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MINISTERSTWO 
FINANSÓW 

SOCJALISTYCZNA REPUBLIKA 
WIETNAMU 

Niepodległość – Wolność – Szczęście 

Formularz 
nr 10-MST 

 

 

ZAŚWIADCZENIE O REJESTRACJI PODATKOWEJ 

 

NUMER IDENTYFIKACJI 

PODATKOWEJ 

 

PEŁNA NAZWA PODATNIKA  

NUMER I DATA WYDANIA 

ZAŚWIADCZENIA O REJESTRACJI 

DZIAŁALNOŚCI LUB 

ZAŚWIADCZENIA O ZAŁOŻENIU I 

PROWADZENIU DZIAŁALNOŚCI, 

ŚWIADECTWO UDZIAŁOWE  

 

NUMER I DATA WYDANIA DECYZJI 

O ZAŁOŻENIU  

 

NUMER DOWODU TOŻSAMOŚCI 

WYDANEGO (DD/MM/RR) W… 

(PRZEDSTAWICIELA PRAWNEGO) 

 

DATA NADANIA NUMERU 

REJESTRACJI PODATKOWEJ  

 

URZĄD PODATKOWY IN CHARGE  

 

 

 

Dyrektor Urzędu Podatkowego 

(Podpis i pieczęć) 
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Uwagi: 

1. Podatnik odpowiedzialny jest za zgłoszenie podatku w celu nadania mu numeru 

identyfikacji podatkowej i przedłożenie dodatkowych informacji uzupełniających 

informacje podatkowe do urzędu podatkowego. 

2. Numer identyfikacji podatkowej nadaje się każdemu Podatnikowi niezwłocznie po 

założeniu działalności gospodarczej i obowiązuje przez cały okres działalności aż do 

jej zakończenia. Numer identyfikacji podatkowej jest powiązany z podmiotem lub 

indywidualnym podatnikiem. Wraz z zakończeniem działalności danego podmiotu, 

powiązany z nim numer identyfikacji podatkowej przestaje obowiązywać. Jeśli 

podmiot zmieni swoją osobowość prawną, to procedury rejestracyjne nowego statusu 

prawnego muszą zostać przeprowadzone w celu nadania nowego numeru 

identyfikacji podatkowej. Identyfikacja podatkowa nadana osobie nie zmieni się 

przez okres jego/jej życia, a urząd podatkowy nie nada nowego numeru identyfikacji 

podatkowej indywidualnemu podatnikowi, któremu został już nadany ten numer. 

3. Podatnik winien używać numeru identyfikacji podatkowej przy deklaracji i 

opłatach podatkowych w urzędzie podatkowym. W przypadku wygaśnięcia lub 

zakończenia swojej działalności, podatnik winien poinformować o tym urząd 

podatkowy i nie może używać danego numeru identyfikacji podatkowej w trakcie 

zawieszenia lub zakończenia działalności gospodarczej. 

4. Podatnik zobowiązany jest do wpisania identyfikacji podatkowej we wszystkich 

dokumentach handlowych, umowach ekonomicznych, fakturach, dokumentach 

zakupu dóbr/usług, księgach rachunkowych, deklaracjach podatkowych, 

dokumentach płatności podatkowych. 

5. Jeśli podatnik kończy produkcję, działalność lub świadczenie usług, to numer 

identyfikacji podatkowej musi zostać zamknięty i tym samym przestaje 

obowiązywać. 

6. Jeśli podatnik naruszy regulacje obowiązujące przy rejestracji podatkowej i 

używaniu numeru identyfikacji podatkowej, zostanie ukarany za te naruszenia w 

oświadczeniu rejestracji podatkowej wymienionej w podatkowym dokumencie 

prawnym i administracyjnie ukarany podatkowo. 

7. W przypadku jakichkolwiek zmian danych w Zaświadczeniu o Rejestracji, 

podatnik powinien złożyć niniejsze zaświadczenie w urzędzie podatkowym celem 

wydania nowego. 

8. W przypadku utraty niniejszego Zaświadczenia o Rejestracji, należy niezwłocznie 

poinformować o tym właściwy urząd podatkowy, odpowiedzialny za zarządzanie i 
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przeprowadzanie procedur wydania nowego zaświadczenia zgodnie z 

obowiązującymi regulacjami. 

 

 


