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1. Numer VAT podatnika w procedurze nieunijnej
2. Nr dokumentu
3. Status
za
4. Kwartał
5. Rok
Podstawa prawna:
Składający:
Termin składania:
Deklaracje składa się za okresy kwartalne w terminie do 20. dnia miesiąca następującego po każdym kolejnym kwartale,
zgodnie z art. 133 ust. 2 ustawy. 
Podmioty zagraniczne, o których mowa art. 132 ust. 1 ustawy, w przypadku gdy państwem członkowskim identyfikacji jest Rzeczpospolita Polska. 
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". 
A. MIEJSCE I CEL SKŁADANIA DEKLARACJI
6. Urząd skarbowy, do którego adresowana jest deklaracja
DEKLARACJA DLA ROZLICZANIA PODATKU VATW ZAKRESIE PROCEDURY NIEUNIJNEJ 
DRUGI URZĄD SKARBOWY WARSZAWA-ŚRÓDMIEŚCIE
1)
Pozycja 7 - cel złożenia nie został wybrany
7. Cel złożenia formularza  (zaznaczyć właściwy kwadrat):
8. Data wypełnienia (dzień - miesiąc - rok)
B. DANE IDENTYFIKACYJNE PODATNIKA
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 
C.2. ŚWIADCZENIE USŁUG NA TERYTORIUM UNII EUROPEJSKIEJ 
Rodzaj stawki VAT 
Podstawa opodatkowania wg danej stawki VAT
Waluta 
Lp.
a
b
c
d
e
Stawka podatku VAT 
f
Kwota podatkuwg danej stawki VAT
EUR
W kolumnie f należy podać wartość transakcji netto w złotych
Całkowita kwota podatku VAT do zapłaty 
EUR
W kolumnie f należy podać wartość transakcji netto w złotych
D. POUCZENIA
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.
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