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 1. Identyfikator podatkowy NIP dostawcy / podatnika
2. Nr dokumentu
3. Status
VAT-29
 ZAWIADOMIENIE O WYBORZE MIEJSCA OPODATKOWANIA ALBO O REZYGNACJI Z DOKONANEGO WYBORU MIEJSCA OPODATKOWANIA W PRZYPADKU WEWNĄTRZWSPÓLNOTOWEJ SPRZEDAŻY TOWARÓW NA ODLEGŁOŚĆ LUB ŚWIADCZENIA USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH, NADAWCZYCH I ELEKTRONICZNYCH
 A. MIEJSCE SKŁADANIA ZAWIADOMIENIA
5. Naczelnik urzędu skarbowego, do którego jest adresowane zawiadomienie
 Zawiadomienie o wyborze miejsca opodatkowania składa się w terminie do 10. dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym dokonano tego wyboru. Zawiadomienie o rezygnacji z dokonanego wyboru miejsca opodatkowania składa się przed początkiem miesiąca, w którym rezygnuje się z dokonanego wyboru miejsca opodatkowania.
Podstawa prawna:
 Art. 28p ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2021 r. poz. 685, z późn. zm.), zwanej dalej „ustawą".
 Dostawca, o którym mowa w art. 22a ust. 3 i 6 ustawy, oraz podatnik, o którym mowa w art. 28k ust. 4 i 6 ustawy
Terminy składania:
Składający:
Pozycja 6 nie została wypełniona.
1.  dostawca / podatnik niebędący osobą fizyczną
 2. osoba fizyczna
 6. Rodzaj dostawcy / podatnika (zaznaczyć właściwy kwadrat):
7. Nazwa pełna *
7. Nazwisko, pierwsze imię, data urodzenia **
 B. DANE DOSTAWCY / PODATNIKA
 * -  dotyczy dostawcy / podatnika niebędącego osobą fizyczną 
** -  dotyczy dostawcy / podatnika będącego osobą fizyczną
 B.1. DANE IDENTYFIKACYJNE
8. Kraj
9. Województwo
10. Powiat
11. Gmina
12. Ulica
13. Nr domu
14. Nr lokalu
15. Miejscowość
16. Kod pocztowy
 B.2. ADRES SIEDZIBY * / ADRES ZAMIESZKANIA **
 C. CEL SKŁADANIA ZAWIADOMIENIA
Pole 17 musi być wypełnione.
 17. Cel składania zawiadomienia (zaznaczyć właściwy kwadrat): 
         Jeżeli zaznaczono kwadrat nr 1, ma zastosowanie część D. Jeżeli zaznaczono kwadrat nr 2, ma zastosowanie część E
Pole 17 musi być wypełnione.
 D. ZAWIADOMIENIE NACZELNIKA O DOKONANIU WYBORU MIEJSCA OPODATKOWANIA
 E. ZAWIADOMIENIE NACZELNIKA O REZYGNACJI Z WYBORU MIEJSCA OPODATKOWANIA
 F.
 Przewidywana data pierwszej dostawy lub świadczenia pierwszej usługi po rezygnacji z dokonanego wyboru miejsca opodatkowania 
(dzień-miesiąc-rok)
22.
 Data zgłoszenia rezygnacji z dokonanego wyboru miejsca opodatkowania (dzień-miesiąc-rok)
21.
a 
 Data zgłoszenia wyboru miejsca opodatkowania 
(dzień-miesiąc-rok)
20.
23.
 Data pierwszej dostawy lub świadczenia pierwszej usługi, opodatkowanych zgodnie z dokonanym wyborem miejsca opodatkowania 
(dzień-miesiąc-rok)
b
c
d
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G. DANE KONTAKTOWE DOSTAWCY LUB PODATNIKA, LUB PEŁNOMOCNIKA
24. Imię
26. Telefon
25. Nazwisko
27. Adres e-mail
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