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1. Identyfikator podatkowy NIP przedstawiciela podatkowego

└────┴────┴────┴────┴────┴────┴────┴────┴────┴───┘

2. Nr dokumentu 3. Status

VAT-13 
DEKLARACJA DLA PODATKU OD TOWARÓW I USŁUG

PRZEDSTAWICIELA PODATKOWEGO

za
4. Miesiąc

└────┴────┘

5. Rok

└────┴────┴────┴────┘

Podstawa prawna:

Składający:
Termin składania:
Miejsce składania:

Art. 99 ust. 8a ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z  2011 r. Nr 177, poz. 1054, z późn.
zm.), zwanej dalej „ustawą”.
Przedstawiciele podatkowi, o których mowa w art. 18d ust. 1 ustawy, w zakresie w jakim działają w imieniu własnym na rzecz  podatnika.
Do 25 dnia miesiąca następującego po każdym kolejnym miesiącu.
Urząd skarbowy właściwy dla przedstawiciela podatkowego.

A. MIEJSCE I CEL SKŁADANIA DEKLARACJI
6. Urząd skarbowy, do którego adresowana jest deklaracja 7. Cel złożenia formularza (zaznaczyć właściwy kwadrat):

1. złożenie deklaracji        2. korekta deklaracji 1)

B. DANE IDENTYFIKACYJNE PRZEDSTAWICIELA PODATKOWEGO
* - dotyczy przedstawiciela podatkowego niebędącego osobą fizyczną        ** - dotyczy przedstawiciela podatkowego będącego osobą fizyczną

8. Rodzaj przedstawiciela podatkowego (zaznaczyć właściwy kwadrat):

1. przedstawiciel podatkowy niebędący osobą fizyczną  2. osoba fizyczna
9. Nazwa pełna, REGON* / Nazwisko, pierwsze imię, data urodzenia**

C. ROZLICZENIE WEWNĄTRZWSPÓLNOTOWYCH DOSTAW TOWARÓW

Lp.
Nazwa podatnika, na rzecz którego przedstawiciel

podatkowy dokonuje rozliczenia
Numer identyfikacyjny

podatnika
Kod kraju
kontrahenta

Numer
Identyfikacyjny VAT

kontrahenta

Wartość transakcji netto
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Załącznik do rozporządzenia Ministra Finansów z dnia ...................... 2013 r. (poz. ...)
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Ogółem wartość transakcji
Suma kwot z kol. f.

10.

D. OŚWIADCZENIE PRZEDSTAWICIELA PODATKOWEGO LUB OSOBY REPREZENTUJĄCEJ
PRZEDSTAWICIELA PODATKOWEGO
Oświadczam, że są mi znane przepisy Kodeksu karnego skarbowego o odpowiedzialności za podanie danych niezgodnych z rzeczywistością.

11. Imię 12. Nazwisko 13. Podpis (i pieczątka) przedstawiciela podatkowego lub
osoby reprezentującej przedstawiciela podatkowego

14.Telefon kontaktowy 15. Data wypełnienia (dzień – miesiąc – rok)

└────┴────┘-└────┴────┘-└────┴────┴────┴────┘

E. ADNOTACJE URZĘDU SKARBOWEGO
16. Uwagi urzędu skarbowego

17. Identyfikator przyjmującego formularz 18. Podpis przyjmującego formularz

1) Zgodnie z art.81 ustawy Ordynacja podatkowa podatnik może skorygować złożoną deklarację poprzez złożenie deklaracji korygującej wraz z dołączonym
pisemnym uzasadnieniem przyczyn korekty.

Objaśnienia do części C. Rozliczenie wewnątrzwspólnotowych dostaw towarów:

- w kolumnie b należy wpisać nazwę podatnika, za którego przedstawiciel podatkowy dokonuje rozliczenia

- w kolumnie c należy wpisać poprawny numer identyfikacyjny, pod którym podatnik (na rzecz którego przedstawiciel podatkowy dokonuje rozliczenia) jest
zidentyfikowany na potrzeby podatku od wartości dodanej w państwie, w którym podatnik posiada siedzibę, stałe miejsce prowadzenia działalności lub miejsce
zamieszkania. Kolumnę c wypełnia się w przypadku, jeżeli numer identyfikacji jest inny niż numer podany w kolumnie e.

- w kolumnie d należy wpisać kod kraju kontrahenta (nabywcy towaru)

- w kolumnie e należy wpisać poprawny numer identyfikacyjny kontrahenta (nabywcy towaru) nadany przez państwa członkowskie właściwe dla kontrahenta

- w kolumnie f należy wpisać wartość dostaw dokonanych w okresie, za który składana jest deklaracja, dla poszczególnych kontrahentów, do rozliczenia których
został upoważniony przedstawiciel podatkowy, o którym mowa w art. 18d ust. 1 ustawy


