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VAT-UE
(4)
/
POLA JASNE WYPEŁNIA PODATNIK, POLA CIEMNE WYPEŁNIA URZĄD SKARBOWY. PRZED WYPEŁNIENIEM ZAPOZNAĆ SIĘ Z OBJAŚNIENIAMI.
Składanie wyłącznie wersji elektronicznej: www.portalpodatkowy.mf.gov.pl
1. Identyfikator podatkowy NIP podatnika
2. Nr dokumentu
3. Status
PL
VAT-UE
INFORMACJA PODSUMOWUJĄCA O DOKONANYCH
WEWNĄTRZWSPÓLNOTOWYCH TRANSAKCJACH
5. Rok
4. Miesiąc
Podstawa prawna:
Składający:
Art.100 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2016 r. poz. 710, z późn. zm.), zwanej dalej „ustawą”.
Podatnicy  podatku  od  towarów  i  usług  oraz  osoby  prawne  niebędące  podatnikami  w  rozumieniu  art. 15  ustawy  - zarejestrowani jako podatnicy VAT  UE,  dokonujący  wewnątrzwspólnotowej  dostawy  towarów, wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów lub wewnątrzwspólnotowego świadczenia usług.
A. MIEJSCE SKŁADANIA INFORMACJI
6. Urząd skarbowy, do którego adresowana jest informacja
1)
B. DANE IDENTYFIKACYJNE PODATNIKA
7. Rodzaj podatnika  (zaznaczyć właściwy kwadrat):
1. podatnik niebędący osobą fizyczną
 2.  osoba fizyczna
Pozycja 7 nie została wypełniona
C. INFORMACJA O WEWNĄTRZWSPÓLNOTOWYCH DOSTAWACH TOWARÓW
Transakcje trójstronne
Kwota transakcji w zł
Numer Identyfikacyjny VAT kontrahenta
Kod kraju
a
b
c
d
D. INFORMACJA O WEWNĄTRZWSPÓLNOTOWYCH NABYCIACH TOWARÓW
Transakcje trójstronne
Kwota transakcji w zł
Numer Identyfikacyjny VAT kontrahenta
Kod kraju
a
b
c
d
E. INFORMACJA O WEWNĄTRZWSPÓLNOTOWYM ŚWIADCZENIU USŁUG
Kwota transakcji w zł
Numer Identyfikacyjny VAT kontrahenta
Kod kraju
a
b
c
F. PODPIS PODATNIKA LUB OSOBY REPREZENTUJĄCEJ PODATNIKA
9. Imię
10. Nazwisko
11. Telefon kontaktowy
12. Data wypełnienia (dzień - miesiąc - rok)
13. Podpis podatnika lub osoby reprezentującej podatnika
Pouczenie
Objaśnienia
Wiersze w części C, D i E stanowią listę rozwijalną.
Za podanie nieprawdy lub zatajenie prawdy grozi odpowiedzialność przewidziana w Kodeksie karnym skarbowym.
1) Przez urząd, do którego jest adresowana informacja rozumie się urząd skarbowy, przy pomocy którego właściwy dla podatnika naczelnik urzędu skarbowego wykonuje swoje zadania.
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