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1. Numer Identyfikacji Podatkowej podatnika
PL
2. Nr dokumentu
3. Status
VAT
-
REF
WNIOSEK O ZWROT PODATKU OD WARTOŚCI DODANEJ (VAT) NALICZONEGO W INNYM PAŃSTWIE CZŁONKOWSKIM
A. MIEJSCE I CEL SKŁADANIA WNIOSKU
4. Urząd skarbowy, za pośrednictwem którego przekazywany jest wniosek 
5. Cel złożenia formularza  (zaznaczyć właściwy kwadrat):
Pozycja 6 - cel złożenia nie został wypełniony.
1. złożenie wniosku
2. korekta wniosku
6. Data wypełnienia:
7. Rodzaj składanego wniosku  (zaznaczyć właściwy kwadrat):
Podatnicy, o których mowa w art. 15 ustawy ubiegający się o zwrot podatku od wartości dodanej, składają wniosek za pośrednictwem urzędu skarbowego właściwego ze względu na miejsce wykonywania czynności podlegających opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług, a jeżeli czynności te wykonywane są na terenie dwóch lub więcej urzędów skarbowych, to osoby fizyczne składają wniosek za pośrednictwem urzędu skarbowego właściwego ze względu na miejsce zamieszkania, a osoby prawne i jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej - ze względu na adres siedziby.
Do dnia 30 września roku następującego po roku podatkowym, którego wniosek dotyczy.
Podatnicy podatku od towarów i usług, o których mowa w art. 15 ustawy - ubiegający się o zwrot podatku od wartości dodanej.
Art. 89 ust. 1h ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54, poz. 535, z późn. zm.), zwanej dalej "ustawą".
Miejsce składania:
Termin składania:
Składający:
Podstawa prawna:
B. DANE WNIOSKODAWCY
B.1. DANE IDENTYFIKACYJNE
8. Rodzaj wnioskodawcy  (zaznaczyć właściwy kwadrat):
1. podmiot niebędący osobą fizyczną
 2.  osoba fizyczna
B.2. ADRES SIEDZIBY / ADRES ZAMIESZKANIA
10. Kraj
11. Województwo
12. Powiat
13. Gmina
14. Ulica
15. Nr domu
16. Nr lokalu
17. Miejscowość
18. Kod pocztowy
19. Poczta
20. Telefon kontaktowy
21. Adres e-mail
Pozycja 8 - rodzaj wnioskodawcy nie został wypełniony
C. DANE OSOBY REPREZENTUJĄCEJ PODATNIKA
C.1. DANE IDENTYFIKACYJNE
22. NIP osoby reprezentującej podatnika
26. Inny identyfikator reprezentanta (wypełnić w przypadku braku NIP)
23. Numer PESEL osoby reprezentującej podatnika
C.2. ADRES SIEDZIBY / ADRES ZAMIESZKANIA
27. Kraj
28. Województwo
29. Powiat
30. Gmina
31. Ulica
32. Nr domu
33. Nr lokalu
34. Miejscowość
35. Kod pocztowy
36. Poczta
37. Telefon
38. Adres e-mail
D. DANE WNIOSKU O ZWROT PODATKU VAT
39. Państwo członkowskie, do którego kierowany jest wniosek
40. Okres, do którego odnosi się wniosek
41.  Numer wniosku, do którego odnosi się korekta
42. Data wniosku, do którego odnosi się korekta (wersja):
Okres, do którego odnosi się wniosek
Data "od":
Data "do":
Dane dotyczące wniosku, do którego odnosi się korekta
Opis rodzaju prowadzonej działalności (według kodów)
D. 1. RODZAJE PROWADZONEJ DZIAŁALNOŚCI
45. Kod języka państwa członkowskiego, do którego kierowany jest wniosek
44. Opis prowadzonej działalności (tylko w przypadku gdy państwo członkowskie, do którego kierowany jest wniosek zezwala na opis tekstowy działalności)
43. Kod prowadzonej działalności
a
b
c
D. 2. SZCZEGÓŁY DOTYCZĄCE RACHUNKU BANKOWEGO, NA KTÓRY MA BYĆ DOKONANY ZWROT PODATKU
46. Nazwa właściciela rachunku
47. Rodzaj właściciela rachunku
48. Nr IBAN
49. Kod BIC
50. Kod waluty rachunku
Szczegóły dotyczące rachunku bankowego podatnika (wnioskodawcy), na który ma być dokonany zwrot podatku
E. INFORMACJE DOTYCZĄCE IMPORTOWANYCH TOWARÓW
E. 1. DANE PODSTAWOWE DOTYCZĄCE IMPORTOWANYCH TOWARÓW
51. Unikalny w ramach wniosku numer pozycji
54. Data dokumentu celnego
52. Numer dokumentu celnego (elektroniczny dokument SAD)
53. Numer dokumentu celnego (papierowy dokument SAD)
E. 2. SZCZEGÓŁY DOTYCZĄCE SPRZEDAWCY TOWARÓW
55. Imię i nazwisko / nazwa sprzedawcy
56. Adres sprzedawcy
57. Numer telefonu kontaktowego sprzedawcy
58. Kraj sprzedawcy towarów
Dostawca towarów
E. 3. RODZAJE TOWARÓW
62. Kod języka państwa członkowskiego, do którego kierowany jest wniosek
60. Pod-kod towaru
59. Kod towaru
61. Dodatkowy opis w przypadku kodu 10, jeśli brak jest określonego pod-kodu
a
b
c
d
Rodzaj towarów według kodów i pod-kodów, a w przypadku kodu 10 dodatkowy opis i kod języka użytego do opisu
63. Waluta
66. Wysokość proporcji (w %) w przypadku stosowania proporcji, o której mowa w art. 89 ust. 1 k ustawy
E. 4. SZCZEGÓŁY DOTYCZĄCE ROZLICZENIA TRANSAKCJI
67. Kwota podatku VAT do zwrotu
64. Podstawa opodatkowania
65. Podatek VAT
Informacje dotyczące importowanych towarów
F. INFORMACJE DOTYCZĄCE NABYTYCH TOWARÓW I USŁUG
Informacje dotyczące nabytych towarów i usług
F. 1. DANE PODSTAWOWE DOTYCZĄCE NABYTYCH TOWARÓW I USŁUG
68. Unikalny w ramach wniosku numer pozycji
71. Data Faktury
69. Numer faktury
70. Faktura uproszczona
F. 2. SZCZEGÓŁY DOTYCZĄCE DOSTAWCY TOWARÓW LUB USŁUG
72. Imię i nazwisko / nazwa dostawcy
73. Adres dostawcy
74. Numer telefonu kontaktowego dostawcy
75. Kraj dostawcy towarów i usług
76. Numer rejestracyjny VAT dostawcy i kod kraju wydawcy numeru
77. Numer rejestracji podatkowej - możliwy w przypadku Niemiec
Dostawca towarów
F. 3. RODZAJE TOWARÓW I USŁUG
d
c
b
a
81. Kod języka państwa członkowskiego, do którego kierowany jest wniosek
80. Dodatkowy opis w przypadku kodu 10, jeśli brak jest określonego pod-kodu
79. Pod-kod towaru
78. Kod towaru
Rodzaj towarów według kodów i pod-kodów, a w przypadku kodu 10 dodatkowy opis i kod języka użytego do opisu
82. Waluta
85. Wysokość proporcji (w %) w przypadku stosowania proporcji, o której mowa w art. 89 ust. 1 k ustawy
F. 4. SZCZEGÓŁY DOTYCZĄCE ROZLICZENIA TRANSAKCJI
86. Kwota podatku VAT do zwrotu
83. Podstawa opodatkowania
84. Podatek VAT
Dane wniosku o zwrot podatku VAT
G. PODSUMOWANIE
88. Kwota żądanego zwrotu ogółem
87. Waluta państwa członkowskiego, do którego kierowany jest wniosek 
H. INFORMACJE O ZAŁĄCZONYCH KOPIACH DOKUMENTÓW
90. Nazwa pliku (bez ścieżki)
89. Typ pliku
91. Opis pliku
a
b
c
Ilość informacji do dodania:
Rodzaj towarów według kodów i pod-kodów, a w przypadku kodu 10 dodatkowy opis i kod języka użytego do opisu
92. Okres do którego odnosi się zmiana
I. ZMIANA PROPORCJI, O KTÓREJ MOWA W ART. 89 UST. 1L) USTAWY.
93. Wysokość proporcji po zmianie (w %)
Data od:
Data do:
J. OŚWIADCZENIA
VAT
-
REF
WNIOSEK O ZWROT PODATKU OD WARTOŚCI DODANEJ (VAT) NALICZONEGO W INNYM PAŃSTWIE CZŁONKOWSKIM
E. INFORMACJE DOTYCZĄCE IMPORTOWANYCH TOWARÓW
Informacje dotyczące nabytych towarów i usług
E.1. DANE PODSTAWOWE DOTYCZĄCE IMPORTOWANYCH TOWARÓW
54. Data dokumentu celnego
53. Numer dokumentu celnego (papierowy dokument SAD)
52. Numer dokumentu celnego (elektroniczny dokument SAD)
51. Unikalny w ramach wniosku numer pozycji
E.2. SZCZEGÓŁY DOTYCZĄCE SPRZEDAWCY TOWARÓW
55. Imię i nazwisko / nazwa sprzedawcy
56. Adres sprzedawcy
57. Numer telefonu kontaktowego sprzedawcy
58. Kraj sprzedawcy towarów i usług
Dostawca towarów
E.3. RODZAJE TOWARÓW
62. Kod języka państwa członkowskiego, do którego kierowany jest wniosek
61. Dodatkowy opis w przypadku kodu 10, jeśli brak jest określonego pod-kodu
60. Pod-kod towaru
59. Kod towaru
d
c
b
a
Rodzaj towarów według kodów i pod-kodów, a w przypadku kodu 10 dodatkowy opis i kod języka użytego do opisu
63. Waluta
66. Wysokość proporcji (w %) w przypadku stosowania proporcji, o której mowa w art. 89 ust. 1 k ustawy
E.4. SZCZEGÓŁY DOTYCZĄCE ROZLICZENIA TRANSAKCJI
67. Kwota podatku VAT do zwrotu
64. Podstawa opodatkowania
65. Podatek VAT
VAT
-
REF
WNIOSEK O ZWROT PODATKU OD WARTOŚCI DODANEJ (VAT) NALICZONEGO W INNYM PAŃSTWIE CZŁONKOWSKIM
F. INFORMACJE DOTYCZĄCE NABYTYCH TOWARÓW I USŁUG
Informacje dotyczące nabytych towarów i usług
F.1. DANE PODSTAWOWE DOTYCZĄCE NABYTYCH TOWARÓW I USŁUG
68. Unikalny w ramach wniosku numer pozycji
71. Data Faktury
69. Numer faktury
70. Faktura uproszczona
F.2. SZCZEGÓŁY DOTYCZĄCE DOSTAWCY TOWARÓW LUB USŁUG
72. Imię i nazwisko / nazwa dostawcy
73. Adres dostawcy
74. Numer telefonu kontaktowego dostawcy
75. Kraj dostawcy towarów i usług
76. Numer rejestracyjny VAT dostawcy i kod kraju wydawcy numeru
77. Numer rejestracji podatkowej - możliwy w przypadku Niemiec
Dostawca towarów
F.3. RODZAJE TOWARÓW I USŁUG
81. Kod języka państwa członkowskiego, do którego kierowany jest wniosek
80. Dodatkowy opis w przypadku kodu 10, jeśli brak jest określonego pod-kodu
79. Pod-kod towaru
78. Kod towaru
d
c
b
a
Rodzaj towarów według kodów i pod-kodów, a w przypadku kodu 10 dodatkowy opis i kod języka użytego do opisu
82. Waluta
85. Wysokość proporcji (w %) w przypadku stosowania proporcji, o której mowa w art. 89 ust. 1 k ustawy
F.4. SZCZEGÓŁY DOTYCZĄCE ROZLICZENIA TRANSAKCJI
86. Kwota podatku VAT do zwrotu
83. Podstawa opodatkowania
84. Podatek VAT
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