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VIN-D

DEKLARACJA DLA ROZLICZANIA PODATKU VAT W ZAKRESIE
PROCEDURY NIEUNIJNEJ 1)
za

Podstawa prawna:
Składający:
Termin składania:

Kwartał

Rok

Art. 133 ust. 1 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”.
Podmioty zagraniczne, o których mowa art. 132 ust. 1 ustawy, w przypadku gdy państwem członkowskim
identyfikacji jest Rzeczpospolita Polska.
Deklaracje składa się za okresy kwartalne w terminie do 20. dnia miesiąca następującego po każdym kolejnym
kwartale, zgodnie z art. 133 ust. 2 ustawy.

A. MIEJSCE I CEL SKŁADANIA DEKLARACJI
Urząd skarbowy, do którego adresowana jest deklaracja
DRUGI URZĄ D SK ARBO WY WARSZAWA-Ś RÓDM IEŚ CIE
Cel złożenia deklaracji
Zło żenie

Korekta

Da ta wy pełni enia

VIN-D (Dane)

B. DANE IDENTYFIKACYJNE PODATNIKA
N azw a podm iotu zagranicznego

C. ROZLICZENIE PODATKU NALEŻNEGO
C.1. TERMIN ROZPOCZĘCIA I ZAKOŃCZENIA OKRESU ŚWIADCZENIA USŁUG JEŚLI SKŁADANA JEST WIĘCEJ NIŻ JEDNA DEKLARACJA
VAT ZA TEN SAM OKRES ROZLICZENIOWY W RÓŻNYCH PAŃSTWACH CZŁONKOWSKICH UNII EUROPEJSKIEJ
Te rmin rozpo częc ia okresu

Te rmin zakoń czen ia okresu

C.2. ŚWIADCZENIE USŁUG NA TERYTORIUM UNII EUROPEJSKIEJ

Ko d pań stwa człon kowskiego konsumpc ji

R odzaj
stawki VAT

Stawka
podatku VAT

Po dstawa op odatkowan ia we dług
danej stawki

Ca łkowi ta kwo ta po datku VAT do zapła ty

Kwota p odatku VA T we dług dane j
stawki

W aluta
EUR

W aluta
EUR

VIU-D (Pouczenia)

D. POUCZENIA
Za poda nie n iepra wdy lub za taje nie p rawdy i prz ez to nara żenie pod atku n a uszczup lenie groz i odp owie dzial ność
przewidziana w Kodeksie karnym skarbowym.
W przypadku niewpłacenia w obowiązującym terminie kwoty podatku VAT należnej Rzeczpospolitej Polskiej lub wpłacenia jej
w niepełnej wysokości, niniejsza deklaracja stanowi podstawę do wystawienia tytułu wykonawczego, zgodnie z przepisami
ustawy z dnia 17 czerwca 1966 r. o postępowaniu egzekucyjnym w administracji (Dz. U. z 2012 r. poz. 1015, z późn. zm.).
1)

Przez „procedurę nieunijną” rozumie się procedurę szczególną dotyczącą usług telekomunikacyjnych, usług nadawczych lub usług
elektronicznych świadczonych przez podmioty zagraniczne na rzecz osób niebędących podatnikami, o których mowa w art. 28a ustawy

