art.  130a  pkt  2a, 

 art. 131 pkt 3a i art. 138a pkt 4, jest Rzeczpospolita Polska, 

 b)  działających  w  charakterze  pośredników  na  rzecz  podatników 

 korzystających  z  procedury  szczególnej,  o  której  mowa  w  dziale  XII 

 w  rozdziale  9,  dla  których  państwem  członkowskim  konsumpcji, 

 o  którym  mowa  w  art.  130a  pkt  2a,  art.  131  pkt  3a  i  art.  138a 

 pkt 4, jest Rzeczpospolita Polska 

 Przedsiębiorstwo w spadku 

 Z  art.  3  ust.  6  ww.  ustawy  wynika,  że  w  przypadku  podatnika  będącego 

 jednostką  organizacyjną  niemającą  osobowości  prawnej  stanowiącą 

 przedsiębiorstwo  w  spadku  w  okresie  od  otwarcia  spadku  do  dnia 

 wygaśnięcia  zarządu  sukcesyjnego  albo  uprawnienia  do  powołania 

 zarządcy  sukcesyjnego,  jeżeli  zarząd  sukcesyjny  nie  został  ustanowiony 

 i  dokonano  zgłoszenia,  o  którym  mowa  w  art.  12  ust.  1c  ustawy  z  dnia  13 

 października  1995  r.  o  zasadach  ewidencji  i  identyfikacji  podatników 

 i  płatników  -  właściwym  organem  podatkowym  jest  organ  podatkowy, 

 który był właściwy dla zmarłego podatnika w dniu jego śmierci. 



 Inne określenia właściwości organów podatkowych 

 Ustawodawca  przewidział  również  możliwość  odmiennego  określenia 

 właściwości  organów  podatkowych,  w  drodze  rozporządzenia,  w  sprawach 

 niektórych  zobowiązań  podatkowych  lub  poszczególnych  kategorii 

 podatników,  płatników  lub  inkasentów,  uwzględniając  w  szczególności 

 posiadanie  miejsca  zamieszkania  lub  siedziby  za  granicą,  miejsce 

 uzyskiwania dochodów oraz miejsce położenia przedmiotu opodatkowania. 

 Do rozporządzeń uchwalonych w tym zakresie zaliczyć można: 

 -  rozporządzenie  Ministra  Finansów  z  dnia  22.08.2005  r.  w  sprawie 

 właściwości organów podatkowych, 

 -  rozporządzenie  Ministra  Finansów,  Funduszy  i  Polityki  Regionalnej 

 z  dnia  28.12.2020  r.  w  sprawie  niektórych  podatników  i  płatników, 

 w  odniesieniu  do  których  zadania  są  wykonywane  przez  naczelnika 

 urzędu skarbowego innego niż właściwy miejscowo. 

 Podatnicy nieposiadający siedziby działalności na terytorium kraju 

 Z  pierwszego  rozporządzenia  -  §  9a  ust.  1  wynika,  że  w  sprawach 

 opodatkowania  podatkiem  od  towarów  i  usług  w  przypadku,  gdy  podatnicy 

 nieposiadający  siedziby  działalności  gospodarczej  na  terytorium  kraju, 

 posiadają  na  tym  terytorium  stałe  miejsce  prowadzenia  działalności 

 gospodarczej,  właściwość  organów  podatkowych  ustala  się  według  tego 

 stałego miejsca prowadzenia działalności. 

 Właściwość ustalana na podstawie przepisów prawa celnego 

 Zgodnie  natomiast  z  §  9a.  ust.  2  ww.  rozporządzenia,  właściwość 

 miejscową  organów  podatkowych  w  przypadkach,  o  których  mowa 

 w  art.  33,  art.  34,  art.  37  ust.  1  i  3  oraz  w  art.  38  ustawy  z  dnia  11  marca 



 2004  r.  o  podatku  od  towarów  i  usług  (Dz.  U.  z  2016  r.  poz.  710,  z  późn. 

 zm.), ustala się na podstawie przepisów prawa celnego. 

 Brak możliwości ustalenia właściwości miejscowej 

 Jeżeli  w  sprawach  podatku  od  towarów  i  usług  nie  można  ustalić 

 właściwości  miejscowej  w  sposób  wskazany  w  przepisach  prawa 

 podatkowego,  właściwym  organem  podatkowym  jest  Naczelnik  Drugiego 

 Urzędu  Skarbowego  Warszawa-Śródmieście  (§  10.  ust.  2  ww. 

 rozporządzenia). 

 Wyspecjalizowane urzędy skarbowe 

 W  tym  zakresie,  przepisy  określone  zostały  w  rozporządzeniu  w  sprawie 

 niektórych  podatników  i  płatników,  w  odniesieniu  do  których  zadania 

 są  wykonywane  przez  naczelnika  urzędu  skarbowego  innego  niż  właściwy 

 miejscowo. 

 Zgodnie  z  nim,  obsługą  podmiotów  o  istotnym  znaczeniu  gospodarczym 

 i  społecznym  zajmują  się  wyspecjalizowane  urzędy  skarbowe  -  jest  ich  20. 

 Warto  zauważyć,  że  rozliczeniu  w  tych  US  podlegają  wszystkie  podatki 

 poza: akcyzowym, od gier i od wydobycia niektórych kopalin. 

 Pierwszy  Mazowiecki  Urząd  Skarbowy  jest  wyspecjalizowanym  urzędem 

 skarbowym  o  zasięgu  krajowym.  Podlegają  pod  niego  największe 

 podmioty  z  całego  kraju,  w  tym:  podatkowe  grupy  kapitałowe,  banki 

 krajowe  oraz  osoby  prawne  i  jednostki  organizacyjne  nieposiadające 

 osobowości  prawnej  osiągające  roczny  przychód/obrót  netto 

 o  równowartości  w  złotych  przekraczający  50  mln  euro  (z  wyłączeniem 

 spółek cywilnych). 

 Pozostałe  19  wyspecjalizowanych  urzędów  skarbowych  obsługuje  kolejne 

 grupy  dużych  podatników  z  określonego  obszaru  -  całego  lub  części 

 danego  województwa.  Należą  do  nich  m.in.  przedsiębiorcy  zagraniczni 

 (niebędący  osobami  fizycznymi),  uczelnie  i  samodzielne  zakłady  opieki 

 zdrowotnej  osiągające  przychód/obrót  netto  co  najmniej  3  mln  euro, 



 a  także  firmy  mające  przychód/obrót  netto  między  3  mln  euro  a  50  mln 

 euro (z wyłączeniem spółek cywilnych). 

 Drobne  podmioty  gospodarcze  z  elementem  zagranicznym  ,  jeżeli  nie 

 spełniają  ustawowych  kryteriów,  np.  przychodowego,  podlegają  pod 

 zwykły urząd skarbowy. 


