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Oświadczenie regulujące zastosowanie rozliczenia podatku VAT zgodnie z Ustawą z dn. 11 marca 2004 r. o podatku od 

towarów, o którym mowa w art. 86 ust. 2 pkt. 4 lit. b) 

Usługobiorca, Zleceniodawca, 

Generalny wykonawca1 
Dane identyfikacyjne 

Usługodawca, Zleceniobiorca, 

Podwykonawca1 

 Nazwa, imię i nazwisko  

 Adres  

 NIP  

 inne  

 Zgodnie z art. 17 ust. 1 pkt. 8 Ustawy z dn. 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług oświadczam, iż : 

Oświadczenie Usługobiorcy, Zleceniodawcy: 

1. Jestem zarejestrowanym czynnym podatnikiem podatku VAT, o którym mowa w art. 15 w rozumieniu w/w Ustawy.1 
2. Potwierdzam otrzymanie usługi w dniu .......................... o symbolu PKWIU ..................., o której mowa w Załączniku Nr. 
14 do w/w Ustawy. 
3. Usługodawca jest podwykonawcą usługi, o której mowa w pkt. 2, w rozumieniu art. 17. pkt. 1h 
 
Oświadczenie Usługodawcy, Zleceniobiorcy: 

1. Jestem zarejestrowanym czynnym podatnikiem podatku VAT, o którym mowa w art. 15 w rozumieniu w/w Ustawy. 
2. Wykonałem w dniu ....................... usługę, o symbolu PKWIU ......................., o której mowa w Załączniku Nr. 14 do w/w 
Ustawy. 
4. Oświadczam, że jestem podwykonawcą usługi, o której mowa w pkt. 2, w rozumieniu art. 17. pkt. 1h w/w Ustawy. 
5. Zobowiązuję się do wystawienia faktury obciążającej Zleceniodawcę z dopiskiem "odwrotne obciążenie" bez wskazania 
kwoty podatku. 
6. Z uwagi na fakt respektowania zapisy Ustawy dnia 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę, 
oświadczam iż zatrudniam / nie zatrudniam2  pracowników na podstawie Umowy o pracę, posiadam/nie posiadam1 
zawarte umowy ze zleceniobiorcami na realizację Usługi o której mowa w pkt. 2 
 
Usługodawca, Zleceniobiorca         Usługobiorca, Zleceniodawca 
 

 

data i podpis           data i podpis 

                                                           
1 Sprawdzenie statusu podmiotu VAT, można dokonać na stronie MF: http://www.finanse.mf.gov.pl/web/wp/pp 
2 Niewłaściwe skreślić 
 


