
Please wait... 
  
If this message is not eventually replaced by the proper contents of the document, your PDF 
viewer may not be able to display this type of document. 
  
You can upgrade to the latest version of Adobe Reader for Windows®, Mac, or Linux® by 
visiting  http://www.adobe.com/go/reader_download. 
  
For more assistance with Adobe Reader visit  http://www.adobe.com/go/acrreader. 
  
Windows is either a registered trademark or a trademark of Microsoft Corporation in the United States and/or other countries. Mac is a trademark 
of Apple Inc., registered in the United States and other countries. Linux is the registered trademark of Linus Torvalds in the U.S. and other 
countries.


VAP-1
(1)
/
VAP-1
Ministerstwo Finansów
1.4.03_PL
info.e-deklaracje@mofnet.gov.pl
7.08.2013
07.05.2020
Deklaracja dla podatku od towarów i usług
Ministerstwo Finansów
1. Numer identyfikacyjny
2.Nr dokumentu
VAP-1
DEKLARACJA DLA PODATKU OD TOWARÓW I USŁUG
za
4. Kwartał
5. Rok
VAP
3. Status
Podstawa prawna:
Składający:
Termin składania:
Termin zapłaty
Art. 134b ust. 1-3 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2017 r. poz. 1221) zwanej dalej „ustawą”.
Podatnicy świadczący na terytorium Polski wyłącznie usługi międzynarodowego przewozu drogowego, polegające na okazjonalnym przewozie osób autobusami zarejestrowanymi na terytorium państwa członkowskiego innym niż terytorium Polski, posiadający siedzibę działalności gospodarczej lub stałe miejsce prowadzenia działalności gospodarczej, z którego świadczą  te usługi, a w przypadku braku takiej siedziby działalności gospodarczej lub stałego miejsca prowadzenia działalności gospodarczej – posiadający stałe miejsce zamieszkania albo zwykłe miejsce pobytu na terytorium państwa członkowskiego innym niż terytorium Polski, niekorzystający z możliwości odliczania podatku naliczonego, otrzymania zwrotu tego podatku lub zwrotu różnicy podatku, o której mowa w art. 87 ust. 1 ustawy – zidentyfikowani jako „podatnik VAT – przewozy okazjonalne”.
Do 25. dnia miesiąca następującego po kwartale,w którym powstał obowiązek podatkowy.
Kwotę podatku w złotych polskich należy wpłacić w terminie do 25. dnia miesiąca następującego po kwartale, w którym powstał obowiązek podatkowy.
A. MIEJSCE I CEL SKŁADANIA DEKLARACJI 
6. Urząd skarbowy, do którego adresowana jest deklaracja:
DRUGI URZĄD SKARBOWY WARSZAWA-ŚRÓDMIEŚCIE
7. Cel złożenia formularza  (zaznaczyć właściwy kwadrat):
Pozycja 7 nie została wypełniona.
 1)          
B. DANE PODATNIKA
B.1. DANE IDENTYFIKACYJNE 
8. Nazwa pełna
9. Numer, pod którym podatnik jest zidentyfikowany na potrzeby podatku od wartości dodanej w państwie, w którym podatnik posiada siedzibę działalności gospodarczej lub stałe miejsce prowadzenia działalności gospodarczej, z którego podatnik świadczy usługi przewozu, a w przypadku braku takiej siedziby działalności gospodarczej lub stałego miejsca prowadzenia działalności gospodarczej - przyznany podatnikowi w państwie członkowskim stałego miejsca zamieszkania albo zwykłego miejsca pobytu
10. Kod kraju, o którym mowa w poz.9 
B.2. ADRES SIEDZIBY
W tej części podaje się adres siedziby działalności gospodarczej lub stałego miejsca prowadzenia działalności gospodarczej, z którego podatnik  świadczy usługi przewozu, a w przypadku braku adresu siedziby działalności gospodarczej lub stałego miejsca prowadzenia działalności gospodarczej – adres stałego miejsca zamieszkania albo zwykłego miejsca pobytu, w kraju, o którym mowa w poz.9.
11. Kraj
12. Miejscowość
13. Kod pocztowy
14. Ulica
15. Nr domu
16. Nr lokalu
17. Telefon kontaktowy
Telephone number
18. Adres e-mail
C. ROZLICZENIE TRANSAKCJI PODLEGAJĄCYCH OPODATKOWANIU
Wartość świadczonych usług bez podatku
Liczba przewożonych osób autobusem 
Numer rejestracyjny autobusu 
a
b
c
Ogólem wartość świadczonych na terytorium kraju usług bez podatku 
Suma kwot z kol.c
19.
zł
23. Numer rachunku bankowego, na który należy wpłacić podatek
DRUGI URZĄD SKARBOWY WARSZAWA-ŚRÓDMIEŚCIE        IBAN PL 9710 1000 7122 2314 3644 0000 00
SWIFT: NBPLPLPW 
(dla płatności z zagranicy)
Kwotę z poz.20 należy pomnożyć przez stawkę wykazaną w poz.21.
Kwota podatku podlegająca wpłacie do urzędu skarbowego *)
22.
Stawka podatku od towarów i usług
21.
%
Podstawa opodatkowania  (po zaokrągleniu do pełnych złotych)
Należy wpisać kwotę z poz.19. 
20.
zł
D. OBLICZENIE PODATKU
24. Imię
25. Nazwisko
E. IMIĘ I NAZWISKO OSOBY SPORZĄDZAJĄCEJ DEKLARACJĘ 
1) Zgodnie z art.81 ustawy Ordynacja podatkowa, podatnik może skorygować złożoną deklarację poprzez złożenie deklaracji korygującej.
W przypadku niewpłacenia w obowiązującym terminie kwoty z poz. 22 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 2017 r. poz. 1201 i 1475).
Objaśnienie
*) Pouczenie
1. Numer identyfikacyjny 
ORD-ZU
UZASADNIENIE PRZYCZYN KOREKTY DEKLARACJI
A. DANE IDENTYFIKACYJNE PODATNIKA
5. Nazwa pełna
B. UZASADNIENIE PRZYCZYN ZŁOŻENIA KOREKTY
13. Treść uzasadnienia
F. DANE DO PODPISANIA
29. Kwota z pozycji 22 deklaracji ostatnio złożonej za kwartał poprzedzający kwartał, za który jest składana deklaracja albo wartość 0 w przypadku gdy deklaracja jest składana po raz pierwszy lub gdy deklaracja nie została złożona za poprzedni kwartał
28. Kwota z pozycji 20 deklaracji ostatnio złożonej za kwartał poprzedzający kwartał, za który jest składana deklaracja albo wartość 0 w przypadku gdy deklaracja jest składana po raz pierwszy lub gdy deklaracja nie została złożona za poprzedni kwartał
26. Treść dokumentu XML bez podpisu
27. 
Skrót MD5 dokumentu XML bez podpisu
Wartość tego pola można porównać z odpowiednią wartością z UPO
G. PODPISANY DOKUMENT DO WYSŁANIA 
29. Treść dokumentu XML z dołączonym podpisem
30.
Wartość tego pola można porównać z odpowiednią wartością z UPO
Skrót MD5 dokumentu XML z dołączonym podpisem
G. DANE OTRZYMANE Z BRAMKI SYSTEMU E-DEKLARACJE
31. Nr dokumentu
32. Status
URZĘDOWE POŚWIADCZENIE ODBIORU
DOKUMENTU ELEKTRONICZNEGO
A. NAZWA PEŁNA PODMIOTU, KTÓREMU DORĘCZONO DOKUMENT ELEKTRONICZNY
B. INFORMACJA O DOKUMENCIE
Dokument został zarejestrowany w systemie teleinformatycznym Ministerstwa Finansów
Nr dokumentu:
Data i czas złożenia:
Skrót złożonego dokumentu - identyczny z wartością użytą do podpisu dokumentu:
Skrót dokumentu w postaci otrzymanej przez system (łącznie z podpisem elektronicznym):
Dokument zweryfikowano pod względem zgodności ze strukturą logiczną:
Numer Identyfikacyjny VAP:
Stempel czasu:
Dokument wystawiony automatycznie przez system teleinformatyczny Ministerstwa Finansów
Data i czas wystawienia dokumentu:
Urząd skarbowy, do którego został złożony dokument:
UPO
(5)
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