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ZGLOSZENIE REJESTRACYJNE W ZAKRESIE
PODATKU OD TOWARÓW I USLUG

"--!
,';OZ:535-z-pózn,..z.m~,.z.~j dalel"ustawa'.

Podstawa prawria:

Miejsce skladania: 1) Podmioty wykonujace dzialalnosc gospÓdarcza w rozumieniu ar1.15 ustawy skladaja zgloszenie rejestracyjne do
naczelnika'urz,edu.skarbowego,wlasciweg.o,ze" wzgledu, na miejsce, wyk.onywania czxnn.osci poCIlegajacych.opodatkowaniu.
Jez~lI'ciYnnqscl,te wy'kónyWiine sa.n~terenie objetym z.akresem dzialaln.oscl dwóch lub wiecejurzed6w skarbowy6h,~0
.osobyprawne .oraz jednQstkt,.ofganizacy;.enlemajace OS.ob.owoscipraWT)ej,zgl.o~enie to skladaja 'do .naczelnika urzedu
skarbowego.wlasciweg.o,zeWzgledu'na
adres si-lby,a
.osobyfizyczn'e
ze wzgledu ne',,'.'miejsce zamieszkania.. .
,
".
,"
"',,
","",'
'
,'.'
2) P.odmiolynlepr.owadzace dzialaln.oscl,g.osP.odarczej w r.ozumienlu art.15 ustawy skladajazgl.oszenie
naCzeinika~rz~duskarbÓWe~2w/asci~.oz:Wz9Iedu

nasl';dzibe.

.,

.'

",

rejestracyjne d.o

'

,,",

3) Podl1ji.oty'nlep,.osladaj!!.cestaleg.o,l1jiejsca zam,ieszkania'lub ,siedziby alb.o steleg.o miejsca ,pr.owadzenJ~'dzialaln.osci na
teiytóriumlQ:aju:ski3dajazglószenleIejestr.~yjne
,~, Na6z~lnik...DrUg ieg.oiJrzedu Skar,boweg.oWarSz_wa-SIÓdmiescie.

A. CEL 1,:MIEJSCEZLOZEtoJIAZGLOSZENIA
ORAZ INFORMACJA DOTYCZACA
WLAS,CIWOSCFURZEDUSKARBOWEGO
.. Celzlotenia zgloszenl. (zaznaczyc-Masciwykwadrat):

D 1.rejestracyjnyjest zgloszonie

5.Naczelnikun:edu skarbowego,

Naczelnik

[81 2. ald1Jalizacia danych

do k1óregoadresowane

Urzedu

Skarbowego

w Bytomiu

..Organ podatkowyoraz:jego
adres W panstwie. W którym podatnik
siedzib. lub 5Iala majsce zarrieszkania pau ".ylorium PoIs~)

..

,

'

,

posiada

"

ub stale m;eJsce zamieszkania

(wypelniaja podatnicy posiadajacy

,

Poz.7 i B nal.aty"'Y l1:la'\yIkO
~,p~.adkuz.gl9szeniaw
7. Zakres zmiany danych (zaznaczyc wlasciwy kwad,a~:

celu aktualiza~jidanych,

D

181,. zmiena nie spowodowala zmany -Masci_ci
organu podatkC>Nego
2. zmiana spowodowala zrrian. wlasciwosci organu podatkowogo
B. Poprzedni urzad skarbowy (nalozy wypelnic tylko w pn:ypadku zaznaczenie w PD7-7 kwadratu nr 2)

B. PANE '~OPAT~IKA

'.'

'

(poszczególnepozycje.,yp.;nia sie tylk.o,wprzypa~, gdydotyc;zapodatnikaskladajaceg.ozgloszeryie)

'-

- - d.otyczyP.odatnikabedacego .osoba,fizyczna

d.ot}'czy,podatnikaniebedaeeg.oosc>baflZyczna
.,

.'

B.1. DANE .lDi::NT'y'F'IKACYJNE
9. Rodzaj podatnika

10. Nazwa pelna'

(zaznaczyc wlasci';"'; kwadra~:

D

[81.. podatnik niabedacy osoba fizyczna
'Nazwisko, pierwsze Iml.. d",gie Imoe'"

MUL TI- TECH SPÓLKA
I.. Nazwa skrócona'

Z OGRANICZONA

2. osoba fizyczna

D 3. osoba

zagraniczna

.)

ODPOWIEDZIALNOSCIA

J Imi. ojca, im" matki:;!'

MUL TI- TECH SP. Z O. O.
12. Numer ldentyfikOCYJny REGON " J Numer ew;dencyjny

EL-

13. Data rozpocz""ia dzialalnosci " Dat. urodzenia - (dzien. miesiac. rok)

24-09-2004

. 278301861
B.2. ADRES SIEDZIBY" I ADRES ZAMIESZKANIA""

".Kr

.;Powia.

BYTÓM

POLSKA

1.. Nrdomu

17. Gmina

BYTOM
21. MiejscowoSC

BYTOM
'. ,eleton

~

1

BERNARDYNSkA
22. Kod pocztowy

.

031/3886010

21f.'NiTokalu

---<

41-902

.

"

.

8.3.' DANE DODATKOWE

26. Adres .'mall

\
I

032/2829317

PODATNIKA BEDJ\CEGO OSOBA ZAGRANICZNA

,

1)

(wraz z kodem ""'u), pod kt6rym podatnik jest zidentyfikowany na potrzeby podatku od wartosci dodanej lub .nnego podatku ° podobnym
charaklen:a, w panstwie, w kt6., podatn;\( posiada .,ed:cib.. stale miejsce prowadzenia dzialalnosci lub miejsce zamieszkania (wypelniasi., jezeli
podatnikje51~denlyflkowanyd'a pot"eb lakiego podatku wtym pan5lwie)

27. Numer

-,

POLTA><

POLA JASNE VVYPELNIAPODA1NIK, POLA CIEMNE lNYPELNIA URZAD SKARBOWY. WYPELNIAC NA MASZYNIE, KOMPUTEROWO LUB RECZNIE, DUZYMI,
DRUKOWANYMI LITERAMI, CZARNYM LUB NIEBIESKIM KOLOREM.

C. OBOWIAZEK PODATKOWY W ZAKRESIE PODATKUOD TOWARÓW I USLUG
C.1.0KOLlCZNOSCI
28.'Cg61ne

mformacje

OKRESLAJACE OBOVv'IAZEKPODATKOWY

2)

29~-Data.
(nalely
podac

(zaznaczyc w/asoiweKwaaraty):

I

- miesiac - rOk),ocfkiórej

dzien

atnik bedzie korzystal (korzysta) ze zwolnienia
lub \>d której traci prawo do zwolnienia lub rezygnuje!
z tegC\prawa
I

D 1. podatnik nie jest podatnikiem w rozumieniu art.15 ustawy
D 2. podatnik posiada siedzibe lub miejsce stalego zamieszkania poza terytoriu~ kraju
D 3. podatnik bedzie korzystal (korzysta) ze zwolnienia, o którym mowa w art.113 ust. 1 lub 9 ustawy
D 4. podatnik bedzie dokonywal (dokonuje) sprzedazy wylacznie zwolnionej od podatku od towarów
i uslug na podstawie art.43 ust. 1 pkt 1-2, 4-13 i art. 82

D 5. podatnik bedzie

.---.---

korzystal (korzysta) ze zwolnienia, o którym mowa w art.43 ust. 1 pkt 3 ustawy

---------.---..-.

D 6. podatnikrezygnuje (zrezygnowal)ze zwolnienia, o którymmowawart. 113ust.1 lub 9 ustawy
D 7. podatnik rezygnuje (zrezygnowal) ze zwolnienia, o którym mowa w art.43 ust. 1 pkt 3 ustawy
D B. podatnik traci (utracil) zwolnienie, o którym mowa w art.113 ust.' 1 lub 9 ustawy

D 9. podatnik

bedzie dokonywal (dokonuje) sprzedazy
z art.24 ustA ustawy

wysylkowej na terytorium

kraju, zgodnie

D 10, podatnik rezygnuje

(zrezygnowal) z opodatkowania sprzedazy wysylkowej na terytorium kraju,
zgodnie z art,24 ust.7 ustawy

30. Obowiazek podatkowy u malych pOdatników(zaznaczyc

31.' Kwartal, miesiac/rok

wlasciwy kwadrat):

32. j).,klaracje

D

stosowania 'ub rezygnuje z tego prawa

1<.
.."

podac kwartal/rok oStafriio
zlozonej deklaracji kwartalnej)wypelnic tylko
w przypadku, gdy podatnik traci prawo lub rezygnuje
z prawa do stosowania m etody kasowej

sie za okresy kwartalne

D

.,,'

3. podatnik rezygnuje (zrezygnowal)ze skladania deklaracjiza okresy kwartalne
34. Szczególne procedury (zaznaczyc wlasciwy kwadrat):

35.MiesJac/rok (nalezy podac mie~iac/rok wyboru lub

D 1. podatnik zgodnie z art. 114 ust. 1 ustawy wybiera (wybral) opodatkowanie

2'- poa~lnik zgodnie z art.114 ust.4 ustawy rezygnuje (zrezygnowal) z opodatkowania
ryczaltu uslug taksówkowych

-

rezygnacji z opodatkowania
w formie ryczaltu)
wypelnic tylko w przypadku, gdy podatnik wybiera lub

w formie ryczaltu uSlugi
.
I

tak~ówkowych

D

,----.--

n,KwartatTrok (nalely

kwartalne (zaznaczyc wlasciwy kwadrat):

1. podatnik wybiera (wybral) mozliwosc rozliczania

podac kwa'rtal/rok

stosowania metody kasowej lub
miesiac/rok utraty.lub rezygnacjiprzez podatnikaz jej
stosowania)- wypelnictylko w przypadku, gdy
podatnikwybierametodekasowa, traci prawodo jej

D 2. podatnik traci (utracil)prawo do skladania deklaracji za ok~sy kwartalne

~.

(nalezi

poczatku

D 1. podmiot wybiera (wybral) metode kasowa
. D 2. podatnik traci' (utracil) prawo do rozliczania sie metoda kasowa
D 3. podatnik rezygnuje (zrezygnowal) z metody kasowej

rezygnuje z

opodatkowania

w formie ryczaltu

w formie

D 3.pod~nik bedzie korzystal (korzysta) ze zwolnienia, o którym mowa wart. 122 ustawy
D 4. poda~nik rezygnuje (zrezygnowal) ze zwolnienia, Z9Od~ie z art. 123 ustawy

'

'

'

'"

,~

Cf

02. .INEO.RMA(:>J~[).OT)"'CZAGESKLADANIA'.DEKLARACJ1.2)
36. PodatnikJ>edzie

31. Kwartat;-miesiac/rok (nalezy podac kwartal/rok lub

(zaznaczyc wlasciwy kwadrat):

skladal deklaracje

miesiac/rok.

EJ

2. VAT-7K, w przypadkach,

D 3. VAT-B,w zakresie
D

za który podatnik

zlozy pierwsza

deklaracje)

1. VAT:7
o.których mowa w art.9g ust. 2 i 3 ustawy

dokonywanych nabyc zgodnie z art. 99 ust.8 ustawy

4. VAT-12, w przypadkach,

.

o których
.

mowa w

usL3

art,114

o 7 l 2 O O 6-

ustawy

.."

C.3.INFGRMACJAOZALACZNIKU
38. Do niniejszego

zgloszenia

dolaczono

VAT-RlUE (naleZy zaznaozycwlasoiwy kwadrat):

D

~2.

1. tak

nie

D.COSWIADCZE'NIEl
PODPIS PODATNIKA LUB OSOBY REPREZENTUJACEJ. PODATNIKA
Oswiadczamzes'

miznane. iZe iso Kodeksu karne oskarbowegoood

3~~~ASZ
42. Adres e-mail

4o;;;;;i~HRZAK'
.
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.
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..

1

.'...

.

podatOlka
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.
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-

'

.
.../I.~eF#.~"F entujacej
.

sia;:>-rok)..-~PC

-:} 1 -'. O 7 :.~.2'.

4~;~~~;;7o

.'

ia(dZien..mie

.43.Datawypelnien

I
.1'

owiedzialnosci za odanie.dan chniez odnch zrzeczvwistosci".

.

l-'2Jy"\ '~
-

'

/Q~,.-

.'. ~~~..

&)

.1.'om(Jsz Mrr..'f'!Jr7.(J..

..

.

--i

..

!

E.o

1) Przez osobe zagraniczna nalezy rozumiec podatnika nieposiadajacego na terytorium kraju siedziby, stalego miejsca prowadzenia dzialalnosci lub miejsca zamieszkanie.
2) W czesci C.1 i C.2 nalezy zaznaczycwlasciwe dla podatnika kwadraty, równiez w'przypadku aktualizacji zgloszenia.rejestracyjnego.
\}' J\ T _O I 0
I
.

