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NOWE WZORY ZGŁOSZEŃ NIP 

 

Zwracamy Państwa uwagę na fakt, iż z dniem 1 grudnia 2014 r. weszło w życie rozporządzenie 

Ministra Finansów z dnia 25 listopada 2014 r. w sprawie wzorów formularzy zgłoszeń 

identyfikacyjnych i zgłoszeń aktualizacyjnych oraz zgłoszeń w zakresie danych uzupełniających.  

 

W drodze rozporządzenia zmianie uległy wzory formularzy zgłoszeń NIP-2, NIP-7 oraz ZAP-3. 

Ministerstwo Finansów wprowadziło również wzór nowego druku NIP-8 składanego przez podmioty 

podlegające wpisowi do Krajowego Rejestru Sądowego. 

 

Formularz NIP-8 służy jako zgłoszenie identyfikacyjne lub aktualizacyjne w zakresie danych 

uzupełniających nieobjętych wpisem do KRS, które są niezbędne do realizacji zadań ustawowych 

przez administrację podatkową, Zakład Ubezpieczeń Społecznych oraz Główny Urząd Statystyczny. 

Wśród takich danych można wymienić m.in. adres prowadzenia działalności gospodarczej, wykaz 

rachunków bankowych, czy też skrócona nazwa płatnika składek. 

 

Założeniem zmian jest zminimalizowanie nadmiernych formalności związanych z rejestracją 

działalności. Przedsiębiorca składający w sądzie rejestrowym wniosek o wpis do KRS wraz z 

uzyskaniem tego wpisu automatycznie uzyska numer identyfikacji podatkowej NIP oraz numer 

REGON. Jedyny obowiązek, który powstanie po stronie przedsiębiorcy po dokonaniu wpisu do KRS, 

to złożenie właściwemu naczelnikowi urzędu skarbowego zgłoszenia NIP-8. Następnie naczelnik 

urzędu skarbowego przekaże pozostałym organom rejestrowym wymagane informacje o 

przedsiębiorcy. Dzięki temu wyeliminowana zostanie konieczność składania wizyty przez 

przedsiębiorcę w GUS oraz ZUS i wypełniania kolejnych druków. 

 

Jeżeli powyższe zagadnienie dotyczy Państwa działalności i są Państwo zainteresowani naszą 

pomocą w przedmiotowym zakresie, uprzejmie prosimy o kontakt z Państwa opiekunem lub naszym 

sekretariatem. 
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Powyższy Newsletter stanowi informację o charakterze ogólnym, jego celem jest dostarczenie Państwu na bieżąco informacji o 

zmianach w prawie podatkowym, interpretacjach organów podatkowych, rozwoju linii orzeczniczej oraz ciekawych 

komentarzach. 

Doradztwo Podatkowe WTS&SAJA nie ponosi prawnej odpowiedzialności za żadne działania lub zaniechania podjęte w wyniku 

powyższych informacji. 

 


