POLTAX

POLA JASNE WYPENIA PRZEDSTAWICIEL PODATKOWY, POLA CIEMNE WYPENIA URZD SKARBOWY. WYPENIA NA MASZYNIE, KOMPUTEROWO LUB
RCZNIE, DUYMI, DRUKOWANYMI LITERAMI, CZARNYM LUB NIEBIESKIM KOLOREM. PRZED WYPENIENIEM ZAPOZNA SI Z OBJANIENIAMI.

1. Identyfikator podatkowy NIP przedstawiciela podatkowego

2. Nr dokumentu

3. Status
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VAT-13
DEKLARACJA DLA PODATKU OD TOWARÓW I USUG
PRZEDSTAWICIELA PODATKOWEGO
4. Miesic

5. Rok

za
Ŋņņņņŏņņņņŋ

Ŋņņņņŏņņņņŏņņņņŏņņņņŋ

Podstawa prawna:

Art. 99 ust. 8a ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usug (Dz. U. z 2011 r. Nr 177, poz. 1054, z pó n.
zm.), zwanej dalej „ustaw ”.

Skadaj cy:
Termin skadania:

Przedstawiciele podatkowi, o których mowa w art. 18d ust. 1 ustawy, w zakresie w jakim dziaaj w imieniu wasnym na rzecz podatnika.
Do 25 dnia miesi ca nast puj cego po ka dym kolejnym miesi cu.

Miejsce skadania:

Urz d skarbowy wa ciwy dla przedstawiciela podatkowego.

A. MIEJSCE I CEL SKADANIA DEKLARACJI
7. Cel zoenia formularza (zaznaczy wa ciwy kwadrat):

6. Urzd skarbowy, do którego adresowana jest deklaracja

1. zo enie deklaracji

2. korekta deklaracji 1)

B. DANE IDENTYFIKACYJNE PRZEDSTAWICIELA PODATKOWEGO
* - dotyczy przedstawiciela podatkowego nieb d cego osob fizyczn

** - dotyczy przedstawiciela podatkowego b d cego osob fizyczn

8. Rodzaj przedstawiciela podatkowego (zaznaczy wa ciwy kwadrat):



 2. osoba fizyczna

1. przedstawiciel podatkowy nieb d cy osob fizyczn
9. Nazwa pena, REGON* / Nazwisko, pierwsze imi, data urodzenia**

C. ROZLICZENIE WEWNTRZWSPÓLNOTOWYCH DOSTAW TOWARÓW
Lp.

Nazwa podatnika, na rzecz którego przedstawiciel
podatkowy dokonuje rozliczenia

Numer identyfikacyjny
podatnika

Kod kraju
kontrahenta

Numer identyfikacyjny
VAT kontrahenta

a

b

c

d

e

Warto transakcji netto
w z
f
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Ogóem warto transakcji
Suma kwot z kol. f.

10.

D. O WIADCZENIE PRZEDSTAWICIELA PODATKOWEGO LUB OSOBY REPREZENTUJCEJ
PRZEDSTAWICIELA PODATKOWEGO
O wiadczam, e s mi znane przepisy Kodeksu karnego skarbowego o odpowiedzialno ci za podanie danych niezgodnych z rzeczywisto ci .
11. Imi

12. Nazwisko

13. Podpis (i piecztka) przedstawiciela podatkowego lub
osoby reprezentujcej przedstawiciela podatkowego

14.Telefon kontaktowy

15. Data wypenienia (dzie – miesi c – rok)
Ŋņņņņŏņņņņŋ-Ŋņņņņŏņņņņŋ-Ŋņņņņŏņņņņŏņņņņŏņņņņŋ

E. ADNOTACJE URZ DU SKARBOWEGO
16. Uwagi urzdu skarbowego
17. Identyfikator przyjmujcego formularz

1)

18. Podpis przyjmujcego formularz

Zgodnie z art.81 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa podatnik mo e skorygowa zo on deklaracj poprzez zo enie deklaracji koryguj cej
wraz z do czonym pisemnym uzasadnieniem przyczyn korekty.

Objanienia do czci C. Rozliczenie wewntrzwspólnotowych dostaw towarów:
- w kolumnie b nale y wpisa nazw podatnika, za którego przedstawiciel podatkowy dokonuje rozliczenia
- w kolumnie c nale y wpisa poprawny numer identyfikacyjny, pod którym podatnik (na rzecz którego przedstawiciel podatkowy dokonuje rozliczenia) jest
zidentyfikowany na potrzeby podatku od warto ci dodanej w pastwie, w którym podatnik posiada siedzib , stae miejsce prowadzenia dziaalno ci lub miejsce
zamieszkania; kolumn c wypenia si w przypadku, je eli numer identyfikacji jest inny ni numer podany w kolumnie e
- w kolumnie d nale y wpisa kod kraju kontrahenta (nabywcy towaru)
- w kolumnie e nale y wpisa poprawny numer identyfikacyjny kontrahenta (nabywcy towaru) nadany przez pastwa czonkowskie wa ciwe dla kontrahenta
- w kolumnie f nale y wpisa warto  dostaw dokonanych w okresie, za który skadana jest deklaracja, dla poszczególnych kontrahentów, do rozliczenia których
zosta upowa niony przedstawiciel podatkowy, o którym mowa w art. 18d ust. 1 ustawy.
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