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ZGŁOSZENIE REJESTRACYJNE informujące o zamiarze skorzystania ze szczególnej procedury rozliczania podatku z tytułu usług międzynarodowego przewozu okazjonalnego
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1. Numer Identyfikacyjny /Registration number/ /Identifikationsnummer/ 
1)
VAP
2. Nr dokumentu /Document number/
/Nr. des Dokumentes/
3. Status
VAP-R
ZGŁOSZENIE REJESTRACYJNE informujące o zamiarze skorzystania ze szczególnej
procedury rozliczania VAT z tytułu usług międzynarodowego przewozu okazjonalnego
/APPLICATION FOR REGISTRATION notifying of joining to international occasional
carriage services special scheme of VAT accounting/
/REGISTRIERANMELDUNG die über Absicht informiert, das besondere Verfahren für
Mehrwertsteuerabrechnung wegen der Dienstleistungen der internationalen gelegentlichen
Beförderung zu benutzen/
Podstawa prawna:
/Legal basis:/
/Art. 134a (1-3, 5) of the Goods and Services Tax Act of 11 March 2004 (Dz. U. 2011, vol. 177, item 1054) hereinafter
referred to as „the Act”./
/Rechtsgrundlage:/
Składający:
/Submitted by:/
/Der/die
Einreichende:/
Art. 134a ust.1–3, 5 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2011 r. Nr 177, poz.1054), zwanej dalej „ustawą”.
/Der Art. 134a Abs. 1-3, 5 des Gesetzes vom 11. März 2004 über Mehrwertsteuer (Dz. U. aus dem Jahre 2011 Nr. 177, Position Nr. 1054), das weiter als "Gesetz" bezeichnet ist./
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.
/The taxable persons who provide in Poland exclusively the international carriage services by road referring to occasional carriage of passengers by buses registered in the Member State other than Poland, who have a seat or a fixed establishment from which supply services or if there is no such a seat or a fixed establisment, they have a permanent address or a usual residence in the Member State other than Poland, who do not deduct the input VAT, do not receive refund of the input VAT or the tax surplus as referred to in art. 87(1) of the Act/
/Die im Gebiet Polens ausschließlich die Dienstleistungen der internationalen Straßenbeförderung erbringenden Steuerpflichtiger, die auf gelegentliche Beförderung von Personen mit den auf dem Gebiet eines anderen Mitgliedstaates als das Gebiet Polens registrierten Bussen beruhen, die den Sitz seiner wirtschaftlichen Tätigkeit oder eine feste Niederlassung haben, von der diese Dienstleistungen erbringen, und im Falle der Ermangelung eines solchen Sitzes oder einer solchen festen Niederlassung – die den Wohnsitz oder den gewöhnlichen Aufenthaltsort auf dem Gebiet eines anderen Mitgliedstaates als das Gebiet Polens besitzenden Steuerpflichtiger, die die Möglichkeit nicht wahrnehmen, die Mehrwertsteuer abzuziehen, die Rückerstattung dieser Steuer oder die Rückerstattung der Differenz die Steuer zu erhalten, über die die Rede im Art. 87 Abs. 1 des Gesetzes./
A. MIEJSCE I CEL SKŁADANIA ZGŁOSZENIA /PLACE AND PURPOSE OF SUBMITTING THE
APPLICATION/ ORT UND ZIEL DES ANMELDUNGSEINREICHENS/
4. Urząd skarbowy, do którego adresowane jest zgłoszenie: /Tax office where the application is submitted to: /die Finanzamt, an die Anmeldung
gerichtet wird:/
DRUGI URZĄD SKARBOWY WARSZAWA-ŚRÓDMIEŚCIE
5. Cel złożenia zgłoszenia (zaznaczyć właściwy kwadrat): /Purpose of submitting the form (tick the correct box): /Einreichungsziel der Anmeldung (das richtige Quadrat markieren):/
1.  rejestracyjny /registration /Registrierziel/
 2. aktualizacja danych /updating /Aktualisierung der Daten/
B. DANE PODATNIKA /THE DATA OF THE TAXABLE PERSON /DATEN DES STEUERPFLICHTIGER/
B.1. DANE IDENTYFIKACYJNE /IDENTIFICATION DATA /IDENTIFIKATIONSDATEN/
6. Nazwa pełna /Full name /Vollname/
7. 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
/The VAT identification number under which the taxable person is registered in the country of his seat or fixed establishment from which he supplies the carriage services or, if there is no such a seat or fixed establisment, the number assigned to him in the Member State of his permanent address or usual residence/
/die Nummer, unter der der Steuerpflichtiger für den Bedarf der Mehrwertsteuer im Staat identifiziert ist, in dem der Steuerpflichtiger den Sitz seiner wirtschaftlichen Tätigkeit oder eine feste Niederlassung hat, von der der Steuerpflichtiger die Beförderungsdienstleistungen erbringt, und im Falle der Ermangelung eines solchen Sitzes oder einer solchen festen Niederlassung – die dem Steuerpflichtiger im Mitgliedstaat des festen Wohnsitzes oder des gewöhnlichen Aufenthaltsortes gewährte Nummer/
8. Kod kraju, o którym mowa w poz.7 
/Code of the country referred to in item 7/
/Code des Landes, über das die Rede in Position Nr. 7 ist/
VAP-R
 (1)
2
/2
B.2. ADRES SIEDZIBY /SEAT ADDRESS /ADRESSE DES SITZES/
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.7.
/Fill in with seat address or the fixed establishment where the taxable person supplies the carriage services, if there is no such seat address or the fixed etsablisment, fill in with the address of his permanent adrress or usual residence, in the country reffered to in item 7.
/In diesem Teil gibt man die Adresse des Sitzes  seiner wirtschaftlichen Tätigkeit oder einer feste Niederlassung, von der der Steuerpflichtiger die Beförderungsdienstleistungen erbringt, und im Falle der Ermangelung der Adresse des Sitzes seiner wirtschaftlichen Tätigkeit oder einer feste Niederlassung - die Adresse des festen Wohnsitzes oder des gewöhnlichen Aufenthaltsortes, im Land, über das die Rede in Position Nr. 7 ist./
9. Kraj /Country /Land/
10. Miejscowość /Locality /Ort/
11. Kod pocztowy /Postal code /Postleitzahl/
12. Ulica /Street /Straße/
13. Nr domu /Building number /Hausnummer/
14. Nr lokalu /Flat number /Wohnungsnummer/
15. Telefon kontaktowy /Telephone number /Telefonnummer/
16. Adres e-mail /Email /E-Mail-Adresse/
C. DODATKOWE INFORMACJE O PODATNIKU /ADDITIONAL INFORMATION ABOUT THE TAXABLE PERSON /DIE ZUSATZINFORMATIONEN ÜBER STEUERPFLICHTIGER/
17. Podatnik nie jest zarejestrowany jako podatnik VAT czynny, zgodnie z art.96 ust.4 ustawy 
/The taxable person is not registered as an active VAT taxable person pursuant to art.96 (4) of the Act/
/Steuerpflichtiger ist nicht als ein aktiver MwSt.-Pflichtiger registriert dem Art.  96 Abs. 4 des Gesetzes gemäß/
18. Podatnik wyraża zgodę na otrzymywanie pism (informacji) za pomocą środków komunikacji elektronicznej, na podany w zgłoszeniu adres poczty elektronicznej. 
/The taxable person agrees to receive letters (information) by email on the address provided in this form/
/Steuerpflichtiger erteilt seine Erlaubnis zum Erhalten der Schreiben (Informationen)  mit der elektronischen Kommunikation, auf die in der Anmeldung angegebene E-Mail-Adresse/
D. IMIĘ I NAZWISKO OSOBY SPORZĄDZAJĄCEJ ZGŁOSZENIE /FIRST NAME AND SURNAME OF THE PERSON RESPONSIBLE FOR FILLING IN THIS APPLICATION/
/VOR- UND NACHNAME DER  DIE ANMELDUNG  ANFERTIGENDEN PERSON/
19. Imię /First name/ Vorname/
20. Nazwisko /Surname/ Nachname/
1) Wypełnia się tylko w przypadku zaznaczenia kwadratu nr 2 w poz.5. /Fill in only if box No 2 in item 5 has been ticked. /Ausfüllen nur im Falle der Markierung des Quadrates Nr. 2 in Position Nr. 5./
21. Data wypełnienia /Date of filling /Datum/
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