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POLA JASNE WYPEŁNIA PODATNIK, POLA CIEMNE WYPEŁNIA URZĄD SKARBOWY. WYPEŁNIAĆ KOMPUTEROWO.
POLTAX
VIN-R
(3)
/
1. Numer VAT podatnika w procedurze nieunijnej 
2. Nr dokumentu
3. Status
ZGŁOSZENIE INFORMUJĄCE W ZAKRESIE SZCZEGÓLNEJ PROCEDURY NIEUNIJNEJ ROZLICZANIA VAT 
1)
1)
Podatnicy, o których mowa w art. 359 dyrektywy 2006/112/WE, w przypadku gdy państwem członkowskim identyfikacji jest Rzeczpospolita Polska. 
Art. 2 akapit trzeci rozporządzenia wykonawczego Rady (UE) 2019/2026 z dnia 21 listopada 2019 r. zmieniającego rozporządzenie wykonawcze (UE) nr 282/2011 w odniesieniu do dostaw towarów lub świadczenia usług ułatwianych poprzez użycie interfejsów elektronicznych oraz w odniesieniu do procedur szczególnych dla podatników, którzy świadczą usługi na rzecz osób niebędących podatnikami, prowadzą sprzedaż towarów na odległość i dokonują niektórych krajowych dostaw towarów (Dz. Urz. UE L 313 z 4.12.2019, str. 1, z późn. zm.). 
Składający:
Podstawa prawna:
A. MIEJSCE I CEL SKŁADANIA ZGŁOSZENIA
4. Urząd skarbowy, do którego adresowane jest zgłoszenie
5. Cel złożenia formularza  (zaznaczyć właściwy kwadrat):
Pozycja 6 - cel złożenia nie został wypełniony.
6. Data wypełnienia:
DRUGI URZĄD SKARBOWY WARSZAWA-ŚRÓDMIEŚCIE
B. DANE PODATNIKA
B.1. DANE IDENTYFIKACYJNE 
7. Nazwa podmiotu zagranicznego
8. Nazwa(-y) handlowa(-e), jeśli inna(-e) niż nazwa podatnika
10. Numer identyfikacji podatkowej nadany w państwie siedziby działalności gospodarczej 
9. Państwo, w którym podatnik posiada siedzibę działalności gospodarczej
B.2. ADRES SIEDZIBY
11. Kraj
12. Miejscowość
13. Kod pocztowy
14. Ulica
15. Nr domu
16. Nr lokalu
17. Numer telefonu
Telephone number
18. Adres poczty elektronicznej podatnika
B.3. DANE KONTAKTOWE
19. Strona(-y) internetowa(-e) podatnika
Telephone number
Osoba odpowiedzialna za kontakty
21. Nazwisko
20. Imię
Telephone number
B.4. SZCZEGÓŁY DOTYCZĄCE RACHUNKU BANKOWEGO
22. Nazwa właściciela rachunku
23. Numer BIC
24. Numer IBAN
25. Numer OBAN
Szczegóły dotyczące rachunku bankowego podatnika (wnioskodawcy), na który ma być dokonany zwrot podatku
Opis rodzaju prowadzonej działalności (według kodów)
B.5. INDYWIDUALNE NUMERY IDENTYFIKACYJNE VAT NADANE PRZEZ PAŃSTWA CZŁONKOWSKIE IDENTYFIKACJI ZGODNIE Z ART. 362, 369D LUB 369Q DYREKTYWY 2006/112/WE, JEŚLI POPRZEDNIO KORZYSTANO LUB OBECNIE KORZYSTA SIĘ Z JEDNEJ Z PROCEDUR SZCZEGÓLNYCH ROZLICZANIA VAT 
26. Państwo nadawcy numeru
28. Numer identyfikacyjny VAT procedury nieunijnej
27. Numer identyfikacyjny VAT procedury unijnej
2)
29. Numer identyfikacyjny VAT procedury importu
3)
B.6. DATA ROZPOCZĘCIA KORZYSTANIA Z PROCEDURY SZCZEGÓLNEJ ROZLICZANIA VAT W RZECZPOSPOLITEJ POLSKIEJ
30. 
C. WYREJESTROWANIE
31. Przyczyna wyrejestrowania
Pozycja 31 nie została wypełniona
32. Data od której obowiązywać będzie zmiana
D. OŚWIADCZENIA
E. POUCZENIE
1) Przez "procedurę nieunijną" rozumie się procedurę, o której mowa w tytule XII rozdział 6 sekcja 2 dyrektywy 2006/112/WE. 
2) Przez "procedurę unijną" rozumie się procedurę, o której mowa w tytule XII rozdział 6 sekcja 3 dyrektywy 2006/112/WE. 
3) Przez "procedurę importu" rozumie się procedurę, o której mowa w tytule XII rozdział 6 sekcja 4 dyrektywy 2006/112/WE. 
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