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1. Identyfikator podatkowy NIP podatnika 2. Nr dokumentu 3. Status

VAT-28/C PODWY SZENIE WYSOKO CI
4. Kolejny numer za cznika w ogólnej liczbie

sk adanych za czników VAT-28/C 1)

KAUCJI GWARANCYJNEJ /
Formularz mo e by  sk adany tylko jako za cznik do wniosku VAT-28.

A. DANE DOTYCZ CE KAUCJI GWARANCYJNEJ, W KTÓREJ NAST PUJE PODWY SZENIE
WYSOKO CI KAUCJI GWARANCYJNEJ
5. Forma sk adanej kaucji gwarancyjnej (zaznaczy  w a ciwy kwadrat lub w a ciwe kwadraty):

1. Depozyt pieni ny  2. Gwarancja bankowa  3. Gwarancja ubezpieczeniowa  4. Upowa nienie organu podatkowego

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

6. Kwota podwy szenia kaucji gwarancyjnej w z 7. Data z o enia podwy szenia kaucji gwarancyjnej (dzie  – miesi c – rok)

- -
8. Termin obowi zywania podwy szenia kaucji gwarancyjnej

(zaznaczy  w a ciwy kwadrat):

1. z okre lonym terminem wa no ci         2. bezterminowo

9. Wa no  Od (dzie  – miesi c – rok)

- -

10. Wa no  Do (dzie  – miesi c – rok)3)

- -
11. Przyczyna podwy szenia kaucji gwarancyjnej 12. czna kwota z o onej kaucji gwarancyjnej w formie

depozytu pieni nego, z uwzgl dnieniem kwoty
podwy szenia wykazanej w poz. 6, w z

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

13. Nazwa pe na gwaranta

14. Kraj 15. Województwo 16. Powiat

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

21. Miejscowo 22. Kod pocztowy 23. Poczta

24. Numer gwarancji

25. Kwota podwy szenia kaucji gwarancyjnej w z 26. Data z o enia podwy szenia kaucji gwarancyjnej (dzie  – miesi c – rok)

- -
27. Termin obowi zywania podwy szenia kaucji

gwarancyjnej (zaznaczy  w a ciwy kwadrat):

1. z okre lonym terminem wa no ci         2. bezterminowo

28. Wa no  Od (dzie  – miesi c – rok)

- -

29. Wa no  Do (dzie  – miesi c – rok) 3)

- -
30. Przyczyna podwy szenia kaucji gwarancyjnej 31. czna kwota z o onej kaucji gwarancyjnej w formie

gwarancji bankowej, z uwzgl dnieniem kwoty
podwy szenia wykazanej w poz. 25, w z

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

32. Nazwa pe na gwaranta

33. Kraj 34. Województwo 35. Powiat

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

40. Miejscowo 41. Kod pocztowy 42. Poczta

43. Numer gwarancji

44. Kwota podwy szenia kaucji gwarancyjnej w z 45. Data z o enia podwy szenia kaucji gwarancyjnej (dzie  – miesi c – rok)

- -
46. Termin obowi zywania podwy szenia kaucji

gwarancyjnej (zaznaczy  w a ciwy kwadrat):

1. z okre lonym terminem wa no ci        2. bezterminowo

47. Wa no  Od (dzie  – miesi c – rok)

- -

48. Wa no  Do (dzie  – miesi c – rok) 3)

- -
49. Przyczyna podwy szenia kaucji gwarancyjnej 50. czna kwota z o onej kaucji gwarancyjnej w formie

gwarancji ubezpieczeniowej, z uwzgl dnieniem kwoty
podwy szenia wykazanej w poz. 44, w z
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A.4. UPOWA NIENIE ORGANU PODATKOWEGO, O KTÓRYM MOWA W ART. 105B UST. 3
PKT 3 USTAWY 5)

51. Nazwa pe na banku (oddzia u) lub spó dzielczej kasy oszcz dno ciowo-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. Miejscowo 61. Kod pocztowy 62. Poczta

63. Numer upowa nienia

64. Kwota podwy szenia kaucji gwarancyjnej w z 65. Data z o enia podwy szenia kaucji gwarancyjnej (dzie  – miesi c – rok)

- -
66. Termin obowi zywania podwy szenia kaucji

gwarancyjnej (zaznaczy  w a ciwy kwadrat):

1. z okre lonym terminem wa no ci         2. bezterminowy

67. Wa no  Od (dzie  – miesi c – rok)

- -

68. Wa no  Do (dzie  – miesi c – rok)3)

- -
69. Przyczyna podwy szenia kaucji gwarancyjnej 70. czna kwota z o onej kaucji gwarancyjnej

w formie upowa nienia organu podatkowego,
z uwzgl dnieniem kwoty podwy szenia wykazanej
w poz. 64, w z

A.5. CZNA KWOTA PODWY SZENIA KAUCJI GWARANCYJNEJ

71. Kwota w z  6) (suma kwot z poz. 6, 25, 44 i 64 z ka dego sk adanego za cznika VAT-28/C)

1) W przypadku gdy sk adana kaucja gwarancyjna obejmuje wi cej ni  jedn  gwarancj  bankow  lub wi cej ni  jedn  gwarancj  ubezpieczeniow ,
lub wi cej ni  jedno upowa nienie organu podatkowego nale y z o y  kolejny za cznik (za czniki) VAT-28/C i oznaczy  odpowiednim numerem
za cznika w ogólnej liczbie sk adanych za czników VAT-28/C. W kolejnych za cznikach nale y wype ni  wy cznie poz. 1 i 4 oraz odpowiednio
cz  A.2, A.3 lub A.4.

2) Ilekro  jest mowa o ustawie oznacza to ustaw  z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i us ug (Dz. U. z 2011 r. Nr 177, poz. 1054, z pó n. zm.).
3) Nie nale y wype nia  w przypadku depozytu bezterminowego, gwarancji bezterminowej lub upowa nienia bezterminowego.
4) W danych adresowych nale y wskaza  adres siedziby gwaranta.
5) W danych adresowych nale y wskaza  adres siedziby banku (oddzia u) lub spó dzielczej kasy oszcz dno ciowo-kredytowej potwierdzaj cego/

potwierdzaj cej upowa nienie organu podatkowego, o którym mowa w art. 105b ust. 3 pkt 3 ustawy.
6) W przypadku sk adania kilku za czników poz. 71 wype nia si  tylko w za czniku oznaczonym numerem 1.


