
1. Nr identyfikacji podatkowej 
 

2. Nr dokumentu 3. Status 

VAT-S1 

INFORMACJA O DOKONANYM SPISIE Z NATURY W ZWIĄZKU Z LIKWIDACJĄ 

DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ  
 

A. MIEJSCE SKŁADANIA ZAWIADOMIENIA 

4.Organ podatkowy do którego kierowane jest zawiadomienie 
NACZELNIK URZĘDU SKARBOWEGO W PYRZYCACH 

B. DANE IDENTYFIKACYJNE 

5. Rodzaj podmiotu 
                       □. Podatnik nie będący osobą fizyczną                                                             □. osoba fizyczna 

6. Nazwa*/ imię i nazwisko ** 
 

 

C. ADRES SIEDZIBY*/ ADRES ZAMIESZKANIA ** 

7. Kraj  
 

8. Województwo 9. Powiat 

10. Gmina 
 

11. Ulica 12. Nr domu 13. Nr lokalu 

14. Miejscowość 
 

15. Kod pocztowy 16. Poczta 17. Telefon 

D. TREŚĆ INFORMACJI 

18. Data zaprzestania wykonywania czynności (dzień-miesiąc-rok) 
………………………………………………………………………………………….. 

19. Powód dokonania spisu (zaznaczyć właściwy kwadrat)  

□  Rozwiązano spółkę cywilną lub handlową nie posiadającą osobowości prawnej * 

□  Zaprzestano wykonywania czynności podlegających opodatkowaniu ** 

□ inny ….................................................................................................................... . 
W związku z powyższym sporządzono spis z natury towarów własnej produkcji oraz towarów ( w tym środki trwałe i wyposażenie 

), które po nabyciu nie były przedmiotem dostawy, w stosunku do których przysługiwało prawo do obniżenia podatku należnego o 

kwotę podatku naliczonego.  

Wartość netto spisu z natury 
 

 

Kwota podatku należnego 
 

 

Okres, za który wykazano podatek VAT od spisu 

z natury (miesiąc/kwartał, rok) 
 

E. PODPIS PODATNIKA / OSOBY REPREZENTUJĄCEJ PODATNIKA 

20. Data wypełnienia 
 

 

21. Podpis 

F. ADNOTACJE URZĘDU SKARBOWEGO 

22. Uwagi urzędu skarbowego 
 

 

23. podpis i pieczątka przyjmującego formularz 

* dotyczy podmiotu nie będącego osobą fizyczną  ** dotyczy podmiotu będącego osobą fizyczną 
 

Podstawa prawna: 
Art. 14 ust. 5 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2017 r. poz. 1221 z późn. zm. ) 
Podatnicy, w przypadkach o których mowa w pozycji 19 są zobowiązani sporządzić spis z natury towarów na dzień rozwiązania spółki lub 

zaprzestania wykonywania czynności podlegających opodatkowaniu. Podstawą opodatkowania jest cena nabycia towarów ( bez podatku ), a gdy nie 

ma ceny nabycia, koszt wytworzenia, określone w momencie sporządzenia spisu. 
Przedmiotowe zawiadomienie należy dołączyć do deklaracji podatkowej składanej za okres obejmujący dzień rozwiązania spółki lub zaprzestania 

wykonywania czynności podlegających opodatkowaniu. 


