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POLA JASNE WYPEŁNIA PODATNIK, POLA CIEMNE WYPEŁNIA URZĄD SKARBOWY.
Składanie w wersji elektronicznej: www.podatki.gov.pl
1. Identyfikator podatkowy NIP podatnika [Tax Indentification Number of the taxable person]         
2. Nr dokumentu [Document no]
3. Status [Status]
VAT-CS
 ZAWIADOMIENIE O PROWADZENIU MAGAZYNU WYKORZYSTYWANEGO W 
            PROCEDURZE  MAGAZYNU TYPU CALL-OFF STOCK
Podstawa prawna:
Art. 13f ust. 1 i 5 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2020 r. poz. 106, z późn. zm.), zwanej dalej „ustawą". 
 
[Article 13f par. 1 and 5 of the Goods and Services Tax Act of 11 March 2004 (Journal of Laws of 2020, item 106 with subsequent amendments ), hereinafter referred to as "the Act".] 
 
Podatnicy, o których mowa w art. 15 ustawy, oraz podatnicy podatku od wartości dodanej nieposiadający siedziby działalności gospodarczej ani stałego miejsca prowadzenia działalności gospodarczej na terytorium kraju, prowadzący magazyn, do którego wprowadzane są towary w procedurze magazynu typu call-off stock. 
 
[Taxable persons, referred to in Article 15 of the Act, and value added taxable persons having neither their place of establishment nor fixed establishment within the territory of the country keeping a warehouse into which the goods are entered under call-off stock arrangements.] 
 
14 dni od dnia pierwszego wprowadzenia towarów do magazynu w procedurze magazynu typu call-off stock, a w przypadku zmiany danych zawartych w zawiadomieniu 14 dni od dnia ich zaistnienia.           
 
[14 days from the date of the first entry (arrival) of the goods in the warehouse under call-off stock arrangements and in case of change of data included in the notification 14 days from the day of the change.]          
4. Data [Date]   (dzień - miesiąc - rok)[(day - month- year)]
[NOTIFICATION ON WAREHOUSE KEEPING USED UNDER CALL-OFF STOCK                
ARRANGEMENTS]          
[Legal basis]:
Składający:
[Submitted by]:
Termin składania:
[Time limit for submitting]:
1)
2)
6. Cel złożenia zawiadomienia   [Purpose of submitting of the notification]:          
5. Urząd skarbowy, do którego jest adresowane zawiadomienie [Tax office to which the notification is addressed]
 2. zmiana danych zawartych w zawiadomieniu [change of data included in the notification]          
 1. złożenie zawiadomienia [submission of the notification]
Cel złożenia zawiadomienia/Purpose of submitting of the notification
Pozycja 6 - nie została wypełniona
A.  MIEJSCE I CEL SKŁADANIA ZAWIADOMIENIA [PLACE AND PURPOSE OF SUBMITTING THE NOTIFICATION]          
3)
B.   DANE PODATNIKA / PODATNIKA PODATKU OD WARTOŚCI DODANEJ [IDENTIFICATION DATA OF THE TAXABLE PERSON / VALUE ADDED TAXABLE PERSON]          
* - dotyczy podatnika niebędącego osobą fizyczną
 ** - dotyczy podatnika będącego osobą fizyczną
 *** - dotyczy podatnika podatku od wartości dodanej
* - [applies to the taxable person not being natural person]
 ** - [applies to the taxable person being natural person]
 *** - [applies to the value added taxable person]
B.1. DANE IDENTYFIKACYJNE [IDENTIFICATION DATA]          
6a. Rodzaj podatnika  [type of taxable person]:
1. podatnik niebędący osobą fizyczną [taxable person not being natural person
 2. osoba fizyczna [natural person]
9. Kod kraju wydania *** [Country
 
 code of issue ***]         
8.  Numer, pod którym podatnik podatku od wartości dodanej jest zidentyfikowany na potrzeby tego podatku w państwie, w którym posiada siedzibę działalności gospodarczej lub stałe miejsce prowadzenia działalności gospodarczej *** [The VAT identification number under which the value added taxable person is identified for the purposes of the tax, in the country in which has established his business or fixed establishment ***] 
Pozycja 10 - nie została wypełniona
7.  Nazwa pełna *'*** / Nazwisko, pierwsze imię**'***, data urodzenia*** [Full name *'***/ Surname, first name**'***, date of birth***]
4)
B.2.  ADRES SIEDZIBY *'*** / ADRES ZAMIESZKANIA **'*** [REGISTERED OFFICE ADDRESS*'*** / RESIDENCE ADDRESS**'***]          
5)
5)
11. Województwo [Voivodship]
10. Kraj [Country] 
12. Powiat [District]
13. Gmina [Commune]
14. Ulica [Street]
15. Nr domu [Building number]
16. Nr lokalu [Flat number]
17. Miejscowość [Town / City]
18. Kod pocztowy [Postal code]
5)
VAT-CS
(1)
1/
2
C. ADRES MAGAZYNU [WAREHOUSE ADDRESS] 
20. Województwo [Voivodship]
21. Powiat [District]
22. Gmina [Commune]
23. Ulica [Street]
24. Nr domu [Building number]
19. Kraj [Country] 
25 Nr lokalu [Flat number]
26. Miejscowość [Town / City]
27. Kod pocztowy [Postal code]
D.  DANE KONTAKTOWE PODATNIKA, PODATNIKA PODATKU OD WARTOŚCI DODANEJ LUB PEŁNOMOCNIKA [CONTACT DETAILS OF TAXABLE PERSON, VALUE ADDED TAXABLE PERSON OR REPRESENTATIVE]          
31. Adres e-mail [Email address]
28. Imię [Name]
30. Telefon kontaktowy [Telephone number]
29. Nazwisko [Surname]
6)
VAT-CS
(1)
2/
2
1) W przypadku gdy prowadzącym magazyn jest podatnik podatku od wartości dodanej w poz. 1 należy podać dziewiątki. [In item 1, in case the warehouse keeper is a value added taxable person, nines shall be indicated.]  
 
2) W poz. 4 należy podać datę pierwszego wprowadzenia towarów do magazynu. [In item 4, date of the first entry (arrival) of the goods in the warehouse shall be indicated.]  
 
3) Przez urząd skarbowy, do którego jest adresowane zawiadomienie, rozumie się urząd skarbowy, przy pomocy którego właściwy dla podatnika naczelnik urzędu skarbowego wykonuje swoje zadania, a w przypadku podatnika podatku od wartości dodanej, Drugi Urząd Skarbowy Warszawa-Śródmieście. [The tax office to which the notification is addressed shall mean the tax office by the aid of which the head of the tax office, relevant for the taxable person, performs his tasks, and in the case of a value added taxable person - the Second Tax Office Warszawa-Śródmieście is provided relatively.] 
 
4) W poz. 9 należy podać kod kraju wydania numeru, o którym mowa w poz. 8. [In item 9, code of the country of issue the number referred to in item 8 shall be indicated.]
  
5) Poz. 11, 12 i 13 nie wypełnia się w przypadku, gdy prowadzącym magazyn jest podatnik podatku od wartości dodanej. [Items 11-13 are not completed if the warehouse keeper is a value added taxable person.]  
 
6) Wypełnienie poz. 31 nie jest obowiązkowe. [Completion of the item 31 is not obligatory.] 
Objaśnienia  [Explanations] 
Pouczenie [Caution]
Za podanie danych niezgodnych ze stanem rzeczywistym grozi odpowiedzialność przewidziana w Kodeksie karnym skarbowym. [Person who submitted the data inconsistent with the real state shall be subjected to the provisions of the Fiscal Penal Code.] 
13.0.5
info.e-deklaracje@mofnet.gov.pl
Ministerstwo Finansów
ZGŁOSZENIE REJESTRACYJNE W ZAKRESIE PODATKU OD TOWARÓW I USŁUG
VAT-R
02.12.2009
Ministerstwo Finansów
16.05.2017
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