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1. Identyfikator podatkowy NIP podatnika
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2. Nr dokumentu 3. Status

VAT-7 DEKLARACJA DLA PODATKU OD TOWARÓW I US�UG

za
4. Miesi�c
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5. Rok
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Podstawa prawna:
Sk�adaj	cy:

Art.99 ust.1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i us�ug (Dz. U. z 2011 r. Nr 177, poz.1054, z pó
n. zm.),  zwanej dalej „ustaw	”.
Podatnicy, o których mowa  w art.15 ustawy, obowi	zani do sk�adania deklaracji za okresy miesi�czne zgodnie z art.99 ust.1 ustawy.

A. MIEJSCE I CEL SK�ADANIA DEKLARACJI
6. Urz�d skarbowy, do którego adresowana jest deklaracja 7. Cel z�o�enia formularza (zaznaczy� w�aciwy kwadrat):

�1. z�o�enie deklaracji      �2. korekta deklaracji 1)

B. DANE IDENTYFIKACYJNE PODATNIKA
* - dotyczy podmiotów nieb�d	cych osobami fizycznymi   ** - dotyczy podmiotów b�d	cych osobami fizycznymi
8. Rodzaj podatnika (zaznaczy� w�aciwy kwadrat):

�1. podatnik nieb�d	cy osob	 fizyczn	 � 2. osoba fizyczna
9. Nazwa pe�na, REGON * / Nazwisko, pierwsze imi�, data urodzenia **

C. ROZLICZENIE PODATKU NALE�NEGO
Podstawa opodatkowania w z� Podatek nale�ny w z�

1. Dostawa towarów oraz �wiadczenie us�ug na terytorium kraju,
zwolnione od podatku

10.

2. Dostawa towarów oraz �wiadczenie us�ug poza terytorium
kraju

11.

2a. w tym �wiadczenie us�ug, o których mowa w art.100
ust.1 pkt 4 ustawy

12.

3. Dostawa towarów oraz �wiadczenie us�ug na terytorium kraju,
opodatkowane stawk� 0%

13.

3a. w tym dostawa towarów, o której mowa w art.129
ustawy

14.

4. Dostawa towarów oraz �wiadczenie us�ug na terytorium kraju,
opodatkowane stawk� 3% albo 5%

15. 16.

5. Dostawa towarów oraz �wiadczenie us�ug na terytorium kraju,
opodatkowane stawk� 7% albo 8%

17. 18.

6. Dostawa towarów oraz �wiadczenie us�ug na terytorium kraju,
opodatkowane stawk� 22% albo 23%

19. 20.

7. Wewn�trzwspólnotowa dostawa towarów 21.

8. Eksport towarów 22.

9. Wewn�trzwspólnotowe nabycie towarów 23. 24.

10. Import towarów podlegaj�cy rozliczeniu zgodnie z art.33a
ustawy

25. 26.

11. Import us�ug 27. 28.

11a. w tym nabycie od podatników podatku od warto�ci
dodanej us�ug, do których stosuje si� art.28b ustawy

29. 30.

12. Dostawa towarów oraz �wiadczenie us�ug, dla których
podatnikiem jest nabywca (poz.32 wype�nia tylko nabywca)

31. 32.

13. Kwota podatku nale�nego od towarów i us�ug obj�tych spisem z natury, o którym mowa w art.14 ust.5
ustawy

33.

14. Kwota podatku nale�nego od wewn�trzwspólnotowego nabycia �rodków transportu, wykazanego
w poz.24, podlegaj�ca wp�acie w terminie, o którym mowa w art.103 ust.3, w zwi�zku z ust.4 ustawy

34.

Razem: ( Poz.35=suma kwot z poz.10, 11, 13, 15, 17, 19, 21, 22,
23, 25, 27 i 31; Poz.36= suma kwot z poz.16, 18, 20, 24, 26, 28, 32,
33 pomniejszona o kwot� z poz. 34)

35. 36.

D. ROZLICZENIE PODATKU NALICZONEGO
D.1. PRZENIESIENIA Podatek do odliczenia w z�

Kwota nadwy�ki z poprzedniej deklaracji
Kwota z poz. „Kwota do przeniesienia na nast�pny okres rozliczeniowy” z poprzedniej deklaracji lub wynikaj	ca
z decyzji.

37.

Kwota podatku naliczonego wynikaj�cego ze spisu z natury, o którym mowa w art.113 ust.5 ustawy 38.
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D.2. NABYCIE TOWARÓW I US�UG ORAZ PODATEK NALICZONY Z UWZGL�DNIENIEM KOREKT
Warto�	 netto w z� Podatek naliczony w z�

Nabycie towarów i us�ug zaliczanych u podatnika do �rodków
trwa�ych

39. 40.

Nabycie towarów i us�ug pozosta�ych 41. 42.

D.3. PODATEK NALICZONY - DO ODLICZENIA (w z�)
Korekta podatku naliczonego od nabycia �rodków trwa�ych 43.

Korekta podatku naliczonego od pozosta�ych naby	 44.

Razem kwota podatku naliczonego do odliczenia

Nale�y wpisa� sum� kwot z poz.37, 38, 40, 42, 43 i 44.

45.

E. OBLICZENIE WYSOKO
CI ZOBOWI�ZANIA PODATKOWEGO LUB KWOTY ZWROTU (w z�)
Kwota wydatkowana na zakup kas rejestruj�cych, do odliczenia w danym okresie rozliczeniowym
Kwota wykazana w poz.46 nie mo�e by� wy�sza od ró�nicy kwot z poz.36 i 45.
Je�eli ró�nica kwot pomi�dzy poz.36 i 45 jest mniejsza lub równa 0, wówczas nale�y wpisa� 0.

46.

Kwota podatku obj�ta zaniechaniem poboru
Kwota ta nie mo�e by� wy�sza ni� ró�nica pomi�dzy kwot	 z poz.36 a sum	 kwot z poz.45 i 46.
Je�eli ró�nica kwot pomi�dzy poz.36 i 45, pomniejszona o kwot� z poz.46 jest mniejsza od 0, wówczas nale�y wpisa� 0.

47.

Kwota podatku podlegaj�cego wp�acie do urz�du skarbowego ***)
Je�eli ró�nica kwot pomi�dzy poz.36 i 45 jest wi�ksza od 0, wówczas poz.48=poz.36 - poz.45 - poz.46 - poz.47
w przeciwnym wypadku nale�y wpisa� 0.

48.

Kwota wydatkowana na zakup kas rejestruj�cych, przys�uguj�ca do zwrotu w danym okresie rozliczeniowym 49.

Nadwy�ka podatku naliczonego nad nale�nym
Je�eli ró�nica kwot pomi�dzy poz.45 i 36 jest wi�ksza lub równa 0, wówczas poz.50=poz.45 – poz.36 + poz.49,
w przeciwnym wypadku nale�y wpisa� 0.

50.

Kwota do zwrotu na rachunek bankowy wskazany przez podatnika 51.

w tym kwota do zwrotu
52. w terminie 25 dni 53. w terminie 60 dni 54. w terminie 180 dni

Kwota do przeniesienia na nast�pny okres rozliczeniowy

Od kwoty z poz.50 nale�y odj	� kwot� z poz.51.

55.

F. INFORMACJE DODATKOWE
Podatnik wykonywa� w okresie
rozliczeniowym czynno�ci, o których
mowa w (zaznaczy� w�aciwe kwadraty):

56.

�  art.119 ustawy

57.

�  art.120 ust.4 lub 5 ustawy

58.

�  art.122 ustawy

59.

�  art.136 ustawy
60. Podatnik w okresie rozliczeniowym dokona� zwi�kszenia podatku naliczonego na podstawie art.89b ust.4 ustawy (zaznaczy� w�aciwy kwadrat):

� 1. tak � 2. nie

G. INFORMACJA O ZA��CZNIKACH
Do niniejszej deklaracji do�	czono (zaznaczy� w�aciwy kwadrat):

61. Wniosek o zwrot podatku

� 1. tak � 2. nie

62. Wniosek o przyspieszenie terminu zwrotu podatku

� 1. tak � 2. nie
63. Zawiadomienie o skorygowaniu

podstawy opodatkowania oraz kwoty
podatku nale�nego (VAT-ZD)

� 1. tak � 2. nie
64. Je�eli w poz.63 zaznaczono kwadrat nr 1, nale�y poda	 liczb� za��czników VAT-ZD
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H. O
WIADCZENIE PODATNIKA LUB OSOBY REPREZENTUJ�CEJ PODATNIKA
Owiadczam, �e s	 mi znane przepisy Kodeksu karnego skarbowego o odpowiedzialnoci za podanie danych niezgodnych z rzeczywistoci	.

65. Imi� 66. Nazwisko

68. Telefon kontaktowy 69. Data wype�nienia (dzie� – miesi	c – rok)
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67. Podpis (i piecz�tka) podatnika lub osoby
reprezentuj�cej podatnika

I. ADNOTACJE URZ�DU SKARBOWEGO
70. Uwagi urz�du skarbowego

71. Identyfikator przyjmuj�cego formularz 72. Podpis przyjmuj�cego formularz

1) Zgodnie z art.81 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa podatnik mo�e skorygowa� z�o�on	 deklaracj� poprzez z�o�enie deklaracji koryguj	cej
wraz z do�	czonym pisemnym uzasadnieniem przyczyn korekty.

***) Pouczenie
W przypadku niewp�acenia w obowi	zuj	cym terminie kwoty z poz.48 lub wp�acenia jej w niepe�nej wysokoci, niniejsza deklaracja stanowi podstaw� do wystawienia tytu�u
wykonawczego zgodnie z przepisami ustawy z dnia 17 czerwca 1966 r. o post�powaniu egzekucyjnym w administracji (Dz. U. z 2012 r. poz. 1015, z pó
n. zm.).


