
NOTATKA DLA 

Wiceprezesa Rady Ministrów, Ministra Rozwoju i Finansów

Pana Mateusza Morawieckiego 

PR1.022.341.2016.SCI

Departament Prawny

Opracowanie: Michał Stawecki  |  główny specjalista do spraw legislacji  |   
e-mail: Michal.Stawecki@mf.gov.pl

Warszawa, dnia 28 grudnia 2016 r.

Departament Prawny przedkłada w załączeniu projekt rozporządzenia Ministra Rozwoju i 

Finansów w sprawie wzoru wniosku w sprawie kaucji gwarancyjnej

- z uprzejmą prośbą o opatrzenie dokumentu elektronicznego kwalifikowanym 

podpisem elektronicznym.

Projekt przygotował Departament Podatku od Towarów i Usług Ministerstwa Finansów.

Projekt został zwolniony z obowiązku rozpatrzenia przez komisję prawniczą pismem 

Rządowego Centrum Legislacji z dnia 27 grudnia 2016 r. znak RCL.DPG.555.453/2016.

W nowym rozporządzeniu proponuje się m. in. wprowadzenie nowego formularza VAT-28/E 

INFORMACJA O KONCESJACH UDZIELONYCH PODMIOTOWI DOKONUJĄCEMU 

DOSTAW TOWARÓW WYMIENIONYCH W POZ. 10 i 11 ZAŁĄCZNIKA NR 13 DO 

USTAWY, który będzie składany jako załącznik do VAT-28. W formularzu VAT-28/E będą 

zawarte następujące informacje: typ koncesji, numer koncesji, DKN, data wydania koncesji i 

data ważności koncesji. 

Renata Łućko
Zastępca Dyrektora

Departamentu Prawnego w Ministerstwie Finansów

/- podpisano kwalifikowanym podpisem elektronicznym/
Otrzymują:

Pan Paweł Gruza 
Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Finansów
- z uprzejmą prośbą o wstępną akceptację

Biuro Ministra
- z uprzejmą prośbą o przedłożenie do podpisu



R O Z P O R Z Ą D Z E N I E  

M I N I S T R A  R O Z W O J U  I  F I N A N S Ó W
1)

  

z dnia       grudnia 2016 r. 

w sprawie wzoru wniosku w sprawie kaucji gwarancyjnej 

Na podstawie art. 105b ust. 12 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i 

usług (Dz. U. z 2016 r. poz. 710, z późn. zm.
2)

) zarządza się, co następuje:  

§ 1. Określa się wzór wniosku w sprawie kaucji gwarancyjnej składanego w przypadku 

przyjęcia, przedłużenia terminu ważności, podwyższenia wysokości, zmiany formy oraz 

zwrotu kaucji gwarancyjnej, stanowiący załącznik do rozporządzenia. 

§ 2. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2017 r.
3)

 

MINISTER ROZWOJU I FINANSÓW 

 

                                                 

1)
 Minister Rozwoju i Finansów kieruje działem administracji rządowej - finanse publiczne, na podstawie § 1 

ust. 2 pkt 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 września 2016 r. w sprawie szczegółowego 

zakresu działania Ministra Rozwoju i Finansów (Dz. U. poz. 1595). 
2)

 Zmiany teksu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2016 r. poz. 846, 960, 1052, 

1206, 1228, 1579, 1948 i 2024. 
3)

 Niniejsze rozporządzenie było poprzedzone rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 5 czerwca 2015 r. w 

sprawie wzoru wniosku w sprawie kaucji gwarancyjnej (Dz. U. poz. 815), które traci moc z dniem wejścia w 

życie niniejszego rozporządzenia, w związku z wejściem w życie ustawy z dnia 1 grudnia 2016 r. o zmianie 

ustawy o podatku od towarów i usług oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 2024). 
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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. 
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1. Identyfikator podatkowy NIP podatnika 

 

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

2. Nr dokumentu 3. Status 
 

 

 

VAT-28/A 4. Kolejny numer załącznika w ogólnej liczbie 
składanych załączników VAT-28/A 1) 

ÀÄÄÄÄÁÄÄÄÄÙ  
PRZYJĘCIE KAUCJI GWARANCYJNEJ 

 └────┴────┘/└────┴────┘ 

 
Formularz może być składany tylko jako załącznik do wniosku VAT-28. 
5. Należy zaznaczyć kwadrat w przypadku, gdy załącznik VAT-28/A jest składany w związku ze zmianą formy kaucji gwarancyjnej, o której mowa w art. 105b ust. 3a ustawy 2) 

❑ 

A. DANE DOTYCZĄCE SKŁADANEJ KAUCJI GWARANCYJNEJ 
 6. Forma składanej kaucji gwarancyjnej (zaznaczyć właściwy kwadrat lub właściwe kwadraty): 

❑ 1. Depozyt pieniężny ❑ 2. Gwarancja bankowa ❑ 3. Gwarancja ubezpieczeniowa ❑ 4. Upoważnienie organu podatkowego 

A.1. DEPOZYT PIENIĘŻNY, O KTÓRYM MOWA W ART. 105B UST. 3 PKT 1 USTAWY 

 7. Kwota złożonej kaucji gwarancyjnej w zł 8. Data złożenia kaucji gwarancyjnej (dzień – miesiąc – rok) 
 

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

 9. Termin ważności depozytu (zaznaczyć właściwy kwadrat): 

❑1. depozyt z określonym terminem ważności ❑2. depozyt bezterminowy 

 10. Ważność Od (dzień – miesiąc – rok) 
 

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

11. Ważność Do (dzień – miesiąc – rok) 3) 

 

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

A.2. GWARANCJA BANKOWA, O KTÓREJ MOWA W ART. 105B UST. 3 PKT 2 USTAWY 
4)

 

  12. Nazwa pełna gwaranta  
 

 13. Kraj 14. Województwo 15. Powiat  

 16. Gmina 17. Ulica 18. Nr domu 19. Nr lokalu 

 20. Miejscowość 21. Kod pocztowy 22. Poczta 

 23. Numer gwarancji 

 24. Kwota złożonej kaucji gwarancyjnej w zł 25. Data złożenia kaucji gwarancyjnej (dzień – miesiąc – rok) 
 

└────┴────┘-└────┴────┘-└────┴────┴────┴────┘ 
 26. Termin ważności gwarancji (zaznaczyć właściwy kwadrat): 

❑1. gwarancja z określonym terminem ważności ❑2. gwarancja bezterminowa 

 27. Ważność Od (dzień – miesiąc – rok) 
 

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

28. Ważność Do (dzień – miesiąc – rok) 3) 

 

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

A.3. GWARANCJA UBEZPIECZENIOWA, O KTÓREJ MOWA W ART. 105B UST. 3 PKT 2 USTAWY 
4)

 

  29. Nazwa pełna gwaranta  
 

 30. Kraj 31. Województwo 32. Powiat  

 33. Gmina 34. Ulica 35. Nr domu 36. Nr lokalu 

 37. Miejscowość 38. Kod pocztowy 39. Poczta 

 40. Numer gwarancji 

 41. Kwota złożonej kaucji gwarancyjnej w zł 42. Data złożenia kaucji gwarancyjnej (dzień – miesiąc – rok) 
 

└────┴────┘-└────┴────┘-└────┴────┴────┴────┘ 
 43. Termin ważności gwarancji (zaznaczyć właściwy kwadrat): 

❑1. gwarancja z określonym terminem ważności ❑2. gwarancja bezterminowa 

 44. Ważność Od (dzień – miesiąc – rok) 
 

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

45. Ważność Do (dzień – miesiąc – rok) 3) 

 

└────┴────┘-└────┴────┘-└────┴────┴────┴────┘ 
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A.4. UPOWAŻNIENIE ORGANU PODATKOWEGO, O KTÓRYM MOWA W ART. 105B UST. 3 
PKT 3 USTAWY 5) 

 46. Nazwa pełna banku (oddziału) lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, w którym lub w której prowadzony jest rachunek  
 

 47. Numer rachunku  
 

 48. Kraj 49. Województwo 50. Powiat  

 51. Gmina 52. Ulica 53. Nr domu 54. Nr lokalu 

 55. Miejscowość 56. Kod pocztowy 57. Poczta 

 58. Numer upoważnienia 

 59. Kwota złożonej kaucji gwarancyjnej w zł 60. Data złożenia kaucji gwarancyjnej (dzień – miesiąc – rok) 
 

└────┴────┘-└────┴────┘-└────┴────┴────┴────┘ 
 61. Termin ważności upoważnienia (zaznaczyć właściwy kwadrat): 

❑1. upoważnienie z określonym terminem ważności ❑2. upoważnienie bezterminowe 

 62. Ważność Od (dzień – miesiąc – rok) 
 

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

63. Ważność Do (dzień – miesiąc – rok) 3) 

 

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

A.5. ŁĄCZNA KWOTA ZŁOŻONEJ KAUCJI GWARANCYJNEJ 

 64. Kwota w zł 6) (suma kwot z poz. 7, 24, 41 i 59 z każdego składanego załącznika VAT-28/A)  

B. RACHUNEK, NA KTÓRY MA ZOSTAĆ ZWRÓCONA KAUCJA GWARANCYJNA ZŁOŻONA 
W FORMIE DEPOZYTU, O KTÓRYM MOWA W ART. 105B UST. 3 PKT 1 USTAWY 7) 

 65. Nazwa banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej 

 66. Numer rachunku 

 

 

1) W przypadku gdy składana kaucja gwarancyjna obejmuje więcej niż jedną gwarancję bankową lub więcej niż jedną gwarancję ubezpieczeniową, 
lub więcej niż jedno upoważnienie organu podatkowego należy złożyć kolejny załącznik (załączniki) VAT-28/A i oznaczyć odpowiednim numerem 
załącznika w ogólnej liczbie składanych załączników VAT-28/A. W kolejnych załącznikach należy wypełnić wyłącznie poz. 1 i 4 oraz odpowiednio 
część A.2, A.3 lub A.4. 

2) Ilekroć jest mowa o ustawie oznacza to ustawę z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2016 r. poz. 710, z późn. zm.). 
3) Nie należy wypełniać w przypadku depozytu bezterminowego, gwarancji bezterminowej lub upoważnienia bezterminowego. 
4) W danych adresowych należy wskazać adres siedziby gwaranta. 
5) W danych adresowych należy wskazać adres siedziby banku (oddziału) lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej potwierdzającego/ 

potwierdzającej upoważnienie organu podatkowego, o którym mowa w art. 105b ust. 3 pkt 3 ustawy. 
6) W przypadku składania kilku załączników poz. 64 wypełnia się tylko w załączniku oznaczonym numerem 1. 

7) Stosownie do art. 105b ust. 7 pkt 1 ustawy kaucja gwarancyjna jest zwracana na rachunek podmiotu w banku mającym siedzibę na terytorium kraju 
lub na rachunek tego podmiotu w spółdzielczej kasie oszczędnościowo-kredytowej, której jest członkiem, wskazany we wniosku w sprawie przyjęcia 
kaucji gwarancyjnej, albo na inny rachunek w takim banku lub w takiej kasie, wskazany przez ten podmiot po złożeniu tego wniosku. 
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1. Identyfikator podatkowy NIP podatnika 

 

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

2. Nr dokumentu 3. Status 
 

 

 

VAT-28/B  PRZEDŁUŻENIE TERMINU WAŻNOŚCI  

 

4. Kolejny numer załącznika w ogólnej liczbie 
składanych załączników VAT-28/B 1) 

 
 KAUCJI GWARANCYJNEJ 

 
└────┴────┘/└────┴────┘ 

 
Formularz może być składany tylko jako załącznik do wniosku VAT-28. 

A. DANE DOTYCZĄCE KAUCJI GWARANCYJNEJ LUB JEJ CZĘŚCI, KTÓREJ DOTYCZY 
PRZEDŁUŻENIE TERMINU WAŻNOŚCI 

 5. Forma złożonej kaucji gwarancyjnej, której dotyczy przedłużenie (zaznaczyć właściwy kwadrat lub właściwe kwadraty): 

❑ 1. Depozyt pieniężny ❑ 2. Gwarancja bankowa ❑ 3. Gwarancja ubezpieczeniowa ❑ 4. Upoważnienie organu podatkowego 

A.1. DEPOZYT PIENIĘŻNY, O KTÓRYM MOWA W ART. 105B UST. 3 PKT 1 USTAWY 2) 

 6. Kwota złożonej kaucji gwarancyjnej w zł 7. Data złożenia kaucji gwarancyjnej, której dotyczy 
przedłużenie terminu ważności (dzień – miesiąc – rok) 

 

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

8. Obecny termin ważności kaucji gwarancyjnej Do 
(dzień – miesiąc – rok)  

 

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

A.1.1. NOWY TERMIN OBOWIĄZYWANIA KAUCJI GWARANCYJNEJ 

  9. Termin ważności kaucji gwarancyjnej (zaznaczyć właściwy kwadrat): 

❑1. z określonym terminem ważności        ❑ 2. bezterminowo 

10. Ważność Od (dzień – miesiąc – rok) 
 

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

11. Ważność Do (dzień – miesiąc – rok) 3) 

 

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

A.2. GWARANCJA BANKOWA, O KTÓREJ MOWA W ART. 105B UST. 3 PKT 2 USTAWY 4) 

  12. Nazwa pełna gwaranta  
 

 13. Kraj 14. Województwo 15. Powiat  

 16. Gmina 17. Ulica 18. Nr domu 19. Nr lokalu 

 20. Miejscowość 21. Kod pocztowy 22. Poczta 

 23. Numer gwarancji 

 24. Kwota złożonej kaucji gwarancyjnej w zł 25. Data złożenia kaucji gwarancyjnej, której dotyczy 
przedłużenie terminu ważności (dzień – miesiąc – rok) 

 

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

26. Obecny termin ważności kaucji gwarancyjnej Do  
(dzień – miesiąc – rok) 

 

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

A.2.1. NOWY TERMIN OBOWIĄZYWANIA KAUCJI GWARANCYJNEJ 

  27. Termin ważności kaucji gwarancyjnej (zaznaczyć właściwy kwadrat): 

❑1. z określonym terminem ważności        ❑ 2. bezterminowo 

28. Ważność Od (dzień – miesiąc – rok) 
 

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

29. Ważność Do (dzień – miesiąc – rok) 3) 

 

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

A.3. GWARANCJA UBEZPIECZENIOWA, O KTÓREJ MOWA W ART. 105B UST. 3 PKT 2 
USTAWY 4) 

 

 

 30. Nazwa pełna gwaranta  
 

 31. Kraj 32. Województwo 33. Powiat  

 34. Gmina 35. Ulica 36. Nr domu 37. Nr lokalu 

 38. Miejscowość 39. Kod pocztowy 40. Poczta 

 41. Numer gwarancji 

 42. Kwota złożonej kaucji gwarancyjnej w zł 43. Data złożenia kaucji gwarancyjnej, której dotyczy 
przedłużenie terminu ważności (dzień – miesiąc – rok) 

 

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

44. Obecny termin ważności kaucji gwarancyjnej Do  
(dzień – miesiąc – rok) 

 

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

A.3.1. NOWY TERMIN OBOWIĄZYWANIA KAUCJI GWARANCYJNEJ 

  45. Termin ważności kaucji gwarancyjnej (zaznaczyć właściwy kwadrat): 

❑1. z określonym terminem ważności        ❑ 2. bezterminowo 

46. Ważność Od (dzień – miesiąc – rok) 
 

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

47. Ważność Do (dzień – miesiąc – rok) 3) 

 

└────┴────┘-└────┴────┘-└────┴────┴────┴────┘ 
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A.4. UPOWAŻNIENIE ORGANU PODATKOWEGO, O KTÓRYM MOWA W ART. 105B UST. 3 
PKT 3 USTAWY 5) 

 48. Nazwa pełna banku (oddziału) lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, w którym lub w której prowadzony jest rachunek 
 

 49. Numer rachunku  
 

 50. Kraj 51. Województwo 52. Powiat  

 53. Gmina 54. Ulica 55. Nr domu 56. Nr lokalu 

 57. Miejscowość 58. Kod pocztowy 59. Poczta 

 60. Numer upoważnienia 

 61. Kwota złożonej kaucji gwarancyjnej w zł 62. Data złożenia kaucji gwarancyjnej, której dotyczy 
przedłużenie terminu ważności (dzień – miesiąc – rok) 

 

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

63. Obecny termin ważności kaucji gwarancyjnej Do  
(dzień – miesiąc – rok) 

 

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

A.4.1. NOWY TERMIN OBOWIĄZYWANIA KAUCJI GWARANCYJNEJ 

  64. Termin ważności kaucji gwarancyjnej (zaznaczyć właściwy kwadrat): 

❑1. z określonym terminem ważności        ❑ 2. bezterminowo 

65. Ważność Od (dzień – miesiąc – rok) 
 

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

66. Ważność Do (dzień – miesiąc – rok) 3) 

 

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

A.5. ŁĄCZNA KWOTA ZŁOŻONEJ KAUCJI GWARANCYJNEJ 

 67. Kwota w zł 6) (suma kwot z poz. 6, 24, 42 i 61 z każdego składanego załącznika VAT-28/B) 

        
 

 
1) W przypadku gdy składana kaucja gwarancyjna obejmuje więcej niż jedną gwarancję bankową lub więcej niż jedną gwarancję ubezpieczeniową, 

lub więcej niż jedno upoważnienie organu podatkowego należy złożyć kolejny załącznik (załączniki) VAT-28/B i oznaczyć odpowiednim numerem 
załącznika w ogólnej liczbie składanych załączników VAT-28/B. W kolejnych załącznikach należy wypełnić wyłącznie poz. 1 i 4 oraz odpowiednio 
część A.2, A.3 lub A.4. 

2) Ilekroć jest mowa o ustawie oznacza to ustawę z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2016 r. poz. 710, z późn. zm.). 
3) Nie należy wypełniać w przypadku depozytu bezterminowego, gwarancji bezterminowej lub upoważnienia bezterminowego. 
4) W danych adresowych należy wskazać adres siedziby gwaranta. 
5) W danych adresowych należy wskazać adres siedziby banku (oddziału) lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej potwierdzającego/ 

potwierdzającej upoważnienie organu podatkowego, o którym mowa w art. 105b ust. 3 pkt 3 ustawy. 
6) W przypadku składania kilku załączników poz. 67 wypełnia się tylko w załączniku oznaczonym numerem 1. 
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1. Identyfikator podatkowy NIP podatnika 
 

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

2. Nr dokumentu 3. Status 
  

 
VAT-28/C  PODWYŻSZENIE WYSOKOŚCI 

 

4. Kolejny numer załącznika w ogólnej liczbie 
składanych załączników VAT-28/C 1) 

ÀÄÄÄÄÁÄÄÄÄÙ  
 KAUCJI GWARANCYJNEJ 

 

└────┴────┘/└────┴────┘ 

 
Formularz może być składany tylko jako załącznik do wniosku VAT-28. 

A. DANE DOTYCZĄCE KAUCJI GWARANCYJNEJ, W KTÓREJ NASTĘPUJE PODWYŻSZENIE 
WYSOKOŚCI KAUCJI GWARANCYJNEJ 

 5. Forma składanej kaucji gwarancyjnej (zaznaczyć właściwy kwadrat lub właściwe kwadraty): 

❑ 1. Depozyt pieniężny ❑ 2. Gwarancja bankowa ❑ 3. Gwarancja ubezpieczeniowa ❑ 4. Upoważnienie organu podatkowego 

A.1. DEPOZYT PIENIĘŻNY, O KTÓRYM MOWA W ART. 105B UST. 3 PKT 1 USTAWY 2) 

 6. Kwota podwyższenia kaucji gwarancyjnej w zł 7. Data złożenia podwyższenia kaucji gwarancyjnej (dzień – miesiąc – rok) 
 

└────┴────┘-└────┴────┘-└────┴────┴────┴────┘ 
 8. Termin obowiązywania podwyższenia kaucji gwarancyjnej 

(zaznaczyć właściwy kwadrat): 

❑1. z określonym terminem ważności        ❑ 2. bezterminowo 

9. Ważność Od (dzień – miesiąc – rok) 

 

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

10. Ważność Do (dzień – miesiąc – rok)3) 

 

└────┴────┘-└────┴────┘-└────┴────┴────┴────┘ 
  11. Przyczyna podwyższenia kaucji gwarancyjnej 

 
12. Łączna kwota złożonej kaucji gwarancyjnej w formie 

depozytu pieniężnego, z uwzględnieniem kwoty podwyższenia 
wykazanej w poz. 6, w zł 

 

A.2. GWARANCJA BANKOWA, O KTÓREJ MOWA W ART. 105B UST. 3 PKT 2 USTAWY 4) 

 13. Nazwa pełna gwaranta  
 

 14. Kraj 15. Województwo 16. Powiat  

 17. Gmina 18. Ulica 19. Nr domu 20. Nr lokalu 

 21. Miejscowość 22. Kod pocztowy 23. Poczta 

 24. Numer gwarancji 

 25. Kwota podwyższenia kaucji gwarancyjnej w zł 26. Data złożenia podwyższenia kaucji gwarancyjnej (dzień – miesiąc – rok) 
 

└────┴────┘-└────┴────┘-└────┴────┴────┴────┘ 
 27. Termin obowiązywania podwyższenia kaucji gwarancyjnej 

(zaznaczyć właściwy kwadrat): 

❑1. z określonym terminem ważności        ❑ 2. bezterminowo 

28. Ważność Od (dzień – miesiąc – rok) 

 

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

29. Ważność Do (dzień – miesiąc – rok)3) 

 

└────┴────┘-└────┴────┘-└────┴────┴────┴────┘ 
  30. Przyczyna podwyższenia kaucji gwarancyjnej 

 
31. Łączna kwota złożonej kaucji gwarancyjnej w formie 

gwarancji bankowej, z uwzględnieniem kwoty podwyższenia 
wykazanej w poz. 25, w zł 

 

A.3. GWARANCJA UBEZPIECZENIOWA, O KTÓREJ MOWA W ART. 105B UST. 3 PKT 2 USTAWY 4) 

 32. Nazwa pełna gwaranta  
 

 33. Kraj 34. Województwo 35. Powiat  

 36. Gmina 37. Ulica 38. Nr domu 39. Nr lokalu 

 40. Miejscowość 41. Kod pocztowy 42. Poczta 

 43. Numer gwarancji 

 44. Kwota podwyższenia kaucji gwarancyjnej w zł 45. Data złożenia podwyższenia kaucji gwarancyjnej (dzień – miesiąc – rok) 
 

└────┴────┘-└────┴────┘-└────┴────┴────┴────┘ 
 46. Termin obowiązywania podwyższenia kaucji gwarancyjnej 

(zaznaczyć właściwy kwadrat): 

❑1. z określonym terminem ważności        ❑ 2. bezterminowo 

47. Ważność Od (dzień – miesiąc – rok) 

 

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

48. Ważność Do (dzień – miesiąc – rok)3) 

 

└────┴────┘-└────┴────┘-└────┴────┴────┴────┘ 
  49. Przyczyna podwyższenia kaucji gwarancyjnej 

 
50. Łączna kwota złożonej kaucji gwarancyjnej w formie 

gwarancji ubezpieczeniowej, z uwzględnieniem kwoty 
podwyższenia wykazanej w poz. 44, w zł 
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VAT-28/C(2) 2/2  
 

A.4. UPOWAŻNIENIE ORGANU PODATKOWEGO, O KTÓRYM MOWA W ART. 105B UST. 3 
PKT 3 USTAWY 5) 

 51. Nazwa pełna banku (oddziału) lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, w którym lub w której prowadzony jest rachunek 
 

 52. Numer rachunku  
 

 53. Kraj 54. Województwo 55. Powiat  

 56. Gmina 57. Ulica 58. Nr domu 59. Nr lokalu 

 60. Miejscowość 61. Kod pocztowy 62. Poczta 

 63. Numer upoważnienia 

 64. Kwota podwyższenia kaucji gwarancyjnej w zł 65. Data złożenia podwyższenia kaucji gwarancyjnej (dzień – miesiąc – rok) 
 

└────┴────┘-└────┴────┘-└────┴────┴────┴────┘ 
 66. Termin obowiązywania podwyższenia kaucji gwarancyjnej 

(zaznaczyć właściwy kwadrat): 

❑1. z określonym terminem ważności        ❑ 2. bezterminowo 

67. Ważność Od (dzień – miesiąc – rok) 

 

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

68. Ważność Do (dzień – miesiąc – rok)3) 

 

└────┴────┘-└────┴────┘-└────┴────┴────┴────┘ 
  69. Przyczyna podwyższenia kaucji gwarancyjnej 

 
70. Łączna kwota złożonej kaucji gwarancyjnej w formie 

upoważnienia organu podatkowego, z uwzględnieniem kwoty 
podwyższenia wykazanej w poz. 64, w zł 

 

A.5. ŁĄCZNA KWOTA PODWYŻSZENIA KAUCJI GWARANCYJNEJ 

 71. Kwota w zł 6) (suma kwot z poz. 6, 25, 44 i 64 z każdego składanego załącznika VAT-28/C) 

    
 
1) W przypadku gdy składana kaucja gwarancyjna obejmuje więcej niż jedną gwarancję bankową lub więcej niż jedną gwarancję ubezpieczeniową, 

lub więcej niż jedno upoważnienie organu podatkowego należy złożyć kolejny załącznik (załączniki) VAT-28/C i oznaczyć odpowiednim numerem 
załącznika w ogólnej liczbie składanych załączników VAT-28/C. W kolejnych załącznikach należy wypełnić wyłącznie poz. 1 i 4 oraz odpowiednio 
część A.2, A.3 lub A.4. 

2) Ilekroć jest mowa o ustawie oznacza to ustawę z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2016 r. poz. 710, z późn. zm.). 
3) Nie należy wypełniać w przypadku depozytu bezterminowego, gwarancji bezterminowej lub upoważnienia bezterminowego. 
4) W danych adresowych należy wskazać adres siedziby gwaranta. 
5) W danych adresowych należy wskazać adres siedziby banku (oddziału) lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej potwierdzającego/ 

potwierdzającej upoważnienie organu podatkowego, o którym mowa w art. 105b ust. 3 pkt 3 ustawy. 
6) W przypadku składania kilku załączników poz. 71 wypełnia się tylko w załączniku oznaczonym numerem 1. 
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 VAT-28/D(2) 1/2 
 

1. Identyfikator podatkowy NIP podatnika 
 

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

2. Nr dokumentu 3. Status 
  

 
VAT-28/D 

 

4. Kolejny numer załącznika w ogólnej liczbie 
składanych załączników VAT-28/D 1) 

 
ZWROT KAUCJI GWARANCYJNEJ 

 
└────┴────┘/└────┴────┘ 

 Formularz może być składany tylko jako załącznik do wniosku VAT-28. 
5. Należy zaznaczyć kwadrat w przypadku, gdy załącznik VAT-28/D jest składany w związku ze zmianą formy kaucji gwarancyjnej, o której mowa w art. 105b ust. 3a ustawy2) 

❑ 

A. DANE DOTYCZĄCE KAUCJI GWARANCYJNEJ LUB JEJ CZĘŚCI, KTÓREJ DOTYCZY ZWROT 3) 
 6. Forma złożonej kaucji gwarancyjnej, której dotyczy zwrot (zaznaczyć właściwy kwadrat lub właściwe kwadraty): 

❑ 1. Depozyt pieniężny ❑ 2. Gwarancja bankowa ❑ 3. Gwarancja ubezpieczeniowa ❑ 4. Upoważnienie organu podatkowego 

A.1. DEPOZYT PIENIĘŻNY, O KTÓRYM MOWA W ART. 105B UST. 3 PKT 1 USTAWY 

 7. Kwota zwrotu kaucji gwarancyjnej w zł 

A.2. GWARANCJA BANKOWA, O KTÓREJ MOWA W ART. 105B UST. 3 PKT 2 USTAWY 4) 5) 

  8. Nazwa pełna gwaranta  
 

 9. Kraj 10. Województwo 11. Powiat  

 12. Gmina 13. Ulica 14. Nr domu 15. Nr lokalu 

 16. Miejscowość 17. Kod pocztowy 18. Poczta 

 19. Numer gwarancji 

 20. Kwota zwrotu kaucji gwarancyjnej w zł 

A.3. GWARANCJA UBEZPIECZENIOWA, O KTÓREJ MOWA W ART. 105B UST. 3 PKT 2 USTAWY4) 5) 

  21. Nazwa pełna gwaranta  
 

 22. Kraj 23. Województwo 24. Powiat  

 25. Gmina 26. Ulica 27. Nr domu 28. Nr lokalu 

 29. Miejscowość 30. Kod pocztowy 31. Poczta 

 32. Numer gwarancji 

 33. Kwota zwrotu kaucji gwarancyjnej w zł 

A.4. UPOWAŻNIENIE ORGANU PODATKOWEGO, O KTÓRYM MOWA W ART. 105B UST. 3 PKT 
3 USTAWY 5) 6) 

 34. Nazwa pełna banku (oddziału) lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, w którym lub w której prowadzony jest rachunek 
 

 35. Numer rachunku  
 

 36. Kraj 37. Województwo 38. Powiat  

 39. Gmina 40. Ulica 41. Nr domu 42. Nr lokalu 

 43. Miejscowość 44. Kod pocztowy 45. Poczta 

 46. Numer upoważnienia 

 47. Kwota zwrotu kaucji gwarancyjnej w zł 
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A.5. ŁĄCZNA KWOTA ZWROTU KAUCJI GWARANCYJNEJ 

 48. Kwota w zł 7) (suma kwot z poz. 7, 20, 33 i 47 z każdego składanego załącznika VAT-28/D) 

B. RACHUNEK, NA KTÓRY MA ZOSTAĆ ZWRÓCONA KAUCJA GWARANCYJNA ZŁOŻONA 
W FORMIE DEPOZYTU,  O KTÓRYM MOWA W ART. 105B UST. 3 PKT 1 USTAWY 8) 

 49. Nazwa banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej 

 50. Numer rachunku 

 

1) W przypadku gdy zwracana kaucja gwarancyjna obejmuje więcej niż jedną gwarancję bankową lub więcej niż jedną gwarancję ubezpieczeniową, 
lub więcej niż jedno upoważnienie organu podatkowego należy złożyć kolejny załącznik (załączniki) VAT-28/D i oznaczyć odpowiednim numerem 
załącznika w ogólnej liczbie składanych załączników VAT-28/D. W kolejnych załącznikach należy wypełnić wyłącznie poz. 1 i 4 oraz odpowiednio 
część A.2, A.3 lub A.4. 

2) Ilekroć jest mowa o ustawie oznacza to ustawę z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2016 r. poz. 710, z późn. zm.). 
3) Formularz jest składany w przypadku występowania o zwrot kaucji gwarancyjnej w całości lub w części. 
4) W danych adresowych należy wskazać adres siedziby gwaranta. 
5) Stosownie do art. 105b ust. 7 pkt 2 ustawy zwrot kaucji gwarancyjnej następuje przez zwrot dokumentu poświadczającego udzielenie gwarancji lub 

upoważnienia. 
6) W danych adresowych należy wskazać adres siedziby banku (oddziału) lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej potwierdzającego/ 

potwierdzającej upoważnienie organu podatkowego, o którym mowa w art. 105b ust. 3 pkt 3 ustawy. 
7) W przypadku składania kilku załączników poz. 48 wypełnia się tylko w załączniku oznaczonym numerem 1. 
8) Należy wypełnić, podając nazwę banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, w rozumieniu art. 105b ust. 7 pkt 1 ustawy, oraz numer 

rachunku, w przypadku gdy zwrot kaucji gwarancyjnej w całości lub w części ma zostać dokonany na inny rachunek niż podany we wniosku 
w sprawie przyjęcia kaucji gwarancyjnej (wniosku VAT-28 z załącznikiem VAT-28/A).  
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1. Identyfikator podatkowy NIP podatnika 
 

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

2. Nr dokumentu 3. Status 
  

 VAT-28/E  

INFORMACJA O KONCESJACH UDZIELONYCH PODMIOTOWI DOKO NUJĄCEMU 
DOSTAW TOWARÓW WYMIENIONYCH W POZ. 10 I 11 ZAŁ ĄCZNIKA NR 13 DO USTAWY 1) 

4. Kolejny numer zał ącznika w ogólnej liczbie składanych 
załączników VAT-28/E 2) 

└────┴────┘/└────┴────┘ 

Formularz może być składany tylko jako załącznik do wniosku VAT-28. 

 Typ koncesji Numer koncesji DKN  
(numer koncesjonariusza)  

Data wydania koncesji  
(dzień – miesiąc – rok) 

Data ważności koncesji  
(dzień – miesiąc – rok) 

 a b c d e 

1 
 

  
 
 

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

 
 

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

2 
 

  
 
 

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

 
 

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

3 
 

  
 
 

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

 
 

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

4 
 

  
 
 

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

 
 

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

5 
 

  
 
 

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

 
 

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

6 
 

  
 
 

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

 
 

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

7 
 

  
 
 

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

 
 

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

8 
 

  
 
 

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

 
 

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

9 
 

  
 
 

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

 
 

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

10 
 

  
 
 

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

 
 

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

11 
 

  
 
 

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

 
 

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

12 
 

  
 
 

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

 
 

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

13 
 

  
 
 

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

 
 

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

14 
 

  
 
 

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

 
 

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

15 
 

  
 
 

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

 
 

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

16 
 

  
 
 

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

 
 

└────┴────┘-└────┴────┘-└────┴────┴────┴────┘ 
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17 
 

  
 
 

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

 
 

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

18 
 

  
 
 

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

 
 

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

19 
 

  
 
 

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

 
 

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

20 
 

  
 
 

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

 
 

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

21 
 

  
 
 

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

 
 

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

22 
 

  
 
 

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

 
 

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

23 
 

  
 
 

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

 
 

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

24 
 

  
 
 

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

 
 

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

25 
 

  
 
 

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

 
 

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

26 
 

  
 
 

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

 
 

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

27 
 

  
 
 

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

 
 

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

28 
 

  
 
 

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

 
 

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

29 
 

  
 
 

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

 
 

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

30 
 

  
 
 

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

 
 

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

31 
 

  
 
 

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

 
 

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

32 
 

  
 
 

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

 
 

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

33 
 

  
 
 

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

 
 

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

34 
 

  
 
 

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

 
 

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

35 
 

  
 
 

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

 
 

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

36 
 

  
 
 

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

 
 

└────┴────┘-└────┴────┘-└────┴────┴────┴────┘ 
1) Ilekroć jest mowa o ustawie oznacza to ustawę z dnia 11 marca 2014 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2016 r. poz. 710, z późn. zm.). 
2) W przypadku podania większej liczby koncesji należy złożyć kolejny załącznik (załączniki) VAT-28/E i oznaczyć odpowiednio numerem załącznika w ogólnej liczbie składanych załączników VAT-28/E. 
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Uzasadnienie 

Ustawą z dnia 1 grudnia 2016 r. o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz 

niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 2024), zwanej dalej: „ustawą zmieniającą” wprowadza 

się z dniem 1 stycznia 2017 r. dodatkowe rozwiązania mające na celu poprawę ściągalności 

podatku - tzw. pakiet rozwiązań uszczelniających, w tym, wprowadzono modyfikację 

istniejących rozwiązań dotyczących odpowiedzialności podatkowej oraz kaucji gwarancyjnej, 

w celu zapewnienia większej skuteczności tych instrumentów. 

Ww. ustawą zmieniającą wprowadza się m.in. dodatkową przesłankę, która musi być 

spełniona, aby podatnik nabywający towary wymienione w załączniku nr 13 do 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 o VAT” był zwolniony z odpowiedzialności podatkowej, tj. dokonanie 

przez nabywcę zapłaty za nabywane towary wymienione w załączniku nr 13 do ustawy, 

na rachunek bankowy sprzedawcy w banku mającym siedzibę na terytorium kraju albo 

rachunek w spółdzielczej kasie oszczędnościowo-kredytowej (SKOK), której jest członkiem, 

wskazany w zgłoszeniu identyfikacyjnym, pod warunkiem że w stosunku do tych rachunków 

sprzedawca upoważnił bank albo SKOK do przekazywania organom podatkowym lub 

organom kontroli skarbowej informacji o wszystkich transakcjach dokonywanych na tych 

rachunkach  (art. 105a ust. 3 pkt 3 lit. c  i pkt 4 lit. d ustawy o VAT).  

Jednocześnie w przypadku nabywania towarów od podmiotów dokonujących dostawy 

towarów wymienionych w poz. 10 i 11 załącznika nr 13 do ustawy o VAT (paliw) nabywca 

będzie mógł zwolnić się od odpowiedzialności solidarnej jeżeli dostawca posiada na dzień 

poprzedzający dzień dokonania dostawy koncesje wymagane w wykonywaniu działalności 

gospodarczej w przypadku dostaw tych towarów (art. 105a ust. 3 pkt 4 lit. c ustawy o VAT). 

Jednocześnie dodano dodatkowe warunki, które podmiot musi spełnić, aby móc złożyć kaucję 

gwarancyjną i zostać wpisanym do wykazu podmiotów, które złożyły kaucję gwarancyjną: 

 podmiot nie może być w trakcie postępowania restrukturyzacyjnego w rozumieniu ustawy 

z dnia 15 maja 2015 r. – Prawo restrukturyzacyjne, postępowania upadłościowego lub 

w trakcie likwidacji, 

 podmiot posiada koncesje wymagane w wykonywaniu działalności gospodarczej 

w przypadku dostaw towarów wymienionych w poz. 10 i 11 załącznika nr 13 do ustawy, 

 podmiot upoważnił bank mający siedzibę na terytorium kraju albo spółdzielczą kasę 

oszczędnościowo-kredytową, której jest członkiem, prowadzące rachunek, wskazany 

w zgłoszeniu identyfikacyjnym, na który dokonywana jest zapłata z tytułu dostawy 

towarów wymienionych w załączniku nr 13 do ustawy, do przekazywania organom 

podatkowym lub organom kontroli skarbowej informacji o wszystkich transakcjach 

dokonywanych na tym rachunku. 

 

Ustawa zmieniająca dokonuje pośredniej zmiany przepisu upoważniającego (zmienia się 

art. 105b ust. 1 ustawy o VAT, do którego odsyła delegacja), skutkującej zgodnie z koncepcją 

„uchylenia pośredniego” utratą mocy rozporządzenia, w związku z tym należy wydać nowe 

rozporządzenie z odnośnikiem o utracie mocy przez poprzednie rozporządzenie. Zatem 

z dniem 1 stycznia 2017 r. traci moc rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 5 czerwca 

2015 r. w sprawie wzoru wniosku w sprawie kaucji gwarancyjnej (Dz. U. poz. 815). 

W nowym rozporządzeniu dostosowuje się treść wzoru wniosku w sprawie kaucji 

gwarancyjnej do zmian wprowadzanych ustawą zmieniającą.  

W porównaniu do rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 5 czerwca 2015 r. w sprawie 

wzoru wniosku w sprawie kaucji gwarancyjnej, zmiany wprowadzane przedmiotowym 
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rozporządzeniem polegają na modyfikacji formularza ogólnego VAT-28 WNIOSEK 

W SPRAWIE KAUCJI GWARANCYJNEJ w związku ze zmianami wprowadzonymi ustawą 

zmieniającą.  

Proponuje się wprowadzenie nowego formularza VAT-28/E INFORMACJA 

O KONCESJACH UDZIELONYCH PODMIOTOWI DOKONUJĄCEMU DOSTAW 

TOWARÓW WYMIENIONYCH W POZ. 10 i 11 ZAŁĄCZNIKA NR 13 DO USTAWY, 

który będzie składany jako załącznik do VAT-28. W formularzu VAT-28/E będą zawarte 

następujące informacje: typ koncesji, numer koncesji, DKN (numer koncesjonariusza), data 

wydania koncesji i data ważności koncesji. Jednocześnie należy zauważyć, iż na stronie 

Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Regulacji Energetyki opublikowana została Baza 

przedsiębiorstw posiadających koncesje. 

Załącznik VAT-28/E będzie składany w przypadku, gdy wniosek w sprawie kaucji 

gwarancyjnej (VAT-28) będzie składany w celu przyjęcia kaucji gwarancyjnej (w takim 

przypadku składa się również załącznik VAT-28/A). Informacje objęte tymi formularzami są 

niezbędne do podjęcia przez naczelnika urzędu skarbowego decyzji o przyjęciu kaucji 

gwarancyjnej i wpisaniu podmiotu do wykazu podmiotów, które wniosły kaucję gwarancyjną. 

W przypadku składania wniosku w sprawie przedłużenia terminu ważności kaucji 

gwarancyjnej (VAT-28 i załącznik VAT-28/B) w przypadku podatników dokonujących 

dostaw towarów wymienionych w poz. 10 i 11 załącznika nr 13 do ustawy dodatkowo będzie 

składany załącznik VAT-28/E, jeżeli uległ zmianie zakres informacji objętych tym 

załącznikiem przekazanym 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 będzie trzeba zaznaczyć odpowiedni kwadrat, że nie jest składany ten załącznik. 

Analogiczny tryb postępowania będzie w przypadku składania wniosku w sprawie 

podwyższenia wysokości, zmiany formy lub zwrotu części kaucji gwarancyjnej. Nie będzie 

natomiast potrzeby złożenia tego załącznika w przypadku zwrotu całości kaucji gwarancyjnej, 

bowiem podmiot w takim przypadku zostanie usunięty z wykazu.  

W związku ze zmianami wprowadzanymi ustawą zmieniającą niezbędne jest wprowadzenie 

zmian w formularzu wniosku w sprawie kaucji gwarancyjnej VAT-28, w tym, w zakresie 

uzupełnienia części C RODZAJ WNIOSKU formularza o informację, kiedy należy złożyć 

nowy załącznik VAT-28/E. 

Ponadto zgodnie z ustawą zmieniającą zmianie ulegnie załącznik nr 13 do ustawy o VAT, 

co oznacza zmiany w asortymencie towarów, których dostawa objęta jest odpowiedzialnością 

solidarną. W związku z tym konieczne jest dostosowanie do nich części D „DANE 

DOTYCZĄCE PRZEDMIOTU DOSTAWY” zawartej w formularzu VAT-28. 

Po uwzględnieniu zmian wprowadzonych ustawą zmieniającą pozycje 3-7 części D 

formularza VAT-28, kształtują się następująco: 

 poz. 3, która obejmuje poz. 12 załącznika nr 13 do ustawy o VAT (PKWiU ex 10.4 - olej 

z rzepaku); 

 poz. 4, która obejmuje poz. 12a, 13 i 20 załącznika nr 13 do ustawy o VAT (PKWiU 

ex 20.59.12.0 - tonery bez głowicy drukującej do drukarek do maszyn do automatycznego 

przetwarzania danych, PKWiU ex 20.59.30.0 - kasety z tuszem bez głowicy do drukarek 

do maszyn do automatycznego przetwarzania danych, PKWiU ex 28.23.26.0 - kasety 

z tuszem i głowicą drukującą do drukarek do maszyn do automatycznego przetwarzania 
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danych, tonery z głowicą drukującą do drukarek do maszyn do automatycznego 

przetwarzania danych);  

 poz. 5, która obejmuje poz. 13a załącznika nr 13 do ustawy o VAT (PKWiU ex 22.21.30.0 

– folia typu stretch); 

 poz. 6, która obejmuje poz. 18a, 18b i 22-24 załącznika nr 13 do ustawy o VAT, (PKWiU 

ex 26.20.21.0 – dyski twarde (HDD), PKWiU ex 26.20.22.0 – dyski SSD, PKWiU ex 

58.29.11.0 – dyski SSD, PKWiU ex 58.29.29.0 – dyski SSD, PKWiU ex 59.11.23.0 – 

dyski SSD); 

 poz. 7, która obejmuje poz. 19 załącznika nr 13 do ustawy o VAT (PKWiU ex 26.70.13.0 
- cyfrowe aparaty fotograficzne). 

Ponadto proponuje się wprowadzenie do wniosku VAT-28 informacji czy podmiot jest 

w trakcie postępowania restrukturyzacyjnego, postępowania upadłościowego bądź w trakcie 

likwidacji (dodawana część E. INNE DANE DOTYCZĄCE PODMIOTU 

DOKONUJĄCEGO DOSTAWY TOWARÓW, O KTÓRYCH MOWA W ZAŁĄCZNIKU 

NR 13 DO USTAWY). Objęcie podmiotu jednym z tych postępowań lub likwidacją skutkuje 

odmową przyjęcia kaucji gwarancyjnej i odmową wpisania podmiotu do wykazu podmiotów, 

które wniosły kaucję gwarancyjną. 

W związku z tą zmianą część INFORMACJE O ZAŁĄCZNIKACH wniosku VAT-28 

zostanie oznaczona lit. F, i zostaną do niej dodane (jako możliwe do złożenia załączniki) 

formularz VAT-28/E oraz upoważnienie, o którym mowa w art. 105b ust. 1 pkt 4 ustawy 

o VAT. Wzór upoważnienia zostanie określony, w drodze rozporządzenia, wydanego 

na podstawie upoważnienia ustawowowego zawartego w art. 105b ust. 14 ustawy o VAT. 

Stosownie do art. 105b ust. 1a ustawy o VAT podmiot, o którym mowa w art. 105b ust. 1 

ustawy o VAT, składa upoważnienie wraz ze złożeniem kaucji gwarancyjnej oraz wniosku 

w sprawie przyjęcia kaucji gwarancyjnej. 

Jak stanowi art. 105b ust. 1c ustawy o VAT, w przypadku udzielenia upoważnienia 

po złożeniu kaucji gwarancyjnej, podmiot przekazuje upoważnienie do właściwego 

naczelnika urzędu skarbowego w terminie 7 dni od dnia jego udzielenia. 

Zmiany w formularzach VAT-28/A, VAT-28/B, VAT-28/C, VAT-28/D polegają wyłącznie 

na dostosowaniu przypisu drugiego w tych formularzach i polegają na wskazaniu aktualnego 

publikatora ustawy o VAT, tj. Dz. U. z 2016 r. poz. 710, z późn. zm. 

Zmiana ta została również dokonana w formularzu VAT-28. 

Wszystkie formularze będą mogły być składane za pomocą środków komunikacji 

elektronicznej (informacja o tym jest zawarta we wzorach). 

Dokumenty (np. upoważnienie, gwarancja bankowa lub ubezpieczeniowa) składane jako 

załączniki do formularza VAT-28 i stosownego formularza uzupełniającego (bez względu 

na to czy te formularze będą składane papierowo czy w wersji elektronicznej) mogą być 

składane w dopuszczalnej prawem formie (papierowej lub elekronicznej), przy spełnieniu 

wymogów co do składania dokumentu w danej formie. Wniosek VAT-28 przewiduje dodanie 

dodatkowych dokumentów (np. upoważnienie, gwarancja bankowa lub ubezpieczeniowa) 

jako załączników do wniosku. W przypadku składania takich załączników wypełniania się 

część F wniosku VAT-28 (INFORMACJE O ZAŁĄCZNIKACH) podając liczbę załączników 

np. liczbę upoważnień.  

Proponuje się, aby rozporządzenie weszło w życie z dniem 1 stycznia 2017 r., tj. z dniem 

wejścia w życie ustawy zmieniającej. 

Podatnicy składający wnioski przed 1 stycznia 2017 r. informacje o danych dodatkowych 
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(tj. w zakresie upoważnienia, dostarczanego asortymentu dotyczącego dodanych towarów, 

postępowania restrukturyzacyjnego, upadłościowego, likwidacji, koncesji) będą mogli 

uzupełnić w innej formie niż wnioskiem (tj. w postaci stosownych dokumentów).  

Projekt rozporządzenia nie wymagał przedstawienia właściwym instytucjom i organom Unii 

Europejskiej lub Europejskiemu Bankowi Centralnemu celem uzyskania opinii, dokonania 

konsultacji albo uzgodnienia, w przypadkach określonych w obowiązujących na terytorium 

Rzeczypospolitej Polskiej przepisach Unii Europejskiej. 

Stosownie do postanowień art. 5 ustawy z dnia 7 lipca 2005 r. o działalności lobbingowej 

w procesie stanowienia prawa (Dz. U. poz. 1414, z późn. zm.) oraz § 52 uchwały nr 190 Rady 

Ministrów z dnia 29 października 2013 r. – Regulamin pracy Rady Ministrów  

(M.P. z 2016 r. poz. 1006 i 1204), projekt rozporządzenia został udostępniony w Biuletynie 

Informacji Publicznej Rządowego Centrum Legislacji.  

Wejście w życie rozporządzenia w terminie krótszym niż 14 dni od ogłoszenia nie narusza 

zasad demokratycznego państwa prawnego, o których mowa w art. 4 ust. 2 ustawy z dnia 

20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (Dz. 

U. z 2016 r. poz. 296, z późn. zm.). Projektowane rozporządzenie jest korzystne dla 

podatników, bowiem w związku z wprowadzaniem jednolitych wzorów dokumentów ułatwi 

i przyśpieszy procedurę przyjęcia kaucji gwarancyjnej, przedłużenia terminu ważności kaucji 

gwarancyjnej, podwyższenia wysokości kaucji gwarancyjnej, zmiany formy kaucji 

gwarancyjnej, zwrotu kaucji gwarancyjnej czy poinformowania naczelnika urzędu 

skarbowego o posiadanych koncesjach, w przypadku gdy informacja ta jest wymagana. 

Projektowane rozporządzenie nie podlega notyfikacji w rozumieniu przepisów dotyczących 

krajowego systemu notyfikacji norm i aktów prawnych. 

Zakres rozporządzenia nie jest sprzeczny z prawem Unii Europejskiej. 

 



Nazwa projektu 
Projekt rozporządzenia Ministra Rozwoju i Finansów z dnia …. w 

sprawie wzoru wniosku w sprawie kaucji gwarancyjnej 

Ministerstwo wiodące i ministerstwa współpracujące 

Ministerstwo Finansów  

Osoba odpowiedzialna za projekt w randze Ministra, 

Sekretarza Stanu lub Podsekretarza Stanu  

Pan Paweł Gruza Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Finansów 

Kontakt do opiekuna merytorycznego projektu 

Tomasz Tratkiewicz   

Dyrektor Departamentu Podatku od Towarów i Usług 

tel. 22 694-36-21,  

email: sekretariat.pt@mf.gov.pl 

Data sporządzenia 

2016-12-27 

 

Źródło:  

Art. 105b ust. 12 ustawy z dnia 

11 marca 2004 r. o podatku od 

towarów i usług (Dz. U. z 2016 r. 

poz. 710, z późn. zm.) 

Nr w wykazie prac: lp. 308 

w Wykazie prac legislacyjnych 

Ministra Rozwoju i Finansów 

w zakresie działów: budżet, 

finanse publiczne i instytucje 

finansowe 

OCENA SKUTKÓW REGULACJI 

1. Jaki problem jest rozwiązywany? 

 Rozporządzenie wydaje się na podstawie art. 105b ust. 12 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 o VAT”, w związku 

ze zmianami wprowadzonymi ustawą z dnia 1 grudnia 2016 r. o zmianie ustawy o podatku od 

towarów i usług oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 2024), zwanej dalej „ustawą zmieniającą”.  

Ustawa zmieniająca dokonuje pośredniej zmiany przepisu upoważniającego (zmienia się art. 105b 

ust. 1 ustawy o VAT, do którego odsyła delegacja), skutkującej zgodnie z koncepcją „uchylenia 

pośredniego” utratą mocy rozporządzenia, w związku z tym należy wydać nowe rozporządzenie 

z odnośnikiem o utracie mocy przez poprzednie rozporządzenie. Zatem z dniem 1 stycznia 2017 r. 

traci moc rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 5 czerwca 2015 r. w sprawie wzoru wniosku 

w sprawie kaucji gwarancyjnej (Dz. U. poz. 815), które zostanie zastąpione niniejszym 

rozporządzeniem. 

2. Rekomendowane rozwiązanie, w tym planowane narzędzia interwencji, i oczekiwany efekt 

Wprowadzenie nowego wzoru wniosku składanego przez podatników w sprawie kaucji gwarancyjnej 

zapewni, że dokumenty te będą zawierać wszelkie niezbędne dane, co usprawni procedurę ich 

załatwiania przez urzędy skarbowe. 

3. Jak problem został rozwiązany w innych krajach, w szczególności krajach członkowskich 

OECD/UE?  

Brak informacji 

4. Podmioty, na które oddziałuje projekt 

Grupa Wielkość Źródło danych  Oddziaływanie 

Podatnicy podatku od 

towarów i usług 

dokonujący dostaw 

towarów wymienionych 

w załączniku nr 13 do 

ustawy o VAT, którzy 

złożyli (zamierzają 

złożyć) kaucję 

gwarancyjną celem 

wpisania do wykazu 

Regulacja pośrednio 

może dotyczyć ok. 

48.351
1) 

podatników, 

przy czym nie jest 

możliwe dokładne 

określenie ilu 

podatników będzie 

bezpośrednio 

dotyczyć. 

Złożenie kaucji 

1)
Hurtownia danych 

SPR/VAT wg stanu na 

22 listopada 2016 r. Do 

szacunku przyjęto 

podatników, którzy 

wykazali jako podstawowy 

rodzaj działalności: 

podklasę PKD z 2004 r. 

51.84.Z, 51.90.Z, 52.48.A 

50.50.Z, 51.51.Z, 51.52.Z, 

Wprowadzenie 

nowego wzoru 

wniosku w sprawie 

kaucji umożliwi 

podmiotom 

składanie tych 

dokumentów 

w odpowiedniej 

formie oraz 

zawierających dane 

mailto:sekretariat.pt@mf.gov.pl


podmiotów, które złożyły 

kaucję gwarancyjną. 

gwarancyjnej przez 

ww. podmioty nie 

jest obligatoryjne. 

Według stanu na 

dzień 27 grudnia 

2016 r. ważną kaucję 

gwarancyjną 

posiadało 136 

podmiotów.
2) 

Po dniu 31 grudnia 

2016 r. liczba ta 

powinna ulec zmianie 

w związku ze zmianą 

zakresu towarów 

objętych 

załącznikiem nr 13 

do ustawy o VAT. 

51.56.Z oraz podklasę PKD 

z 2007 r. 46.51.Z, 46.52.Z, 

46.90.Z, 47.41.Z, 47.42.Z 

47.30.Z, 46.71.Z, 46.72.Z, 

46.76.Z. 

2) 
Dane wg stanu na dzień 27 

grudnia 2016 r. Wykaz 

podmiotów dokonujących 

dostawy towarów, o których 

mowa w załączniku nr 13 do 

ustawy o VAT, które złożyły 

kaucję gwarancyjną. 

link: http://kaucja-
gwarancyjna.mofnet.gov.pl/ 

 

wymagane 

przepisami, co 

powinno 

przyśpieszyć 

rozpatrzenie 

wniosku przez 

naczelników 

urzędów 

skarbowych. 

 

5. Informacje na temat zakresu, czasu trwania i podsumowanie wyników konsultacji 

Projekt rozporządzenia został udostępniony w Biuletynie Informacji Publicznej Rządowego Centrum 

Legislacji oraz poddany konsultacjom publicznym. Projekt został przekazany do opinii do 

następujących podmiotów i organizacji: Business Centre Club, Stowarzyszenia Księgowych w Polsce, 

Fundacji Rozwoju Rachunkowości w Polsce, Krajowej Izby Biegłych Rewidentów, Naczelnej Rady 

Zrzeszeń Handlu i Usług, Krajowej Rady Doradców Podatkowych, Krajowej Izby Gospodarczej, 

Pracodawców Rzeczypospolitej Polskiej, Konfederacji LEWIATAN, Polskiej Rady Biznesu, Polskiej 

Izby Handlu, Polskiej Organizacji Handlu i Dystrybucji, Związku Rzemiosła Polskiego, Związku 

Przedsiębiorców i Pracodawców, Polskiej Izby Biur Rachunkowych, Polskiej Izby Spedycji 

i Logistyki, Polskiej Izby Cła, Logistyki i Spedycji, Polskiej Izby Paliw Płynnych, Polskiej 

Organizacji Przemysłu i Handlu Naftowego, Związku Importerów i Producentów Sprzętu 

Elektrycznego i Elektronicznego RTV i IT – ZIPSEE „Cyfrowa Polska”, Krajowej Izby Gospodarczej 

Elektroniki i Telekomunikacji, Polskiej Izby Informatyki i Telekomunikacji, Izby Gospodarczej 

Metali Nieżelaznych i Recyklingu, Izby Przemysłowo-Handlowej Gospodarki Złomem, Polskiej Unii 

Dystrybutorów Stali, Polskiej Izby Gospodarczej Elektrotechniki, Izby Gospodarki Elektronicznej e-

Commerce Polska, Stowarzyszenia Stal Nierdzewna, Hutniczej Izby Przemysłowo-Handlowej, 

Polskiej Organizacji Gazu Płynnego, Stowarzyszenia Rzeczoznawców Jubilerskich, Ogólnopolskiej 

Izby Gospodarczej Recyklingu, Stowarzyszenia Niezależnych Operatorów Stacji Paliw, Rady 

Krajowej Federacji Konsumentów, Stowarzyszenia Kupców i Przedsiębiorców Polskich „Razem”, 

Związku Banków Polskich, Polskiego Stowarzyszenia Producentów Oleju, Krajowej Rady Izb 

Rolniczych. 

Omówienie wyników konsultacji publicznych zostało przedstawione w raporcie z konsultacji.  

6.  Wpływ na sektor finansów publicznych 

(ceny stałe z …… r.) Skutki w okresie 10 lat od wejścia w życie zmian [mln zł] 

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Łącz

nie 

(0-

10) 

Dochody ogółem             

budżet państwa             

JST             

http://kaucja-gwarancyjna.mofnet.gov.pl/
http://kaucja-gwarancyjna.mofnet.gov.pl/


pozostałe jednostki 

(oddzielnie) 

            

Wydatki ogółem             

budżet państwa             

JST             

pozostałe jednostki 

(oddzielnie) 

            

Saldo ogółem             

budżet państwa             

JST             

pozostałe jednostki 

(oddzielnie) 

            

Źródła finansowania   

Dodatkowe 

informacje, w tym 

wskazanie źródeł 

danych i przyjętych 

do obliczeń założeń 

Z uwagi na techniczny charakter wprowadzanych zmian (w stosunku do zmian 

wprowadzonych w ustawie o VAT), wejście w życie rozporządzenia nie będzie 

miało wpływu na finanse publiczne, w tym budżet państwa i budżety jednostek 

samorządu terytorialnego. 

7. Wpływ na konkurencyjność gospodarki i przedsiębiorczość, w tym funkcjonowanie 

przedsiębiorców oraz na rodzinę, obywateli i gospodarstwa domowe  

Skutki 
Czas w latach od wejścia w życie zmian 0 1 2 3 5 10 Łącz

nie 

(0-

10) 

W ujęciu 

pieniężnym 

(w mln zł,  

ceny stałe z 

…… r.) 

duże przedsiębiorstwa        

sektor mikro-, małych i 

średnich 

przedsiębiorstw 

       

rodzina, obywatele 

oraz gospodarstwa 

domowe 

       

(dodaj/usuń)        

W ujęciu 

niepieniężnym 

duże przedsiębiorstwa  

sektor mikro-, małych i 

średnich 

przedsiębiorstw 

 

rodzina, obywatele 

oraz gospodarstwa 

domowe  

 

(dodaj/usuń)  

Niemierzalne (dodaj/usuń)  

(dodaj/usuń)  

Dodatkowe 

informacje, w tym 

wskazanie źródeł 

danych i przyjętych 

do obliczeń założeń  

Z uwagi na techniczny charakter wprowadzanych zmian (w stosunku do zmian 

wprowadzonych w ustawie o VAT), nie przewiduje się wpływu samego 

rozporządzenia na konkurencyjność gospodarki i przedsiębiorczość, w tym na 

funkcjonowanie przedsiębiorców. 



8.  Zmiana obciążeń regulacyjnych (w tym obowiązków informacyjnych) wynikających 

z projektu 

 nie dotyczy 

Wprowadzane są obciążenia poza bezwzględnie 

wymaganymi przez UE (szczegóły w odwróconej 

tabeli zgodności). 

 tak 

 nie 

 nie dotyczy 

 zmniejszenie liczby dokumentów  

 zmniejszenie liczby procedur 

 skrócenie czasu na załatwienie sprawy 

inne: wprowadzenie wzoru dokumentów 

zwiększenie liczby dokumentów 

 zwiększenie liczby procedur 

 wydłużenie czasu na załatwienie sprawy 

 inne:       

Wprowadzane obciążenia są przystosowane do ich 

elektronizacji.  

 tak 

 nie 

 nie dotyczy 

Komentarz: wprowadzenie nowego wzoru wniosku dostosowanego do zmian wprowadzonych ustawą 

zmieniającą powinno wpłynąć również na skrócenie czasu na rozpatrzenie wniosków przez 

naczelników urzędów skarbowych (dokumenty będą zawierały niezbędne dane). 

9. Wpływ na rynek pracy  

Wejście w życie rozporządzenia nie będzie miało wpływu na rynek pracy z uwagi na charakter zmian 

zaproponowanych w rozporządzeniu. 

10. Wpływ na pozostałe obszary 

 

 środowisko naturalne 

 sytuacja i rozwój regionalny 

 inne:       

 

 demografia 

 mienie państwowe 

 

 informatyzacja 

 zdrowie 

Omówienie 

wpływu 
Charakter wprowadzanych zmian nie będzie miał wpływu na pozostałe obszary. 

11. Planowane wykonanie przepisów aktu prawnego 

Rozporządzenie wejdzie w życie z dniem 1 stycznia 2017 r. tj. z dniem wejścia w życie ustawy 

zmieniającej. 

12.  W jaki sposób i kiedy nastąpi ewaluacja efektów projektu oraz jakie mierniki zostaną 

zastosowane? 

Nowy wzór wniosku w sprawie kaucji gwarancyjnej podatnicy będą stosować od 1 stycznia 2017 r. 

Wykorzystanie ww. wzoru będzie można ustalić na podstawie danych z urzędów skarbowych o ilości 

złożonych przez podatników wniosków z wykorzystaniem nowego wzoru. Zważywszy, że 

rozporządzenie nie wprowadza wymogu składania nowych (dodatkowych) wniosków w stosunku do 

obecnie wymaganych, ale jedynie ujednolica wzór takich wniosków, dokonywanie ewaluacji 

wprowadzanej zmiany wydaje się zbędne. 

13. Załączniki (istotne dokumenty źródłowe, badania, analizy itp.)  

Brak. 
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