
POLTAX POLA JASNE WYPEŁNIA PODATNIK, POLA CIEMNE WYPEŁNIA URZĄD SKARBOWY. WYPEŁNIĆ NA MASZYNIE, KOMPUTEROWO LUB RĘCZNIE, DUŻYMI, 
DRUKOWANYMI LITERAMI, CZARNYM LUB NIEBIESKIM KOLOREM  Składanie w wersji elektronicznej: www.portalpodatk owy.mf.gov.pl   

 

 VAT-28 (2) 1/2 
 

1. Identyfikator podatkowy NIP podatnika 
 

└────┴────┴────┴────┴────┴────┴────┴────┴────┴────┘ 

2. Nr dokumentu 3. Status 
  

 
VAT-28  WNIOSEK W SPRAWIE KAUCJI GWARANCYJNEJ 
 
Podstawa prawna: Art.105b ust. 1a, 3a i 5 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2016 r. poz. 710, 

z późn. zm.), zwanej dalej „ustawą”. 
Składający: Podmiot dokonujący dostawy towarów, o których mowa w załączniku nr 13 do ustawy. 
  

A. MIEJSCE SKŁADANIA WNIOSKU 
 4. Urząd skarbowy, do którego jest adresowany wniosek 1) 

 

B. DANE IDENTYFIKACYJNE PODATNIKA 
* - dotyczy podmiotów niebędących osobami fizycznymi    ** - dotyczy podmiotów będących osobami fizycznymi 

 5. Rodzaj podatnika (zaznaczyć właściwy kwadrat): 

   ❑1. podatnik niebędący osobą fizyczną    ❑2. osoba fizyczna 

 6. Nazwa pełna, REGON * / Nazwisko, pierwsze imi ę, data urodzenia ** 
 

C. RODZAJ WNIOSKU 
 7. Wniosek składany w przypadku (zaznaczyć właściwy kwadrat lub właściwe kwadraty): 

 

❑1. przyjęcie kaucji gwarancyjnej (należy dodatkowo złożyć załącznik VAT-28/A oraz w przypadku podatników dokonujących dostaw towarów 
wymienionych w poz. 10 i 11 załącznika nr 13 do ustawy należy złożyć załącznik VAT-28/E) 
 

❑2. przedłużenie terminu ważności kaucji gwarancyjnej (należy dodatkowo złożyć załącznik VAT-28/B) 
Dodatkowo składa się załącznik VAT-28/E w przypadku podatników dokonujących dostaw towarów wymienionych w poz. 10 i 11 załącznika nr 13 do ustawy, 
jeżeli uległ zmianie zakres informacji objętych tym załącznikiem przekazanych naczelnikowi urzędu skarbowego przed złożeniem wniosku w sprawie 
przedłużenia terminu ważności kaucji gwarancyjnej. 
Jeżeli zakres informacji objętych załącznikiem VAT-28/E przekazanych naczelnikowi urzędu skarbowego przed złożeniem wniosku w sprawie przedłużenia 
terminu ważności kaucji gwarancyjnej nie uległ zmianie należy zaznaczyć właściwy kwadrat. 

    ❑1. nie składa się załącznika VAT-28/E  

❑3. podwyższenie wysokości kaucji gwarancyjnej (należy dodatkowo złożyć załącznik VAT-28/C) 
Dodatkowo składa się załącznik VAT-28/E w przypadku podatników dokonujących dostaw towarów wymienionych w poz. 10 i 11 załącznika nr 13 do ustawy, 
jeżeli uległ zmianie zakres informacji objętych tym załącznikiem przekazanych naczelnikowi urzędu skarbowego przed złożeniem wniosku w sprawie 
podwyższenia wysokości kaucji gwarancyjnej. 
Jeżeli zakres informacji objętych załącznikiem VAT-28/E przekazanych naczelnikowi urzędu skarbowego przed złożeniem wniosku w sprawie podwyższenia 
wysokości kaucji gwarancyjnej nie uległ zmianie należy zaznaczyć właściwy kwadrat. 

❑1. nie składa się załącznika VAT-28/E  
 

❑4. zmiany formy kaucji gwarancyjnej (należy dodatkowo złożyć załączniki VAT-28/A i VAT-28/D) 
Dodatkowo składa się załącznik VAT-28/E w przypadku podatników dokonujących dostaw towarów wymienionych w poz. 10 i 11 załącznika nr 13 do ustawy, 
jeżeli uległ zmianie zakres informacji objętych tym załącznikiem przekazanych naczelnikowi urzędu skarbowego przed złożeniem wniosku w sprawie zmiany 
formy kaucji gwarancyjnej. 
Jeżeli zakres informacji objętych załącznikiem VAT-28/E przekazanych naczelnikowi urzędu skarbowego przed złożeniem wniosku w sprawie zmiany formy 
kaucji gwarancyjnej nie uległ zmianie należy zaznaczyć właściwy kwadrat. 

❑1. nie składa się załącznika VAT-28/E  

❑5. zwrotu kaucji gwarancyjnej – w całości lub w części (należy dodatkowo złożyć załącznik VAT-28/D) 
Dodatkowo składa się załącznik VAT-28/E w przypadku podatników dokonujących dostaw towarów wymienionych w poz. 10 i 11 załącznika nr 13 do ustawy, 
jeżeli uległ zmianie zakres informacji objętych tym załącznikiem przekazanych naczelnikowi urzędu skarbowego przed złożeniem wniosku w sprawie zwrotu 
części kaucji gwarancyjnej. 
Jeżeli zakres informacji objętych załącznikiem VAT-28/E przekazanych naczelnikowi urzędu skarbowego przed złożeniem wniosku w sprawie zwrotu części 
kaucji gwarancyjnej nie uległ zmianie należy zaznaczyć właściwy kwadrat. 

❑1. nie składa się załącznika VAT-28/E  

D. DANE DOTYCZĄCE PRZEDMIOTU DOSTAWY  
 

Przedmiot dostawy (zaznaczyć właściwy kwadrat lub właściwe kwadraty): 
Warto ść sprzeda ży, o której mowa w art. 105b ust. 2 

ustawy (bez kwoty podatku) w zł, gr 2) 

zł,         gr 

 1. ❑towary wymienione w poz. 1-9 załącznika nr 13 do ustawy 
8. 
 

,            

 2. ❑towary wymienione w poz. 10 i 11 załącznika nr 13 do ustawy 
9. 
 

,            

 3. ❑towary wymienione w poz. 12 załącznika nr 13 do ustawy 
10. 
 

,            
 

Załącznik do rozporządzenia Ministra Rozwoju i Finansów z dnia ...................... 2016 r. (poz. ...)  
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 4. ❑towary wymienione w poz. 12a, 13 i 20 załącznika nr 13 do ustawy 
11. 
 

,            

 5. ❑towary wymienione w poz. 13a załącznika nr 13 do ustawy 
12. 
 

,            

 6. ❑towary wymienione w poz. 18a, 18b i 22-24 załącznika nr 13 do ustawy 
13. 
 

,            

 7. ❑towary wymienione w poz. 19 załącznika nr 13 do ustawy 
14. 
 

,            

 
SUMA 15. 

 
,            

E. INNE DANE DOTYCZĄCE PODMIOTU DOKONUJĄCEGO DOSTAWY TOWARÓW, 
O KTÓRYCH MOWA W ZAŁ ĄCZNIKU NR 13 DO USTAWY 

  16. Podmiot znajduje si ę w trakcie post ępowania restukturyzacyjnego w rozumieniu ustawy z d nia 15 maja 2015 r. – Prawo restukturyzacyjne  
(Dz. U. z 2016 r. poz. 1574, z pó źn. zm.) (należy zaznaczyć właściwy kwadrat): 

❑1. tak   ❑2. nie 

 17. Podmiot znajduje si ę w trakcie post ępowania upadło ściowego (należy zaznaczyć właściwy kwadrat): 

❑1. tak   ❑2. nie 
 18. Podmiot znajduje si ę w trakcie likwidacji (należy zaznaczyć właściwy kwadrat): 

❑1. tak   ❑2. nie 

F. INFORMACJE O ZAŁ ĄCZNIKACH  
W poz. 19-28 należy podać liczbę załączników. 

 
19. VAT-28/A 
 

└────┴────┘ 

20. VAT-28/B 
 

└────┴────┘ 

21. VAT-28/C 
 

└────┴────┘ 

22. VAT-28/D 
 

└────┴────┘ 

23. VAT-28/E 
 

└────┴────┘ 
 24. Gwarancja bankowa, o której mowa w art. 105b us t. 3 pkt 2 ustawy 

 
└────┴────┘ 

25. Gwarancja ubezpieczeniowa, o której mowa w art.  105b ust. 3 pkt 2 ustawy 
 

└────┴────┘ 
 26. Upowa żnienie, o którym  mowa w art. 105b ust. 3 pkt 3 ust awy 

 
└────┴────┘ 

27. Upowa żnienie, o którym mowa w art. 105b ust. 1 pkt 4 usta wy 
 

└────┴────┴────┴────┘ 
 28. Inne dokumenty (wymienić): 3) 

 

└────┴────┘ 

1) ………………………………………………………………………………………….. 

 
3) ………………………………………………………………………………………….. 
 

5) ………………………………………………………………………………………….. 

2) ………………………………………………………………………………………….. 

 
4) ………………………………………………………………………………………….. 
 

6) ………………………………………………………………………………………….. 

G. PODPIS PODATNIKA LUB OSOBY REPREZENTUJ ĄCEJ PODATNIKA 
  29. Imię 

 
30. Nazwisko 
 

 31. Telefon kontaktowy 
 

32. Data wypełnienia (dzień - miesiąc - rok) 
 
└────┴────┘-└────┴────┘-└────┴────┴────┴────┘ 

33. Podpis podatnika lub osoby reprezentuj ącej podatnika 
 

H. ADNOTACJE URZĘDU SKARBOWEGO 
 34. Uwagi urz ędu skarbowego 

 
 
 
 
 
 
  

 35. Identyfikator przyjmuj ącego formularz 36. Podpis przyjmuj ącego formularz 

 
1)  Przez urząd, do którego jest adresowany wniosek rozumie się urząd skarbowy, przy pomocy którego właściwy dla podatnika naczelnik urzędu    

skarbowego wykonuje swoje zadania. 
2)  Nie należy wypełniać w przypadku gdy wysokość kaucji gwarancyjnej wynosi co najmniej: 

- 3 000 000 zł – w przypadku dostawy towarów wymienionych w poz. 1–9 i 12–24 załącznika nr 13 do ustawy; 
- 10 000 000 zł – w przypadku dostawy towarów wymienionych w poz. 10 i 11 załącznika nr 13 do ustawy. 

3) Wypełnia się w przypadku dołączenia do wniosku innych dokumentów albo ich uwierzytelnionych lub poświadczonych za zgodność kopii 
(np. pełnomocnictwa osoby reprezentującej podatnika, postanowienia sądu o ustanowieniu kuratora). 

 
 

Pouczenie 
Za podanie nieprawdy lub zatajenie prawdy grozi odpowiedzialność przewidziana w Kodeksie karnym skarbowym. 
  


