
Gdańsk, dnia 2013-10-01

Szanowni Państwo,

Z dniem 1 października 2013 roku weszła w życie nowelizacja Ustawy o podatku od 
towarów i usług (VAT) oraz Ustawy – Ordynacja Podatkowa.

Podstawowym celem wprowadzenia zmian do  Ustawy o podatku od towarów i usług 
jest przeciwdziałanie przestępstwom podatkowym w handlu tzw. towarami wrażliwymi (m.in. 
wyrobami hutniczymi i pochodnymi).

Nowelizacja Ustawy o VAT dodała kolejny załącznik oznaczony nr 13 oraz znacznie 
rozbudowała  załącznik  nr  11,  czyli  wykaz  towarów  dla  których  stosowane  jest  odwrotne 
opodatkowanie podatkiem VAT. 
W załączniku  nr  11  oprócz  złomu  i  odpadów stalowych  znajduje  się  większość  wyrobów 
hutniczych.

W praktyce oznacza  to,  że  od dnia  01.10.2013 sprzedaż  towarów wymienionych w 
załączniku nr 11 dla Nabywców – podatników o których mowa w art. 15 Ustawy będziemy 
prowadzić  bez VAT – z  adnotacją  odwrotne obciążenie (w skrócie  oo)  – wskazuje  to  na 
zwolnienie  Sprzedającego  z  naliczania  VAT,  obowiązek  naliczenia  i  rozliczenia  podatku 
przeniesiony jest na Kupującego.

W związku z powyższym zwracamy się z prośbą o przesłanie:
1. aktualnych  dokumentów  rejestracyjnych  Państwa  Firmy:  KRS  (wpis  do  ewidencji 
działalności gospodarczej), NIP, Regon,
2. wypełnionej  karty  wzorów podpisów osób upoważnionych do reprezentacji  i  zaciągania 
zobowiązań 
3. Oświadczenia Nabywcy towarów

Skany dokumentów można wysłać na adres: Dokumenty@Techmaprojekt.com.pl

Dokumenty  można  również  pobrać  z  naszej  strony  www.Techmaprojekt.com.pl w  części  
Informacje/Pliki do pobrania.

HURTOWNIA  MATERIAŁÓW 
HUTNICZYCH I BUDOWLANYCH

80-556 Gdańsk, ul.Wielopole 7c
tel. (58) 343-11-11 fax (58) 342-19-00

Techmaprojekt@Techmaprojekt.com.pl

Dane do faktur VAT:
TECHMAPROJEKT Sp. z o.o.
80-556 Gdańsk, ul. Wielopole 7c

NIP 526-021-40-25

mailto:Dokumenty@Techmaprojekt.com.pl
http://www.Twchmaprojekt.com.pl/


........................... dnia ............................ 2017

OŚWIADCZENIE NABYWCY TOWARÓW
Jako osoba upoważniona do składania oświadczeń woli w imieniu

.........................................................................................................................................................
(firma, siedziba, adres)

oświadczam, że:

- reprezentowany przeze mnie podmiot jest czynnym podatnikiem podatku VAT o nr NIP

..............................................................

- towary zakupione w firmie Techmaprojekt Sp. z o.o. będą przeznaczone na cele prowadzonej 

działalności gospodarczej

- zobowiązuję się informować Techmaprojekt Sp. z o.o. o zmianie statusu VAT

.................................................................................
(pieczęć i podpisy osób uprawnionych do reprezentacji podmiotu)



……………………………………………………..
(pieczęć firmowa )                                                                                            

Karta wzoru podpisów

Lp Imię i Nazwisko
Stanowisko Pieczątka Adres e-mail Wzór podpisu

1.

2.

3. 

4.

5.

Wyżej wymienione osoby są upoważnione do wystawiania i podpisywania zamówień i  
upoważnień do odbioru materiałów oraz wszelkiej dokumentacji handlowej z firmy  
Techmaprojekt Sp. z o.o.. 
Jednocześnie oświadczamy, iż wszelką  korespondencję handlową wysyłaną z w/w  
adresów e-mail, Sprzedający winien  traktować jako wiążące oświadczenie  
Kupującego.

          …………………………………………………………………………………………………..
( data, pieczęć i podpisy osób udzielających pełnomocnictwa- zgodnie z ustawową reprezentacją Kupującego)


