VIU-D (Nagłów ek)
POLTAX
Identy fik ator podatkowy NIP podatnika

VIU-D

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

Podstawa prawna:

Kwartał

Rok

Art. 130c 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”.
Podatnicy, o których mowa art. 130b 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. 130c ust. 2 ustawy.

Składający:
Termin składania:

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

VIU-D (Dane)

B. DANE IDENTYFIKACYJNE PODATNIKA
Rodzaj podatnika
1. podm iot n iebęd ący o sobą fizyc zną
N azw a podmiotu

2. osoba fizyczna
Im ię

Nazwisko

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 DOKONANE Z SIEDZIBY DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ LUB STAŁEGO MIEJSCA PROWADZENIA
DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ W PAŃSTWIE CZŁONKOWSKIM IDENTYFIKACJI

Ko d pań stwa człon kowskiego konsumpc ji

R odzaj
stawki VAT

Stawka
podatku
V AT

Po dstawa op odatkowan ia we dług dane Kwota
j
p odatku VA T we dług dane j
stawki podatku VAT
stawki podatku VAT

Po datek nale żny z tytuł u usłu g świadcz onyc h z si edzib y dzi ałaln ości g ospo darcz ej lu b stał ego m iejsca
pro wadz enia dział alności go spod arcze j w p aństwie cz łonko wskim iden tyfika cji

W aluta
EUR

W aluta
EUR

C.3. ŚWIADCZENIE USŁUG DOKONANE ZE STAŁYCH MIEJSC PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ ZNAJDUJĄCYCH SIĘ
POZA PAŃSTWEM CZŁONKOWSKIM IDENTYFIKACJI
Ko d pań stwa człon kowskiego konsumpc ji

K od
N r identyfikacyjny VAT
R odzaj
pa ństwa
stawki
m iejsca
N um er identy fikacji podatkowejV AT
prow adzenia
dzi ałaln ości

Stawka
podatku
V AT

P odstawa
K w ota podatku VAT
opodatkowania
we dług dane j stawki
we dług dane j stawki podatku VAT
podatku VAT

W aluta
EUR

Po datek nale żny z tytuł u usłu g świadcz onyc h ze wszystkich stałyc h mi ejsc p rowa dzen ia dz iałaln ości gospo darc zej
W aluta
zna jdują cych się p oza t eryto rium państwa c złonkowski ego i denty fikac ji
EUR
C.4. SUMA CAŁKOWITA W PRZYPADKU SIEDZIBY DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ LUB STAŁEGO MIEJSCA PROWADZENIA
DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ W PAŃSTWIE CZŁONKOWSKIM IDENTYFIKACJI I WSZYSTKICH STAŁYCH MIEJSC PROWADZENIA
DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ WE WSZYSTKICH POZOSTAŁYCH PAŃSTWACH CZŁONKOWSKICH

Po datek nale żny razem do z apłat y

1)

W aluta
EUR

Przez „procedurę unijną” rozumie się procedurę szczególną dotyczącą usług telekomunikacyjnych, usług nadawczych lub usług
elektronicznych świadczonych przez podmioty mające siedzibę działalności gospodarczej na terytorium Unii Europejskiej, ale
nieposiadające takiej siedziby w państwie członkowskim konsumpcji, na rzecz osób niebędących podatnikami, o których mowa w art.
28a ustawy

