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SEJM  
RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ 

VI kadencja 
Prezes Rady Ministrów  

RM 10-37-10  
 
 
 Pan  
 Bronisław Komorowski 
 Marszałek Sejmu 
 Rzeczypospolitej Polskiej 
 
 
 
 

Szanowny Panie Marszałku 

Na podstawie art. 118 ust. 1 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 
2 kwietnia 1997 r. przedstawiam Sejmowi Rzeczypospolitej Polskiej projekt 
ustawy 

 

- o zmianie ustawy o podatku akcyzowym 
oraz niektórych innych ustaw wraz  
z projektami aktów wykonawczych. 

 
Projekt ma na celu wykonanie prawa Unii Europejskiej. 

W załączeniu przedstawiam także opinię dotyczącą zgodności 
proponowanych regulacji z prawem Unii Europejskiej. 

Jednocześnie informuję, że do prezentowania stanowiska Rządu w tej 
sprawie w toku prac parlamentarnych został upoważniony Minister Finansów. 

 

Z poważaniem 

 

(-) Donald Tusk 



Projekt 

ROZPORZĄDZENIE 

MINISTRA FINANSÓW1) 

z dnia  .......................................2010 r. 

zmieniające rozporządzenie w sprawie wzorów deklaracji podatkowych dla podatku 
akcyzowego, deklaracji w sprawie przedpłaty akcyzy oraz informacji  

o wyrobach akcyzowych w składzie podatkowym 
 
 
Na podstawie  art. 26 ust. 1 i art. 106 ust. 4 pkt 1 ustawy z dnia 6 grudnia 2008 r. o podatku 
akcyzowym (Dz. U. z 2009 r. Nr 3, poz. 11 z późn. zm.2)) zarządza się, co następuje:   

 
§ 1. W rozporządzeniu Ministra Finansów z dnia 24 lutego 2009 r. w sprawie wzorów dekla-
racji podatkowych dla podatku akcyzowego, deklaracji w sprawie przedpłaty akcyzy oraz 
informacji o wyrobach akcyzowych w składzie podatkowym (Dz. U. Nr 32, poz. 227) załącz-
niki nr 1 – 21 do rozporządzenia otrzymują brzmienie określone odpowiednio w załącznikach 
nr 1 – 21 do niniejszego rozporządzenia.  
 
§ 2. Do wyczerpania nakładu, jednak nie dłużej niż do dnia 31 grudnia 2010 r. mogą być sto-
sowane wzory deklaracji określone w załącznikach: 6 i 13 oraz wzory informacji określone w 
załącznikach: 14 – 21 do rozporządzeniu Ministra Finansów z dnia 24 lutego 2009 r. w spra-
wie wzorów deklaracji podatkowych dla podatku akcyzowego, deklaracji w sprawie przedpła-
ty akcyzy oraz informacji o wyrobach akcyzowych w składzie podatkowym (Dz. U. Nr 32, 
poz. 227). 
 
§ 3. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 1 września 2010 r. 

 

 MINISTER FINANSÓW 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
1) Minister Finansów kieruje działem administracji rządowej – finanse publiczne, na podstawie § 1 ust. 

2  pkt 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 16 listopada 2007 r. w sprawie szczegóło-
wego zakresu działania Ministra Finansów (Dz. U. Nr 216, poz. 1592). 

2) zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2009 r. Nr 98, poz. 819, Nr 168, poz. 
1323, Nr 215, poz. 1667 oraz z 2010 r. Nr 21, poz. 104, Nr ....., poz. .....). 
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Uzasadnienie 

 
W związku z wejściem w życie zmiany do ustawy z dnia  6 grudnia 2008 r. o podatku akcy-
zowym (Dz. U. z 2009 r. Nr 3, poz. 11 z późn. zm.) zaistniała konieczność przygotowania 
zmiany rozporządzenia w sprawie wzorów deklaracji podatkowych dla podatku akcyzowego, 
deklaracji w sprawie przedpłaty akcyzy oraz informacji o wyrobach akcyzowych w składzie 
podatkowym. 

Wzory deklaracji dla podatku akcyzowego określone w załącznikach 1 – 21 (z wyłączeniem 
załącznika 6) do przedmiotowego rozporządzenia otrzymują nowe brzmienie. Różnice pole-
gają między innymi na: 

1) nagłówek deklaracji „AKC-4/AKC-4zh DEKLARACJA DLA PODATKU AKCY-
ZOWEGO” otrzymuje nowe brzmienie: „AKC-4/AKC-4zo DEKLARACJA DLA 
PODATKU AKCYZOWEGO”;  

2) w deklaracjach: AKC-4/A, AKC-4/B, AKC-4/C, AKC-4/D, AKC-4/F, AKC-4/I, 
AKC-4/J i AKC-4/K zmianie ulega nazwa części B i części B.2. Zamiast określenia 
zarejestrowany handlowiec wprowadzono określenie zarejestrowany odbiorca; 

3) część F deklaracji „AKC-4/D PODATEK AKCYZOWY OD PALIW SILNIKO-
WYCH” uległa zmianie z uwagi na konieczność wykazywania ilości biokomponen-
tów dodanych do paliw; 

4) deklaracja „AKC-4/K PODATEK AKCYZOWY OD OLEJÓW SMAROWYCH” 
otrzymuje nowy nagłówek:  „AKC-4/K PODATEK AKCYZOWY OD OLEJÓW 
SMAROWYCH  I  POZOSTAŁYCH OLEJÓW”; 

5) w części F deklaracji „AKC-4/J PODATEK AKCYZOWY OD GAZU” oraz w części 
D deklaracji „AKC-PA (.....) DEKLARACJA W SPRAWIE PRZEDPŁATY AKCY-
ZY” wprowadzono jednostkę GJ; 

6) w deklaracjach AKC-4/A, AKC-4/B, AKC-4/C, AKC-4/D, AKC-4/F, AKC-4/I, AKC-
4/J i AKC-4/K rozszerzone zostało objaśnienie „1)”;   

7) w związku z odstąpieniem od instytucji wpłat miesięcznych (w przypadku podatku od 
energii elektrycznej) zmianie ulegają wzory deklaracji: AKC-4/H i AKC-EN oraz 
wzór deklaracji AKC-4/AKC-4zo, w którym wykreślone zostało pole 33 „kwota wpłat 
miesięcznych” i przenumerowane zostały pozostałe pola;  

8) w części B deklaracji „AKC-4/H PODATEK AKCYZOWY OD ENERGII ELEK-
TRYCZNEJ” wprowadzono dodatkowe pola: 7a-7c, w których wykazywane będą 
kwoty zwolnień z różnych tytułów oddzielnie; 

9) w informacjach o wyrobach akcyzowych w składzie podatkowym (załączniki 14 – 21) 
zmianie uległ opis pola, w którym wykazywane są ubytki. Zamiast: „Ubytki” wpro-
wadzono opis: „Ubytki lub całkowite zniszczenie”; 

10) informacja „INF-K INFORMACJA O OLEJACH SMAROWYCH W SKŁADZIE 
PODATKOWYM” otrzymuje nowy nagłówek: „INF-K  INFORMACJA O OLE-
JACH SMAROWYCH I POZOSTAŁYCH OLEJACH W SKŁADZIE PODATKO-
WYM”; 

11) wzory deklaracji: 
„AKC-4/E PODATEK AKCYZOWY OD SAMOCHODÓW OSOBOWYCH” 
„AKC-PA  DEKLARACJA W SPRAWIE PRZEDPŁATY AKCYZY” 
nie ulegają zmianie. 
 

Kwestie będące przedmiotem niniejszego projektu nie są regulowane przez prawo wspólno-
towe i nie podlegają harmonizacji. 



Projekt rozporządzenia nie podlega notyfikacji zgodnie z trybem przewidzianym w przepi-
sach rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 23 grudnia 2002 r. w sprawie sposobu funkcjo-
nowania krajowego systemu notyfikacji norm i aktów prawnych (Dz. U. Nr 239, poz. 2039, z 
późn. zm.). 

 
 

Ocena skutków regulacji 

 1. Wskazanie podmiotów, na które oddziałuje akt normatywny 
Rozporządzenie oddziałuje na podatników podatku akcyzowego.  

 

 
 2. Wyniki przeprowadzonych konsultacji 

Projekt rozporządzenia będzie przedmiotem konsultacji społecznych.  
Przedmiotowy projekt rozporządzenia został umieszczony w Biuletynie Informacji 
Publicznej (BIP) na stronie internetowej Ministerstwa Finansów (www.mf.gov.pl), 
zgodnie z art. 5 ustawy z dnia 7 lipca 2005r. o działalności lobbingowej  w procesie 
stanowienia prawa (Dz. U. Nr 169, poz. 1414).  
 

 3. Wpływ aktu normatywnego na: 

a)  sektor finansów publicznych, w tym budżet państwa i budżety jednostek sa-
morządu terytorialnego 
Wejście w życie rozporządzenia nie będzie miało wpływu na wydatki budżetu 
państwa.  

b)   rynek pracy 
Wejście w życie rozporządzenia nie będzie miało wpływu na rynek pracy.   

c)   konkurencyjność gospodarki i przedsiębiorczość, w tym na funkcjonowanie 
przedsiębiorstw 
Wejście w życie rozporządzenia nie będzie miało wpływu na konkurencyjność go-
spodarki i przedsiębiorczość, w tym na funkcjonowanie przedsiębiorstw.  

d)   sytuację i rozwój regionalny 
Wejście w życie rozporządzenia nie będzie miało wpływu na sytuację i rozwój re-
gionalny. 

 4. Wskazanie źródeł finansowania 
Źródłem finansowania druku i dystrybucji do izb celnych deklaracji dla podatku akcy-
zowego jest Budżet Resortu (Część 19, Dział 756, Rozdział  75647 Budżetu Państwa). 

 

 

 

 

 

 
 



Załączniki do rozporządzenia Ministra Finansów  
z dnia                        2010 r. (poz.     ) 

Załącznik nr 1 
POLA JASNE WYPEŁNIA PODATNIK, POLA CIEMNE WYPEŁNIA URZĄD CELNY. WYPEŁNIAĆ NA MASZYNIE, KOMPUTEROWO LUB RĘCZNIE DUŻYMI DRUKOWANYMI LITERAMI, CZARNYM 
LUB NIEBIESKIM KOLOREM 

AKC-4/AKC-4zh(2) 1/3  

 

1. Numer Identyfikacji Podatkowej podatnika 2. Nr dokumentu 3. Status 

 
 

AKC–4/AKC–4zo *                                                     
 
 

DEKLARACJA DLA PODATKU AKCYZOWEGO 
za 
 

 4. Miesiąc 5. Rok  

 
Podstawa prawna: Art. 21 ust.1 pkt 1, art. 24 ust.1 oraz art. 106 ust.1 pkt 1 ustawy z dnia 6 grudnia 2008 r. o podatku akcyzowym (Dz. U. z 2009 r. Nr 3, poz. 11, z 

późn. zm.). 
Termin składania:  Do 25. dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym powstał obowiązek podatkowy. 

Miejsce składania:  Urząd celny kierowany przez naczelnika właściwego ze względu na miejsce wykonywania czynności lub wystąpienia stanu faktycznego, 
podlegających opodatkowaniu akcyzą; jeżeli czynności podlegające opodatkowaniu akcyzą są wykonywane lub stany faktyczne podlegające 
opodatkowaniu akcyzą występują na obszarze właściwości miejscowej dwóch lub więcej urzędów celnych, to osoby prawne oraz jednostki 
organizacyjne niemające osobowości prawnej składają deklaracje w urzędzie celnym kierowanym przez naczelnika właściwego ze względu na 
adres siedziby podatnika, a osoby fizyczne – w urzędzie celnym kierowanym przez naczelnika właściwego ze względu na adres zamieszkania; 
jeżeli właściwym organem podatkowym jest Naczelnik Urzędu Celnego I w Warszawie, wówczas miejscem składania jest Urząd Celny I w 
Warszawie. 

A. MIEJSCE I CEL SKŁADANIA DEKLARACJI 
 6. Urząd celny, do którego adresowana jest deklaracja 

 
 
 

7. Cel złożenia formularza (zaznaczyć właściwy kwadrat) 
1. złożenie deklaracji                     2. korekta deklaracji 

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

B.1. DANE IDENTYFIKACYJNE PODATNIKA 
 8. Rodzaj podatnika (zaznaczyć właściwy kwadrat) 

 
1. podatnik niebędący osobą fizyczną                                2. osoba fizyczna 

 9. Nazwa pełna **/Nazwisko, pierwsze imię, data urodzenia *** 
 
 

 B.2.     ADRES SIEDZIBY** / ADRES ZAMIESZKANIA*** 
 10. Kraj 

 
11. Województwo 12. Powiat 

 13. Gmina 
 

14. Ulica 15. Nr domu 16. Nr lokalu 

 17. Miejscowość 
 

18. Kod pocztowy 19. Poczta 

C. ZESTAWIENIE PODATKU AKCYZOWEGO WEDŁUG GRUP WYROBÓW 
 Ogółem podatek akcyzowy od alkoholu etylowego 

Kwota z poz. 13 formularza/formularzy nr 1, 2, 3 ...  AKC-4/A 
20. 

zł

 Ogółem podatek akcyzowy od wina, napojów fermentowanych i wyrobów pośrednich 
Kwota z poz. 13 formularza/formularzy nr 1, 2, 3 ...   AKC-4/B 

21. 
zł

 Ogółem podatek akcyzowy od piwa 
Kwota z poz. 13 formularza/formularzy nr 1, 2, 3 ...   AKC-4/C 

22. 
zł

 Ogółem podatek akcyzowy od paliw silnikowych (z wyłączeniem gazu) 
Kwota z poz. 13 formularza/formularzy nr 1, 2, 3 ...   AKC-4/D 

23. 
zł

 Ogółem podatek akcyzowy od samochodów osobowych 
Kwota z poz. 7 formularza nr 1 AKC-4/E 

24. 
zł

Ogółem podatek akcyzowy od wyrobów tytoniowych 
Kwota z poz. 13 formularza/formularzy nr 1, 2, 3 ...   AKC-4/F 

25. 
zł

Ogółem podatek akcyzowy od energii elektrycznej 
Kwota z poz. 8 formularza AKC-4/H 

26. 
zł

 

Ogółem podatek akcyzowy od paliw opałowych 
Kwota z poz. 13 formularza/formularzy nr 1, 2, 3 ...   AKC-4/I 

27. 
zł

 Ogółem podatek akcyzowy od gazu  
Kwota z poz. 13 formularza/formularzy nr 1, 2, 3 ...   AKC-4/J 

28. 
zł

 Ogółem podatek akcyzowy od olejów smarowych i pozostałych olejów 
Kwota z poz. 13 formularza/formularzy nr 1, 2, 3 ...   AKC-4/K 

29. 
zł

Razem podatek akcyzowy 
Suma kwot z poz. od 20 do 29 

30. 
zł
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D. ROZLICZENIE KWOT PODATKU AKCYZOWEGO 
 Kwota stanowiąca wartość podatkowych znaków akcyzy 

Suma kwot z poz. 14 formularza/formularzy AKC-4/A, z poz. 14 formularza/formularzy AKC-4/B  
i z poz. 14 formularza/formularzy AKC-4/F 

31. 

zł
 Kwota wpłat dziennych 

Suma kwot z poz. 175 formularza AKC-4/A, z poz. 175 formularza AKC-4/B, z poz. 174 formularza  
AKC-4/C, z poz. 174 formularza AKC-4/D, z poz. 175 formularza AKC-4/F, z poz. 174 formularza 
AKC-4/I, z poz. 174 formularza AKC-4/J i z poz. 174 formularza AKC-4/K 

32. 

zł

 Kwota dokonanej przedpłaty akcyzy 
Suma kwot z pozycji 22 deklaracji AKC-PA (A), AKC-PA (B), AKC-PA (C), AKC-PA (D), AKC-PA (F), 
AKC-PA (I), AKC-PA (J) i AKC-PA (K) złożonej/złożonych za miesiąc, którego niniejsza deklaracja 
dotyczy  

33. 
 

zł
 

E. KWOTA PODATKU AKCYZOWEGO PRZYPADAJĄCA DO ZAPŁATY 
34. 

zł
Kwota z pozycji „Nadwyżka wpłat do rozliczenia” z ostatniej złożonej deklaracji 

w tym nadwyżka 
przedpłaty akcyzy

34a. 
zł

Do zapłaty ****) 
Od kwoty z poz. 30 należy odjąć sumę kwot z poz. 31, 32, 33 i 34. Jeżeli różnica jest liczbą 
ujemną, należy wpisać 0. 

35. 
 

zł

36. 
zł

 

Nadwyżka wpłat do rozliczenia 
Od sumy kwot z poz. 31, 32, 33 i 34 należy odjąć kwotę z poz. 30. Jeżeli różnica jest liczbą 
ujemną, należy wpisać 0. w tym nadwyżka 

przedpłaty akcyzy
36a. 

zł

F. INFORMACJA O ZAŁĄCZNIKACH 
W każdym z poniższych pól należy podać liczbę dołączonych formularzy o podanym symbolu (np. jeżeli załączono formularz AKC-4/B o następujących 
numerach: 1, 1a, 2, 3 i 3a,  to w polu 39 należy wpisać 5). 
 37.  

AKC-4/A 
38.  
AKC-4/B 

39.  
AKC-4/C 

40.  
AKC-4/D 

41.  
AKC-4/E 

42.  
AKC-4/F 

43.  
AKC-4/H 

44.  
AKC-4/I 

45.  
AKC-4/J 

46.  
AKC-4/K 

 

G. NUMERY AKCYZOWE SKŁADÓW PODATKOWYCH, KTÓRYCH DEKLARACJA DOTYCZY 
Numer akcyzowy składu                                 

(kolumnę a wypełnia podatnik prowadzący skład) Numer akcyzowy składu                                   
(kolumnę b wypełnia podatnik będący właścicielem wyrobów 

akcyzowych, korzystający z cudzego składu) 
a b

Symbol formularza 
szczegółowego, w którym 

numer składu został 
wykazany (np. AKC-4/A)

47. 
 
 

70. 
 
 

93. 

48. 
 
 

71. 
 
 

94. 

49. 
 
 

72. 
 
 

95. 

50. 
 
 

73. 
 
 

96. 

51. 
 
 

74. 
 
 

97. 

52. 
 
 

75. 
 
 

98. 

53. 
 
 

76. 
 
 

99. 

54. 
 
 

77. 
 
 

100. 

55. 
 
 

78. 
 
 

101. 

56. 
 
 

79. 
 
 

102. 

57. 
 
 

80. 
 
 

103. 

58. 
 
 

81. 
 
 

104. 

59. 
 
 

82. 
 
 

105. 

60. 
 
 

83. 
 
 

106. 

61. 
 
 

84. 
 
 

107. 
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62. 
 
 

85. 
 
 

108. 

63. 
 
 

86. 
 
 

109. 

64. 
 
 

87. 
 
 

110. 

65. 
 
 

88. 
 
 

111. 

66. 
 
 

89. 
 
 

112. 

67. 
 
 

90. 
 
 

113. 

68. 
 
 

91. 
 
 

114. 

69. Ilość składów podatkowych wymienionych w kolumnie a 
 
 

92. Ilość składów podatkowych wymienionych w kolumnie b 
 
 
 

 

H. NUMER AKCYZOWY ZAREJESTROWANEGO ODBIORCY 

 115. Numer akcyzowy zarejestrowanego odbiorcy 
 
 
 
 

I. OŚWIADCZENIE PODATNIKA LUB OSOBY REPREZENTUJĄCEJ PODATNIKA 
           Oświadczam, że są mi znane przepisy Kodeksu karnego skarbowego o odpowiedzialności za podanie danych niezgodnych z rzeczywistością. 
 116. Imię 

 
117. Nazwisko 

 118. Data wypełnienia deklaracji  (dzień – miesiąc – rok) 
 

119. Podpis (i pieczątka) podatnika lub osoby reprezentującej podatnika 

 120. Numer  telefonu  i  adres e-mail  podatnika lub osoby reprezentującej podatnika 
 
 
 

J. ADNOTACJE URZĘDU CELNEGO 
 121. Uwagi urzędu celnego 

 
 
 
 
 
 
 

 122. Identyfikator przyjmującego formularz 
 
 

123. Podpis przyjmującego formularz 

 
Objaśnienia: 

* Jeżeli deklaracja składana jest przez zarejestrowanego odbiorcę w związku z nabyciem wewnątrzwspólnotowym wyrobów 
akcyzowych, należy przekreślić wyrazy AKC-4; w pozostałych przypadkach należy przekreślić wyrazy AKC-4zo.  

 

W deklaracji AKC-4/AKC-4zo oraz w formularzach stanowiących załączniki do deklaracji AKC-4/AKC-4zo podstawy opodatkowania 
(wyrażone kwotowo) i kwoty podatków zaokrągla się do pełnych złotych w ten sposób, że końcówki kwot wynoszące mniej niż 50 
groszy pomija się, a końcówki kwot  wynoszące 50 i więcej groszy podwyższa się do pełnych złotych – zgodnie z art. 63 § 1 ustawy z 
dnia 29 sierpnia 1997 r. – Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60, z późn. zm.). 

****) Pouczenie: 
W wypadku niewpłacenia w obowiązującym terminie kwoty z poz. 35 lub wpłacenia jej w niepełnej wysokości, niniejsza deklaracja 
stanowi podstawę do wystawienia tytułu wykonawczego, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 17 czerwca 1966 r. o postępowaniu 
egzekucyjnym w administracji (Dz. U. z 2005 r. Nr 229, poz. 1954, z późn. zm.).  
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   Załącznik nr 2 
 

WYPEŁNIAĆ NA MASZYNIE, KOMPUTEROWO LUB RĘCZNIE DUŻYMI DRUKOWANYMI LITERAMI, CZARNYM LUB NIEBIESKIM KOLOREM 
 

 AKC-4/A(2) 1/4 

 

1. Numer Identyfikacji Podatkowej podatnika 

 
 

AKC–4/A      
 
PODATEK  AKCYZOWY  OD  ALKOHOLU  ETYLOWEGO 

 
za 

 
 2. Miesiąc 3. Rok  4. Numer formularza 

 
 
 

Niniejszy formularz należy załączyć do formularza głównego AKC-4 lub AKC-4zo 

A. 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 */Nazwisko, pierwsze imię, data urodzenia ** 
 
 
 

B. DANE O SKŁADZIE PODATKOWYM I O ZAREJESTROWANYM ODBIORCY 
B.1. NUMER AKCYZOWY I ADRES SKŁADU PODATKOWEGO 
 Numer akcyzowy składu                                      

(pole 7 wypełnia podatnik prowadzący skład) Numer akcyzowy składu (pole 8 wypełnia podatnik będący właścicielem 
wyrobów akcyzowych, korzystający z cudzego składu) 

 7. 
 
 
 

8. 
 
 
 

 9. Adres składu  
 
 
 

B.2. NUMER AKCYZOWY ZAREJESTROWANEGO ODBIORCY 
 10. Numer akcyzowy zarejestrowanego odbiorcy (wypełnić tylko w przypadku, gdy deklaracja dotyczy zarejestrowanego odbiorcy, któremu wydano 

zezwolenie na nabywanie wewnątrzwspólnotowe) 
 
 
 

C. OBLICZENIE KWOTY PODATKU AKCYZOWEGO
 Razem obliczony podatek 

Suma kwot z poz. 278 formularzy AKC-4/A. 
11. 

zł
 Zwolnienia i obniżenia 

Wykazana kwota nie może przekroczyć kwoty z poz. 11. 
12. 

zł
 Ogółem podatek 

Od kwoty z poz. 11 należy odjąć kwotę z poz. 12. 
13. 

zł

D. ROZLICZENIE PODATKU AKCYZOWEGO
 Kwota stanowiąca wartość podatkowych znaków akcyzy 14. 

zł 
 Kwota przedpłaty akcyzy  

Suma kwot z pozycji 21 i 22 deklaracji AKC-PA (A) złożonej za miesiąc, którego niniejsza deklaracja dotyczy.
15. 

zł
 Podatek należny  

Od kwoty z poz. 13 należy odjąć sumę kwot z poz. 14 i 15; jeżeli różnica jest liczbą ujemną, należy wpisać 0.
16. 

zł
 Nadwyżka (Nadwyżka przedpłaty – w przypadku produkcji poza składem podatkowym) 

Od sumy kwot z poz. 14 i 15 należy odjąć kwotę z poz. 13; jeżeli różnica jest liczbą ujemną, należy wpisać 0.
17. 

zł



   WYPEŁNIAĆ NA MASZYNIE, KOMPUTEROWO LUB RĘCZNIE DUŻYMI DRUKOWANYMI LITERAMI, CZARNYM LUB NIEBIESKIM KOLOREM 

 

AKC-4/A(2) 2/4 

 

E. INFORMACJA O KWOTACH WPŁAT DZIENNYCH 

Lp. 
Data powstania 

obowiązku 
podatkowego 

Kwota podatku 
akcyzowego z dnia 

powstania obowiązku 
podatkowego 

Data dokonania wpłaty 
dziennej 

Kwota nadwyżki wpłat z 
poprzedniej deklaracji 

zaliczona na poczet wpłat 
dziennych 

Kwota dokonanej wpłaty dziennej 

a b c d e f 
 18. 19. 

 
zł 

20. 21. 

zł

22. 

zł
 23. 24. 

 
zł 

25. 26. 

zł

27. 

zł
 28. 29. 

 
zł 

30. 31. 

zł

32. 

zł
 33. 34. 

 
zł 

35. 36. 

zł

37. 
 

zł
 38. 39. 

 
zł 

40. 41. 

zł

42. 

zł
 43. 44. 

 
zł 

45. 46. 

zł

47. 

zł
 48. 49. 

 
zł 

50. 51. 

zł

52. 

zł
 53. 54. 

 
zł 

55. 56. 

zł

57. 

zł
 58. 59. 

 
zł 

60. 61. 

zł

62. 

zł
 63. 64. 

 
zł 

65. 66. 

zł

67. 

zł
 68. 69. 

 
zł 

70. 71. 

zł

72. 

zł
 73. 74. 

 
zł 

75. 76. 

zł

77. 

zł
 78. 79. 

 
zł 

80. 81. 

zł

82. 

zł
 83. 84. 

 
zł 

85. 86. 

zł

87. 

zł
 88. 89. 

 
zł 

90. 91. 

zł

92. 

zł
 93. 94. 

 
zł 

95. 96. 

zł

97. 

zł
 98. 99. 

 
zł 

100. 101. 

zł

102. 

zł
 103. 104. 

 
zł 

105. 106. 

zł

107. 

zł
 108. 109. 

 
zł 

110. 111. 

zł

112. 

zł
 113. 114. 

 
zł 

115. 116. 

zł

117. 

zł
 118. 119. 

 
zł 

120. 121. 

zł

122. 

zł
 123. 124. 

 
zł 

125. 126. 

zł

127. 

zł
 128. 129. 

 
zł 

130. 131. 

zł

132. 

zł
 133. 134. 

 
zł 

135. 136.  

zł

137. 

zł
 138. 139. 

 
zł 

140. 141. 

zł

142. 

zł



   WYPEŁNIAĆ NA MASZYNIE, KOMPUTEROWO LUB RĘCZNIE DUŻYMI DRUKOWANYMI LITERAMI, CZARNYM LUB NIEBIESKIM KOLOREM 

 

 AKC-4/A(2) 3/4 

 

 143. 144. 
 

zł 

145. 146. 

zł

147. 

zł
 148. 149. 

 
zł 

150. 151. 

zł

152. 

zł
 153. 154. 

 
zł 

155. 156. 

zł

157. 

zł
 158. 159. 

 
zł 

160. 161. 

zł

162. 

zł
 163. 164. 

 
zł 

165. 166. 

zł

167. 

zł
 168. 169. 

 
zł 

170. 171. 

zł

172. 

zł
173. 

 
zł 

174. 

zł

175. 

zł

Razem kwota należnych 
wpłat dziennych (suma 
kwot z kolumny c) 

 

Razem kwota nadwyżki 
wpłat z poprzedniej  
deklaracji zaliczona na 
poczet wpłat dziennych 
(suma kwot z kolumny e)
 

 

Razem kwota 
dokonanych wpłat 
dziennych (suma kwot 
z kolumny f) 

 
Objaśnienia: 

 
Dla każdego składu formularz AKC-4/A należy wypełnić oddzielnie, wpisując w polu 4 formularza kolejno numery:  
1, 2, 3 … (część E należy wypełnić tylko w formularzu nr 1 – dla wszystkich składów łącznie). Jeżeli wystąpi 
konieczność wypełnienia więcej niż jednego formularza AKC-4/A dla tego samego składu, należy oznaczyć je 
odpowiednio numerami: 1, 1a, 1b ...; 2, 2a, 2b ...; 3, 3a, 3b ... . W przypadku złożenia przez podatnika więcej niż 
jednego formularza AKC-4/A dotyczącego tego samego składu, części C i D wypełnia się tylko w formularzach 
oznaczonych numerami: 1, 2, 3 ... .   
 
Części B i E  formularza nie wypełnia podatnik, który zobowiązany jest do dokonania przedpłaty akcyzy, zgodnie 
z art. 22 ust. 1 ustawy z dnia 6 grudnia 2008 r. o podatku akcyzowym (Dz. U. z 2009 r. Nr 3, poz. 11, z późn. zm.).  
 
 



   WYPEŁNIAĆ NA MASZYNIE, KOMPUTEROWO LUB RĘCZNIE DUŻYMI DRUKOWANYMI LITERAMI, CZARNYM LUB NIEBIESKIM KOLOREM 

 

AKC-4/A(2) 4/4 

 

F. OBLICZENIE KWOT PODATKU AKCYZOWEGO OD POSZCZEGÓLNYCH WYROBÓW 

Lp. Nazwa grupy wyrobów, dla których ustalono odrębne stawki 
podatkowe 1) 

Ośmiocyfrowy kod  CN  
 

Kwota należna z tytułu sprzedaży 
pomniejszona o kwotę podatku 

VAT i  kwotę akcyzy, należne od 
tych wyrobów 2) 

Ilość wyrobów w hektolitrach 
100% vol. alkoholu etylowego  

(z dokładnością do dwóch miejsc 
po przecinku) 

 

Stawka podatku Kwota podatku w zł 
 

a b c d e f g 
 176. 177. 178. 179. 180. 181. 

 182. 183. 184. 185. 186. 187. 

 188. 189. 190. 191. 192. 193. 

 194. 195. 196. 197. 198. 199. 

 200. 201. 202. 203. 204. 205. 

 206. 207. 208. 209. 210. 211. 

 212. 213. 214. 215. 216. 217. 

 218. 219. 220. 221. 222. 223. 

 224. 225. 226. 227. 228. 229. 

 230. 231. 232. 233. 234. 235. 

 236. 237. 238. 239. 240. 241. 

 242. 243. 244. 245. 246. 247. 

 248. 249. 250. 251. 252. 253. 

 254. 255. 256. 257. 258. 259. 

 260. 261. 262. 263. 264. 265. 

 266. 267. 268. 269. 270. 271. 

 Sprzedaż na eksport  272. 273. 274. 
 

275. 

 Razem  276. 277.  278. 

1) w przypadku wykazywania ubytków wyrobów akcyzowych (przekraczających normy dopuszczalnych ubytków) lub całkowitego zniszczenia wyrobów, w kolumnie „b”, obok nazwy grupy wyrobów należy wpisać 
odpowiednio: ubytki lub całkowite zniszczenie       

2) w przypadku braku sprzedaży należy wpisać kwotę, która byłaby należna, gdyby sprzedaż nastąpiła; kolumnę „d” należy wypełnić (w celach analitycznych) również w przypadku kwotowej stawki podatku akcyzowego;  
kolumny „d” nie wypełnia zarejestrowany odbiorca składający deklarację w związku z dokonanym nabyciem wewnątrzwspólnotowym 

08/04/BS 



   Załącznik nr 3 
 

WYPEŁNIAĆ NA MASZYNIE, KOMPUTEROWO LUB RĘCZNIE DUŻYMI DRUKOWANYMI LITERAMI, CZARNYM LUB NIEBIESKIM KOLOREM 
 

 AKC-4/B(2) 1/4 

 

1. Numer Identyfikacji Podatkowej podatnika 

 
 

AKC–4/B      
PODATEK  AKCYZOWY  OD  WINA, 

NAPOJÓW FERMENTOWANYCH I WYROBÓW POŚREDNICH 
za 

 
 2. Miesiąc 3. Rok  4. Numer formularza 

 
 
 

Niniejszy formularz należy załączyć do formularza głównego AKC-4 lub AKC-4zo 

A. 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 */Nazwisko, pierwsze imię, data urodzenia ** 
 
 
 

B. DANE O SKŁADZIE PODATKOWYM I O ZAREJESTROWANYM ODBIORCY 
B.1. NUMER AKCYZOWY I ADRES SKŁADU PODATKOWEGO 
 Numer akcyzowy składu                                       

(pole 7 wypełnia podatnik prowadzący skład) Numer akcyzowy składu (pole 8 wypełnia podatnik będący właścicielem 
wyrobów akcyzowych, korzystający z cudzego składu) 

 7. 
 
 
 

8. 
 
 
 

 9. Adres składu  
 
 
 

B.2. NUMER AKCYZOWY ZAREJESTROWANEGO ODBIORCY 
 10. Numer akcyzowy zarejestrowanego odbiorcy (wypełnić tylko w przypadku, gdy deklaracja dotyczy zarejestrowanego odbiorcy, któremu wydano 

zezwolenie na nabywanie wewnątrzwspólnotowe) 
 
 
 

C. OBLICZENIE KWOTY PODATKU AKCYZOWEGO
 Razem obliczony podatek 

Suma kwot z poz. 278  formularzy AKC-4/B. 
11. 

zł
 Zwolnienia i obniżenia 

Wykazana kwota nie może przekroczyć kwoty z poz. 11. 
12. 

zł
 Ogółem podatek 

Od kwoty z poz. 11 należy odjąć kwotę z poz. 12. 
13. 

zł

D. ROZLICZENIE PODATKU AKCYZOWEGO
 Kwota stanowiąca wartość podatkowych znaków akcyzy 14. 

zł
 Kwota przedpłaty akcyzy  

Suma kwot z pozycji 21 i 22 deklaracji AKC-PA (B) złożonej za miesiąc, którego niniejsza deklaracja dotyczy.
15. 

zł
 Podatek należny 

Od kwoty z poz. 13 należy odjąć sumę kwot z poz. 14 i 15; jeżeli różnica jest liczbą ujemną, należy wpisać 0.
16. 

zł
 Nadwyżka (Nadwyżka przedpłaty – w przypadku produkcji poza składem podatkowym) 

Od sumy kwot z poz. 14 i 15 należy odjąć kwotę z poz. 13; jeżeli różnica jest liczbą ujemną, należy wpisać 0.
17. 

zł



   WYPEŁNIAĆ NA MASZYNIE, KOMPUTEROWO LUB RĘCZNIE DUŻYMI DRUKOWANYMI LITERAMI, CZARNYM LUB NIEBIESKIM KOLOREM 

 

AKC-4/B(2) 2/4 

 

E. INFORMACJA O KWOTACH WPŁAT DZIENNYCH 

Lp. 
Data powstania 

obowiązku 
podatkowego 

Kwota podatku 
akcyzowego z dnia 

powstania obowiązku 
podatkowego 

Data dokonania wpłaty 
dziennej 

Kwota nadwyżki wpłat z 
poprzedniej deklaracji 

zaliczona na poczet wpłat 
dziennych 

Kwota dokonanej wpłaty dziennej 

a b c d e f 
 18. 19. 

 
zł 

20. 21. 

zł

22. 

zł
 23. 24. 

 
zł 

25. 26. 

zł

27. 

zł
 28. 29. 

 
zł 

30. 31. 

zł

32. 

zł
 33. 34. 

 
zł 

35. 36. 

zł

37. 
 

zł
 38. 39. 

 
zł 

40. 41. 

zł

42. 

zł
 43. 44. 

 
zł 

45. 46. 

zł

47. 

zł
 48. 49. 

 
zł 

50. 51. 

zł

52. 

zł
 53. 54. 

 
zł 

55. 56. 

zł

57. 

zł
 58. 59. 

 
zł 

60. 61. 

zł

62. 

zł
 63. 64. 

 
zł 

65. 66. 

zł

67. 

zł
 68. 69. 

 
zł 

70. 71. 

zł

72. 

zł
 73. 74. 

 
zł 

75. 76. 

zł

77. 

zł
 78. 79. 

 
zł 

80. 81. 

zł

82. 

zł
 83. 84. 

 
zł 

85. 86. 

zł

87. 

zł
 88. 89. 

 
zł 

90. 91. 

zł

92. 

zł
 93. 94. 

 
zł 

95. 96. 

zł

97. 

zł
 98. 99. 

 
zł 

100. 101. 

zł

102. 

zł
 103. 104. 

 
zł 

105. 106. 

zł

107. 

zł
 108. 109. 

 
zł 

110. 111. 

zł

112. 

zł
 113. 114. 

 
zł 

115. 116. 

zł

117. 

zł
 118. 119. 

 
zł 

120. 121. 

zł

122. 

zł
 123. 124. 

 
zł 

125. 126. 

zł

127. 

zł
 128. 129. 

 
zł 

130. 131. 

zł

132. 

zł
 133. 134. 

 
zł 

135. 136.  

zł

137. 

zł
 138. 139. 

 
zł 

140. 141. 

zł

142. 

zł



   WYPEŁNIAĆ NA MASZYNIE, KOMPUTEROWO LUB RĘCZNIE DUŻYMI DRUKOWANYMI LITERAMI, CZARNYM LUB NIEBIESKIM KOLOREM 

 

 AKC-4/B(2) 3/4 

 

 143. 144. 
 

zł 

145. 146. 

zł

147. 

zł
 148. 149. 

 
zł 

150. 151. 

zł

152. 

zł
 153. 154. 

 
zł 

155. 156. 

zł

157. 

zł
 158. 159. 

 
zł 

160. 161. 

zł

162. 

zł
 163. 164. 

 
zł 

165. 166. 

zł

167. 

zł
 168. 169. 

 
zł 

170. 171. 

zł

172. 

zł
173. 

 
zł 

174. 

zł

175. 

zł

Razem kwota należnych 
wpłat dziennych (suma 
kwot z kolumny c) 

 

Razem kwota nadwyżki 
wpłat z poprzedniej  
deklaracji zaliczona na 
poczet wpłat dziennych 
(suma kwot z kolumny e)
 

 

Razem kwota 
dokonanych wpłat 
dziennych (suma kwot 
z kolumny f) 

 
Objaśnienia: 

 
Dla każdego składu formularz AKC-4/B należy wypełnić oddzielnie, wpisując w polu 4 formularza kolejno numery:  
1, 2, 3 … (część E należy wypełnić tylko w formularzu nr 1 – dla wszystkich składów łącznie). Jeżeli wystąpi 
konieczność wypełnienia więcej niż jednego formularza AKC-4/B dla tego samego składu, należy oznaczyć je 
odpowiednio numerami: 1, 1a, 1b ...; 2, 2a, 2b ...; 3, 3a, 3b ... . W przypadku złożenia przez podatnika więcej niż 
jednego formularza AKC-4/B dotyczącego tego samego składu, części C i D wypełnia się tylko w formularzach 
oznaczonych numerami: 1, 2, 3 ... .   
 
Części B i E  formularza nie wypełnia podatnik, który zobowiązany jest do dokonania przedpłaty akcyzy, zgodnie 
z art. 22 ust. 1 ustawy z dnia 6 grudnia 2008 r. o podatku akcyzowym (Dz. U. z 2009 r. Nr 3, poz. 11, z późn. zm).  



   WYPEŁNIAĆ NA MASZYNIE, KOMPUTEROWO LUB RĘCZNIE DUŻYMI DRUKOWANYMI LITERAMI, CZARNYM LUB NIEBIESKIM KOLOREM 

 

AKC-4/B(2) 4/4 

 

F. OBLICZENIE KWOT PODATKU AKCYZOWEGO OD POSZCZEGÓLNYCH WYROBÓW 

Lp. Nazwa grupy wyrobów, dla których ustalono odrębne stawki 
podatkowe 1) 

Ośmiocyfrowy kod  CN  
 

Kwota należna z tytułu sprzedaży 
pomniejszona o kwotę podatku VAT 

i  kwotę akcyzy, należne od tych 
wyrobów 2) 

Ilość wyrobów w hektolitrach 
 (z dokładnością do dwóch miejsc po 

przecinku) 
 

Stawka podatku Kwota podatku w zł 
 

a b c d e f g 
 176. 177. 178. 179. 180. 181. 

 182. 183. 184. 185. 186. 187. 

 188. 189. 190. 191. 192. 193. 

 194. 195. 196. 197. 198. 199. 

 200. 201. 202. 203. 204. 205. 

 206. 207. 208. 209. 210. 211. 

 212. 213. 214. 215. 216. 217. 

 218. 219. 220. 221. 222. 223. 

 224. 225. 226. 227. 228. 229. 

 230. 231. 232. 233. 234. 235. 

 236. 237. 238. 239. 240. 241. 

 242. 243. 244. 245. 246. 247. 

 248. 249. 250. 251. 252. 253. 

 254. 255. 256. 257. 258. 259. 

 260. 261. 262. 263. 264. 265. 

 266. 267. 268. 269. 270. 271. 

 Sprzedaż na eksport  272. 273. 274. 
 

275. 

 Razem  276. 277.  278. 

1) w przypadku wykazywania ubytków wyrobów akcyzowych (przekraczających normy dopuszczalnych ubytków) lub całkowitego zniszczenia wyrobów, w kolumnie „b”, obok nazwy grupy wyrobów należy wpisać 
odpowiednio: ubytki lub całkowite zniszczenie       

2) w przypadku braku sprzedaży należy wpisać kwotę, która byłaby należna, gdyby sprzedaż nastąpiła; kolumnę „d” należy wypełnić (w celach analitycznych) również w przypadku kwotowej stawki podatku akcyzowego;   
kolumny „d” nie wypełnia zarejestrowany odbiorca składający deklarację w związku z dokonanym nabyciem wewnątrzwspólnotowym 

 

09/04/BS 



   Załącznik nr 4 
 

WYPEŁNIAĆ NA MASZYNIE, KOMPUTEROWO LUB RĘCZNIE DUŻYMI DRUKOWANYMI LITERAMI, CZARNYM LUB NIEBIESKIM KOLOREM 
 

 AKC-4/C(2) 1/4 

 

1. Numer Identyfikacji Podatkowej podatnika 

 
 

AKC–4/C     
 

PODATEK  AKCYZOWY  OD  PIWA 
 

za 
 2. Miesiąc 3. Rok  4. Numer załącznika 

 
 
 

Niniejszy formularz należy załączyć do formularza głównego AKC-4 lub AKC-4zo 

A. 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 */Nazwisko, pierwsze imię, data urodzenia ** 
 
 
 

B. DANE O SKŁADZIE PODATKOWYM I O ZAREJESTROWANYM ODBIORCY 
B.1. NUMER AKCYZOWY I ADRES SKŁADU PODATKOWEGO 
 Numer akcyzowy składu                                      

(pole 7 wypełnia podatnik prowadzący skład) Numer akcyzowy składu (pole 8 wypełnia podatnik będący właścicielem 
wyrobów akcyzowych, korzystający z cudzego składu) 

 7. 
 
 
 

8. 
 
 
 

 9. Adres składu  
 
 
 

B.2. NUMER AKCYZOWY ZAREJESTROWANEGO ODBIORCY 
 10, Numer akcyzowy zarejestrowanego odbiorcy (wypełnić tylko w przypadku, gdy deklaracja dotyczy zarejestrowanego odbiorcy, któremu wydano 

zezwolenie na nabywanie wewnątrzwspólnotowe) 
 

 

C. OBLICZENIE KWOTY PODATKU AKCYZOWEGO
 Razem obliczony podatek 

Suma kwot z poz. 277  formularzy AKC-4/C. 
11. 

zł
 Zwolnienia i obniżenia 

Wykazana kwota nie może przekroczyć kwoty z poz. 11. 
12. 

zł
 Ogółem podatek 

Od kwoty z poz. 11 należy odjąć kwotę z poz. 12. 
13. 

zł

D. ROZLICZENIE PODATKU AKCYZOWEGO
 Kwota przedpłaty akcyzy  

Suma kwot z pozycji 21 i 22 deklaracji AKC-PA (C) złożonej za miesiąc, którego niniejsza deklaracja 
dotyczy. 

14. 

zł
 Podatek należny  

Od kwoty z poz. 13 należy odjąć kwotę z poz. 14; jeżeli różnica jest liczbą ujemną, należy wpisać 0. 
15. 

zł
 Nadwyżka przedpłaty 

Od kwoty z poz. 14 należy odjąć kwotę z poz. 13; jeżeli różnica jest liczbą ujemną, należy wpisać 0. 
16. 

zł
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E. INFORMACJA O KWOTACH WPŁAT DZIENNYCH 

Lp. 
Data powstania 

obowiązku 
podatkowego 

Kwota podatku 
akcyzowego z dnia 

powstania obowiązku 
podatkowego 

Data dokonania wpłaty 
dziennej 

Kwota nadwyżki wpłat z 
poprzedniej deklaracji 

zaliczona na poczet wpłat 
dziennych 

Kwota dokonanej wpłaty dziennej 

a b c d e f 
 17. 18. 

 
zł 

19. 20. 

zł

21. 

zł
 22. 23. 

 
zł 

24. 25. 

zł

26. 

zł
 27. 28. 

 
zł 

29. 30. 

zł

31. 

zł
 32. 33. 

 
zł 

34. 35. 

zł

36. 
 

zł
 37. 38. 

 
zł 

39. 40. 

zł

41. 

zł
 42. 43. 

 
zł 

44. 45. 

zł

46. 

zł
 47. 48. 

 
zł 

49. 50. 

zł

51. 

zł
 52. 53. 

 
zł 

54. 55. 

zł

56. 

zł
 57. 58. 

 
zł 

59. 60. 

zł

61. 

zł
 62. 63. 

 
zł 

64. 65. 

zł

66. 

zł
 67. 68. 

 
zł 

69. 70. 

zł

71. 

zł
 72. 73. 

 
zł 

74. 75. 

zł

76. 

zł
 77. 78. 

 
zł 

79. 80. 

zł

81. 

zł
 82. 83. 

 
zł 

84. 85. 

zł

86. 

zł
 87. 88. 

 
zł 

89. 90. 

zł

91. 

zł
 92. 93. 

 
zł 

94. 95. 

zł

96. 

zł
 97. 98. 

 
zł 

99. 100. 

zł

101. 

zł
 102. 103. 

 
zł 

104. 105. 

zł

106. 

zł
 107. 108. 

 
zł 

109. 110. 

zł

111. 

zł
 112. 113. 

 
zł 

114. 115. 

zł

116. 

zł
 117. 118. 

 
zł 

119. 120. 

zł

121. 

zł
 122. 123. 

 
zł 

124. 125. 

zł

126. 

zł
 127. 128. 

 
zł 

129. 130. 

zł

131. 

zł
 132. 133. 

 
zł 

134. 135.  

zł

136. 

zł
 137. 138. 

 
zł 

139. 140. 

zł

141. 

zł
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 142. 143. 
 

zł 

144. 145. 

zł

146. 

zł
 147. 148. 

 
zł 

149. 150. 

zł

151. 

zł
 152. 153. 

 
zł 

154. 155. 

zł

156. 

zł
 157. 158. 

 
zł 

159. 160. 

zł

161. 

zł
 162. 163. 

 
zł 

164. 165. 

zł

166. 

zł
 167. 168. 

 
zł 

169. 170. 

zł

171. 

zł
172. 

 
zł 

173. 

zł

174. 

zł

Razem kwota należnych 
wpłat dziennych (suma 
kwot z kolumny c) 

 

Razem kwota nadwyżki 
wpłat z poprzedniej  
deklaracji zaliczona na 
poczet wpłat dziennych 
(suma kwot z kolumny e)
 

 

Razem kwota 
dokonanych wpłat 
dziennych (suma kwot 
z kolumny f) 

 
Objaśnienia: 

 
Dla każdego składu formularz AKC-4/C należy wypełnić oddzielnie, wpisując w polu 4 formularza kolejno numery:  
1, 2, 3 … (część E należy wypełnić tylko w formularzu nr 1 – dla wszystkich składów łącznie). Jeżeli wystąpi 
konieczność wypełnienia więcej niż jednego formularza AKC-4/C dla tego samego składu, należy oznaczyć je 
odpowiednio numerami: 1, 1a, 1b ...; 2, 2a, 2b ...; 3, 3a, 3b ... . W przypadku złożenia przez podatnika więcej niż 
jednego formularza AKC-4/C dotyczącego tego samego składu, część C i D wypełnia się tylko w formularzach 
oznaczonych numerami: 1, 2, 3 ... .   
 
Części B i E  formularza nie wypełnia podatnik, który zobowiązany jest do dokonania przedpłaty akcyzy, zgodnie 
z art. 22 ust. 1 ustawy z dnia 6 grudnia 2008 r. o podatku akcyzowym (Dz. U. z 2009 r. Nr 3, poz. 11, z późn. zm.). 
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F. OBLICZENIE KWOT PODATKU AKCYZOWEGO OD POSZCZEGÓLNYCH WYROBÓW 

Lp. Nazwa grupy wyrobów, dla których ustalono odrębne stawki 
podatkowe 1) 

Ośmiocyfrowy kod  CN  
 

Kwota należna z tytułu sprzedaży 
pomniejszona o kwotę podatku VAT 

i kwotę akcyzy, należne od tych 
wyrobów 2) 

Ilość wyrobów w hektolitrach x 
stopień Plato (% m/m ekstraktu 

brzeczki podstawowej) 3) 
Stawka podatku Kwota podatku w zł 

 

a b c d e f g 
 175. 176. 177. 178. 179. 180. 

 181. 182. 183. 184. 185. 186. 

 187. 188. 189. 190. 191. 192. 

 193. 194. 195. 196. 197. 198. 

 199. 200. 201. 202. 203. 204. 

 205. 206. 207. 208. 209. 210. 

 211. 212. 213. 214. 215. 216. 

 217. 218. 219. 220. 221. 222. 

 223. 224. 225. 226. 227. 228. 

 229. 230. 231. 232. 233. 234. 

 235. 236. 237. 238. 239. 240. 

 241. 242. 243. 244. 245. 246. 

 247. 248. 249. 250. 251. 252. 

 253. 254. 255. 256. 257. 258. 

 259. 260. 261. 262. 263. 264. 

 265. 266. 267. 268. 269. 270. 

 Sprzedaż na eksport  271. 272. 273. 
 

274. 

 Razem  275. 276.  277. 

1) w przypadku wykazywania ubytków wyrobów akcyzowych (przekraczających normy dopuszczalnych ubytków) lub całkowitego zniszczenia wyrobów, w kolumnie „b”, obok nazwy grupy wyrobów należy wpisać 
odpowiednio: ubytki lub całkowite zniszczenie       

2) w przypadku braku sprzedaży należy wpisać kwotę, która byłaby należna, gdyby sprzedaż nastąpiła; kolumnę „d” należy wypełnić (w celach analitycznych) również w przypadku kwotowej stawki podatku akcyzowego; 
kolumny „d” nie wypełnia zarejestrowany odbiorca składający deklarację w związku z dokonanym nabyciem wewnątrzwspólnotowym 

3) z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku 
 

10/04/BS 



   Załącznik nr 5 
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1. Numer Identyfikacji Podatkowej podatnika 

 
 
 

AKC–4/D   
 

 
PODATEK  AKCYZOWY  OD  PALIW SILNIKOWYCH 

(z wyłączeniem gazu) 

 
za 

 
 2. Miesiąc 3. Rok  4. Numer formularza 

 
 

Niniejszy formularz należy załączyć do formularza głównego AKC-4 lub AKC-4zo 

A. 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 */Nazwisko, pierwsze imię, data urodzenia ** 
 
 
 

B. DANE O SKŁADZIE PODATKOWYM I O ZAREJESTROWANYM ODBIORCY 
B.1. NUMER AKCYZOWY I ADRES SKŁADU PODATKOWEGO 
 Numer akcyzowy składu                                       

(pole 7 wypełnia podatnik prowadzący skład) Numer akcyzowy składu (pole 8 wypełnia podatnik będący właścicielem 
wyrobów akcyzowych, korzystający z cudzego składu) 

 7. 
 
 
 

8. 
 
 
 

 9. Adres składu  
 
 
 

B.2. NUMER AKCYZOWY ZAREJESTROWANEGO ODBIORCY 
 10. Numer akcyzowy zarejestrowanego odbiorcy (wypełnić tylko w przypadku, gdy deklaracja dotyczy zarejestrowanego odbiorcy, któremu wydano 

zezwolenie na nabywanie wewnątrzwspólnotowe) 
 

 

C. OBLICZENIE KWOTY PODATKU AKCYZOWEGO
 Razem obliczony podatek 

Suma kwot z poz. 277  formularzy AKC-4/D. 
11. 

zł

 Zwolnienia i obniżenia 
Wykazana kwota nie może przekroczyć kwoty z poz. 11. 

12. 

zł

 Ogółem podatek 
Od kwoty z poz. 11 należy odjąć kwotę z poz. 12. 

13. 

zł

D. ROZLICZENIE PODATKU AKCYZOWEGO
 Kwota przedpłaty akcyzy  

Suma kwot z pozycji 21 i 22 deklaracji AKC-PA (D) złożonej za miesiąc, którego niniejsza deklaracja 
dotyczy. 

14. 

zł
 Podatek należny  

Od kwoty z poz. 13 należy odjąć kwotę z poz. 14; jeżeli różnica jest liczbą ujemną, należy wpisać 0. 
15. 

zł
 Nadwyżka przedpłaty 

Od kwoty z poz. 14 należy odjąć kwotę z poz. 13; jeżeli różnica jest liczbą ujemną, należy wpisać 0. 
16. 

zł
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E. INFORMACJA O KWOTACH WPŁAT DZIENNYCH

Lp. 
Data powstania 

obowiązku 
podatkowego 

Kwota podatku 
akcyzowego z dnia 

powstania obowiązku 
podatkowego 

Data dokonania wpłaty 
dziennej 

Kwota nadwyżki wpłat z 
poprzedniej deklaracji 

zaliczona na poczet wpłat 
dziennych 

Kwota dokonanej wpłaty dziennej 

a b c d e f 
 17. 18. 

 
zł 

19. 20. 

zł

21. 

zł
 22. 23. 

 
zł 

24. 25. 

zł

26. 

zł
 27. 28. 

 
zł 

29. 30. 

zł

31. 

zł
 32. 33. 

 
zł 

34. 35. 

zł

36. 
 

zł
 37. 38. 

 
zł 

39. 40. 

zł

41. 

zł
 42. 43. 

 
zł 

44. 45. 

zł

46. 

zł
 47. 48. 

 
zł 

49. 50. 

zł

51. 

zł
 52. 53. 

 
zł 

54. 55. 

zł

56. 

zł
 57. 58. 

 
zł 

59. 60. 

zł

61. 

zł
 62. 63. 

 
zł 

64. 65. 

zł

66. 

zł
 67. 68. 

 
zł 

69. 70. 

zł

71. 

zł
 72. 73. 

 
zł 

74. 75. 

zł

76. 

zł
 77. 78. 

 
zł 

79. 80. 

zł

81. 

zł
 82. 83. 

 
zł 

84. 85. 

zł

86. 

zł
 87. 88. 

 
zł 

89. 90. 

zł

91. 

zł
 92. 93. 

 
zł 

94. 95. 

zł

96. 

zł
 97. 98. 

 
zł 

99. 100. 

zł

101. 

zł
 102. 103. 

 
zł 

104. 105. 

zł

106. 

zł
 107. 108. 

 
zł 

109. 110. 

zł

111. 

zł
 112. 113. 

 
zł 

114. 115. 

zł

116. 

zł
 117. 118. 

 
zł 

119. 120. 

zł

121. 

zł
 122. 123. 

 
zł 

124. 125. 

zł

126. 

zł
 127. 128. 

 
zł 

129. 130. 

zł

131. 

zł
 132. 133. 

 
zł 

134. 135.  

zł

136. 

zł
 137. 138. 

 
zł 

139. 140. 

zł

141. 

zł
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 142. 143. 
 

zł 

144. 145. 

zł

146. 

zł
 147. 148. 

 
zł 

149. 150. 

zł

151. 

zł
 152. 153. 

 
zł 

154. 155. 

zł

156. 

zł
 157. 158. 

 
zł 

159. 160. 

zł

161. 

zł
 162. 163. 

 
zł 

164. 165. 

zł

166. 

zł
 167. 168. 

 
zł 

169. 170. 

zł

171. 

zł
172. 

 
zł 

173. 

zł

174. 

zł

Razem kwota należnych 
wpłat dziennych (suma 
kwot z kolumny c) 

 

Razem kwota nadwyżki 
wpłat z poprzedniej  
deklaracji zaliczona na 
poczet wpłat dziennych 
(suma kwot z kolumny e)
 

 

Razem kwota 
dokonanych wpłat 
dziennych (suma kwot 
z kolumny f) 

 
Objaśnienia: 

 
Dla każdego składu formularz AKC-4/D należy wypełnić oddzielnie, wpisując w polu 4 formularza kolejno numery:  
1, 2, 3 … (część E należy wypełnić tylko w formularzu nr 1 – dla wszystkich składów łącznie). Jeżeli wystąpi 
konieczność wypełnienia więcej niż jednego formularza AKC-4/D dla tego samego składu, należy oznaczyć je 
odpowiednio numerami: 1, 1a, 1b ...; 2, 2a, 2b ...; 3, 3a, 3b ... . W przypadku złożenia przez podatnika więcej niż 
jednego formularza AKC-4/D dotyczącego tego samego składu, część C i D wypełnia się tylko w formularzach 
oznaczonych numerami: 1, 2, 3 ... .   
 
Części B i E formularza nie wypełnia podatnik, który zobowiązany jest do dokonania przedpłaty akcyzy, zgodnie 
z art. 22 ust. 1 ustawy z dnia 6 grudnia 2008 r. o podatku akcyzowym (Dz. U. z 2009 r. Nr 3, poz. 11, z późn. zm.).  
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F. OBLICZENIE KWOT PODATKU AKCYZOWEGO OD POSZCZEGÓLNYCH WYROBÓW 
Ilość wyrobów 

w tysiącach litrów 3) 
Stawka podatku w 

zł/1000 l lub w zł/GJ
Kwota podatku przed 

obniżeniem w zł 
Lp. Nazwa grupy wyrobów, dla których 

ustalono odrębne stawki podatkowe 1) 5) 
Ośmiocyfrowy kod  CN 5) 

 

Kwota należna z tytułu 
sprzedaży pomniejszona o 
kwotę podatku VAT i  kwotę 

akcyzy, należne od tych 
wyrobów 2) 

Wartość opałowa w GJ 
(z dokładnością do 
jednego miejsca po 
przecinku) - dotyczy 
wyrobów, dla których 

stawkę podatku 
określono w zł/GJ

w tym: Ilość  
biokomponentów dodanych 

do paliwa w litrach 4) 5) 
 

Obniżenie 
przypadające na 1 litr 

biokomponentu 
dodanego do paliwa 4) 

Kwota 
obniżenia w zł 4) 5) 

Kwota podatku w zł 
(kwota podatku przed 

obniżeniem minus kwota 
obniżenia) 

a b c d e f g h i 
175. 176. 179. 180. 181.  

175a. w tym: 176a. 

177. 178. 

179a. 180a. 181a. 

182. 

183. 184. 187. 188. 189.  

183a. w tym: 184a. 

185. 186. 

187a. 188a. 189a. 

200 

201. 202. 205. 206. 207.  

201a. w tym: 202a. 

203. 204. 

205a 206a. 207a. 

208. 

209. 210. 213. 214. 215.  

209a. w tym: 210a. 

211. 212. 

213a. 214a. 215a. 

216. 

217. 218. 221. 222. 223.  

217a. w tym: 218a. 

219. 220. 

221a. 222a. 223a. 

224. 

225. 226. 229. 230. 231.  

225a. w tym: 226a. 

227. 228. 

229a. 230a. 231a. 

232. 

233. 234. 237. 238. 239.  

234a. w tym: 235a. 

235. 236. 

237a 238a. 239a. 

240. 

241. 242. 245. 246. 247.  

241a. w tym: 242a. 

243. 244. 

245a. 246a. 247a. 

248. 

249. 250. 253. 254. 255.  

249w tym: 250a. 

251. 252. 

253a. 254a. 255a. 

256. 

257. 258. 261. 262. 263.  

257a. w tym: 258a. 

259. 260. 

261a. 262a. 263a. 

264. 

 Sprzedaż na eksport  265. 266. 267. 268. 269. 270. 
273.  Razem  271. 272. 

273a. 

  274 

1) jeżeli w deklaracji wykazywane są: ubytki wyrobów akcyzowych (przekraczające normy dopuszczalnych ubytków), zużycie wyrobów akcyzowych (ponad dopuszczalne normy zużycia) lub całkowite zniszczenie wyrobów 
akcyzowych, w kolumnie „b”, obok nazwy grupy wyrobów należy wpisać odpowiednio: ubytki, zużycie, całkowite zniszczenie     

2) w przypadku braku sprzedaży należy wpisać kwotę, która byłaby należna, gdyby sprzedaż nastąpiła; kolumnę „d” należy wypełnić (w celach analitycznych) również w przypadku kwotowej stawki podatku akcyzowego;  
kolumny „d” nie wypełnia zarejestrowany odbiorca składający deklarację w związku z dokonanym nabyciem wewnątrzwspólnotowym 

3) z dokładnością do trzech miejsc po przecinku 
4) opis dotyczy pola z literą a 
5) wiersze z polami zawierającymi literę a wypełnić tylko w przypadku, gdy wyroby zawierają ponad 2 % biokomponentów  
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 1. Numer Identyfikacji Podatkowej podatnika 

 
 

AKC–4/E      
 
 

 
PODATEK  AKCYZOWY  OD  SAMOCHODÓW  OSOBOWYCH 
 

 
za 
 

 
 2. Miesiąc 3. Rok  4. Numer formularza 

 
 
 
 
 
 

Niniejszy formularz należy załączyć do formularza głównego AKC-4 

A. 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 */Nazwisko, pierwsze imię, data urodzenia ** 
 
 
 

B. KWOTA PODATKU AKCYZOWEGO 
 Razem obliczony podatek 

Suma kwot z poz. 110  formularzy AKC-4/E. 
7. 

zł

 
 
 
 
 
 
 

Objaśnienie: 
 

W przypadku złożenia przez podatnika więcej niż jednego formularza AKC-4/E część B wypełnia się tylko 
w formularzu nr 1 (dla wszystkich formularzy łącznie). 
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12/04/BS 

C. OBLICZENIE KWOT PODATKU AKCYZOWEGO OD SAMOCHODÓW OSOBOWYCH 

Lp. Nazwa grupy wyrobów, dla których ustalono odrębne 
stawki podatkowe 

Ośmiocyfrowy kod  CN  
 

Ilość samochodów 
objętych podatkiem 

akcyzowym  

Kwota należna z tytułu sprzedaży 
samochodu osobowego na terytorium kraju 

pomniejszona o kwotę podatku VAT i  
kwotę akcyzy należne od tego samochodu 

osobowego 

Stawka podatku Kwota podatku w zł 
  

a b c d e f g 
 8. 9. 10. 11. 12. 13. 

 14. 15. 16. 17. 18. 19. 

 20. 21. 22. 23. 24. 25. 

 26. 27. 28. 29. 30. 31. 

 32. 33. 34. 35. 36. 37. 

 38. 39. 40. 41. 42. 43. 

 44. 45. 46. 47. 48. 49. 

 50. 51. 52. 53. 54. 55. 

 56. 57. 58. 59. 60. 61. 

 62. 63. 64. 65. 66. 67. 

 68. 69. 70. 71. 72. 73. 

 74. 75. 76. 77. 78. 79. 

 80. 81. 82. 83. 84. 85. 

 86. 87. 88. 89. 90. 91. 

 92. 93. 94. 95. 96. 97. 

 98. 99. 100. 101. 102. 103. 

 Sprzedaż na eksport  104. 105. 106. 
 

107. 

 Razem  108. 109.  110. 
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 AKC-4/F(2) 1/4 

 

1. Numer Identyfikacji Podatkowej podatnika 

 
 

AKC– 4/F      
 

PODATEK  AKCYZOWY  OD  WYROBÓW TYTONIOWYCH 
  

za 
 
 2. Miesiąc 3. Rok  4. Numer formularza 

 
 
 

Niniejszy formularz należy załączyć do formularza głównego AKC-4 lub AKC-4zo 

A. 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 */Nazwisko, pierwsze imię, data urodzenia ** 
 
 
 

B. DANE O SKŁADZIE PODATKOWYM I O ZAREJESTROWANYM ODBIORCY 
B.1. NUMER AKCYZOWY I ADRES SKŁADU PODATKOWEGO 
 Numer akcyzowy składu                                      

(pole 7 wypełnia podatnik prowadzący skład) Numer akcyzowy składu (pole 8 wypełnia podatnik będący właścicielem 
wyrobów akcyzowych, korzystający z cudzego składu) 

 7. 
 
 
 

8. 
 
 
 

 9. Adres składu  
 
 
 

B.2. NUMER AKCYZOWY ZAREJESTROWANEGO ODBIORCY 
 10. Numer akcyzowy zarejestrowanego odbiorcy (wypełnić tylko w przypadku, gdy deklaracja dotyczy zarejestrowanego odbiorcy, któremu wydano 

zezwolenie na nabywanie wewnątrzwspólnotowe) 
 

 

C. OBLICZENIE KWOTY PODATKU AKCYZOWEGO
 Razem obliczony podatek 

Suma kwot z poz. 253 formularzy AKC-4/F. 
11. 

zł
 Zwolnienia i obniżenia 

Wykazana kwota nie może przekroczyć kwoty z poz. 11. 
12. 

zł
 Ogółem podatek 

Od kwoty z poz. 11 należy odjąć kwotę z poz. 12. 
13. 

zł

D. ROZLICZENIE PODATKU AKCYZOWEGO
 Kwota stanowiąca wartość podatkowych znaków akcyzy 14. 

zł
 Kwota przedpłaty akcyzy  

Suma kwot z pozycji 21 i 22 deklaracji AKC-PA (F) złożonej za miesiąc, którego niniejsza deklaracja dotyczy.
15. 

zł
 Podatek należny  

Od kwoty z poz. 13 należy odjąć sumę kwot z poz. 14 i 15; jeżeli różnica jest liczbą ujemną, należy wpisać 0.
16. 

zł
 Nadwyżka (Nadwyżka przedpłaty – w przypadku produkcji poza składem podatkowym) 

Od sumy kwot z poz. 14 i 15 należy odjąć kwotę z poz. 13; jeżeli różnica jest liczbą ujemną, należy wpisać 0.
17. 

zł
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E. INFORMACJA O KWOTACH WPŁAT DZIENNYCH 

Lp. 
Data powstania 

obowiązku 
podatkowego 

Kwota podatku 
akcyzowego z dnia 

powstania obowiązku 
podatkowego 

Data dokonania wpłaty 
dziennej 

Kwota nadwyżki wpłat z 
poprzedniej deklaracji 

zaliczona na poczet wpłat 
dziennych 

Kwota dokonanej wpłaty dziennej 

a b c d e f 
 18. 19. 

 
zł 

20. 21. 

zł

22. 

zł
 23. 24. 

 
zł 

25. 26. 

zł

27. 

zł
 28. 29. 

 
zł 

30. 31. 

zł

32. 

zł
 33. 34. 

 
zł 

35. 36. 

zł

37. 
 

zł
 38. 39. 

 
zł 

40. 41. 

zł

42. 

zł
 43. 44. 

 
zł 

45. 46. 

zł

47. 

zł
 48. 49. 

 
zł 

50. 51. 

zł

52. 

zł
 53. 54. 

 
zł 

55. 56. 

zł

57. 

zł
 58. 59. 

 
zł 

60. 61. 

zł

62. 

zł
 63. 64. 

 
zł 

65. 66. 

zł

67. 

zł
 68. 69. 

 
zł 

70. 71. 

zł

72. 

zł
 73. 74. 

 
zł 

75. 76. 

zł

77. 

zł
 78. 79. 

 
zł 

80. 81. 

zł

82. 

zł
 83. 84. 

 
zł 

85. 86. 

zł

87. 

zł
 88. 89. 

 
zł 

90. 91. 

zł

92. 

zł
 93. 94. 

 
zł 

95. 96. 

zł

97. 

zł
 98. 99. 

 
zł 

100. 101. 

zł

102. 

zł
 103. 104. 

 
zł 

105. 106. 

zł

107. 

zł
 108. 109. 

 
zł 

110. 111. 

zł

112. 

zł
 113. 114. 

 
zł 

115. 116. 

zł

117. 

zł
 118. 119. 

 
zł 

120. 121. 

zł

122. 

zł
 123. 124. 

 
zł 

125. 126. 

zł

127. 

zł
 128. 129. 

 
zł 

130. 131. 

zł

132. 

zł
 133. 134. 

 
zł 

135. 136.  

zł

137. 

zł
 138. 139. 

 
zł 

140. 141. 

zł

142. 

zł
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 143. 144. 
 

zł 

145. 146. 

zł

147. 

zł
 148. 149. 

 
zł 

150. 151. 

zł

152. 

zł
 153. 154. 

 
zł 

155. 156. 

zł

157. 

zł
 158. 159. 

 
zł 

160. 161. 

zł

162. 

zł
 163. 164. 

 
zł 

165. 166. 

zł

167. 

zł
 168. 169. 

 
zł 

170. 171. 

zł

172. 

zł
173. 

 
zł 

174. 

zł

175. 

zł

Razem kwota należnych 
wpłat dziennych (suma 
kwot z kolumny c) 

 

Razem kwota nadwyżki 
wpłat z poprzedniej  
deklaracji zaliczona na 
poczet wpłat dziennych 
(suma kwot z kolumny e)
 

 

Razem kwota 
dokonanych wpłat 
dziennych (suma kwot 
z kolumny f) 

 
Objaśnienia: 

 
Dla każdego składu formularz AKC-4/F należy wypełnić oddzielnie, wpisując w polu 4 formularza kolejno numery:  
1, 2, 3 … (część E należy wypełnić tylko w formularzu nr 1 – dla wszystkich składów łącznie). Jeżeli wystąpi 
konieczność wypełnienia więcej niż jednego formularza AKC-4/F dla tego samego składu, należy oznaczyć je 
odpowiednio numerami: 1, 1a, 1b ...; 2, 2a, 2b ...; 3, 3a, 3b ... . W przypadku złożenia przez podatnika więcej niż 
jednego formularza AKC-4/F dotyczącego tego samego składu, części C i D wypełnia się tylko w formularzach 
oznaczonych numerami: 1, 2, 3 ... .   
 
Części B i E formularza nie wypełnia podatnik, który zobowiązany jest do dokonania przedpłaty akcyzy, zgodnie 
z art. 22 ust. 1 ustawy z dnia  6 grudnia 2008 r. o podatku akcyzowym (Dz. U. z 2009 r. Nr 3, poz. 11, z późn. zm.).  
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13/04/BS 

F. OBLICZENIE KWOT PODATKU AKCYZOWEGO OD POSZCZEGÓLNYCH WYROBÓW 

Lp. Nazwa grupy wyrobów, dla których ustalono 
odrębne stawki podatkowe 1) 

Ośmiocyfrowy kod  CN  
 

Wartość wg maksymalnej ceny detalicznej lub 
kwota należna z tytułu sprzedaży pomniejszona o 
kwotę podatku VAT oraz o kwotę akcyzy, należne 

od tych wyrobów 

Ilość wyrobów w tysiącach 
sztuk (z dokładnością do 

trzech miejsc po przecinku), 
w kg (z dokładnością do 

dwóch miejsc po przecinku) 

Stawki podatku 2) 
Łączna kwota podatku w zł 

 
 

a b c d e f g 
180a.  176. 

 
177. 178. 179. 

180b. 

181. 

186a.  182. 
 

183. 184. 185. 

186b. 

187. 

192a.  188. 
 

189. 190. 191. 

192b. 

193. 

198a.  194. 
 

195. 196. 197. 

198b. 

199. 

204a.  200. 
 

201. 202. 203. 

204b. 

205. 

210a.  206. 
 

207. 208. 209. 

210b. 

211. 

216a.  212. 
 

213. 214. 215. 

216b. 

217. 

222a.  218. 
 

219. 220. 221. 

222b. 

223. 

228a.  224. 
 

225. 226. 227. 

228b. 

229. 

234a.  230. 
 

231. 232. 233. 

234b. 

235. 

240a.  236. 
 

237. 238. 239. 

240b. 

241. 

246a.  242. 
 

243. 244. 
 
 

245. 

246b. 

247. 

250a.  Sprzedaż na eksport  248. 249. 

250b. 

251. 

 Razem  252.   253. 

1) w przypadku wykazywania ubytków wyrobów akcyzowych (przekraczających normy dopuszczalnych ubytków) lub całkowitego zniszczenia wyrobów, w kolumnie „b”, obok nazwy grupy wyrobów należy wpisać 
odpowiednio: ubytki lub całkowite zniszczenie       

2)  w polach oznaczonych numerem z literą „a” należy wpisać stawkę procentową, w polach oznaczonych numerem z literą „b” należy wpisać stawkę kwotową  
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AKC-4/H(2) 1/2 

 

1. Numer Identyfikacji Podatkowej podatnika 

 
 
 
 

AKC–4/H     
 

 
PODATEK  AKCYZOWY  OD  ENERGII  ELEKTRYCZNEJ 
 

za 
 

 
 2. Miesiąc 3. Rok  

 
 

Załącznik do deklaracji AKC- 4 

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

4. Rodzaj podatnika (zaznaczyć właściwy kwadrat) 
 

1. podatnik niebędący osobą fizyczną                                2. osoba fizyczna 

 

5. Nazwa pełna */Nazwisko, pierwsze imię, data urodzenia ** 
 
 
 

B. OBLICZENIE KWOTY PODATKU AKCYZOWEGO 

 Razem obliczony podatek 
Kwota z poz. 63 załącznika AKC-4/H. 

6. 
zł

 Zwolnienia i obniżenia 
Wykazana kwota nie może przekroczyć kwoty z poz. 6. 
w tym: 

7. 
zł

 kwota zwolnienia od akcyzy energii elektrycznej  
na podstawie  art. 30 ust. 1 ustawy  

7a. 
zł

 kwota zwolnienia od akcyzy energii elektrycznej  
na podstawie  art. 30 ust. 6 ustawy  

7b. 
zł

 kwota zwolnienia od akcyzy energii elektrycznej  
na podstawie  art. 30 ust. 7 ustawy  

7c. 
zł

 Ogółem podatek 
Od kwoty z poz. 6 należy odjąć kwotę z poz. 7. 

8. 
zł
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14/04/BS 

C. OBLICZENIE KWOT PODATKU AKCYZOWEGO OD POSZCZEGÓLNYCH WYROBÓW 
Lp. Nazwa grupy wyrobów, dla których ustalono odrębne stawki 

podatkowe Ośmiocyfrowy kod CN 
Ilość energii elektrycznej  

w MWh (z dokładnością do trzech miejsc 
po przecinku) 

Stawka podatku Kwota podatku w zł 
 

a b c d e f 
 9. 10. 11. 12. 13. 

 14. 15. 16. 17. 18. 

 19. 20. 21. 22. 23. 

 24. 25. 26. 27. 28. 

 29. 30. 31. 32. 33. 

 34. 35. 36. 37. 38. 

 39. 40. 41. 42. 43. 

 44. 45. 46. 47. 48. 

 49. 50. 51. 52. 53. 

 54. 55. 56. 57. 58. 

 Sprzedaż na eksport  59. 60. 61. 

 Razem  62.  63. 
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1. Numer Identyfikacji Podatkowej podatnika 

 

 
AKC–4/I   
 

 
PODATEK  AKCYZOWY  OD  PALIW  OPAŁOWYCH 

 
za 

 
 2. Miesiąc 3. Rok  4. Numer formularza 

 
 

Niniejszy formularz należy załączyć do formularza głównego AKC-4 lub AKC-4zo 

A. 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 */Nazwisko, pierwsze imię, data urodzenia ** 
 
 
 

B. DANE O SKŁADZIE PODATKOWYM I O ZAREJESTROWANYM ODBIORCY 
B.1. NUMER AKCYZOWY I ADRES SKŁADU PODATKOWEGO 
 Numer akcyzowy składu                                      

(pole 7 wypełnia podatnik prowadzący skład) Numer akcyzowy składu (pole 8 wypełnia podatnik będący właścicielem 
wyrobów akcyzowych, korzystający z cudzego składu) 

 7. 
 
 
 

8. 
 
 
 

 9. Adres składu  
 
 
 

B.2. NUMER AKCYZOWY ZAREJESTROWANEGO ODBIORCY 
 10. Numer akcyzowy zarejestrowanego odbiorcy (wypełnić tylko w przypadku, gdy deklaracja dotyczy zarejestrowanego odbiorcy, któremu wydano 

zezwolenie na nabywanie wewnątrzwspólnotowe) 
 

 

C. OBLICZENIE KWOTY PODATKU AKCYZOWEGO
 Razem obliczony podatek 

Suma kwot z poz. 277  formularzy AKC-4/I. 
11. 

zł

 Zwolnienia i obniżenia 
Wykazana kwota nie może przekroczyć kwoty z poz. 11. 

12. 

zł

 Ogółem podatek 
Od kwoty z poz. 11 należy odjąć kwotę z poz. 12. 

13. 

zł

D. ROZLICZENIE PODATKU AKCYZOWEGO
 Kwota przedpłaty akcyzy  

Suma kwot z pozycji 21 i 22 deklaracji AKC-PA (I) złożonej za miesiąc, którego niniejsza deklaracja 
dotyczy. 

14. 

zł
 Podatek należny  

Od kwoty z poz. 13 należy odjąć kwotę z poz. 14; jeżeli różnica jest liczbą ujemną, należy wpisać 0. 
15. 

zł
 Nadwyżka przedpłaty 

Od kwoty z poz. 14 należy odjąć kwotę z poz. 13; jeżeli różnica jest liczbą ujemną, należy wpisać 0. 
16. 

zł
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E. INFORMACJA O KWOTACH WPŁAT DZIENNYCH 

Lp. 
Data powstania 

obowiązku 
podatkowego 

Kwota podatku 
akcyzowego z dnia 

powstania obowiązku 
podatkowego 

Data dokonania wpłaty 
dziennej 

Kwota nadwyżki wpłat z 
poprzedniej deklaracji 

zaliczona na poczet wpłat 
dziennych 

Kwota dokonanej wpłaty dziennej 

a b c d e f 
 17. 18. 

 
zł 

19. 20. 

zł

21. 

zł
 22. 23. 

 
zł 

24. 25. 

zł

26. 

zł
 27. 28. 

 
zł 

29. 30. 

zł

31. 

zł
 32. 33. 

 
zł 

34. 35. 

zł

36. 
 

zł
 37. 38. 

 
zł 

39. 40. 

zł

41. 

zł
 42. 43. 

 
zł 

44. 45. 

zł

46. 

zł
 47. 48. 

 
zł 

49. 50. 

zł

51. 

zł
 52. 53. 

 
zł 

54. 55. 

zł

56. 

zł
 57. 58. 

 
zł 

59. 60. 

zł

61. 

zł
 62. 63. 

 
zł 

64. 65. 

zł

66. 

zł
 67. 68. 

 
zł 

69. 70. 

zł

71. 

zł
 72. 73. 

 
zł 

74. 75. 

zł

76. 

zł
 77. 78. 

 
zł 

79. 80. 

zł

81. 

zł
 82. 83. 

 
zł 

84. 85. 

zł

86. 

zł
 87. 88. 

 
zł 

89. 90. 

zł

91. 

zł
 92. 93. 

 
zł 

94. 95. 

zł

96. 

zł
 97. 98. 

 
zł 

99. 100. 

zł

101. 

zł
 102. 103. 

 
zł 

104. 105. 

zł

106. 

zł
 107. 108. 

 
zł 

109. 110. 

zł

111. 

zł
 112. 113. 

 
zł 

114. 115. 

zł

116. 

zł
 117. 118. 

 
zł 

119. 120. 

zł

121. 

zł
 122. 123. 

 
zł 

124. 125. 

zł

126. 

zł
 127. 128. 

 
zł 

129. 130. 

zł

131. 

zł
 132. 133. 

 
zł 

134. 135.  

zł

136. 

zł
 137. 138. 

 
zł 

139. 140. 

zł

141. 

zł
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 142. 143. 
 

zł 

144. 145. 

zł

146. 

zł
 147. 148. 

 
zł 

149. 150. 

zł

151. 

zł
 152. 153. 

 
zł 

154. 155. 

zł

156. 

zł
 157. 158. 

 
zł 

159. 160. 

zł

161. 

zł
 162. 163. 

 
zł 

164. 165. 

zł

166. 

zł
 167. 168. 

 
zł 

169. 170. 

zł

171. 

zł
172. 

 
zł 

173. 

zł

174. 

zł

Razem kwota należnych 
wpłat dziennych (suma 
kwot z kolumny c) 

 

Razem kwota nadwyżki 
wpłat z poprzedniej  
deklaracji zaliczona na 
poczet wpłat dziennych 
(suma kwot z kolumny e)
 

 

Razem kwota 
dokonanych wpłat 
dziennych (suma kwot 
z kolumny f) 

 
Objaśnienia: 

 
Dla każdego składu formularz AKC-4/I należy wypełnić oddzielnie, wpisując w polu 4 formularza kolejno numery:  
1, 2, 3 … (część E należy wypełnić tylko w formularzu nr 1 – dla wszystkich składów łącznie). Jeżeli wystąpi 
konieczność wypełnienia więcej niż jednego formularza AKC-4/I dla tego samego składu, należy oznaczyć je 
odpowiednio numerami: 1, 1a, 1b ...; 2, 2a, 2b ...; 3, 3a, 3b ... . W przypadku złożenia przez podatnika więcej niż 
jednego formularza AKC-4/I dotyczącego tego samego składu, część C i D wypełnia się tylko w formularzach 
oznaczonych numerami: 1, 2, 3 ... .   
 
Części B i E formularza nie wypełnia podatnik, który zobowiązany jest do dokonania przedpłaty akcyzy, zgodnie 
z art. 22 ust. 1 ustawy z dnia 6 grudnia 2008 r. o podatku akcyzowym (Dz. U. z 2009 r. Nr 3, poz. 11, z późn. zm.).  
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15/04/BS 

F. OBLICZENIE KWOT PODATKU AKCYZOWEGO OD POSZCZEGÓLNYCH WYROBÓW 

Lp. Nazwa grupy wyrobów, dla których ustalono 
odrębne stawki podatkowe 1) 

Ośmiocyfrowy kod  CN  
 

Kwota należna z tytułu sprzedaży 
pomniejszona o kwotę podatku 
VAT i kwotę akcyzy, należne od 

tych wyrobów 2) 

Ilość wyrobów 3) 
w tys. litrów, w tys. kg (z dokładnością do trzech miejsc po przecinku) 

lub wartość opałowa w GJ (z dokładnością do jednego miejsca po przecinku)  
Stawka podatku Kwota podatku w zł 

 

a b c d e f g h i 
 175. 176. 177. 178a. 

 
178b. 178c. 179. 180. 

 181. 182. 183. 184a. 184b. 184c. 185. 186. 

 187. 188. 189. 190a. 190b. 190c. 191. 192. 

 193. 194. 195. 196a. 196b. 196c. 197. 198. 

 199. 200. 201. 202a. 202b. 202c. 203. 204. 

 205. 206. 207. 208a. 208b. 208c. 209. 210. 

 211. 212. 213. 214a. 214b. 214c. 215. 216. 

 217. 218. 219. 220a. 220b. 220c. 221. 222. 

 223. 224. 225. 226a. 226b. 226c. 227. 228. 

 229. 230. 231. 232a. 232b. 232c. 233. 234. 

 235. 236. 237. 238a. 238b. 238c. 239. 240. 

 241. 242. 243. 244a. 244b. 244c. 245. 246. 

 247. 248. 249. 250a. 250b. 250c. 251. 252. 

 253. 254. 255. 256a. 256b. 256c. 257. 258. 

 259. 260. 261. 262a. 262b. 262c. 263. 264. 

 265. 266. 267. 268a. 268b. 268c. 269. 270. 

 Sprzedaż na eksport  271. 272a. 272b. 272c. 273. 
 

274. 

 Razem  275. 276a. 276b. 276c.  277. 

1) w przypadku wykazywania ubytków wyrobów akcyzowych (przekraczających normy dopuszczalnych ubytków) lub całkowitego zniszczenia wyrobów, w kolumnie „b”, obok nazwy grupy wyrobów należy wpisać 
odpowiednio: ubytki lub całkowite zniszczenie       

2) w przypadku braku sprzedaży należy wpisać kwotę, która byłaby należna, gdyby sprzedaż nastąpiła; kolumnę „d” należy wypełnić (w celach analitycznych) również w przypadku kwotowej stawki podatku akcyzowego;  
kolumny „d” nie wypełnia zarejestrowany odbiorca składający deklarację w związku z dokonanym nabyciem wewnątrzwspólnotowym 

3) jeżeli stawka podatku akcyzowego została określona w zł/1000 litrów należy wypełnić pola w kolumnie „e”; jeżeli stawka podatku akcyzowego została określona w zł/1000 kilogramów należy wypełnić pola w kolumnie „f”; 
natomiast jeżeli stawka podatku akcyzowego została określona w zł/GJ należy wypełnić pola w kolumnie „g”  
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1. Numer Identyfikacji Podatkowej podatnika 

 
 
 

AKC–4/J      
 

 
PODATEK  AKCYZOWY  OD  GAZU 

 
 
za 

 
 2. Miesiąc 3. Rok  4. Numer formularza 

 
 

Niniejszy formularz należy załączyć do formularza głównego AKC-4 lub AKC-4zo 

A. 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 */Nazwisko, pierwsze imię, data urodzenia ** 
 
 
 

B. DANE O SKŁADZIE PODATKOWYM I O ZAREJESTROWANYM ODBIORCY 
B.1. NUMER AKCYZOWY I ADRES SKŁADU PODATKOWEGO 
 Numer akcyzowy składu                                      

(pole 7 wypełnia podatnik prowadzący skład) Numer akcyzowy składu (pole 8 wypełnia podatnik będący właścicielem 
wyrobów akcyzowych, korzystający z cudzego składu) 

 7. 
 
 
 

8. 
 
 
 

 9. Adres składu  
 
 
 

B.2. NUMER AKCYZOWY ZAREJESTROWANEGO ODBIORCY 
 10. Numer akcyzowy zarejestrowanego odbiorcy (wypełnić tylko w przypadku, gdy deklaracja dotyczy zarejestrowanego odbiorcy, któremu wydano 

zezwolenie na nabywanie wewnątrzwspólnotowe) 
 

 

C. OBLICZENIE KWOTY PODATKU AKCYZOWEGO
 Razem obliczony podatek 

Suma kwot z poz. 277  formularzy AKC-4/J. 
11. 

zł

 Zwolnienia i obniżenia 
Wykazana kwota nie może przekroczyć kwoty z poz. 11. 

12. 

zł

 Ogółem podatek 
Od kwoty z poz. 11 należy odjąć kwotę z poz. 12. 

13. 

zł

D. ROZLICZENIE PODATKU AKCYZOWEGO
 Kwota przedpłaty akcyzy  

Suma kwot z pozycji 21 i 22 deklaracji AKC-PA (J) złożonej za miesiąc, którego niniejsza deklaracja 
dotyczy. 

14. 

zł
 Podatek należny  

Od kwoty z poz. 13 należy odjąć kwotę z poz. 14; jeżeli różnica jest liczbą ujemną, należy wpisać 0. 
15. 

zł
 Nadwyżka przedpłaty 

Od kwoty z poz. 14 należy odjąć kwotę z poz. 13; jeżeli różnica jest liczbą ujemną, należy wpisać 0. 
16. 

zł
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E. INFORMACJA O KWOTACH WPŁAT DZIENNYCH 

Lp. 
Data powstania 

obowiązku 
podatkowego 

Kwota podatku 
akcyzowego z dnia 

powstania obowiązku 
podatkowego 

Data dokonania wpłaty 
dziennej 

Kwota nadwyżki wpłat z 
poprzedniej deklaracji 

zaliczona na poczet wpłat 
dziennych 

Kwota dokonanej wpłaty dziennej 

a b c d e f 
 17. 18. 

 
zł 

19. 20. 

zł

21. 

zł
 22. 23. 

 
zł 

24. 25. 

zł

26. 

zł
 27. 28. 

 
zł 

29. 30. 

zł

31. 

zł
 32. 33. 

 
zł 

34. 35. 

zł

36. 
 

zł
 37. 38. 

 
zł 

39. 40. 

zł

41. 

zł
 42. 43. 

 
zł 

44. 45. 

zł

46. 

zł
 47. 48. 

 
zł 

49. 50. 

zł

51. 

zł
 52. 53. 

 
zł 

54. 55. 

zł

56. 

zł
 57. 58. 

 
zł 

59. 60. 

zł

61. 

zł
 62. 63. 

 
zł 

64. 65. 

zł

66. 

zł
 67. 68. 

 
zł 

69. 70. 

zł

71. 

zł
 72. 73. 

 
zł 

74. 75. 

zł

76. 

zł
 77. 78. 

 
zł 

79. 80. 

zł

81. 

zł
 82. 83. 

 
zł 

84. 85. 

zł

86. 

zł
 87. 88. 

 
zł 

89. 90. 

zł

91. 

zł
 92. 93. 

 
zł 

94. 95. 

zł

96. 

zł
 97. 98. 

 
zł 

99. 100. 

zł

101. 

zł
 102. 103. 

 
zł 

104. 105. 

zł

106. 

zł
 107. 108. 

 
zł 

109. 110. 

zł

111. 

zł
 112. 113. 

 
zł 

114. 115. 

zł

116. 

zł
 117. 118. 

 
zł 

119. 120. 

zł

121. 

zł
 122. 123. 

 
zł 

124. 125. 

zł

126. 

zł
 127. 128. 

 
zł 

129. 130. 

zł

131. 

zł
 132. 133. 

 
zł 

134. 135.  

zł

136. 

zł
 137. 138. 

 
zł 

139. 140. 

zł

141. 

zł
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 142. 143. 
 

zł 

144. 145. 

zł

146. 

zł
 147. 148. 

 
zł 

149. 150. 

zł

151. 

zł
 152. 153. 

 
zł 

154. 155. 

zł

156. 

zł
 157. 158. 

 
zł 

159. 160. 

zł

161. 

zł
 162. 163. 

 
zł 

164. 165. 

zł

166. 

zł
 167. 168. 

 
zł 

169. 170. 

zł

171. 

zł
172. 

 
zł 

173. 

zł

174. 

zł

Razem kwota należnych 
wpłat dziennych (suma 
kwot z kolumny c) 

 

Razem kwota nadwyżki 
wpłat z poprzedniej  
deklaracji zaliczona na 
poczet wpłat dziennych 
(suma kwot z kolumny e)
 

 

Razem kwota 
dokonanych wpłat 
dziennych (suma kwot 
z kolumny f) 

 
Objaśnienia: 

 
Dla każdego składu formularz AKC-4/J należy wypełnić oddzielnie, wpisując w polu 4 formularza kolejno numery:  
1, 2, 3 … (część E należy wypełnić tylko w formularzu nr 1 – dla wszystkich składów łącznie). Jeżeli wystąpi 
konieczność wypełnienia więcej niż jednego formularza AKC-4/J dla tego samego składu, należy oznaczyć je 
odpowiednio numerami: 1, 1a, 1b ...; 2, 2a, 2b ...; 3, 3a, 3b ... . W przypadku złożenia przez podatnika więcej niż 
jednego formularza AKC-4/J dotyczącego tego samego składu, część C i D wypełnia się tylko w formularzach 
oznaczonych numerami: 1, 2, 3 ... .   
 
Części B i E formularza nie wypełnia podatnik, który zobowiązany jest do dokonania przedpłaty akcyzy, zgodnie 
z art. 22 ust. 1 ustawy z dnia 6 grudnia 2008 r. o podatku akcyzowym (Dz. U. z 2009 r. Nr 3, poz. 11, z późn. zm.).  
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16/04/BS 

F. OBLICZENIE KWOT PODATKU AKCYZOWEGO OD POSZCZEGÓLNYCH WYROBÓW 

Lp. Nazwa grupy wyrobów, dla których ustalono odrębne 
stawki podatkowe 1) 

Ośmiocyfrowy kod  CN 
 

Kwota należna z tytułu sprzedaży 
pomniejszona o kwotę podatku 
VAT i kwotę akcyzy, należne od 

tych wyrobów 2) 

Ilość wyrobów w tysiącach kilogramów  (z 
dokładnością do trzech miejsc po przecinku) 

lub wartość opałowa w GJ (z dokładnością do 
jednego miejsca po przecinku) 3) 

Stawka podatku Kwota podatku w zł 
 

a b c d e f g h 
 175. 176. 177. 178a. 178b. 179. 180. 

 181. 182. 183. 184a. 184b. 185. 186. 

 187. 188. 189. 190a. 190b. 191. 192. 

 193. 194. 195. 196a. 196b. 197. 198. 

 199. 200. 201. 202a. 202b. 203. 204. 

 205. 206. 207. 208a. 208b. 209. 210. 

 211. 212. 213. 214a. 214b. 215. 216. 

 217. 218. 219. 220a. 220b. 221. 222. 

 223. 224. 225. 226a. 226b. 227. 228. 

 229. 230. 231. 232a. 232b. 233. 234. 

 235. 236. 237. 238a. 238b. 239. 240. 

 241. 242. 243. 244a. 244b. 245. 246. 

 247. 248. 249. 250a. 250b. 251. 252. 

 253. 254. 255. 256a. 256b. 257. 258. 

 259. 260. 261. 262a. 262b. 263. 264. 

 265. 266. 267. 268a. 268b. 269. 270. 

 Sprzedaż na eksport  271. 272a. 272b. 273. 
 

274. 

 Razem  275. 276a. 276b.  277. 

1) w przypadku wykazywania ubytków wyrobów akcyzowych (przekraczających normy dopuszczalnych ubytków) lub całkowitego zniszczenia wyrobów, w kolumnie „b”, obok nazwy grupy wyrobów należy wpisać 
odpowiednio: ubytki lub całkowite zniszczenie       

2) w przypadku braku sprzedaży należy wpisać kwotę, która byłaby należna, gdyby sprzedaż nastąpiła; kolumnę „d” należy wypełnić (w celach analitycznych) również w przypadku kwotowej stawki podatku akcyzowego;  
kolumny „d” nie wypełnia zarejestrowany odbiorca składający deklarację w związku z dokonanym nabyciem wewnątrzwspólnotowym 

3) jeżeli stawka podatku akcyzowego została określona w zł/1000 kilogramów należy wypełnić pola w kolumnie „e”, natomiast jeżeli stawka podatku akcyzowego została określona w zł/GJ należy wypełnić pola w kolumnie 
„f”  
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1. Numer Identyfikacji Podatkowej podatnika 

 
 
 

AKC–4/K    
 

 
PODATEK  AKCYZOWY  OD  OLEJÓW SMAROWYCH  I  

POZOSTAŁYCH   OLEJÓW 
 
za 

 
 2. Miesiąc 3. Rok  4. Numer formularza 

 
 

Niniejszy formularz należy załączyć do formularza głównego AKC-4 lub AKC-4zo 

A. 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 */Nazwisko, pierwsze imię, data urodzenia ** 
 
 
 

B. DANE O SKŁADZIE PODATKOWYM I O ZAREJESTROWANYM ODBIORCY 
B.1. NUMER AKCYZOWY I ADRES SKŁADU PODATKOWEGO 
 Numer akcyzowy składu                                       

(pole 7 wypełnia podatnik prowadzący skład) Numer akcyzowy składu (pole 8 wypełnia podatnik będący właścicielem 
wyrobów akcyzowych, korzystający z cudzego składu) 

 7. 
 
 
 

8. 
 
 
 

 9. Adres składu  
 
 
 

B.2. NUMER AKCYZOWY ZAREJESTROWANEGO ODBIORCY 
 10. Numer akcyzowy zarejestrowanego odbiorcy (wypełnić tylko w przypadku, gdy deklaracja dotyczy zarejestrowanego odbiorcy, któremu wydano 

zezwolenie na nabywanie wewnątrzwspólnotowe) 
 

 

C. OBLICZENIE KWOTY PODATKU AKCYZOWEGO
 Razem obliczony podatek 

Suma kwot z poz. 277  formularzy AKC-4/K. 
11. 

zł

 Zwolnienia i obniżenia 
Wykazana kwota nie może przekroczyć kwoty z poz. 11. 

12. 

zł

 Ogółem podatek 
Od kwoty z poz. 11 należy odjąć kwotę z poz. 12. 

13. 

zł

D. ROZLICZENIE PODATKU AKCYZOWEGO
 Kwota przedpłaty akcyzy  

Suma kwot z pozycji 21 i 22 deklaracji AKC-PA (K) złożonej za miesiąc, którego niniejsza deklaracja 
dotyczy. 

14. 

zł
 Podatek należny  

Od kwoty z poz. 13 należy odjąć kwotę z poz. 14; jeżeli różnica jest liczbą ujemną, należy wpisać 0. 
15. 

zł
 Nadwyżka przedpłaty 

Od kwoty z poz. 14 należy odjąć kwotę z poz. 13; jeżeli różnica jest liczbą ujemną, należy wpisać 0. 
16. 

zł
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E. INFORMACJA O KWOTACH WPŁAT DZIENNYCH

Lp. 
Data powstania 

obowiązku 
podatkowego 

Kwota podatku 
akcyzowego z dnia 

powstania obowiązku 
podatkowego 

Data dokonania wpłaty 
dziennej 

Kwota nadwyżki wpłat z 
poprzedniej deklaracji 

zaliczona na poczet wpłat 
dziennych 

Kwota dokonanej wpłaty dziennej 

a b c d e f 
 17. 18. 

 
zł 

19. 20. 

zł

21. 

zł
 22. 23. 

 
zł 

24. 25. 

zł

26. 

zł
 27. 28. 

 
zł 

29. 30. 

zł

31. 

zł
 32. 33. 

 
zł 

34. 35. 

zł

36. 
 

zł
 37. 38. 

 
zł 

39. 40. 

zł

41. 

zł
 42. 43. 

 
zł 

44. 45. 

zł

46. 

zł
 47. 48. 

 
zł 

49. 50. 

zł

51. 

zł
 52. 53. 

 
zł 

54. 55. 

zł

56. 

zł
 57. 58. 

 
zł 

59. 60. 

zł

61. 

zł
 62. 63. 

 
zł 

64. 65. 

zł

66. 

zł
 67. 68. 

 
zł 

69. 70. 

zł

71. 

zł
 72. 73. 

 
zł 

74. 75. 

zł

76. 

zł
 77. 78. 

 
zł 

79. 80. 

zł

81. 

zł
 82. 83. 

 
zł 

84. 85. 

zł

86. 

zł
 87. 88. 

 
zł 

89. 90. 

zł

91. 

zł
 92. 93. 

 
zł 

94. 95. 

zł

96. 

zł
 97. 98. 

 
zł 

99. 100. 

zł

101. 

zł
 102. 103. 

 
zł 

104. 105. 

zł

106. 

zł
 107. 108. 

 
zł 

109. 110. 

zł

111. 

zł
 112. 113. 

 
zł 

114. 115. 

zł

116. 

zł
 117. 118. 

 
zł 

119. 120. 

zł

121. 

zł
 122. 123. 

 
zł 

124. 125. 

zł

126. 

zł
 127. 128. 

 
zł 

129. 130. 

zł

131. 

zł
 132. 133. 

 
zł 

134. 135.  

zł

136. 

zł
 137. 138. 

 
zł 

139. 140. 

zł

141. 

zł
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 142. 143. 
 

zł 

144. 145. 

zł

146. 

zł
 147. 148. 

 
zł 

149. 150. 

zł

151. 

zł
 152. 153. 

 
zł 

154. 155. 

zł

156. 

zł
 157. 158. 

 
zł 

159. 160. 

zł

161. 

zł
 162. 163. 

 
zł 

164. 165. 

zł

166. 

zł
 167. 168. 

 
zł 

169. 170. 

zł

171. 

zł
172. 

 
zł 

173. 

zł

174. 

zł

Razem kwota należnych 
wpłat dziennych (suma 
kwot z kolumny c) 

 

Razem kwota nadwyżki 
wpłat z poprzedniej  
deklaracji zaliczona na 
poczet wpłat dziennych 
(suma kwot z kolumny e)
 

 

Razem kwota 
dokonanych wpłat 
dziennych (suma kwot 
z kolumny f) 

 
Objaśnienia: 

 
Dla każdego składu formularz AKC-4/K należy wypełnić oddzielnie, wpisując w polu 4 formularza kolejno numery:  
1, 2, 3 … (część E należy wypełnić tylko w formularzu nr 1 – dla wszystkich składów łącznie). Jeżeli wystąpi 
konieczność wypełnienia więcej niż jednego formularza AKC-4/K dla tego samego składu, należy oznaczyć je 
odpowiednio numerami: 1, 1a, 1b ...; 2, 2a, 2b ...; 3, 3a, 3b ... . W przypadku złożenia przez podatnika więcej niż 
jednego formularza AKC-4/K dotyczącego tego samego składu, część C i D wypełnia się tylko w formularzach 
oznaczonych numerami: 1, 2, 3 ... .   
 
Części B i E formularza nie wypełnia podatnik, który zobowiązany jest do dokonania przedpłaty akcyzy, zgodnie 
z art. 22 ust. 1 ustawy z dnia 6 grudnia 2008 r. o podatku akcyzowym (Dz. U. z 2009 r. Nr 3, poz. 11z późn. zm.).  
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17/04/BS 

F. OBLICZENIE KWOT PODATKU AKCYZOWEGO OD POSZCZEGÓLNYCH WYROBÓW 

Lp. Nazwa grupy wyrobów, dla których ustalono odrębne stawki 
podatkowe 1) 

Ośmiocyfrowy kod  CN  
 

Kwota należna z tytułu sprzedaży 
pomniejszona o kwotę podatku VAT i  kwotę 

akcyzy, należne od tych wyrobów 2) 

Ilość wyrobów 
w tysiącach litrów (z dokładnością 

do trzech miejsc po przecinku) 
 

Stawka podatku 
Kwota podatku w zł 

  
 

a b c d e f g 
 175. 176. 177. 178. 179. 180. 

 181. 182. 183. 184. 185. 186. 

 187. 188. 189. 190. 191. 192. 

 193. 194. 195. 196. 197. 198. 

 199. 200. 201. 202. 203. 204. 

 205. 206. 207. 208. 209. 210. 

 211. 212. 213. 214. 215. 216. 

 217. 218. 219. 220. 221. 222. 

 223. 224. 225. 226. 227. 228. 

 229. 230. 231. 232. 233. 234. 

 235. 236. 237. 238. 239. 240. 

 241. 242. 243. 244. 245. 246. 

 247. 248. 249. 250. 251. 252. 

 253. 254. 255. 256. 257. 258. 

 259. 260. 261. 262. 263. 264. 

 265. 266. 267. 268. 269. 270. 

 Sprzedaż na eksport  271. 272. 273. 
 

274. 

 Razem  275. 276.  277. 

1) w przypadku wykazywania ubytków wyrobów akcyzowych (przekraczających normy dopuszczalnych ubytków) lub całkowitego zniszczenia wyrobów, w kolumnie „b”, obok nazwy grupy wyrobów należy wpisać 
odpowiednio: ubytki lub całkowite zniszczenie       

2) w przypadku braku sprzedaży należy wpisać kwotę, która byłaby należna, gdyby sprzedaż nastąpiła; kolumnę „d” należy wypełnić (w celach analitycznych) również w przypadku kwotowej stawki podatku akcyzowego;  
kolumny „d” nie wypełnia zarejestrowany odbiorca składający deklarację w związku z dokonanym nabyciem wewnątrzwspólnotowym 
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 AKC-EN(2) 1/2 

 

1. Numer Identyfikacji Podatkowej podatnika 2. Nr dokumentu 3. Status 

 

 
 
 
AKC-EN      
 

 
 
DEKLARACJA PODATKOWA OD NABYCIA WEWNĄTRZWSPÓLNOTOWEGO ENERGII 
ELEKTRYCZNEJ 
 

                                         za 
 

 

 4. Miesiąc
               

 

 

5. Rok 

 
 
 
 
 
Podstawa prawna: Art. 24 ust. 1 pkt 1  ustawy z dnia 6 grudnia 2008 r. o podatku akcyzowym (Dz. U. z 2009 r. Nr 3, poz. 11, z późn. zm..).   

Termin składania:  Do 25. dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym upłynął termin płatności wynikający z faktury, a jeżeli termin ten nie został 
określony, po miesiącu, w którym wystawiono fakturę. 

Miejsce składania: Urząd celny kierowany przez naczelnika właściwego ze względu na miejsce wykonywania czynności lub wystąpienia stanu faktycznego, 
podlegających opodatkowaniu akcyzą; 
jeżeli czynności podlegające opodatkowaniu akcyzą są wykonywane lub stany faktyczne podlegające opodatkowaniu akcyzą występują na 
obszarze właściwości miejscowej dwóch lub więcej naczelników urzędów celnych, to osoby prawne oraz jednostki organizacyjne niemające 
osobowości prawnej składają deklaracje w urzędzie celnym kierowanym przez naczelnika właściwego ze względu na adres siedziby 
podatnika, a osoby fizyczne – w urzędzie celnym kierowanym przez naczelnika właściwego ze względu na adres zamieszkania;  
jeżeli właściwym organem podatkowym jest Naczelnik Urzędu Celnego I w Warszawie, wówczas miejscem składania jest Urząd Celny I w 
Warszawie. 

A. MIEJSCE I CEL SKŁADANIA DEKLARACJI 
 6. Urząd celny, do którego adresowana jest deklaracja 

 
 
 

7. Cel złożenia formularza (zaznaczyć właściwy kwadrat) 
 
1. złożenie deklaracji                     2. korekta deklaracji 

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

B.1. DANE IDENTYFIKACYJNE  

 8. Rodzaj podatnika (zaznaczyć właściwy kwadrat) 
 

1. podatnik niebędący osobą fizyczną                                 2. osoba fizyczna 

 9. Nazwa pełna */Nazwisko, pierwsze imię, data urodzenia ** 
 
 
 

B.2. ADRES SIEDZIBY* / ADRES ZAMIESZKANIA** 
 10. Kraj 

 
11. Województwo 12. Powiat 

 13. Gmina 
 

14. Ulica 15. Nr domu 16. Nr lokalu 

 17. Miejscowość 
 

18. Kod pocztowy 
 

19. Poczta 



 

AKC-EN(2) 2/2 

 
18/04/BS 

C. OBLICZENIE KWOTY PODATKU AKCYZOWEGO 
Ośmiocyfrowy kod CN  20. 

Stawka podatku akcyzowego (w zł/MWh) 

 

21. 
 

Ilość energii podlegającej opodatkowaniu podatkiem akcyzowym (w MWh z 
dokładnością do trzech miejsc po przecinku) 

22. 
 

Kwota podatku akcyzowego 

 

23. 
zł

Zwolnienia i obniżenia 

 

24. 
zł

Podatek akcyzowy do zapłaty    
***) 

Od kwoty wykazanej w poz. 23 należy odjąć kwotę wykazaną w poz. 24. 

25. 
zł

 

E. OŚWIADCZENIE PODATNIKA LUB OSOBY REPREZENTUJĄCEJ PODATNIKA 
           Oświadczam, że są mi znane przepisy Kodeksu karnego skarbowego o odpowiedzialności za podanie danych niezgodnych z rzeczywistością. 
 26. Imię 

 
27. Nazwisko 

 28. Data wypełnienia deklaracji  (dzień – miesiąc – rok) 
 

29. Podpis (i pieczątka) podatnika lub osoby reprezentującej podatnika 

 30. Numer telefonu i adres e-mail podatnika lub osoby reprezentującej podatnika 
 
 
 

F. ADNOTACJE URZĘDU CELNEGO 
 31. Uwagi urzędu celnego 

 
 
 
 
 
 
 
 

 32. Identyfikator przyjmującego formularz 
 
 

33. Podpis przyjmującego formularz 

 
***) Pouczenie: 

W wypadku niewpłacenia w obowiązującym terminie kwoty z poz. 25 lub wpłacenia jej w niepełnej wysokości, niniejsza 
deklaracja stanowi podstawę do wystawienia tytułu wykonawczego, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 17 czerwca 
1966 r. o postępowaniu egzekucyjnym w administracji (Dz. U. z  2005 r. Nr 229, poz. 1954 z późn. zm.) 
 

Objaśnienie: 
Podstawy opodatkowania (wyrażone kwotowo) i kwoty podatków zaokrągla się do pełnych złotych w ten sposób, że 
końcówki kwot wynoszące mniej niż 50 groszy pomija się, a końcówki kwot wynoszące 50 i więcej groszy podwyższa się 
do pełnych złotych – zgodnie z art. 63 § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Ordynacja podatkowa (Dz.U. z 2005 r. Nr 8, 
poz. 60, z późn. zm.). 



 Załącznik nr 13 
 

   POLA JASNE WYPEŁNIA PODATNIK, POLA CIEMNE WYPEŁNIA URZĄD CELNY. WYPEŁNIAĆ NA MASZYNIE, KOMPUTEROWO LUB RĘCZNIE DUŻYMI 
DRUKOWANYMI LITERAMI, CZARNYM LUB NIEBIESKIM KOLOREM 

 

 AKC-PA(2) 1/3 

 

1. Numer Identyfikacji Podatkowej podatnika 2. Nr dokumentu 3. Status 

 

AKC-PA  (.....)1)      
 

DEKLARACJA  W  SPRAWIE  PRZEDPŁATY  AKCYZY 
                                                        za 
 

 4. Miesiąc 2) 5. Rok 2) 

 
 
Podstawa prawna: Art. 22 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 6 grudnia 2008 r. o podatku akcyzowym (Dz. U. z 2009 r. Nr 3, poz. 11 z późn. zm.). 

Termin składania:  Do ostatniego dnia miesiąca poprzedzającego miesiąc, w którym wyroby akcyzowe zostaną wyprodukowane.   
 

Miejsce składania:  Urząd celny kierowany przez naczelnika właściwego ze względu na miejsce wykonywania czynności lub wystąpienia stanu faktycznego, 
podlegających opodatkowaniu akcyzą;  
jeżeli czynności podlegające opodatkowaniu akcyzą są wykonywane lub stany faktyczne podlegające opodatkowaniu akcyzą występują na 
obszarze właściwości miejscowej dwóch lub więcej naczelników urzędów celnych, to osoby prawne oraz jednostki organizacyjne niemające 
osobowości prawnej składają deklaracje w urzędzie celnym kierowanym przez naczelnika właściwego ze względu na adres siedziby 
podatnika, a osoby fizyczne – w urzędzie celnym kierowanym przez naczelnika właściwego ze względu na adres zamieszkania;  
jeżeli właściwym organem podatkowym jest Naczelnik Urzędu Celnego I w Warszawie, wówczas miejscem składania jest Urząd Celny I w 
Warszawie. 

A. MIEJSCE I CEL SKŁADANIA DEKLARACJI 
 6. Urząd celny, do którego adresowana jest deklaracja 

 
 
 

7. Cel złożenia formularza (zaznaczyć właściwy kwadrat) 
1. złożenie deklaracji                     2. korekta deklaracji 

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

B.1. DANE IDENTYFIKACYJNE  
 8. Rodzaj podatnika (zaznaczyć właściwy kwadrat) 

 
1. podatnik niebędący osobą fizyczną                                 2. osoba fizyczna 

 9. Nazwa pełna */Nazwisko, pierwsze imię, data urodzenia ** 
 
 
 

B.2. ADRES SIEDZIBY* / ADRES ZAMIESZKANIA** 
 10. Kraj 

 
11. Województwo 12. Powiat 

 13. Gmina 
 

14. Ulica 15. Nr domu 16. Nr lokalu 

 17. Miejscowość 
 

18. Kod pocztowy 19. Poczta 
 

C. KWOTA PRZEDPŁATY AKCYZY 
 Kwota obliczonej przedpłaty akcyzy  

 
 
Kwota z pozycji 121.  

20. 

                                                zł

 Nadwyżka przedpłaty akcyzy  
 
 
Kwota nadwyżki przedpłaty wykazana w ostatniej złożonej deklaracji podatkowej. 

21. 
 
 

                                                zł

 Przedpłata akcyzy do zapłaty *** 
 
Od kwoty z poz. 20 należy odjąć kwotę z poz. 21; jeżeli różnica jest liczbą ujemną należy 
wpisać 0. 

22. 
 
 

                                                zł

1) dla każdej grupy wyrobów akcyzowych należy złożyć oddzielną deklarację AKC-PA wpisując w nawiasie w miejsce kropek odpowiednio literę: A, 
B, C, D, F, I, J lub K (przykładowo jeżeli przedpłata będzie dotyczyła produkcji piwa i zostanie uwzględniona w deklaracji AKC-4/C w miejsce 
kropek należy wpisać literę C, natomiast jeżeli przedpłata będzie dotyczyła produkcji paliw silnikowych i zostanie uwzględniona w deklaracji 
AKC-4/D w miejsce kropek należy wpisać literę D) 

2) należy wpisać miesiąc (i rok), w którym wyroby akcyzowe zostaną wyprodukowane 



   POLA JASNE WYPEŁNIA PODATNIK, POLA CIEMNE WYPEŁNIA URZĄD CELNY. WYPEŁNIAĆ NA MASZYNIE, KOMPUTEROWO LUB RĘCZNIE DUŻYMI DRUKOWANYMI LITERAMI, CZARNYM LUB NIEBIESKIM KOLOREM 

 

AKC-PA(2) 2/3  

 

D. OBLICZENIE KWOTY PRZEDPŁATY AKCYZY  

Lp. Nazwa grupy wyrobów, dla których ustalono 
odrębne stawki podatkowe Ośmiocyfrowy kod CN Podstawa obliczenia 

przedpłaty 3) 

Wartość wg maksymalnej 
ceny detalicznej (dotyczy 

wyrobów tytoniowych) 

Stawka podatku wyrażona 
kwotowo 

Stawka podatku wyrażona 
procentowo 

Kwota przedpłaty w zł 
 

a b c d e f g h 
 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 

 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 

 37. 38. 39. 40. 41. 42 43. 

 44. 45. 46. 47. 48. 49. 50. 

 51. 52. 53. 54. 55. 56. 57. 

 58. 59. 60. 61. 62. 63. 64. 

 65. 66. 67. 68. 69. 70. 71. 

 72. 73. 74. 75. 76. 77. 78. 

 79. 80. 81. 82. 83. 84. 85. 

 86. 87. 88. 89. 90. 91. 92. 

 93. 94. 95. 96. 97. 98. 99. 

 100. 101. 102. 103. 104. 105. 106. 

 107. 108. 109. 110. 111. 112. 113. 

 114. 115. 116. 117. 118. 119. 120. 

 Razem  121. 

3)  ilość wyrobów w hektolitrach, w hektolitrach 100% vol. alkoholu etylowego, w hektolitrach x stopień Plato (% m/m ekstraktu brzeczki podstawowej), w kg, w tys. litrów, w tys. kilogramów, tys. sztuk, GJ, przy czym w przypadku hektolitrów i kilogramów 
ilość zaokrągla się z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku, w przypadku tysięcy litrów, tysięcy kilogramów i tysięcy sztuk ilość zaokrągla się z dokładnością do trzech miejsc po przecinku, a w przypadku GJ ilość zaokrągla się z dokładnością do 
jednego miejsca po przecinku. 
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19/04/BS AKC-PA(2) 3/3 

 

E. OŚWIADCZENIE PODATNIKA LUB OSOBY REPREZENTUJĄCEJ PODATNIKA 
           Oświadczam, że są mi znane przepisy Kodeksu karnego skarbowego o odpowiedzialności za podanie danych niezgodnych z rzeczywistością. 
 122. Imię 

 
123. Nazwisko 

 124. Data wypełnienia deklaracji  (dzień – miesiąc – rok) 
 

125. Podpis (i pieczątka) podatnika lub osoby reprezentującej podatnika 

 126. Numer telefonu i adres e-mail podatnika lub osoby reprezentującej podatnika 
 
 
 

F. ADNOTACJE URZĘDU CELNEGO 
 127. Uwagi urzędu celnego 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 128. Identyfikator przyjmującego formularz 
 
 

129. Podpis przyjmującego formularz 

 
*** Pouczenie: 

W wypadku niewpłacenia w obowiązującym terminie kwoty z poz. 22 lub wpłacenia jej w niepełnej wysokości, niniejsza 
deklaracja stanowi podstawę do wystawienia tytułu wykonawczego, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 17 czerwca 
1966 r. o postępowaniu egzekucyjnym w administracji (Dz. U. z  2005 r. Nr 229, poz. 1954, z późn. zm.). 

 
 

Objaśnienie: 

Podstawy opodatkowania (wyrażone kwotowo) i kwoty przedpłat akcyzy zaokrągla się do pełnych złotych w ten sposób, 
że końcówki kwot wynoszące mniej niż 50 groszy pomija się, a końcówki kwot  wynoszące 50 i więcej groszy 
podwyższa się do pełnych złotych – zgodnie z art. 63 § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Ordynacja podatkowa 
(Dz.U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60, z późn. zm.). 

 



   Załącznik nr 14 
 

WYPEŁNIAĆ NA MASZYNIE, KOMPUTEROWO LUB RĘCZNIE DUŻYMI DRUKOWANYMI LITERAMI, CZARNYM LUB NIEBIESKIM KOLOREM 
 

INF- A(2) 1/2 

 

1. Numer Identyfikacji Podatkowej prowadzącego skład 

 
 
INF-A    
   
 
INFORMACJA  O  ALKOHOLU  ETYLOWYM  W  SKŁADZIE  PODATKOWYM 
 

za 
 
 2. Miesiąc 3. Rok 

 
 
 
 
Podstawa prawna: Art. 21 ust. 6  ustawy z dnia 6 grudnia 2008 r. o podatku akcyzowym (Dz. U. z 2009 r. Nr 3, poz. 11 z późn. zm.). 
Termin składania: Do 25. dnia miesiąca następującego  po miesiącu, którego informacja dotyczy. 
Miejsce składania: Urząd celny kierowany przez naczelnika właściwego ze względu na miejsce wykonywania czynności lub wystąpienia stanu 

faktycznego, podlegających opodatkowaniu akcyzą; jeżeli czynności podlegające opodatkowaniu akcyzą są wykonywane lub 
stany faktyczne podlegające opodatkowaniu akcyzą występują na obszarze właściwości miejscowej dwóch lub więcej 
naczelników urzędów celnych, to osoby prawne oraz jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej składają informacje 
w urzędzie celnym kierowanym przez naczelnika właściwego ze względu na adres siedziby podatnika, a osoby fizyczne – w 
urzędzie celnym kierowanym przez naczelnika właściwego ze względu na adres zamieszkania; jeżeli właściwym organem 
podatkowym jest Naczelnik Urzędu Celnego I w Warszawie, wówczas miejscem składania jest Urząd Celny I w Warszawie. 

A. MIEJSCE I CEL SKŁADANIA INFORMACJI 
 4. Urząd celny, do którego adresowana jest informacja 

 
5. Cel złożenia informacji (zaznaczyć właściwy kwadrat) 
 
1.   złożenie informacji                     2.   korekta informacji 
              
       

B. DANE PODMIOTU PROWADZĄCEGO SKŁAD  
*- dotyczy podmiotów niebędących osobami fizycznymi       **- dotyczy podmiotów będących osobami fizycznymi 

B.1. DANE IDENTYFIKACYJNE 
6. Rodzaj podmiotu (zaznaczyć właściwy kwadrat) 
 

1. podmiot niebędący osobą fizyczną                                   2. osoba fizyczna 

7. Nazwa pełna */Nazwisko, pierwsze imię, data urodzenia ** 
 
 

 

8. Numer akcyzowy  podmiotu  prowadzącego skład 

B.2. ADRES SIEDZIBY* / ADRES ZAMIESZKANIA** 
 9. Kraj 

 
10. Województwo 11. Powiat 

 12. Gmina 
 

13. Ulica 14. Nr domu 15. Nr lokalu 

 16. Miejscowość 
 

17. Kod pocztowy 18. Poczta 

C. DANE O SKŁADZIE PODATKOWYM  

C.1. NUMER AKCYZOWY I ADRES SKŁADU PODATKOWEGO 
 19. Numer akcyzowy składu  

 
 
 

 20. Adres składu podatkowego 
 
 
 



   WYPEŁNIAĆ NA MASZYNIE, KOMPUTEROWO LUB RĘCZNIE DUŻYMI DRUKOWANYMI LITERAMI, CZARNYM LUB NIEBIESKIM KOLOREM 

 

INF- A(2) 2/2 

20/04/BS 

C.2. DANE DOTYCZĄCE WYROBÓW W SKŁADZIE  
w hektolitrach 100 % vol. alkoholu etylowego – z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku 
Zapas początkowy 
Ilość z poz. 30  poprzedniej informacji. 

21. 

Kwota podatku akcyzowego w zawieszeniu odpowiadająca 
zapasowi początkowemu  
 

22. 
 

zł

Ilość wyrobów akcyzowych przyjęta do składu 23. 

Ilość wyprodukowanych wyrobów akcyzowych 24. 

Ilość wyrobów akcyzowych zużytych do produkcji 25. 

Ilość wyrobów akcyzowych wydana ze składu 
z tego: 

26. 
 

 w procedurze zawieszenia 
 

27. 

 poza procedurą zawieszenia 28. 
 

Ubytki lub całkowite zniszczenie 29. 
 

Zapas końcowy  
Suma ilości z poz.: 21, 23 i 24 pomniejszona o ilość wykazaną w poz. 
25, 26 i 29  informacji. 

30. 

Kwota podatku akcyzowego w zawieszeniu odpowiadająca 
zapasowi końcowemu 

31. 
zł

D. PROWADZĄCY SKŁAD LUB OSOBA REPREZENTUJĄCA PROWADZĄCEGO SKŁAD 
 32. Imię 

 
33. Nazwisko 

 34. Data wypełnienia informacji  (dzień – miesiąc – rok) 
 

35. Podpis (i pieczątka) prowadzącego skład lub osoby reprezentującej prowadzącego skład 

 36. Numer  telefonu  i  adres e-mail   
 
 

E. ADNOTACJE URZĘDU CELNEGO 
37. Uwagi urzędu celnego 
 
 
 
 
 
 

 

38. Identyfikator przyjmującego formularz 
 
 

39. Podpis przyjmującego formularz 

 



   Załącznik nr 15 
 

WYPEŁNIAĆ NA MASZYNIE, KOMPUTEROWO LUB RĘCZNIE DUŻYMI DRUKOWANYMI LITERAMI, CZARNYM LUB NIEBIESKIM KOLOREM 
 

INF- B(2) 1/2 

 

1. Numer Identyfikacji Podatkowej prowadzącego skład 

 
 
INF-B   
    
 

INFORMACJA  O WINIE, NAPOJACH FERMENTOWANYCH I WYROBACH 
POŚREDNICH  W SKŁADZIE PODATKOWYM 

za 
 
 2. Miesiąc 3. Rok 

 
 
 
 
 
Podstawa prawna: Art. 21 ust. 6 ustawy z dnia 6 grudnia 2008 r. o podatku akcyzowym (Dz. U. z 2009 r. Nr 3, poz. 11 z późn. zm.). 
Termin składania: Do 25. dnia miesiąca następującego  po miesiącu, którego informacja dotyczy. 
Miejsce składania: Urząd celny kierowany przez naczelnika właściwego ze względu na miejsce wykonywania czynności lub wystąpienia stanu 

faktycznego, podlegających opodatkowaniu akcyzą; jeżeli czynności podlegające opodatkowaniu akcyzą są wykonywane lub 
stany faktyczne podlegające opodatkowaniu akcyzą występują na obszarze właściwości miejscowej dwóch lub więcej 
naczelników urzędów celnych, to osoby prawne oraz jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej składają informacje 
w urzędzie celnym kierowanym przez naczelnika właściwego ze względu na adres siedziby podatnika, a osoby fizyczne – w 
urzędzie celnym kierowanym przez naczelnika właściwego ze względu na adres zamieszkania; jeżeli właściwym organem 
podatkowym jest Naczelnik Urzędu Celnego I w Warszawie, wówczas miejscem składania jest Urząd Celny I w Warszawie. 

A. MIEJSCE I CEL SKŁADANIA INFORMACJI 
 4. Urząd celny, do którego adresowana jest informacja 

 
5. Cel złożenia informacji (zaznaczyć właściwy kwadrat) 
 
1.   złożenie informacji                     2.   korekta informacji 
              
       

B. DANE PODMIOTU PROWADZĄCEGO SKŁAD  
*- dotyczy podmiotów niebędących osobami fizycznymi       **- dotyczy podmiotów będących osobami fizycznymi 

B.1. DANE IDENTYFIKACYJNE 
6. Rodzaj podmiotu (zaznaczyć właściwy kwadrat) 
 

1. podmiot niebędący osobą fizyczną                                    2. osoba fizyczna 

7. Nazwa pełna */Nazwisko, pierwsze imię, data urodzenia ** 
 
 

 

8. Numer akcyzowy  podmiotu  prowadzącego skład 

B.2. ADRES SIEDZIBY* / ADRES ZAMIESZKANIA** 
9. Kraj 
 

10. Województwo 11. Powiat 

12. Gmina 
 

13. Ulica 14. Nr domu 15. Nr lokalu 
 

 

16. Miejscowość 
 

17. Kod pocztowy 18. Poczta 

C. DANE O SKŁADZIE PODATKOWYM  

C.1. NUMER AKCYZOWY I ADRES SKŁADU PODATKOWEGO 
 19. Numer akcyzowy składu  

 
 
 

 20. Adres składu podatkowego 
 
 
 



   WYPEŁNIAĆ NA MASZYNIE, KOMPUTEROWO LUB RĘCZNIE DUŻYMI DRUKOWANYMI LITERAMI, CZARNYM LUB NIEBIESKIM KOLOREM 

 

INF- B(2) 2/2 

21/04/BS 

C.2. DANE DOTYCZĄCE WYROBÓW W SKŁADZIE 
 w hektolitrach – z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku 
Zapas początkowy 
Ilość z poz. 30  poprzedniej informacji. 

21. 

Kwota podatku akcyzowego w zawieszeniu odpowiadająca 
zapasowi początkowemu  
 

22. 
 

zł

Ilość wyrobów akcyzowych przyjęta do składu 23. 

Ilość wyprodukowanych wyrobów akcyzowych 24. 

Ilość wyrobów akcyzowych zużytych do produkcji 25. 

Ilość wyrobów akcyzowych wydana ze składu 
z tego: 

26. 
 

 w procedurze zawieszenia 
 

27. 

 poza procedurą zawieszenia 28. 
 

Ubytki lub całkowite zniszczenie  29. 
 

Zapas końcowy  
Suma ilości z poz.: 21, 23 i 24 pomniejszona o ilość wykazaną w poz. 
25, 26 i 29  informacji. 

30. 

Kwota podatku akcyzowego w zawieszeniu odpowiadająca 
zapasowi końcowemu 

31. 
zł

D. PROWADZĄCY SKŁAD LUB OSOBA REPREZENTUJĄCA PROWADZĄCEGO SKŁAD 
 32. Imię 

 
33. Nazwisko 

 34. Data wypełnienia informacji  (dzień – miesiąc – rok) 
 

35. Podpis (i pieczątka) prowadzącego skład lub osoby reprezentującej prowadzącego skład 

 36. Numer  telefonu  i  adres e-mail   
 
 

E. ADNOTACJE URZĘDU CELNEGO 
37. Uwagi urzędu celnego 
 
 
 
 
 
 

 

38. Identyfikator przyjmującego formularz 
 
 

39. Podpis przyjmującego formularz 

 
 



   Załącznik nr 16 
 

WYPEŁNIAĆ NA MASZYNIE, KOMPUTEROWO LUB RĘCZNIE DUŻYMI DRUKOWANYMI LITERAMI, CZARNYM LUB NIEBIESKIM KOLOREM 
 

INF- C(2) 1/2 

 

1. Numer Identyfikacji Podatkowej prowadzącego skład 

 
 
INF-C    
   
 
INFORMACJA  O PIWIE  W SKŁADZIE PODATKOWYM 
 

za 
 
 2. Miesiąc 3. Rok 

 
 
 
 
Podstawa prawna: Art. 21 ust. 6 ustawy z dnia 6 grudnia 2008 r. o podatku akcyzowym (Dz. U. z 2009 r. Nr 3, poz. 11 z późn. zm.). 
Termin składania: Do 25. dnia miesiąca następującego  po miesiącu, którego informacja dotyczy. 
Miejsce składania: Urząd celny kierowany przez naczelnika właściwego ze względu na miejsce wykonywania czynności lub wystąpienia stanu 

faktycznego, podlegających opodatkowaniu akcyzą; jeżeli czynności podlegające opodatkowaniu akcyzą są wykonywane lub 
stany faktyczne podlegające opodatkowaniu akcyzą występują na obszarze właściwości miejscowej dwóch lub więcej 
naczelników urzędów celnych, to osoby prawne oraz jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej składają informacje 
w urzędzie celnym kierowanym przez naczelnika właściwego ze względu na adres siedziby podatnika, a osoby fizyczne – w 
urzędzie celnym kierowanym przez naczelnika właściwego ze względu na adres zamieszkania; jeżeli właściwym organem 
podatkowym jest Naczelnik Urzędu Celnego I w Warszawie, wówczas miejscem składania jest Urząd Celny I w Warszawie. 

A. MIEJSCE I CEL SKŁADANIA INFORMACJI 
 4. Urząd celny, do którego adresowana jest informacja 

 
5. Cel złożenia informacji (zaznaczyć właściwy kwadrat) 
 
1.   złożenie informacji                     2.   korekta informacji 
              
       

B. DANE PODMIOTU PROWADZĄCEGO SKŁAD  
*- dotyczy podmiotów niebędących osobami fizycznymi       **- dotyczy podmiotów będących osobami fizycznymi 

B.1. DANE IDENTYFIKACYJNE 
6. Rodzaj podmiotu (zaznaczyć właściwy kwadrat) 
 

1. podmiot niebędący osobą fizyczną                                   2. osoba fizyczna 

7. Nazwa pełna */Nazwisko, pierwsze imię, data urodzenia ** 
 
 

 

8. Numer akcyzowy  podmiotu  prowadzącego skład 

B.2. ADRES SIEDZIBY* / ADRES ZAMIESZKANIA** 
9. Kraj 
 

10. Województwo 11. Powiat 

12. Gmina 
 

13. Ulica 14. Nr domu 15. Nr lokalu 
 

 

16. Miejscowość 
 

17. Kod pocztowy 18. Poczta 

C. DANE O SKŁADZIE PODATKOWYM  

C.1. NUMER AKCYZOWY I ADRES SKŁADU PODATKOWEGO 
 19. Numer akcyzowy składu  

 
 
 

 20. Adres składu podatkowego 
 
 
 



   WYPEŁNIAĆ NA MASZYNIE, KOMPUTEROWO LUB RĘCZNIE DUŻYMI DRUKOWANYMI LITERAMI, CZARNYM LUB NIEBIESKIM KOLOREM 

 

INF- C(2) 2/2 

22/04/BS 

C.2. DANE DOTYCZĄCE WYROBÓW W SKŁADZIE 
 w hektolitrach – z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku 
Zapas początkowy 
Ilość z poz. 30  poprzedniej informacji. 

21. 

Kwota podatku akcyzowego w zawieszeniu odpowiadająca 
zapasowi początkowemu  
 

22. 
 

zł

Ilość wyrobów akcyzowych przyjęta do składu 23. 

Ilość wyprodukowanych wyrobów akcyzowych 24. 

Ilość wyrobów akcyzowych zużytych do produkcji 25. 

Ilość wyrobów akcyzowych wydana ze składu 
z tego: 

26. 
 

 w procedurze zawieszenia 
 

27. 

 poza procedurą zawieszenia 28. 
 

Ubytki lub całkowite zniszczenie 29. 
 

Zapas końcowy  
Suma ilości z poz.: 21, 23 i 24 pomniejszona o ilość wykazaną w poz. 
25, 26 i 29  informacji. 

30. 

Kwota podatku akcyzowego w zawieszeniu odpowiadająca 
zapasowi końcowemu 

31. 
zł

D. PROWADZĄCY SKŁAD LUB OSOBA REPREZENTUJĄCA PROWADZĄCEGO SKŁAD 
 32. Imię 

 
33. Nazwisko 

 34. Data wypełnienia informacji  (dzień – miesiąc – rok) 
 

35. Podpis (i pieczątka) prowadzącego skład lub osoby reprezentującej prowadzącego skład 

 36. Numer  telefonu  i  adres e-mail   
 
 

E. ADNOTACJE URZĘDU CELNEGO 
37. Uwagi urzędu celnego 
 
 
 
 
 
 

 

38. Identyfikator przyjmującego formularz 
 
 

39. Podpis przyjmującego formularz 

 



   Załącznik nr 17 
 

WYPEŁNIAĆ NA MASZYNIE, KOMPUTEROWO LUB RĘCZNIE DUŻYMI DRUKOWANYMI LITERAMI, CZARNYM LUB NIEBIESKIM KOLOREM 
 

INF- D(2) 1/2 

 

1. Numer Identyfikacji Podatkowej prowadzącego skład 

 
 
INF-D   
    

 
INFORMACJA  O PALIWACH  SILNIKOWYCH  W SKŁADZIE  PODATKOWYM 

(z wyłączeniem gazu) 
 

za 
 
 2. Miesiąc 3. Rok 

 
 
 
 
 
Podstawa prawna: Art. 21 ust. 6 ustawy z dnia 6 grudnia 2008 r. o podatku akcyzowym (Dz. U. z 2009 r. Nr 3, poz. 11 z późn. zm.). 
Termin składania: Do 25. dnia miesiąca następującego  po miesiącu, którego informacja dotyczy. 
Miejsce składania: Urząd celny kierowany przez naczelnika właściwego ze względu na miejsce wykonywania czynności lub wystąpienia stanu 

faktycznego, podlegających opodatkowaniu akcyzą; jeżeli czynności podlegające opodatkowaniu akcyzą są wykonywane lub 
stany faktyczne podlegające opodatkowaniu akcyzą występują na obszarze właściwości miejscowej dwóch lub więcej 
naczelników urzędów celnych, to osoby prawne oraz jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej składają informacje 
w urzędzie celnym kierowanym przez naczelnika właściwego ze względu na adres siedziby podatnika, a osoby fizyczne – w 
urzędzie celnym kierowanym przez naczelnika właściwego ze względu na adres zamieszkania; jeżeli właściwym organem 
podatkowym jest Naczelnik Urzędu Celnego I w Warszawie, wówczas miejscem składania jest Urząd Celny I w Warszawie. 

A. MIEJSCE I CEL SKŁADANIA INFORMACJI 
 4. Urząd celny, do którego adresowana jest informacja 

 
5. Cel złożenia informacji (zaznaczyć właściwy kwadrat) 
 
1.   złożenie informacji                     2.   korekta informacji 
              
       

B. DANE PODMIOTU PROWADZĄCEGO SKŁAD  
*- dotyczy podmiotów niebędących osobami fizycznymi       **- dotyczy podmiotów będących osobami fizycznymi 

B.1. DANE IDENTYFIKACYJNE 
6. Rodzaj podmiotu (zaznaczyć właściwy kwadrat) 
 

1. podmiot niebędący osobą fizyczną                                   2. osoba fizyczna 

7. Nazwa pełna */Nazwisko, pierwsze imię, data urodzenia ** 
 
 
 

 

8. Numer akcyzowy  podmiotu  prowadzącego skład 

B.2. ADRES SIEDZIBY* / ADRES ZAMIESZKANIA** 
9. Kraj 
 

10. Województwo 11. Powiat 

12. Gmina 
 

13. Ulica 14. Nr domu 15. Nr lokalu 

 

16. Miejscowość 
 

17. Kod pocztowy 18. Poczta 

C. DANE O SKŁADZIE PODATKOWYM  

C.1. NUMER AKCYZOWY I ADRES SKŁADU PODATKOWEGO 
 19. Numer akcyzowy składu  

 
 
 

 20. Adres składu podatkowego 
 
 
 



   WYPEŁNIAĆ NA MASZYNIE, KOMPUTEROWO LUB RĘCZNIE DUŻYMI DRUKOWANYMI LITERAMI, CZARNYM LUB NIEBIESKIM KOLOREM 

 

INF- D(2) 2/2 

23/04/BS 

C.2. DANE DOTYCZĄCE WYROBÓW W SKŁADZIE  
 w tysiącach litrów – z dokładnością do trzech miejsc po przecinku 
Zapas początkowy 
Ilość z poz. 30  poprzedniej informacji. 

21. 

Kwota podatku akcyzowego w zawieszeniu odpowiadająca 
zapasowi początkowemu  
 

22. 
 

zł

Ilość wyrobów akcyzowych przyjęta do składu 23. 

Ilość wyprodukowanych wyrobów akcyzowych 24. 

Ilość wyrobów akcyzowych zużytych do produkcji 25. 

Ilość wyrobów akcyzowych wydana ze składu 
z tego: 

26. 
 

 w procedurze zawieszenia 
 

27. 

 poza procedurą zawieszenia 28. 
 

Ubytki lub całkowite zniszczenie 29. 
 

Zapas końcowy  
Suma ilości z poz.: 21, 23 i 24 pomniejszona o ilość wykazaną w poz. 
25, 26 i 29  informacji. 

30. 

Kwota podatku akcyzowego w zawieszeniu odpowiadająca 
zapasowi końcowemu 

31. 
zł

D. PROWADZĄCY SKŁAD LUB OSOBA REPREZENTUJĄCA PROWADZĄCEGO SKŁAD 
 32. Imię 

 
33. Nazwisko 

 34. Data wypełnienia informacji  (dzień – miesiąc – rok) 
 

35. Podpis (i pieczątka) prowadzącego skład lub osoby reprezentującej prowadzącego skład 

 36. Numer  telefonu  i  adres e-mail   
 
 

E. ADNOTACJE URZĘDU CELNEGO 
37. Uwagi urzędu celnego 
 
 
 
 
 
 

 

38. Identyfikator przyjmującego formularz 
 
 

39. Podpis przyjmującego formularz 

 



   Załącznik nr 18 
 

WYPEŁNIAĆ NA MASZYNIE, KOMPUTEROWO LUB RĘCZNIE DUŻYMI DRUKOWANYMI LITERAMI, CZARNYM LUB NIEBIESKIM KOLOREM 
 

INF- F(2) 1/2 

 

1. Numer Identyfikacji Podatkowej prowadzącego skład 

 
 
INF-F     
 
 
INFORMACJA  O WYROBACH TYTONIOWYCH  W SKŁADZIE PODATKOWYM 
 

za 
 
 2. Miesiąc 3. Rok 

 
 
 
 
Podstawa prawna: Art. 21 ust. 6 ustawy z dnia 6 grudnia 2008 r. o podatku akcyzowym (Dz. U. z 2009 r. Nr 3, poz. 11 z późn. zm.). 
Termin składania: Do 25. dnia miesiąca następującego  po miesiącu, którego informacja dotyczy. 
Miejsce składania: Urząd celny kierowany przez naczelnika właściwego ze względu na miejsce wykonywania czynności lub wystąpienia stanu 

faktycznego, podlegających opodatkowaniu akcyzą; jeżeli czynności podlegające opodatkowaniu akcyzą są wykonywane lub 
stany faktyczne podlegające opodatkowaniu akcyzą występują na obszarze właściwości miejscowej dwóch lub więcej 
naczelników urzędów celnych, to osoby prawne oraz jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej składają informacje 
w urzędzie celnym kierowanym przez naczelnika właściwego ze względu na adres siedziby podatnika, a osoby fizyczne – w 
urzędzie celnym kierowanym przez naczelnika właściwego ze względu na adres zamieszkania; jeżeli właściwym organem 
podatkowym jest Naczelnik Urzędu Celnego I w Warszawie, wówczas miejscem składania jest Urząd Celny I w Warszawie. 

A. MIEJSCE I CEL SKŁADANIA INFORMACJI 
 4. Urząd celny, do którego adresowana jest informacja 

 
5. Cel złożenia informacji (zaznaczyć właściwy kwadrat) 
 
1.   złożenie informacji                     2.   korekta informacji 
              
       

B. DANE PODMIOTU PROWADZĄCEGO SKŁAD  
*- dotyczy podmiotów niebędących osobami fizycznymi       **- dotyczy podmiotów będących osobami fizycznymi 

B.1. DANE IDENTYFIKACYJNE 
6. Rodzaj podmiotu (zaznaczyć właściwy kwadrat) 
 

1. podmiot niebędący osobą fizyczną                                   2. osoba fizyczna 

7. Nazwa pełna */Nazwisko, pierwsze imię, data urodzenia ** 
 
 
 

 

8. Numer akcyzowy  podmiotu  prowadzącego skład 

B.2. ADRES SIEDZIBY* / ADRES ZAMIESZKANIA** 
9. Kraj 
 

10. Województwo 11. Powiat 

12. Gmina 
 

13. Ulica 14. Nr domu 15. Nr lokalu 
 

 

16. Miejscowość 
 

17. Kod pocztowy 18. Poczta 

C. DANE O SKŁADZIE PODATKOWYM  

C.1. NUMER AKCYZOWY I ADRES SKŁADU PODATKOWEGO 
 19. Numer akcyzowy składu  

 
 
 

 20. Adres składu podatkowego 
 
 
 
 



   WYPEŁNIAĆ NA MASZYNIE, KOMPUTEROWO LUB RĘCZNIE DUŻYMI DRUKOWANYMI LITERAMI, CZARNYM LUB NIEBIESKIM KOLOREM 

 

INF- F(2) 2/2 

24/04/BS 

C.2. DANE DOTYCZĄCE WYROBÓW W SKŁADZIE  
 tytoń w kg – z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku Papierosy 

(w sztukach) 
Cygara i cygaretki 

(w sztukach) 
Tytoń do palenia 
(w kilogramach) 

Zapas początkowy 
Papierosy - ilość z poz. 29  poprzedniej informacji. 
Cygara i cygaretki - ilość z poz. 39 poprzedniej informacji. 
Tytoń - ilość z poz. 49 poprzedniej informacji. 

21. 31. 
 

41. 

Kwota podatku akcyzowego w zawieszeniu odpowiadająca 
zapasowi początkowemu  
 

22. (poz. 30 z poprzedniej        
informacji) 

 
zł

32. (poz. 40 z poprzedniej        
informacji) 

 
zł 

42. (poz. 50 z poprzedniej        
informacji) 

 
zł

Ilość wyrobów akcyzowych przyjęta do składu 
 

23. 33. 43. 

Ilość wyprodukowanych wyrobów akcyzowych 24. 34. 44. 

Ilość wyrobów akcyzowych wydana ze składu 
z tego: 

25. 
 

35. 
 

45. 
 

 w procedurze zawieszenia 
 

26. 36. 46. 

 poza procedurą zawieszenia 27. 
 

37. 
 

47. 
 

Ubytki lub całkowite zniszczenie 28. 
 

38. 
 

48. 
 

Zapas końcowy  
. 

29. (suma ilości z poz. 21, 23 
i 24 pomniejszona o ilość 
wykazaną w poz. 25 i 28) 

39. (suma ilości z poz. 31, 33 
i 34 pomniejszona o ilość 
wykazaną w poz. 35 i 38)  

49. (suma ilości z poz. 41, 43 
i 44 pomniejszona o ilość 
wykazaną w poz. 45 i 48) 

Kwota podatku akcyzowego w zawieszeniu odpowiadająca 
zapasowi końcowemu 

30. 
 

zł

40. 
 

 
zł 

50. 

zł

D. PROWADZĄCY SKŁAD LUB OSOBA REPREZENTUJĄCA PROWADZĄCEGO SKŁAD 
 51. Imię 

 
52. Nazwisko 

 53. Data wypełnienia informacji  (dzień – miesiąc – rok) 
 

54. Podpis (i pieczątka) prowadzącego skład lub osoby reprezentującej prowadzącego skład 

 55. Numer  telefonu  i  adres e-mail   
 
 

E. ADNOTACJE URZĘDU CELNEGO 
56. Uwagi urzędu celnego 
 
 
 
 
 
 

 

57. Identyfikator przyjmującego formularz 
 
 

58. Podpis przyjmującego formularz 

 



   Załącznik nr 19 
 

WYPEŁNIAĆ NA MASZYNIE, KOMPUTEROWO LUB RĘCZNIE DUŻYMI DRUKOWANYMI LITERAMI, CZARNYM LUB NIEBIESKIM KOLOREM 
 

INF- I(2) 1/2 

 

1. Numer Identyfikacji Podatkowej prowadzącego skład 

 
 
INF-I     
 
 
INFORMACJA  O PALIWACH OPAŁOWYCH  W SKŁADZIE PODATKOWYM 
 

za 
 
 2. Miesiąc 3. Rok 

 
 
 
 
 
Podstawa prawna: Art. 21 ust. 6 ustawy z dnia 6 grudnia 2008 r. o podatku akcyzowym (Dz. U. z 2009 r. Nr 3, poz. 11 z późn. zm.). 
Termin składania: Do 25. dnia miesiąca następującego  po miesiącu, którego informacja dotyczy. 
Miejsce składania: Urząd celny kierowany przez naczelnika właściwego ze względu na miejsce wykonywania czynności lub wystąpienia stanu 

faktycznego, podlegających opodatkowaniu akcyzą; jeżeli czynności podlegające opodatkowaniu akcyzą są wykonywane lub 
stany faktyczne podlegające opodatkowaniu akcyzą występują na obszarze właściwości miejscowej dwóch lub więcej 
naczelników urzędów celnych, to osoby prawne oraz jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej składają informacje 
w urzędzie celnym kierowanym przez naczelnika właściwego ze względu na adres siedziby podatnika, a osoby fizyczne – w 
urzędzie celnym kierowanym przez naczelnika właściwego ze względu na adres zamieszkania; jeżeli właściwym organem 
podatkowym jest Naczelnik Urzędu Celnego I w Warszawie, wówczas miejscem składania jest Urząd Celny I w Warszawie. 

A. MIEJSCE I CEL SKŁADANIA INFORMACJI 
 4. Urząd celny, do którego adresowana jest informacja 

 
5. Cel złożenia informacji (zaznaczyć właściwy kwadrat) 
 
1.   złożenie informacji                     2.   korekta informacji 
              
       

B. DANE PODMIOTU PROWADZĄCEGO SKŁAD  
*- dotyczy podmiotów niebędących osobami fizycznymi       **- dotyczy podmiotów będących osobami fizycznymi 

B.1. DANE IDENTYFIKACYJNE 
6. Rodzaj podmiotu (zaznaczyć właściwy kwadrat) 
 

1. podmiot niebędący osobą fizyczną                                   2. osoba fizyczna 

7. Nazwa pełna */Nazwisko, pierwsze imię, data urodzenia ** 
 
 
 

 

8. Numer akcyzowy  podmiotu  prowadzącego skład 

B.2. ADRES SIEDZIBY* / ADRES ZAMIESZKANIA** 
9. Kraj 
 

10. Województwo 11. Powiat 

12. Gmina 
 

13. Ulica 14. Nr domu 15. Nr lokalu 
 

 

16. Miejscowość 
 

17. Kod pocztowy 18. Poczta 

C. DANE O SKŁADZIE PODATKOWYM  
C.1. NUMER AKCYZOWY I ADRES SKŁADU PODATKOWEGO 
 19. Numer akcyzowy składu  

 
 
 

 20. Adres składu podatkowego 
 
 
 
 



   WYPEŁNIAĆ NA MASZYNIE, KOMPUTEROWO LUB RĘCZNIE DUŻYMI DRUKOWANYMI LITERAMI, CZARNYM LUB NIEBIESKIM KOLOREM 

 

INF- I(2) 2/2 

25/04/BS 

C.2. DANE DOTYCZĄCE WYROBÓW W SKŁADZIE  
w tysiącach litrów, w tysiącach kilogramów – w obu przypadkach z 
dokładnością do trzech miejsc po przecinku 

tysiące litrów tysiące kilogramów 

Zapas początkowy 
W poz. 21 ilość z poz. 30  poprzedniej informacji; w poz. 32 ilość z 
poz. 40  poprzedniej informacji. 

21. 32. 

Kwota podatku akcyzowego w zawieszeniu odpowiadająca 
zapasowi początkowemu  
 

22. 
 

zł

Ilość wyrobów akcyzowych przyjęta do składu 23. 33. 

Ilość wyprodukowanych wyrobów akcyzowych 24. 34. 

Ilość wyrobów akcyzowych zużytych do produkcji 25. 35. 

Ilość wyrobów akcyzowych wydana ze składu 
z tego: 

26. 
 

36. 
 

 w procedurze zawieszenia 
 

27. 37. 

 poza procedurą zawieszenia 28. 
 

38. 
 

Ubytki lub całkowite zniszczenie 29. 
 

39. 
 

Zapas końcowy  
W poz. 30 suma ilości z poz.: 21, 23 i 24 pomniejszona o ilość 
wykazaną w poz. 25, 26 i 29  informacji; w poz. 40 suma ilości z poz.: 
32, 33 i 34 pomniejszona o ilość wykazaną w poz. 35, 36 i 39  
informacji. 

30. 40. 

Kwota podatku akcyzowego w zawieszeniu odpowiadająca 
zapasowi końcowemu 

31. 
 

zł

D. PROWADZĄCY SKŁAD LUB OSOBA REPREZENTUJĄCA PROWADZĄCEGO SKŁAD 
 41. Imię 

 
42. Nazwisko 

 43. Data wypełnienia informacji  (dzień – miesiąc – rok) 
 

44. Podpis (i pieczątka) prowadzącego skład lub osoby reprezentującej prowadzącego skład 

 45. Numer  telefonu  i  adres e-mail   
 
 

E. ADNOTACJE URZĘDU CELNEGO 
46. Uwagi urzędu celnego 
 
 
 
 
 
 

 

47. Identyfikator przyjmującego formularz 
 
 

48. Podpis przyjmującego formularz 

 



   Załącznik nr 20 
 

WYPEŁNIAĆ NA MASZYNIE, KOMPUTEROWO LUB RĘCZNIE DUŻYMI DRUKOWANYMI LITERAMI, CZARNYM LUB NIEBIESKIM KOLOREM 
 

INF- J(2) 1/2 

 

1. Numer Identyfikacji Podatkowej prowadzącego skład 

 
 
INF-J   
    
 
INFORMACJA  O GAZIE  W SKŁADZIE PODATKOWYM 
 

za 
 
 2. Miesiąc 3. Rok 

 
 
 
 
Podstawa prawna: Art. 21 ust. 6 ustawy z dnia 6 grudnia 2008 r. o podatku akcyzowym (Dz. U. z 2009 r. Nr 3, poz. 11 z późn. zm.). 
Termin składania: Do 25. dnia miesiąca następującego  po miesiącu, którego informacja dotyczy. 
Miejsce składania: Urząd celny kierowany przez naczelnika właściwego ze względu na miejsce wykonywania czynności lub wystąpienia stanu 

faktycznego, podlegających opodatkowaniu akcyzą; jeżeli czynności podlegające opodatkowaniu akcyzą są wykonywane lub 
stany faktyczne podlegające opodatkowaniu akcyzą występują na obszarze właściwości miejscowej dwóch lub więcej 
naczelników urzędów celnych, to osoby prawne oraz jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej składają informacje 
w urzędzie celnym kierowanym przez naczelnika właściwego ze względu na adres siedziby podatnika, a osoby fizyczne – w 
urzędzie celnym kierowanym przez naczelnika właściwego ze względu na adres zamieszkania; jeżeli właściwym organem 
podatkowym jest Naczelnik Urzędu Celnego I w Warszawie, wówczas miejscem składania jest Urząd Celny I w Warszawie. 

A. MIEJSCE I CEL SKŁADANIA INFORMACJI 
 4. Urząd celny, do którego adresowana jest informacja 

 
5. Cel złożenia informacji (zaznaczyć właściwy kwadrat) 
 
1.   złożenie informacji                     2.   korekta informacji 
              
       

B. DANE PODMIOTU PROWADZĄCEGO SKŁAD  
*- dotyczy podmiotów niebędących osobami fizycznymi       **- dotyczy podmiotów będących osobami fizycznymi 

B.1. DANE IDENTYFIKACYJNE 
6. Rodzaj  podmiotu (zaznaczyć właściwy kwadrat) 
 

1. podmiot niebędący osobą fizyczną                                   2. osoba fizyczna 

7. Nazwa pełna */Nazwisko, pierwsze imię, data urodzenia ** 
 
 

 

8. Numer akcyzowy  podmiotu  prowadzącego skład 

B.2. ADRES SIEDZIBY* / ADRES ZAMIESZKANIA** 
9. Kraj 
 

10. Województwo 11. Powiat 

12. Gmina 
 

13. Ulica 14. Nr domu 15. Nr lokalu 
 

 

16. Miejscowość 
 

17. Kod pocztowy 18. Poczta 

C. DANE O SKŁADZIE PODATKOWYM  

C.1. NUMER AKCYZOWY I ADRES SKŁADU PODATKOWEGO 
 19. Numer akcyzowy składu  

 
 
 

 20. Adres składu podatkowego 
 
 
 



   WYPEŁNIAĆ NA MASZYNIE, KOMPUTEROWO LUB RĘCZNIE DUŻYMI DRUKOWANYMI LITERAMI, CZARNYM LUB NIEBIESKIM KOLOREM 

 

INF- J(2) 2/2 

26/04/BS 

C.2. DANE DOTYCZĄCE WYROBÓW W SKŁADZIE  
w tysiącach kg – z dokładnością do trzech miejsc po przecinku 
Zapas początkowy 
Ilość z poz. 30  poprzedniej informacji. 

21. 

Kwota podatku akcyzowego w zawieszeniu odpowiadająca 
zapasowi początkowemu  
 

22. 
 

zł

Ilość wyrobów akcyzowych przyjęta do składu 23. 

Ilość wyprodukowanych wyrobów akcyzowych 24. 

Ilość wyrobów akcyzowych zużytych do produkcji 25. 

Ilość wyrobów akcyzowych wydana ze składu 
z tego: 

26. 
 

 w procedurze zawieszenia 
 

27. 

 poza procedurą zawieszenia 28. 
 

Ubytki lub całkowite zniszczenie 29. 
 

Zapas końcowy  
Suma ilości z poz.: 21, 23 i 24 pomniejszona o ilość wykazaną w poz. 
25, 26 i 29  informacji. 

30. 

Kwota podatku akcyzowego w zawieszeniu odpowiadająca 
zapasowi końcowemu 

31. 
zł

D. PROWADZĄCY SKŁAD LUB OSOBA REPREZENTUJĄCA PROWADZĄCEGO SKŁAD 
 32. Imię 

 
33. Nazwisko 

 34. Data wypełnienia informacji  (dzień – miesiąc – rok) 
 

35. Podpis (i pieczątka) prowadzącego skład lub osoby reprezentującej prowadzącego skład 

 36. Numer  telefonu  i  adres e-mail   
 
 

E. ADNOTACJE URZĘDU CELNEGO 
37. Uwagi urzędu celnego 
 
 
 
 
 
 

 

38. Identyfikator przyjmującego formularz 
 
 

39. Podpis przyjmującego formularz 

 



   Załącznik nr 21 
 

WYPEŁNIAĆ NA MASZYNIE, KOMPUTEROWO LUB RĘCZNIE DUŻYMI DRUKOWANYMI LITERAMI, CZARNYM LUB NIEBIESKIM KOLOREM 
 

INF- K(2) 1/2 

 

1. Numer Identyfikacji Podatkowej prowadzącego skład 

 
 
INF-K   
    

 
INFORMACJA  O  OLEJACH  SMAROWYCH  I  POZOSTAŁYCH  OLEJACH  

W SKŁADZIE  PODATKOWYM 
 

za 
 
 2. Miesiąc 3. Rok 

 
 
 
 
 
Podstawa prawna: Art. 21 ust. 6 ustawy z dnia 6 grudnia 2008 r. o podatku akcyzowym (Dz. U. z 2009 r. Nr 3, poz. 11 z późn. zm.). 
Termin składania: Do 25. dnia miesiąca następującego  po miesiącu, którego informacja dotyczy. 
Miejsce składania: Urząd celny kierowany przez naczelnika właściwego ze względu na miejsce wykonywania czynności lub wystąpienia stanu 

faktycznego, podlegających opodatkowaniu akcyzą; jeżeli czynności podlegające opodatkowaniu akcyzą są wykonywane lub 
stany faktyczne podlegające opodatkowaniu akcyzą występują na obszarze właściwości miejscowej dwóch lub więcej 
naczelników urzędów celnych, to osoby prawne oraz jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej składają informacje 
w urzędzie celnym kierowanym przez naczelnika właściwego ze względu na adres siedziby podatnika, a osoby fizyczne – w 
urzędzie celnym kierowanym przez naczelnika właściwego ze względu na adres zamieszkania; jeżeli właściwym organem 
podatkowym jest Naczelnik Urzędu Celnego I w Warszawie, wówczas miejscem składania jest Urząd Celny I w Warszawie. 

A. MIEJSCE I CEL SKŁADANIA INFORMACJI 
 4. Urząd celny, do którego adresowana jest informacja 

 
5. Cel złożenia informacji (zaznaczyć właściwy kwadrat) 
 
1.   złożenie informacji                     2.   korekta informacji 
              
       

B. DANE PODMIOTU PROWADZĄCEGO SKŁAD  
*- dotyczy podmiotów niebędących osobami fizycznymi       **- dotyczy podmiotów będących osobami fizycznymi 

B.1. DANE IDENTYFIKACYJNE 
6. Rodzaj podmiotu (zaznaczyć właściwy kwadrat) 
 

1. podmiot niebędący osobą fizyczną                                   2. osoba fizyczna 

7. Nazwa pełna */Nazwisko, pierwsze imię, data urodzenia ** 
 
 

 

8. Numer akcyzowy  podmiotu  prowadzącego skład 

B.2. ADRES SIEDZIBY* / ADRES ZAMIESZKANIA** 
9. Kraj 
 

10. Województwo 11. Powiat 

12. Gmina 
 

13. Ulica 14. Nr domu 15. Nr lokalu 
 

 

16. Miejscowość 
 

17. Kod pocztowy 18. Poczta 

C. DANE O SKŁADZIE PODATKOWYM  

C.1. NUMER AKCYZOWY I ADRES SKŁADU PODATKOWEGO 
 19. Numer akcyzowy składu  

 
 
 

 20. Adres składu podatkowego 
 
 
 



   WYPEŁNIAĆ NA MASZYNIE, KOMPUTEROWO LUB RĘCZNIE DUŻYMI DRUKOWANYMI LITERAMI, CZARNYM LUB NIEBIESKIM KOLOREM 

 

INF- K(2) 2/2 

 
27/04/BS 

C.2. DANE DOTYCZĄCE WYROBÓW W SKŁADZIE  
 w tysiącach litrów – z dokładnością do trzech miejsc po przecinku 
Zapas początkowy 
Ilość z poz. 30  poprzedniej informacji. 

21. 

Kwota podatku akcyzowego w zawieszeniu odpowiadająca 
zapasowi początkowemu  
 

22. 
 

zł

Ilość wyrobów akcyzowych przyjęta do składu 23. 

Ilość wyprodukowanych wyrobów akcyzowych 24. 

Ilość wyrobów akcyzowych zużytych do produkcji 25. 

Ilość wyrobów akcyzowych wydana ze składu 
z tego: 

26. 
 

 w procedurze zawieszenia 
 

27. 

 poza procedurą zawieszenia 28. 
 

Ubytki lub całkowite zniszczenie 29. 
 

Zapas końcowy  
Suma ilości z poz.: 21, 23 i 24 pomniejszona o ilość wykazaną w poz. 
25, 26 i 29  informacji. 

30. 

Kwota podatku akcyzowego w zawieszeniu odpowiadająca 
zapasowi końcowemu 

31. 
zł

D. PROWADZĄCY SKŁAD LUB OSOBA REPREZENTUJĄCA PROWADZĄCEGO SKŁAD 
 32. Imię 

 
33. Nazwisko 

 34. Data wypełnienia informacji  (dzień – miesiąc – rok) 
 

35. Podpis (i pieczątka) prowadzącego skład lub osoby reprezentującej prowadzącego skład 

 36. Numer  telefonu  i  adres e-mail   
 
 

E. ADNOTACJE URZĘDU CELNEGO 
37. Uwagi urzędu celnego 
 
 
 
 
 
 

 

38. Identyfikator przyjmującego formularz 
 
 

39. Podpis przyjmującego formularz 

 



Uzasadnienie 

 
W związku z wejściem w życie zmiany do ustawy z dnia  6 grudnia 2008 r. o podatku akcy-
zowym (Dz. U. z 2009 r. Nr 3, poz. 11 z późn. zm.) zaistniała konieczność przygotowania 
zmiany rozporządzenia w sprawie wzorów deklaracji podatkowych dla podatku akcyzowego, 
deklaracji w sprawie przedpłaty akcyzy oraz informacji o wyrobach akcyzowych w składzie 
podatkowym. 

Wzory deklaracji dla podatku akcyzowego określone w załącznikach 1 – 21 (z wyłączeniem 
załącznika 6) do przedmiotowego rozporządzenia otrzymują nowe brzmienie. Różnice pole-
gają między innymi na: 

1) nagłówek deklaracji „AKC-4/AKC-4zh DEKLARACJA DLA PODATKU AKCY-
ZOWEGO” otrzymuje nowe brzmienie: „AKC-4/AKC-4zo DEKLARACJA DLA 
PODATKU AKCYZOWEGO”;  

2) w deklaracjach: AKC-4/A, AKC-4/B, AKC-4/C, AKC-4/D, AKC-4/F, AKC-4/I, 
AKC-4/J i AKC-4/K zmianie ulega nazwa części B i części B.2. Zamiast określenia 
zarejestrowany handlowiec wprowadzono określenie zarejestrowany odbiorca; 

3) część F deklaracji „AKC-4/D PODATEK AKCYZOWY OD PALIW SILNIKO-
WYCH” uległa zmianie z uwagi na konieczność wykazywania ilości biokomponen-
tów dodanych do paliw; 

4) deklaracja „AKC-4/K PODATEK AKCYZOWY OD OLEJÓW SMAROWYCH” 
otrzymuje nowy nagłówek:  „AKC-4/K PODATEK AKCYZOWY OD OLEJÓW 
SMAROWYCH  I  POZOSTAŁYCH OLEJÓW”; 

5) w części F deklaracji „AKC-4/J PODATEK AKCYZOWY OD GAZU” oraz w części 
D deklaracji „AKC-PA (.....) DEKLARACJA W SPRAWIE PRZEDPŁATY AKCY-
ZY” wprowadzono jednostkę GJ; 

6) w deklaracjach AKC-4/A, AKC-4/B, AKC-4/C, AKC-4/D, AKC-4/F, AKC-4/I, AKC-
4/J i AKC-4/K rozszerzone zostało objaśnienie „1)”;   

7) w związku z odstąpieniem od instytucji wpłat miesięcznych (w przypadku podatku od 
energii elektrycznej) zmianie ulegają wzory deklaracji: AKC-4/H i AKC-EN oraz 
wzór deklaracji AKC-4/AKC-4zo, w którym wykreślone zostało pole 33 „kwota wpłat 
miesięcznych” i przenumerowane zostały pozostałe pola;  

8) w części B deklaracji „AKC-4/H PODATEK AKCYZOWY OD ENERGII ELEK-
TRYCZNEJ” wprowadzono dodatkowe pola: 7a-7c, w których wykazywane będą 
kwoty zwolnień z różnych tytułów oddzielnie; 

9) w informacjach o wyrobach akcyzowych w składzie podatkowym (załączniki 14 – 21) 
zmianie uległ opis pola, w którym wykazywane są ubytki. Zamiast: „Ubytki” wpro-
wadzono opis: „Ubytki lub całkowite zniszczenie”; 

10) informacja „INF-K INFORMACJA O OLEJACH SMAROWYCH W SKŁADZIE 
PODATKOWYM” otrzymuje nowy nagłówek: „INF-K  INFORMACJA O OLE-
JACH SMAROWYCH I POZOSTAŁYCH OLEJACH W SKŁADZIE PODATKO-
WYM”; 

11) wzory deklaracji: 
„AKC-4/E PODATEK AKCYZOWY OD SAMOCHODÓW OSOBOWYCH” 
„AKC-PA  DEKLARACJA W SPRAWIE PRZEDPŁATY AKCYZY” 
nie ulegają zmianie. 
 

Kwestie będące przedmiotem niniejszego projektu nie są regulowane przez prawo wspólno-
towe i nie podlegają harmonizacji. 



Projekt rozporządzenia nie podlega notyfikacji zgodnie z trybem przewidzianym w przepi-
sach rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 23 grudnia 2002 r. w sprawie sposobu funkcjo-
nowania krajowego systemu notyfikacji norm i aktów prawnych (Dz. U. Nr 239, poz. 2039, z 
późn. zm.). 

 
 

Ocena skutków regulacji 

 1. Wskazanie podmiotów, na które oddziałuje akt normatywny 
Rozporządzenie oddziałuje na podatników podatku akcyzowego.  

 

 
 2. Wyniki przeprowadzonych konsultacji 

Projekt rozporządzenia będzie przedmiotem konsultacji społecznych.  
Przedmiotowy projekt rozporządzenia został umieszczony w Biuletynie Informacji 
Publicznej (BIP) na stronie internetowej Ministerstwa Finansów (www.mf.gov.pl), 
zgodnie z art. 5 ustawy z dnia 7 lipca 2005r. o działalności lobbingowej  w procesie 
stanowienia prawa (Dz. U. Nr 169, poz. 1414).  
 

 3. Wpływ aktu normatywnego na: 

a)  sektor finansów publicznych, w tym budżet państwa i budżety jednostek sa-
morządu terytorialnego 
Wejście w życie rozporządzenia nie będzie miało wpływu na wydatki budżetu 
państwa.  

b)   rynek pracy 
Wejście w życie rozporządzenia nie będzie miało wpływu na rynek pracy.   

c)   konkurencyjność gospodarki i przedsiębiorczość, w tym na funkcjonowanie 
przedsiębiorstw 
Wejście w życie rozporządzenia nie będzie miało wpływu na konkurencyjność go-
spodarki i przedsiębiorczość, w tym na funkcjonowanie przedsiębiorstw.  

d)   sytuację i rozwój regionalny 
Wejście w życie rozporządzenia nie będzie miało wpływu na sytuację i rozwój re-
gionalny. 

 4. Wskazanie źródeł finansowania 
Źródłem finansowania druku i dystrybucji do izb celnych deklaracji dla podatku akcy-
zowego jest Budżet Resortu (Część 19, Dział 756, Rozdział  75647 Budżetu Państwa). 

 

 

 

 

 

 
 



Projekt 

ROZPORZĄDZENIE 
MINISTRA FINANSÓW1)  

z dnia .............................. 2010 r. 

w sprawie zwolnień od podatku akcyzowego2) 

 

Na podstawie art. 31 ust. 6, art. 38 ust. 2 pkt 1 i 2, art. 39 ust. 1 pkt 2 i art. 113 ust. 1 pkt 1 ustawy 
z dnia 6 grudnia 2008 r. o podatku akcyzowym (Dz. U. z 2009 r. Nr 3, poz. 11, Nr 98, poz. 819, 
Nr 168, poz. 1323, Nr 215, poz. 1667 oraz z 2010 r. Nr 21, poz. 104 i Nr …., poz. …..) zarządza 
się, co następuje: 

Rozdział 1 

Przepisy ogólne 
§ 1. Rozporządzenie określa: 

1) dodatkowe warunki i tryb stosowania zwolnień od akcyzy, o których mowa w art. 30 i 32 
ustawy z dnia 6 grudnia 2008 r. o podatku akcyzowym, zwanej dalej „ustawą”, w szczególności 
w zakresie ewidencjonowania i dokumentowania uprawnienia do stosowania zwolnień; 

2) sytuacje, w których dla zastosowania zwolnienia od akcyzy nie muszą być spełnione niektóre 
albo wszystkie warunki, o których mowa w art. 32 ust. 3 lub 5–13 ustawy; 

3) zwolnienia wyrobów akcyzowych wynikające z przepisów prawa Unii Europejskiej;  

4) szczegółowy zakres oraz warunki i tryb stosowania zwolnień od akcyzy, o których mowa w 
art. 31 ust. 1 ustawy, oraz naczelników urzędów celnych właściwych w sprawach zwrotu 
zapłaconej kwoty akcyzy. 

§ 2. Użyte w rozporządzeniu określenia oznaczają: 

1) siły zbrojne – siły zbrojne, zgodnie z art. I ust. 1 lit. a Umowy między Państwami – Stronami 
Traktatu Północnoatlantyckiego dotyczącej statusu ich sił zbrojnych, sporządzonej w Londynie 
dnia 19 czerwca 1951 r. (Dz. U. z 2000 r. Nr 21, poz. 257); 

                                                 
1) Minister Finansów kieruje działem administracji rządowej – finanse publiczne, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 2 
rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 16 listopada 2007 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania 
Ministra Finansów (Dz. U. Nr 216, poz. 1592). 
2) Niniejsze rozporządzenie dokonuje w zakresie swojej regulacji wdrożenia następujących dyrektyw: 
1) dyrektywy Rady 2008/118/WE z dnia 16 grudnia 2008 r. w sprawie ogólnych zasad dotyczących podatku 
akcyzowego, uchylająca dyrektywę 92/12/EWG (Dz. Urz. WE L 118 z 14.01.2009, str. 9, z późn. zm.; Dz. Urz. UE 
Polskie wydanie specjalne, rozdz. 9, t. l, str. 179, z późn. zm.); 
2) dyrektywy Rady 92/83/EWG z dnia 19 października 1992 r. w sprawie harmonizacji struktury podatków akcyzowych od 
alkoholu i napojów alkoholowych (Dz. Urz. WE L 316 z 31.10.1992, str. 21, z późn. zm.; Dz. Urz. UE Polskie wydanie 
specjalne, rozdz. 9, t. l, str. 206); 
3) dyrektywy Rady 95/59/WE z dnia 27 listopada 1995 r. w sprawie podatków innych niż podatki obrotowe, 
wpływających na spożycie wyrobów tytoniowych (Dz. Urz. WE L 291 z 06.12.1995, str. 40, z późn. zm.; Dz. Urz. UE 
Polskie wydanie specjalne, rozdz. 9, t. l, str. 283, z późn. zm.); 
4) dyrektywy Rady 2003/96/WE z dnia 27 października 2003 r. w sprawie restrukturyzacji wspólnotowych przepisów 
ramowych dotyczących opodatkowania produktów energetycznych i energii elektrycznej (Dz. Urz. UE L 283 z 31.10.2003, 
str. 51, z późn. zm.; Dz. Urz. UE Polskie wydanie specjalne, rozdz. 9, t. l, str. 405, z późn. zm.). 
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2) personel cywilny – personel cywilny, zgodnie z art. I ust. 1 lit. b Umowy między Państwami – 
Stronami Traktatu Północnoatlantyckiego dotyczącej statusu ich sił zbrojnych, sporządzonej w 
Londynie dnia 19 czerwca 1951 r.; 

3) państwo wysyłające – państwo wysyłające, zgodnie z art. I ust. 1 lit. d Umowy między 
Państwami – Stronami Traktatu Północnoatlantyckiego dotyczącej statusu ich sił zbrojnych, 
sporządzonej w Londynie dnia 19 czerwca 1951 r.; 

4) dowództwo sojusznicze – dowództwo sojusznicze, zgodnie z art. 1 lit. c Protokołu 
dotyczącego statusu międzynarodowych dowództw wojskowych, ustanowionych na podstawie 
Traktatu Północnoatlantyckiego, sporządzonego w Paryżu dnia 28 sierpnia 1952 r. (Dz. U. z 
2000 r. Nr 64, poz. 746); 

5) organ wojskowy – Ministra Obrony Narodowej lub upoważnionego przez niego Prezesa 
Agencji Mienia Wojskowego, właściwego dowódcę rodzaju sił zbrojnych lub upoważnionego 
przez niego dowódcę wojskowej jednostki budżetowej; 

6) Kwatera – Kwaterę Główną, o której mowa w art. 2 lit. b Konwencji między Rządem 
Rzeczypospolitej Polskiej, Rządem Królestwa Danii i Rządem Republiki Federalnej Niemiec 
dotyczącej Wielonarodowego Korpusu Północno–Wschodniego, sporządzonej w Szczecinie dnia 
5 września 1998 r. (Dz. U. z 2000 r. Nr 21, poz. 259); 

7) personel zagraniczny Kwatery – osoby oddelegowane do Kwatery lub w niej zatrudnione 
przez każdą ze stron Konwencji, niemające stałego miejsca zamieszkania w Polsce;  

8) członkowie rodzin personelu zagranicznego Kwatery – współmałżonków oraz dzieci będące 
na utrzymaniu osób, o których mowa w pkt 7;  

9) instytucje Wspólnot Europejskich – instytucje Wspólnot Europejskich, do których ma 
zastosowanie Protokół w sprawie przywilejów i immunitetów Wspólnot Europejskich (Dz. U. z 
2004 r. Nr 90, poz. 864), mające siedzibę lub przedstawicielstwo na terytorium kraju; 

10) Centrum Szkolenia Sił Połączonych w Bydgoszczy – Centrum Szkolenia Sił Połączonych, 
uważane za dowództwo sojusznicze, o którym mowa w art. II ust. 2.4 Umowy między Rządem 
Rzeczypospolitej Polskiej a Dowództwem Naczelnego Sojuszniczego Dowódcy Transformacji 
(HQ SACT) dotyczącej ustanowienia i wsparcia Centrum Szkolenia Sił Połączonych (JFTC) 
NATO na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, podpisanej dnia 13 kwietnia 2005 r. w Brukseli 
(Dz. U. Nr 227, poz. 1945); 

11) osoby upoważnione – osoby należące do personelu, o którym mowa w art. II ust. 2.6 i 2.7 
Umowy, o której mowa w pkt 10, z wyłączeniem osób mających stałe miejsce zamieszkania w 
Polsce. 

Rozdział 2 

Dodatkowe warunki i tryb stosowania niektórych zwolnień od akcyzy oraz sytuacje, w 
których dla zastosowania niektórych zwolnień od akcyzy nie muszą być spełnione warunki 

ustawowe 
§ 3. 1. Zwolnienie, o którym mowa w art. 30 ust. 6 i 7 ustawy, ma zastosowanie pod 

warunkiem, że podmiot zużywający zwolnioną energię elektryczną: 

1) prowadzi ewidencję pozwalającą na określenie ilości i sposobu wykorzystania tej energii;  

2) przekazuje do właściwego naczelnika urzędu celnego, do 15. dnia miesiąca następującego po 
miesiącu, w którym nastąpiło zużycie zwolnionej energii, oświadczenie o ilościach i sposobie 
wykorzystania zwolnionej energii elektrycznej. 
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2. Oświadczenie, o którym mowa w ust. 1 pkt 2, powinno zawierać co najmniej: 

1) nazwę i adres siedziby podmiotu zużywającego energię elektryczną oraz jego NIP; 

2) ilość zużytej zwolnionej energii elektrycznej; 

3) cel, na który została zużyta zwolniona energia elektryczna; 

4) datę i miejsce sporządzenia oświadczenia oraz podpis osoby składającej oświadczenie.  
§ 4. 1. Dla celów stosowania zwolnienia określonego w art. 30 ust. 9 pkt 2 ustawy przyjmuje 

się, że alkohol etylowy zawarty w wyrobach nieprzeznaczonych do spożycia przez ludzi nabywany 
wewnątrzwspólnotowo, został skażony środkami skażającymi dopuszczonymi przez państwa 
członkowskie Unii Europejskiej pochodzenia wyrobu, o ile wyroby te były przedmiotem legalnego 
obrotu w jednym z państw członkowskich Unii Europejskiej przed ich przywozem na terytorium 
kraju. 
2. Dokumentami potwierdzającymi dokonanie legalnego obrotu handlowego w państwach 
członkowskich Unii Europejskiej wyrobami, o których mowa w ust. 1, są w szczególności 
faktury w rozumieniu ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 
54, poz. 535, z późn. zm.3)) lub dokumenty przewozowe stosowane w transakcjach pomiędzy 
przedsiębiorcami dokonującymi obrotu tymi wyrobami. 

§ 5. 1. Zwolnienie, o którym mowa w art. 32 ust. 1 pkt 2 ustawy, w przypadku olejów 
opałowych i olejów napędowych, podlegających znakowaniu i barwieniu na podstawie art. 90 
ust. 1 pkt 1 i 3 ustawy, ma zastosowanie pod warunkiem ich prawidłowego oznaczenia i 
zabarwienia, zgodnie z przepisami wydanymi na podstawie art. 90 ust. 3 ustawy, z zastrzeżeniem 
art. 90 ust. 1a ustawy. 

2. Zwolnienie, o którym mowa w art. 32 ust. 1 pkt 2 ustawy, w przypadku dostarczania 
wyrobów, o których mowa w ust. 1, ze składu podatkowego na terytorium kraju do podmiotu 
zużywającego lub od podmiotu pośredniczącego do podmiotu zużywającego, do zbiorników 
innych niż na stałe zamocowane w jednostce pływającej, ma zastosowanie, pod warunkiem że:  

1) podmiot zużywający wykorzystuje zwolnione wyroby do napędu jednostki pływającej o 
długości całkowitej do 15 m i w celu zapewnienia ciągłego prowadzenia działalności 
gospodarczej przez ten podmiot, który posiada taką jednostkę pływającą, zachodzi potrzeba 
korzystania przez niego z tych wyrobów zawartych w zbiornikach innych niż na stałe 
zamocowane w jednostce pływającej; 

2) wydanie zwolnionych wyrobów przez podmiot prowadzący skład podatkowy lub podmiot 
pośredniczący nastąpi po przedstawieniu przez podmiot zużywający upoważnienia właściwego 
naczelnika urzędu celnego do tankowania tych wyrobów do zbiorników innych niż na stałe 
zamocowane w jednostce pływającej. 

3. Upoważnienie, o którym mowa w ust. 2 pkt 2, jest wydawane przez właściwego naczelnika 
urzędu celnego po przedstawieniu przez podmiot zużywający dokumentów, z których wynika, że 
podmiot ten spełnia warunki, o których mowa w ust. 2 pkt 1. 

   § 6. Dla zastosowania zwolnień od akcyzy ze względu na przeznaczenie, o których mowa 
w art. 32 ust. 1 ustawy, nie muszą być spełnione warunki określone w: 

                                                 
3) Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2005 r. Dz. U. Nr 14 poz. 113, Nr 90 poz. 756, Nr 143, 
poz. 1199, Nr 179, poz. 1484, z 2006 r. Nr 143, poz. 1028 i 1029, z 2007 r. Nr  168, poz. 1187, Nr 192, poz.1382, z 
2008 r. Nr 74, poz. 444, Nr 130, poz. 826, Nr 141, poz. 888 i Nr 209, poz. 1320 oraz z 2009 r. Nr 3, poz. 11). 
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1) art. 32 ust. 5 pkt 3 ustawy – w przypadku zwolnień, o których mowa w art. 32 ust. 1 pkt 1 i 2 
ustawy, w sytuacji podmiotu zużywającego, który nie ma miejsca zamieszkania, siedziby i 
miejsca prowadzenia działalności na terytorium kraju, posiadającego statek powietrzny lub 
jednostkę pływającą, który nabywa wyroby akcyzowe zwolnione od akcyzy ze względu na 
przeznaczenie – jeżeli rozpoczęcie użycia tych wyrobów do eksploatacji tego statku 
powietrznego lub tej jednostki pływającej następuje na terytorium kraju; 

2) art. 32 ust. 3 i 5–13 ustawy – w przypadku zwolnienia, o którym mowa w art. 32 ust. 1 pkt 3 
ustawy, w sytuacji używanych do celów opałowych pozostałych węglowodorów gazowych w 
stanie skroplonym, o kodach CN od 2711 12 11 do 2711 19 00, rozlewanych do butli gazowych 
w składzie podatkowym. 

Rozdział 3 

Zwolnienia od akcyzy wynikające z przepisów prawa Unii Europejskiej 
 § 7 . Zwalnia się od akcyzy naftę oznaczoną kodem CN 2710 19 25 przeznaczoną do 
celów oświetleniowych, kosmetycznych lub jako zmywacz antykorozyjny, w przypadkach, o 
których mowa w art. 32 ust. 3, jeżeli spełnione są warunki, o których mowa w art. 32 ust. 5–13 
ustawy. 

 § 8. Zwalnia się od akcyzy rozlewane do butli gazowych w składzie podatkowym i 
przeznaczone do użycia w urządzeniach, maszynach oraz pojazdach niebędących pojazdami 
samochodowymi w rozumieniu ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym 
(Dz. U. z 2005 r. Nr 108, poz. 908, z późn. zm.4)), pozostałe węglowodory gazowe w stanie 
skroplonym o kodach CN od 2711 12 11 do 2711 19 00.  
 § 9. Zwalnia się od akcyzy zużycie energii elektrycznej wyprodukowanej z generatorów o 
łącznej mocy nieprzekraczającej 1 MW, niedostarczanej do instalacji połączonych i 
współpracujących ze sobą, służących do przesyłania energii elektrycznej, pod warunkiem że od 
wyrobów energetycznych wykorzystywanych do produkcji tej energii elektrycznej została 
zapłacona akcyza w należnej wysokości. 

§ 10. Zwalnia się od akcyzy:  

1) olej opałowy, inny niż określony w art. 90 ust. 1 pkt 1 ustawy, wykorzystywany: 

a) do produkcji ciepła i mocy w skojarzeniu, w przypadkach, o których mowa w art. 32 ust. 3 
ustawy, 

b) w pracach rolnych, ogrodniczych, szklarniowych oraz leśnych, w przypadkach, o których 
mowa w art. 32 ust. 3 ustawy, 

2) oleje smarowe oznaczone kodem CN 2710 19 71–83 i 2710 19 87–99, przeznaczone do 
wykorzystania do celów innych niż: napędowe lub opałowe albo jako dodatki lub domieszki do 
paliw silnikowych albo jako oleje smarowe do silników albo do produkcji paliw silnikowych, 
olejów opałowych, dodatków lub domieszek do paliw silnikowych lub olejów smarowych do 
silników, w przypadkach, o których mowa w art. 32 ust. 3 ustawy, 

                                                 
4) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2005 r. Nr 109, poz. 925, Nr 175, 
poz. 1462, Nr 179, poz. 1486 i Nr 180, poz. 1494 i 1497, z 2006 r. Nr 17, poz. 141, Nr 104, poz. 708 i 711, Nr 190, 
poz. 1400, Nr 191, poz. 1410 i Nr 235, poz. 1701, z 2007 r. Nr 52, poz. 343, Nr 57, poz. 381, Nr 99, poz. 661, Nr 
123, poz. 845 i Nr 176, poz. 1238 oraz z 2008 r. Nr 37, poz. 214, Nr 100, poz. 649, Nr 163, poz. 1015 i Nr 209, poz. 
1320. 
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3) oleje napędowe oznaczone kodem CN 2710 19 41 wykorzystywane na cele olejów 
elektroizolacyjnych – transformatorowych oraz olejów procesowych – technologicznych, w 
przypadkach, o których mowa art. 32 ust. 3 pkt 1–3 i 8–9 ustawy, 

– jeżeli spełnione są warunki, o których mowa w art. 32 ust. 5–13 ustawy. 

§ 11. 1. Zwalnia się od akcyzy biokomponenty przeznaczone do paliw ciekłych lub biopaliw 
ciekłych, w rozumieniu odrębnych przepisów, spełniające wymagania jakościowe określone w 
odrębnych przepisach. 

 2. Zwolnienie, o którym mowa w ust. 1 ma zastosowanie w przypadku: 

1) dostarczenia biokomponentów ze składu podatkowego na terytorium kraju do podmiotu 
produkującego paliwa ciekłe lub biopaliwa ciekłe poza składem podatkowym z zastosowaniem 
przedpłaty akcyzy; 

2) nabycia wewnątrzwspólnotowego biokomponentów przez zarejestrowanego odbiorcę w celu 
ich zużycia do produkcji paliw ciekłych lub biopaliw ciekłych poza składem podatkowym z 
zastosowaniem przedpłaty akcyzy; 

3) nabycia wewnątrzwspólnotowego biokomponentów przez zarejestrowanego odbiorcę w celu 
ich dostarczenia do podmiotu produkującego paliwa ciekłe lub biopaliwa ciekłe w składzie 
podatkowym albo poza składem podatkowym z zastosowaniem przedpłaty akcyzy. 

3. Zwolnienie, o którym mowa w ust. 1, ma zastosowanie w przypadku zakończenia procedury 
zawieszenia poboru akcyzy w stosunku do biokomponentów przeznaczonych do paliw ciekłych 
lub biopaliw ciekłych. Podmiotem uprawnionym do zwolnienia jest podmiot zobowiązany do 
zapłaty akcyzy w związku z zakończeniem procedury zawieszenia poboru akcyzy. 

4. Zwolnienie, o którym mowa w ust. 1, ma zastosowanie, jeżeli spełnione są warunki określone 
w art. 32 ust. 5–11 ustawy. 

§ 12. Zwalnia się od akcyzy piwo, wino i napoje fermentowane wytworzone domowym 
sposobem przez osoby fizyczne na własny użytek i nieprzeznaczone do sprzedaży. 

§ 13. 1. Zwalnia się od akcyzy napoje alkoholowe używane:  

1) jako próbki do analiz, niezbędnych prób produkcyjnych lub celów naukowych; 

2) do badań naukowych; 

3) do procesów produkcyjnych, pod warunkiem, że produkt końcowy nie zawiera alkoholu. 

2. Zwolnienia, o których mowa w ust. 1, stosuje się w przypadkach, o których mowa w art. 32 
ust. 3 pkt 1 i 8 ustawy, jeżeli spełnione są warunki, o których mowa w art. 32 ust. 5–11 ustawy. 

§ 14. 1. Zwalnia się od akcyzy alkohol etylowy używany do celów medycznych w 
szpitalach, aptekach i zakładach opieki zdrowotnej, pod warunkiem że będzie stosowany 
wyłącznie: 

1) przy czynnościach leczniczych lub do zabiegów dezynfekcyjnych powierzchni i przedmiotów 
mających bezpośredni kontakt z pacjentem; 

2) do wytwarzania leków recepturowych w aptekach. 

2. Zwolnienia, o których mowa w ust. 1, stosuje się w przypadkach, o których mowa w art. 32 
ust. 3 pkt 1 i 8 ustawy, jeżeli spełnione są warunki, o których mowa w art. 32 ust. 5–11 ustawy. 

 § 15. Zwalnia się od akcyzy: 
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1) napoje alkoholowe pochodzące z przepadku, z chwilą ich sprzedaży przez uprawniony organ 
prowadzącemu skład podatkowy, z przeznaczeniem do przerobu w składzie podatkowym na 
alkohol etylowy, 

2) alkohol etylowy pochodzący z przepadku, z chwilą jego sprzedaży przez uprawnione organy 
szpitalom, aptekom i zakładom opieki zdrowotnej z przeznaczeniem dla celów, o których mowa 
w § 14 ust. 1, 

3) wyroby tytoniowe oznaczone odpowiednio kodami CN 2402 i 2403 10, pochodzące z 
przepadku, z chwilą ich sprzedaży przez uprawniony organ prowadzącemu skład podatkowy, z 
przeznaczeniem do dalszego przerobu tych wyrobów w składzie podatkowym, 

4) wyroby energetyczne pochodzące z przepadku, z chwilą ich sprzedaży przez uprawniony 
organ prowadzącemu skład podatkowy, z przeznaczeniem do przerobu tych wyrobów w składzie 
podatkowym 

– pod warunkiem złożenia przez nabywcę tych wyrobów oświadczenia, że zostaną przeznaczone 
do celów, o których mowa w pkt 1–4. 

   § 16. Zwalnia się od akcyzy alkohol etylowy pozostający jako odpad w procesie 
produkcyjnym, w którym produkt końcowy nie zawiera alkoholu etylowego, pod warunkiem że 
alkohol etylowy zostanie przemieszczony do składu podatkowego z przeznaczeniem do dalszego 
przerobu w tym składzie, jeżeli  spełnione zostaną następujące warunki: 

1)  złożone zostanie zabezpieczenie akcyzowe, 

2)  dołączony zostanie do przemieszczanych wyrobów akcyzowych dokument dostawy wyrobów 
objętych zwolnieniem od akcyzy, 

3)  prowadzona będzie ewidencja wyrobów akcyzowych objętych zwolnieniem. 

 § 17. 1. Zwalnia się od akcyzy podatników produkujących piwo, którzy w roku 
kalendarzowym poprzedzającym rok podatkowy sprzedali: 

1) do 20000 hl piwa – w wysokości 30,00 zł/hl, 

2) do 70000 hl piwa – w wysokości 15,00 zł/hl, 

3) do 150000 hl piwa – w wysokości 12,00 zł/hl, 

4) do 200000 hl piwa – w wysokości 9,00 zł/hl, 

– nie więcej jednak niż 50% kwoty akcyzy obliczonej z zastosowaniem stawki podatku 
akcyzowego określonej w art. 94 ust. 4 ustawy.  

2. Zwolnienie, o którym mowa w ust. 1, jest realizowane przez obniżenie należnej kwoty akcyzy 
o kwotę przysługującego zwolnienia. 

3. Przepis ust. 1 stosuje się do podatników: 

1) prawnie i ekonomicznie niezależnych od innych przedsiębiorców wytwarzających piwo; 

2) posiadających miejsce prowadzenia działalności gospodarczej w odrębnym miejscu niż inni 
przedsiębiorcy zajmujący się produkcją piwa; 

3) niewytwarzających piwa na podstawie licencji uzyskanych od innych przedsiębiorców. 

4. Podatnicy rozpoczynający działalność mogą skorzystać ze zwolnienia, o którym mowa w 
ust. 1, pod warunkiem że: 
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1) w dniu złożenia pierwszej deklaracji podatkowej złożą właściwemu naczelnikowi urzędu 
celnego oświadczenie o zadeklarowanej w tym roku podatkowym sprzedaży piwa w podziale na 
kolejne miesiące, która w skali roku podatkowego nie przekroczy jednego z limitów ilościowych 
określonych w ust. 1; 

2) spełniają warunki określone w ust. 3. 

5. W przypadku gdy w roku podatkowym będącym równocześnie rokiem rozpoczęcia 
działalności, podatnik przekroczy zadeklarowane w oświadczeniu, o którym mowa w ust. 4 
pkt 1, limity ilościowe sprzedaży piwa, do całości sprzedaży piwa w danym roku stosuje się 
stawkę akcyzy dla piwa określoną w ustawie, bez możliwości obniżenia należnej kwoty akcyzy o 
kwotę przysługującego zwolnienia. 

6. Zwolnienie realizowane przez zwrot zapłaconej kwoty akcyzy przysługuje podmiotom 
dokonującym nabycia wewnątrzwspólnotowego piwa lub importu piwa, którzy przedstawią 
zaświadczenie władz skarbowych właściwych dla zagranicznego producenta piwa, że piwo 
pochodzi od producenta spełniającego warunki określone w ust. 1 i 3.  

7. Podmiotom, o których mowa w ust. 6, przysługuje zwolnienie od akcyzy w wysokości 
stanowiącej iloczyn ilości nabytego lub importowanego piwa oraz: 

1) kwoty 30,00 zł/hl – w przypadku gdy nabywane lub importowane piwo zostało 
wyprodukowane przez producenta zagranicznego, którego roczna sprzedaż piwa nie przekraczała 
w roku poprzednim 20000 hl, 

2) kwoty 15,00 zł/hl – w przypadku gdy nabywane lub importowane piwo zostało 
wyprodukowane przez producenta zagranicznego, którego roczna sprzedaż piwa nie przekraczała 
w roku poprzednim 70000 hl, 

3) kwoty 12,00 zł/hl – w przypadku gdy nabywane lub importowane piwo zostało 
wyprodukowane przez producenta zagranicznego, którego roczna sprzedaż piwa nie przekraczała 
w roku poprzednim 150000 hl, 

4) kwoty 9,00 zł/hl – w przypadku gdy nabywane lub importowane piwo zostało 
wyprodukowane przez producenta zagranicznego, którego roczna sprzedaż piwa nie przekraczała 
w roku poprzednim 200000 hl 

– nie więcej jednak niż 50% kwoty akcyzy obliczonej z zastosowaniem stawki podatku 
akcyzowego określonej w art. 94 ust. 4 ustawy.  

8. Zwrot zapłaconej kwoty akcyzy, w przypadku o którym mowa w ust. 6,  następuje na pisemny 
wniosek podatnika, złożony do właściwego naczelnika urzędu celnego w terminie 30 dni od dnia 
dokonania nabycia wewnątrzwspólnotowego lub importu piwa. 

9. Do wniosku, o którym mowa w ust. 8, dołącza się: 

1) dokument potwierdzający zapłatę akcyzy na terytorium kraju; 

2) dokument zgłoszenia celnego – w przypadku importu;  

3) administracyjny dokument towarzyszący lub uproszczony dokument towarzyszący – w 
przypadku nabycia wewnątrzwspólnotowego. 

10. Zwrotu zapłaconej kwoty akcyzy dokonuje, w drodze decyzji, właściwy naczelnik urzędu 
celnego, w terminie 30 dni od dnia złożenia wniosku, o którym mowa w ust. 8, wraz z 
dokumentami, o których mowa w ust. 9.  

§ 18. Zwalnia się od akcyzy wyroby tytoniowe, z chwilą ich przeznaczenia do badań 
naukowych oraz badań związanych z jakością produktu, w przypadkach o których mowa w art. 
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32 ust. 3 pkt 1 i 8 ustawy, jeżeli spełnione są warunki, o których mowa w art. 32 ust. 5 pkt 3 i ust. 
7–9 ustawy. 

   § 19. 1. Zwalnia się od akcyzy napoje alkoholowe i wyroby tytoniowe z chwilą ich 
sprzedaży, podróżnym podróżującym poza terytorium Unii Europejskiej, w sklepach 
usytuowanych na terenie wolnych obszarów celnych lub składów wolnocłowych w portach 
lotniczych lub portach morskich zlokalizowanych na przejściach granicznych. 

2. Zwolnienie, o którym mowa w ust. 1, realizowane jest przez zwrot zapłaconej kwoty akcyzy 
oraz ma zastosowanie, pod warunkiem że: 

1) wyroby, o których mowa w ust. 1, zostaną sprzedane podróżnym, w odniesieniu do których 
dokonano sprawdzenia, że ich portem przeznaczenia jest port poza terytorium Unii   
Europejskiej; 

2) sprzedawca prowadzi dokumentację handlową pozwalającą na określenie wyrobów 
akcyzowych sprzedawanych podróżnym podróżującym poza terytorium Unii Europejskiej; 

3) sprzedawca wyodrębni na terenie sklepu wyroby akcyzowe przeznaczone do sprzedaży 
podróżnym udającym się poza terytorium Unii Europejskiej, od innych wyrobów akcyzowych.  

3. Dokumentacja handlowa, o której mowa w ust. 2 pkt 2, powinna zawierać co najmniej: 

1) numer biletu lub numer karty pokładowej nabywcy, a w przypadku sprzedaży napojów 
alkoholowych i wyrobów tytoniowych członkom załóg – numer dokumentu identyfikującego 
nabywcę jako członka załogi; 

2) numer lotu lub rejsu nabywcy; 

3) informację o porcie przeznaczenia nabywcy;  

4) nazwę, ilość i cenę wyrobu akcyzowego. 

4. Zwrot zapłaconej kwoty akcyzy, w przypadku o którym mowa w ust. 2, następuje na pisemny 
wniosek sprzedawcy, złożony do właściwego naczelnika urzędu celnego. Wniosek składany jest 
za okresy miesięczne do 25. dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym sprzedano 
wyroby, o których mowa w ust. 1.  

5. Do wniosku, o którym mowa w ust. 4, dołącza się dokumenty potwierdzające zapłatę akcyzy 
na terytorium kraju od sprzedanych napojów alkoholowych i wyrobów tytoniowych podróżnym, 
o których mowa w ust. 1.  

6. Zwrotu zapłaconej kwoty akcyzy dokonuje, w drodze decyzji, właściwy naczelnik urzędu 
celnego, w terminie 30 dni od dnia złożenia wniosku, o którym mowa w ust. 4, wraz z 
dokumentami, o których mowa w ust. 5.  

   § 20. 1. Zwalnia się od akcyzy z chwilą sprzedaży alkohol etylowy i produkty pośrednie 
w opakowaniach o pojemności nie większej niż 50 ml, wina i napoje fermentowane w 
opakowaniach nie większych niż 1 l, piwo w opakowaniach nie większych niż 0,5 l i papierosy w 
opakowaniach zawierających nie więcej niż 30 sztuk, tytoń do palenia w opakowaniach nie 
większych niż 40 g, dostarczane ze składu podatkowego na terytorium kraju lub, w przypadku 
importowanych wyrobów dostarczane z wolnego obszaru celnego i składu wolnocłowego na 
pokłady samolotów, statków oraz promów morskich, pod warunkiem, że są rozdawane lub 
sprzedawane do bezpośredniej konsumpcji przez podróżnych lub załogę podczas trwania 
podróży w rejsach międzynarodowych. 

2. Zwolnienie, o którym mowa w ust. 1, stosuje się również w przypadku: 
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1) alkoholu etylowego i produktów pośrednich w opakowaniach o pojemności większej niż 50 
ml, 

2) win i napojów fermentowanych w opakowaniach o pojemności większej niż 1 l, 

3) piwa w opakowaniach o pojemności większej niż 0,5 l 

– pod warunkiem że te wyroby, przed rozdaniem lub sprzedażą do bezpośredniej konsumpcji 
przez podróżnych lub załogę podczas trwania podróży w rejsach międzynarodowych, są 
rozlewane do naczyń stosowanych zwyczajowo w gastronomii do spożywania takich wyrobów. 

3. Zwolnienia, o których mowa w ust. 1 i 2, mają zastosowanie, pod warunkiem że: 

1) nabywca wyrobów pochodzących z importu, przy ich wyprowadzaniu z wolnego obszaru 
celnego lub składu wolnocłowego, złoży naczelnikowi urzędu celnego oświadczenie, że 
nabywane wyroby akcyzowe będą przeznaczone wyłącznie do bezpośredniej konsumpcji przez 
podróżnych lub załogę podczas trwania podróży;  

2) sprzedaż lub rozdanie wyrobów akcyzowych podróżnym lub załodze nastąpi podczas trwania 
podróży, opakowania jednostkowe wyrobów akcyzowych, o których mowa w ust. 1, 
sprzedawanych lub rozdawanych podróżnym lub załodze zostaną otwarte przed rozdaniem lub 
sprzedażą, a alkohol etylowy lub produkty pośrednie w opakowaniach o pojemności większej niż 
50 ml, wino i napoje fermentowane w opakowaniach o pojemności większej niż 1 l i piwo w 
opakowaniach o pojemności większej niż 0,5 l, zostaną rozlane i podane w stosowanych 
zwyczajowo w gastronomii naczyniach; 

3) w przypadku podróży statkiem lub promem morskim, podróż ta odbywa się z bezpośrednim 
wpłynięciem do zagranicznego portu, który oddalony jest od polskich wód terytorialnych co 
najmniej o 40 mil morskich. 

4. Zwolnienia, o których mowa w ust. 1 i 2, mają również zastosowanie do importowanych 
wyrobów dopuszczonych do obrotu lub objętych procedurą powrotnego wywozu z 
przeznaczeniem do bezpośredniej konsumpcji przez podróżnych lub załogę podczas trwania 
podróży w rejsach międzynarodowych, o ile wyroby te były objęte uprzednio procedurą składu 
celnego na rzecz podmiotu nabywającego te wyroby z przeznaczeniem do bezpośredniej 
konsumpcji przez podróżnych lub załogę podczas trwania podróży w rejsach międzynarodowych 
i są dostarczane bezpośrednio ze składu celnego na pokłady samolotów, statków lub promów 
morskich.  

 § 21. 1. Zwalnia się od akcyzy wyroby akcyzowe nieprzydatne do spożycia, dalszego 
przerobu lub zużycia, w przypadku ich zniszczenia. 

2. Zwolnienie, o którym mowa w ust. 1, ma zastosowanie pod warunkiem, że wyroby akcyzowe 
zostały zniszczone, na warunkach i w trybie określonym w odrębnych przepisach. 

Rozdział 4 

Szczegółowy zakres oraz warunki i tryb stosowania zwolnień od akcyzy,  
o których mowa w art. 31 ust. 1 ustawy 

 § 22. 1. Zwolnienie od akcyzy realizowane przez zwrot zapłaconej kwoty akcyzy z tytułu 
nabycia na terytorium kraju wyrobów akcyzowych, z zastrzeżeniem ust. 2, przysługuje: 

1) obcym przedstawicielstwom dyplomatycznym, urzędom konsularnym, organizacjom 
międzynarodowym, członkom ich personelu oraz innym osobom zrównanym z nimi na 
podstawie ustaw, umów lub zwyczajów międzynarodowych – w ilości (wartości) wynikającej z 
porozumień międzynarodowych lub zasady wzajemności; 
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2) instytucjom Wspólnot Europejskich – dla ich celów służbowych, gdy wartość wyrobów 
akcyzowych wskazanych na fakturze wynosi co najmniej 500 złotych łącznie z podatkiem od 
towarów i usług. 

2. W przypadku nabycia na terytorium kraju samochodu osobowego przez podmioty, o których 
mowa w ust. 1, na cele wskazane w tym przepisie, zwrot zapłaconej kwoty akcyzy przysługuje 
pod warunkiem, że samochód ten nie zostanie sprzedany, wynajęty lub oddany do korzystania na 
podstawie umowy o podobnym charakterze, podmiotom innym niż wymienione w niniejszym 
przepisie, przez okres 3 lat, licząc od daty nabycia w kraju.  

3. Minister właściwy do spraw zagranicznych informuje Naczelnika Urzędu Celnego I w 
Warszawie oraz podmioty, o których mowa w ust. 1 pkt 1, o ilości (wartości) wyrobów 
akcyzowych, których nabycie uprawnia do zwolnienia od akcyzy.  

 § 23. 1. Podstawą do obliczenia zapłaconej kwoty akcyzy podlegającej zwrotowi na rzecz 
podmiotów, o których mowa w § 22, jest faktura wystawiona w trzech egzemplarzach przy 
zakupie wyrobów akcyzowych, której oryginał wraz z kopią otrzymują te podmioty. 

2. Kwotę akcyzy, o której mowa w ust. 1, oblicza się na podstawie stawki akcyzy obowiązującej 
w dniu dokonania zakupu. 

 § 24. 1. Zwrotu zapłaconej kwoty akcyzy od wyrobów akcyzowych nabytych przez 
podmioty, o których mowa w § 22, dokonuje Naczelnik Urzędu Celnego I w Warszawie w 
oparciu o złożony przez te podmioty wniosek w sprawie zwrotu zapłaconej kwoty akcyzy.  

2. Wniosek, o którym mowa w ust. 1 określa: 

1) zapłaconą kwotę akcyzy, o zwrot której ubiegają się podmioty, o których mowa w § 22, 
z wyszczególnieniem: 

a) kwoty akcyzy związanej z nabyciem wyrobów akcyzowych na cele służbowe lub 
prywatne – w przypadku podmiotów, o których mowa w § 22 ust. 1 pkt 1, lub 

b) kwoty akcyzy związanej z nabyciem wyrobów akcyzowych na cele służbowe – 
w przypadku podmiotów, o których mowa w § 22 ust. 1 pkt 2; 

2) numer rachunku bankowego, na który ma zostać dokonany zwrot zapłaconej kwoty akcyzy. 

3. Do wniosku, o którym mowa w ust. 1, dołącza się: 

1) wykaz wyrobów akcyzowych nabytych odpowiednio na cele służbowe lub prywatne przez 
podmioty, o których mowa w § 22;  

2) listę członków personelu podmiotów, o których mowa w § 22 ust. 1 pkt 1, które nabyły 
wyroby akcyzowe na cele prywatne, wraz z podaniem zapłaconych kwot akcyzy przypadających 
do zwrotu z tytułu dokonanego nabycia; 

3) oryginały faktur, a w przypadku gdy wniosek składają instytucje Wspólnot Europejskich lub 
gdy oryginały faktur zostały dołączone do wniosku w sprawie zwrotu podatku od towarów i 
usług – uwierzytelnione kopie tych faktur.  

4. Minister właściwy do spraw zagranicznych potwierdza wykaz, o którym mowa w ust. 3 pkt 1 
oraz listę, o której mowa w ust. 3 pkt 2.  

5. Wniosek w sprawie zwrotu zapłaconej kwoty akcyzy składany jest za każdy kwartał do 25. 
dnia miesiąca następującego po kwartale, za który składany jest wniosek, i powinien obejmować 
kwoty akcyzy wynikające z faktur otrzymanych w danym kwartale, z wyjątkiem wniosku 
instytucji Wspólnot Europejskich składanego za okresy roczne uwzględniającego zapłacone 
kwoty akcyzy z faktur otrzymanych w danym roku. 
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6. W razie powstania uzasadnionych wątpliwości dotyczących prawidłowości wniosku, o którym 
mowa w ust. 1, Naczelnik Urzędu Celnego I w Warszawie zwraca się do podmiotu składającego 
wniosek o złożenie niezbędnych wyjaśnień; w przypadku podmiotów, o których mowa w § 22 
ust. 1 pkt 1, Naczelnik Urzędu Celnego I w Warszawie informuje jednocześnie o tym ministra 
właściwego do spraw zagranicznych. 

 § 25. 1. Zwrotu zapłaconej kwoty akcyzy dokonuje Naczelnik Urzędu Celnego I w 
Warszawie na rachunek bankowy wskazany we wniosku, o którym mowa w § 24 ust. 1, w 
terminie 30 dni od dnia jego złożenia, z zastrzeżeniem ust. 2 i ust. 3. 

2. W przypadku podmiotów, o których mowa w § 22 ust. 1 pkt 2, zwrot zapłaconej kwoty akcyzy 
jest dokonywany w terminie 6 miesięcy od dnia złożenia wniosku. 

3. W przypadku określonym w § 24 ust. 6 zwrot zapłaconej kwoty akcyzy następuje w terminie 
30 dni od dnia otrzymania wyjaśnień od podmiotu składającego wniosek, według kwot 
faktycznie uznanych. 

 § 26. 1. Po rozpatrzeniu wniosku, o którym mowa w § 24 ust. 1, każda faktura, z której 
wynika zwrot zapłaconej kwoty akcyzy, podlega ostemplowaniu okrągłą pieczęcią Urzędu 
Celnego I w Warszawie oraz przedziurkowaniu, w celu uniknięcia ponownego użycia. 

2. Po dokonaniu zwrotu zapłaconej kwoty akcyzy, Naczelnik Urzędu Celnego I w Warszawie 
zwraca ostemplowane oraz przedziurkowane faktury wnioskodawcy. 

 § 27. 1. W przypadku gdy wyrób akcyzowy zostaje zwrócony, a podmioty, o których 
mowa w § 22, żądają zwrotu zapłaconej ceny, sprzedawca zwraca należność pod warunkiem 
otrzymania od tych podmiotów oryginału faktury. O dokonanym zwrocie sprzedawca informuje 
Naczelnika Urzędu Celnego I w Warszawie, przekazując równocześnie otrzymany oryginał 
faktury. 

2. W przypadku gdy zwrot należności, o której mowa w ust. 1, nastąpił po dokonaniu, zgodnie z  
§ 24–26, zwrotu kwoty zapłaconej akcyzy wynikającej z faktury, kwotę akcyzy zwracanej za 
następny okres pomniejsza się o tę kwotę. 

3. W przypadku gdy podmiot nie składa wniosku o zwrot zapłaconej kwoty akcyzy za następny 
okres, kwotę akcyzy wynikającą z faktury, o której mowa w ust. 2, zwraca się na właściwy 
rachunek bankowy Izby Celnej w Warszawie nie później niż w terminie: 

1) 6 miesięcy od dnia otrzymania zwrotu kwoty zapłaconej akcyzy – w przypadku podmiotów, o 
których mowa w § 22 ust. 1 pkt 1; 

2) jednego roku od dnia otrzymania zwrotu kwoty zapłaconej akcyzy – w przypadku podmiotów, 
o których mowa w § 22 ust. 1 pkt 2. 

 § 28. 1. W przypadku nabycia wewnątrzwspólnotowego wyrobów akcyzowych przez 
podmioty, o których mowa w § 22, z wyłączeniem paliw silnikowych do napędu pojazdów 
samochodowych, stosuje się przepisy rozporządzenia Komisji (WE) nr 31/96 z dnia 10 stycznia 
1996 r. w sprawie świadectwa zwolnienia z podatku akcyzowego (Dz. Urz. WE L 8 z 
11.01.1996, Polskie wydanie specjalne, rozdz. 9, t. 1, str. 297). 

2. W przypadku nabycia wewnątrzwspólnotowego wyrobów akcyzowych przez podmioty, 
o których mowa w § 22 ust. 1 pkt 1, administracyjny dokument towarzyszący oraz świadectwo 
zwolnienia z podatku akcyzowego podlegają weryfikacji przez ministra właściwego do spraw 
zagranicznych, który wypełnia pola 2 i 6 świadectwa zwolnienia. 

 § 29. 1. Na zasadzie wzajemności zwalnia się od akcyzy import lub nabycie 
wewnątrzwspólnotowe samochodów osobowych przez podmioty, o których mowa w § 22 ust. 1 
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pkt 1, z wyjątkiem organizacji międzynarodowych, w stosunku do których znajdują zastosowanie 
odpowiednie postanowienia zawarte w odrębnych umowach międzynarodowych.  

2. Zwolnienie od akcyzy przysługuje również podmiotom, o których mowa w § 22 ust. 1 pkt 2, z 
tytułu nabycia wewnątrzwspólnotowego samochodów osobowych przeznaczonych do użytku 
służbowego tych podmiotów.  

3. Zwolnienie samochodów, o których mowa w ust. 1 i 2, przysługuje pod warunkiem, że 
samochody te nie zostaną sprzedane, wynajęte lub oddane do korzystania na podstawie umowy o 
podobnym charakterze przez okres trzech lat, licząc od daty ich wewnątrzwspólnotowego 
nabycia lub dopuszczenia do obrotu – w przypadku importu. 

4. Niezachowanie wymaganego okresu, o którym mowa w ust. 3, powoduje powstanie 
obowiązku podatkowego, z wyjątkiem sytuacji, gdy sprzedaż, najem lub oddanie do korzystania 
na podstawie innej umowy o podobnym charakterze nastąpi odpowiednio na rzecz podmiotów, 
o których mowa w § 22 ust. 1 pkt 1 albo pkt 2.  

 § 30. 1. Zwolnienie realizowane przez zwrot zapłaconej kwoty akcyzy przysługuje 
organowi wojskowemu z tytułu nabycia na terytorium kraju wyrobów energetycznych 
przeznaczonych na cele napędowe oraz smarów, zwanych dalej „paliwami”, które są następnie 
udostępniane odpłatnie siłom zbrojnym, o których mowa w art. 31 ust. 2 ustawy, wyłącznie do 
użytku w służbowych pojazdach, statkach powietrznych i okrętach tych sił lub służbowych 
pojazdach towarzyszącego im personelu cywilnego, podczas ich przebywania na terytorium 
kraju. 

2. W przypadku, o którym mowa w ust. 1, zwrot zapłaconej kwoty akcyzy, przysługuje, gdy siły 
zbrojne w całości dokonały zapłaty należności za nabyte paliwa. 

3. Zwrot zapłaconej kwoty akcyzy następuje na wniosek organu wojskowego złożony w terminie 
do 90 dni od dnia zakończenia pobytu sił zbrojnych na terytorium kraju. 

4. Wniosek, o którym mowa w ust. 3, składa się: 

1) Naczelnikowi Urzędu Celnego I w Warszawie – w przypadku zakupów dokonywanych przez 
Ministra Obrony Narodowej lub upoważnionego przez niego Prezesa Agencji Mienia 
Wojskowego, Dowódcę Wojsk Lądowych oraz Dowódcę Wojsk Lotniczych i Obrony 
Powietrznej lub odpowiednio upoważnionych przez nich dowódców wojskowych jednostek 
budżetowych; 

2) Naczelnikowi Urzędu Celnego w Gdyni – w przypadku zakupów dokonywanych przez 
Dowódcę Marynarki Wojennej lub upoważnionego przez niego dowódcę wojskowej jednostki 
budżetowej. 

5. Wniosek, o którym mowa w ust. 3, zawiera: 

1) wskazanie okresu przebywania sił zbrojnych na terytorium kraju; 

2) określenie kwoty akcyzy o zwrot której ubiega się organ wojskowy; 

3) numer rachunku bankowego na który ma zostać dokonany zwrot zapłaconej kwoty akcyzy. 

6. Do wniosku, o którym mowa w ust. 3, dołącza się: 

1) wykaz paliw udostępnionych odpłatnie siłom zbrojnym i ich personelowi cywilnemu 
zawierający: 

a) oznaczenie Państwa wysyłającego, 

b) określenie rodzaju i ilości paliw, 



 13

c) poświadczenie odbioru paliw, 

d) wyliczenie kwoty akcyzy na podstawie faktur nabycia; 

2) listę personelu sił zbrojnych oraz personelu cywilnego; 

3) oryginały faktur, na podstawie których organ wojskowy nabył paliwa; 

4) oryginały faktur, z których wynikają wnioskowane kwoty zwrotu zapłaconej kwoty akcyzy i 
ich uwierzytelnione kopie, jeżeli oryginały zostały dołączone do wniosku o zwrot podatku od 
towarów i usług; 

5) kopie faktur, z których wynikają obciążenia sił zbrojnych za udostępnione paliwa. 

7. Wykaz, o którym mowa w ust. 6 pkt 1, oraz faktury, o których mowa w ust. 6 pkt 3–5, 
stanowią podstawę do obliczenia kwoty akcyzy podlegającej zwrotowi na rzecz organu 
wojskowego. 

8. Zwrotu zapłaconej kwoty akcyzy dokonuje właściwy naczelnik urzędu celnego, o którym 
mowa w ust. 4, na rachunek bankowy wskazany we wniosku, o którym mowa ust. 3, w terminie 
do 90 dni od dnia otrzymania tego wniosku wraz z dokumentami, o których mowa w ust. 6, z 
zastrzeżeniem ust. 11. 

9. W razie powstania uzasadnionych wątpliwości dotyczących sporządzonego wniosku, o którym 
mowa w ust. 3, właściwy naczelnik urzędu celnego, o którym mowa w ust. 4, przekazuje go wraz 
z dokumentami wymienionymi w ust. 6, do zaopiniowania, organowi sprawującemu, na 
podstawie odrębnych przepisów, nadzór nad organem wojskowym, a w przypadku Ministra 
Obrony Narodowej – temu organowi. 

10. Organ nadzorujący, o którym mowa w ust. 9, przekazuje opinię właściwemu naczelnikowi 
urzędu celnego, o którym mowa w ust. 4, w terminie 30 dni od dnia otrzymania wniosku. 

11. W przypadku, o którym mowa w ust. 9, zwrot zapłaconej kwoty akcyzy może nastąpić w 
terminie późniejszym niż określony w ust. 8, według kwot faktycznie uznanych, nie później 
jednak niż w terminie 30 dni od dnia otrzymania opinii organu sprawującego nadzór nad 
organem wojskowym. 

12. Po rozpatrzeniu wniosku, o którym mowa w ust. 3, każda oryginalna faktura, z której 
wynikają kwoty do zwrotu akcyzy, podlega ostemplowaniu pieczęcią właściwego urzędu celnego 
oraz przedziurkowaniu, w celu uniknięcia ponownego ich użycia. 

13. Po dokonaniu zwrotu zapłaconej kwoty akcyzy właściwy naczelnik urzędu celnego, o którym 
mowa w ust. 4, zwraca ostemplowane oraz przedziurkowane faktury wnioskodawcy. 

 § 31. 1. Zwalnia się od akcyzy import oraz nabycie wewnątrzwspólnotowe paliw przez 
siły zbrojne Państwa wysyłającego, o których mowa w art. 31 ust. 2 ustawy, przeznaczonych 
wyłącznie do użytku w służbowych pojazdach, statkach powietrznych i okrętach sił zbrojnych 
lub służbowych pojazdach towarzyszącego im personelu cywilnego, podczas ich przebywania na 
terytorium kraju. 

2. Warunkiem zastosowania zwolnień, o których mowa w ust. 1, jest przedstawienie organowi 
celnemu dokumentów, z których wynika, że paliwa są sprowadzane przez uprawnione podmioty 
i nie zostaną wykorzystane do celów innych niż określone w tym przepisie oraz nie będą 
podlegały czynnościom określonym w art. 8 ustawy, będącym przedmiotem opodatkowania 
podatkiem akcyzowym. 

3. Nabycie wewnątrzwspólnotowe, o którym mowa w ust. 1, może być dokonane wyłącznie w 
procedurze zawieszenia poboru akcyzy oraz z zastosowaniem przepisów rozporządzenia Komisji 
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(WE) nr 31/96 z dnia 10 stycznia 1996 r. w sprawie świadectwa zwolnienia z podatku 
akcyzowego. 

4. Świadectwo zwolnienia, o którym mowa w ust. 3, weryfikuje Minister Obrony Narodowej, 
który wypełnia pola 2 i 6 tego świadectwa. 

 § 32. 1. Zwolnienie realizowane przez zwrot zapłaconej kwoty akcyzy, z zastrzeżeniem 
ust. 2, przysługuje: 

1) Kwaterze  – z tytułu nabycia na terytorium kraju wyrobów akcyzowych przeznaczonych na 
potrzeby własne Kwatery w celu utrzymania i działalności Kwatery oraz wyrobów akcyzowych 
przeznaczonych na zaopatrzenie barów, mes i kantyn Kwatery i tam sprzedawanych; 

2) personelowi zagranicznemu Kwatery lub członkom jego rodzin  – z tytułu nabycia wyrobów 
akcyzowych na terytorium kraju, w ilościach niewskazujących na przeznaczenie handlowe; 

3) Centrum Szkolenia Sił Połączonych w Bydgoszczy  – z tytułu nabycia na terytorium kraju 
wyrobów akcyzowych niezbędnych do jego działalności, przeznaczonych na użytek służbowy  – 
pod warunkiem niestosowania zwolnienia, o którym mowa w § 30 ust. 1, oraz przeznaczonych 
na zaopatrzenie barów, mes i kantyn zlokalizowanych na jego terenie; 

4) osobom upoważnionym  – z tytułu nabycia wyrobów akcyzowych na terytorium kraju, w 
ilościach niewskazujących na przeznaczenie handlowe. 

2. W przypadku nabycia samochodu osobowego przez osoby upoważnione lub personel 
zagraniczny Kwatery, zwrot zapłaconej kwoty akcyzy przysługuje wyłącznie tym podmiotom w 
odniesieniu do jednej sztuki samochodu osobowego, raz na trzy lata. 

 § 33. 1. Zwrot zapłaconej kwoty akcyzy zawartej w cenach wyrobów akcyzowych 
nabytych przez podmioty, o których mowa w § 32 ust. 1, obejmuje kwotę akcyzy wyliczoną na 
podstawie stawki akcyzy obowiązującej w dniu dokonania zakupu. 

2. Dokumentem stanowiącym podstawę do obliczenia akcyzy podlegającej zwrotowi 
podmiotom, o których mowa w § 32 ust. 1, jest faktura wystawiana w trzech egzemplarzach, 
której oryginał wraz z jedną kopią otrzymują te podmioty. 

3. Wniosek w sprawie zwrotu zapłaconej kwoty akcyzy, w przypadku podmiotów, o których 
mowa w § 32 ust. 1 pkt 1 i 2, jest przekazywany przez Kwaterę Naczelnikowi Urzędu Celnego w 
Szczecinie. 

4. Wniosek, o którym mowa w ust. 3, zawiera: 

1) określenie zapłaconej kwoty akcyzy, o zwrot której ubiega się Kwatera oraz personel 
zagraniczny Kwatery i członkowie jego rodzin, z wyszczególnieniem kwoty akcyzy związanej z 
nabyciem wyrobu akcyzowego na cele Kwatery oraz na cele prywatne personelu zagranicznego i 
członków jego rodzin; 

2) numer rachunku bankowego, na który ma zostać dokonany zwrot zapłaconej kwoty akcyzy. 

5. Do wniosku, o którym mowa w ust. 3, dołącza się: 

1) wykaz wyrobów akcyzowych nabytych przez Kwaterę, z wyszczególnieniem wyrobów 
przeznaczonych na zaopatrzenie barów, mes i kantyn, prowadzonych na terenie Kwatery; 

2) listę personelu zagranicznego Kwatery i członków jego rodzin, którym przysługuje zwrot 
zapłaconej kwoty akcyzy z tytułu nabycia wyrobów akcyzowych na cele prywatne, wraz z 
wykazem poszczególnych wyrobów oraz kwot akcyzy przypadających do zwrotu; 
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3) oryginały faktur lub ich uwierzytelnione kopie, jeżeli oryginały tych faktur zostały dołączone 
do wniosku w sprawie zwrotu podatku od towarów i usług. 

6. Wniosek, o którym mowa w ust. 3, jest składany za okresy kwartalne w terminie do 25. dnia 
miesiąca następującego po kwartale, za który składany jest wniosek. 

7. Wniosek w sprawie zwrotu zapłaconej kwoty akcyzy, w przypadku podmiotów, o których 
mowa w § 32 ust. 1 pkt 3 i 4, jest przekazywany przez Centrum Szkolenia Sił Połączonych w 
Bydgoszczy Naczelnikowi Urzędu Celnego w Bydgoszczy. 

8. Wniosek, o którym mowa w ust. 7, zawiera: 

1) określenie zapłaconej kwoty akcyzy, o zwrot której ubiega się Centrum Szkolenia Sił 
Połączonych w Bydgoszczy oraz osoby upoważnione, z wyszczególnieniem kwoty akcyzy 
związanej z nabyciem wyrobów akcyzowych na cele Centrum Szkolenia Sił Połączonych w 
Bydgoszczy oraz na cele prywatne osób upoważnionych; 

2) numer rachunku bankowego, na który ma zostać dokonany zwrot zapłaconej kwoty akcyzy. 

9. Do wniosku, o którym mowa w ust. 7, dołącza się: 

1) wykaz wyrobów akcyzowych nabytych przez Centrum Szkolenia Sił Połączonych w 
Bydgoszczy, z wyszczególnieniem wyrobów przeznaczonych na użytek służbowy oraz na 
zaopatrzenie barów, mes i kantyn zlokalizowanych na jego terenie; 

2) listę osób upoważnionych, którym przysługuje zwrot zapłaconej kwoty akcyzy z tytułu 
nabycia wyrobów akcyzowych na cele prywatne, wraz z wykazem poszczególnych wyrobów 
oraz kwot akcyzy przypadających do zwrotu; 

3) oryginały faktur lub ich uwierzytelnione kopie, jeżeli oryginały tych faktur zostały dołączone 
do wniosku w sprawie zwrotu podatku od towarów i usług.  

10. Wniosek, o którym mowa w ust. 7, jest składany za okresy kwartalne w terminie do 25. dnia 
miesiąca następującego po kwartale, którego dotyczy wniosek. 

 § 34. Zwrotu zapłaconej kwoty akcyzy w przypadku Kwatery oraz personelu 
zagranicznego Kwatery i członków jego rodzin dokonuje Naczelnik Urzędu Celnego I w 
Szczecinie, a w przypadku Centrum Szkolenia Sił Połączonych w Bydgoszczy i osób 
upoważnionych – Naczelnik Urzędu Celnego w Bydgoszczy. Przepisy § 30 ust. 8–13 stosuje się 
odpowiednio, z tym że zwrot zapłaconej kwoty akcyzy jest dokonywany w terminie 30 dni. 

 § 35. 1. W przypadku gdy wyrób akcyzowy zostaje zwrócony, a nabywca żąda zwrotu 
zapłaconej ceny, sprzedawca zwraca należność pod warunkiem otrzymania od nabywcy 
oryginału faktury. O dokonanym zwrocie wyrobów przez Kwaterę oraz personel zagraniczny 
Kwatery i członków jego rodzin sprzedawca informuje Naczelnika Urzędu Celnego w 
Szczecinie, zaś o dokonanym zwrocie wyrobów przez Centrum Szkolenia Sił Połączonych w 
Bydgoszczy i osoby upoważnione  – Naczelnika Urzędu Celnego w Bydgoszczy; informując o 
powyższym, sprzedawca przekazuje jednocześnie otrzymany od nabywcy oryginał faktury. 

2. Jeżeli zwrot należności, o której mowa w ust. 1, nastąpił po dokonaniu zgodnie z § 34 zwrotu 
zapłaconej kwoty akcyzy wynikającej z faktury, kwotę akcyzy zwracanej za następny okres 
pomniejsza się o nienależnie zwróconą kwotę akcyzy. 

 § 36. 1. Zwalnia się od akcyzy:  

1) import oraz nabycie wewnątrzwspólnotowe wyrobów akcyzowych przez Kwaterę, których 
rodzaje i ilość określa załącznik do rozporządzenia, przeznaczonych na zaopatrzenie i 
sprzedawanych wyłącznie w barach, mesach i kantynach Kwatery; 
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2) import oraz nabycie wewnątrzwspólnotowe wyrobów akcyzowych przez Centrum Szkolenia 
Sił Połączonych w Bydgoszczy, niezbędnych do jego działalności, przeznaczonych na użytek 
służbowy – pod warunkiem niestosowania zwolnienia, o którym mowa w § 31 ust. 1, oraz 
przeznaczonych na zaopatrzenie barów, mes i kantyn zlokalizowanych na jego terenie; w 
przypadku napojów alkoholowych i wyrobów tytoniowych ilość zwolnionych od akcyzy 
wyrobów określa załącznik do rozporządzenia. 

2. Warunkiem zastosowania zwolnienia w imporcie, o którym mowa w ust. 1, jest przedstawienie 
organowi celnemu dokumentów, z których wynika, że wyroby akcyzowe są sprowadzane przez 
uprawnione podmioty i nie zostaną wykorzystane do celów innych niż określone w tym przepisie 
oraz nie będą podlegały czynnościom określonym w art. 8 ustawy. Przepisy § 31 ust. 3 i 4 stosuje 
się odpowiednio.  

 § 37. 1. Zwalnia się od akcyzy import oraz nabycie wewnątrzwspólnotowe samochodów 
osobowych, stanowiących własność osób upoważnionych, personelu zagranicznego Kwatery i 
członków ich rodzin w ilościach niewskazujących na przeznaczenie handlowe, z zachowaniem 
normy ilościowej – dwie sztuki na osobę, która ukończyła 18 lat. Przepis § 31 ust. 2 stosuje się 
odpowiednio. 

2. Zwolnienie, o którym mowa w ust. 1, przysługuje pod warunkiem, że samochody nie zostaną 
sprzedane, wynajęte lub oddane do korzystania na podstawie umowy o podobnym charakterze, 
podmiotom innym niż wymienione w niniejszym przepisie, przez okres trzech lat licząc od dnia 
ich dopuszczenia do obrotu – w przypadku importu lub od dnia ich wewnątrzwspólnotowego 
nabycia. 

 

Rozdział 5 

Przepisy końcowe 
   

   § 38. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem ………… 2010 r.5) 

 

MINISTER FINANSÓW 

                                                 
5) Niniejsze rozporządzenie było poprzedzone rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 24 lutego 2009 r. w 
sprawie zwolnień od podatku akcyzowego (Dz. U. Nr 32, poz. 228, z późn. zm.), które utraci moc z dniem 1 
września 2010 r. w związku z wejściem w życie ustawy z dnia  2010 r. o zmianie ustawy o podatku akcyzowym oraz 
niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2010 r. Nr   , poz.   ). 
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Załącznik do rozporządzenia Ministra 
Finansów z dnia .......... (poz. .....)  

 

WYROBY AKCYZOWE POCHODZĄCE Z IMPORTU I WEWNĄTRZWSPÓLNOTOWEGO 
NABYCIA, PRZEZNACZONE NA ZAOPATRZENIE BARÓW, MES I KANTYN 

KWATERY ORAZ CENTRUM SZKOLENIA SIŁ POŁĄCZONYCH W BYDGOSZCZY 

 

Lp.  Rodzaj  Kod CN  Ilość 

1  Alkohol etylowy:     

 

 

 1) alkohol etylowy nieskażony o objętościowej 
mocy alkoholu 80% obj. lub więcej 

 2207 10 00 

 

 10 000  

litrów miesięcznie 

 

 

 2) alkohol etylowy nieskażony o objętościowej 
mocy alkoholu mniejszej niż 80% obj.; wódki, 
likiery i inne napoje spirytusowe 

 2208 

 

  

 

2  Wina i napoje fermentowane:     

 

 

 1) wino ze świeżych winogron, łącznie z winami 
wzmocnionymi 

 ex 2204 

 

  

 

 

 

 2) wermut i inne wina ze świeżych winogron, 
aromatyzowane roślinami lub substancjami 
aromatycznymi 

 2205 

 

 25 000  

litrów miesięcznie 

 

 

 3) pozostałe napoje fermentowane (np. cydr (cidr), 
perry i miód pitny) 

ex 2206 00 

 

  

 

3  Piwo otrzymywane ze słodu  2203 00 

 

 35 000  

litrów miesięcznie 

4  Wyroby tytoniowe:     

 

 

 1) cygara, nawet z obciętymi końcami, cygaretki i 
papierosy, z tytoniu lub namiastek tytoniu 

 2402 

 

 600 000  

szt. miesięcznie 

 

 

 2) tytoń do palenia, nawet zawierający namiastki 
tytoniu w każdej proporcji 

 2403 10 

 

 200  

kg miesięcznie 
  

Objaśnienia: 

ex – dotyczy tylko danego wyrobu z danej pozycji lub kodu. 
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Uzasadnienie 
 

Projektowane rozporządzenie zastąpi dotychczas obowiązujące rozporządzenie Ministra 
Finansów z dnia 24 lutego 2009 r. w sprawie zwolnień od podatku akcyzowego (Dz. U. Nr 32, 
poz. 228, z późn. zm.) zwane dalej „obowiązującym rozporządzeniem”. Konieczność wydania 
nowego rozporządzenia wynika ze zmiany upoważnień ustawowych, stanowiących podstawę 
wydania ww. rozporządzenia, zawartych w art. 31 ust. 6 oraz art. 38 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 6 
grudnia 2008 r. o podatku akcyzowym (Dz. U. z 2009 r. Nr 3, poz. 11, Nr 98, poz. 819, Nr 168, 
poz. 1323, Nr 215, poz. 1667 oraz z 2010 r. Nr 21, poz. 104 i Nr …., poz. ….określanej dalej 
jako „obowiązująca ustawa”. Zmiany wskazanych upoważnień wynikają z ustawy z dnia ……. 
2009 r. o zmianie ustawy o podatku akcyzowym oraz innych ustaw (Nr …., poz. ….) zwanej dalej 
„ustawą zmieniającą”.  

Projektowane rozporządzenie reguluje, identycznie jak dotychczas, zwolnienia fakultatywne 
wynikające z prawa wspólnotowego, tj. takie w stosunku do których państwa członkowskie mają 
dowolność w zakresie ich wprowadzenia. W rozporządzeniu nie zamieszczono zwolnień 
obligatoryjnych, tj. takich które państwa członkowskie mają obowiązek wprowadzić, gdyż te 
zostały uregulowane w obowiązującej ustawie o podatku akcyzowym. Fakultatywne zwolnienia 
wspólnotowe dotyczą: 

– wyrobów tytoniowych – art. 11 dyrektywy Rady 95/59/WE w sprawie podatków innych niż 
podatki obrotowe, wpływających na spożycie wyrobów tytoniowych (Dz. Urz. WE L 291 z 
06.12.1995, str. 40, z późn. zm.; Dz. Urz. UE Polskie wydanie specjalne, rozdz. 9, t. l, str. 283, z 
późn. zm.), 

− napojów alkoholowych – art. 27 dyrektywy 92/83/EWG w sprawie harmonizacji struktury 
podatków akcyzowych i napojów alkoholowych (Dz. Urz. UE L 316 z 31.10.1992, str. 21, z późn. 
zm.; Dz. Urz. UE Polskie wydanie specjalne, rozdz. 9, t. 1, str. 206) dotyczący zwolnień 
fakultatywnych, 

− wyrobów energetycznych – art. 15 ust. 1 lit. i oraz lit. j, ust. 3 oraz art. 21 ust. 5 dyrektywy 
Rady 2003/96/WE z dnia 27 października 2003 r. restrukturyzującej politykę wspólnotową w 
odniesieniu do opodatkowania produktów energetycznych i energii elektrycznej (Dz. Urz. UE L 
283 z 31.10.2003, str. 51, z późn. zm.; Dz. Urz. UE Polskie wydanie specjalne, rozdz. 9, t. l, str. 405, z 
późn. zm.). 

Ponadto przedmiotowe rozporządzenie określa warunki stosowania niektórych zwolnień 
obligatoryjnych, w tym m.in. zwolnień, o których mowa w dyrektywie Rady 2008/118/WE z 
dnia 16 grudnia 2008 r. w sprawie ogólnych zasad dotyczących podatku akcyzowego, uchylająca 
dyrektywę 92/12/EWG (Dz. Urz. WE L 118 z 14.01.2009, str. 9, z późn. zm.; Dz. Urz. UE Polskie 
wydanie specjalne, rozdz. 9, t. l, str. 179, z późn. zm.). Dyrektywa ta przewiduje, że szczegółowy 
zakres niektórych zwolnień oraz warunki i tryb ich stosowania określą same państwa 
członkowskie. Przedmiotowe rozporządzenie reguluje te kwestie w odniesieniu do zwolnień dla: 

− instytucji Wspólnot Europejskich oraz dla organizacji międzynarodowych, przedstawicielstw 
dyplomatycznych, urzędów konsularnych, członków ich personelu i innych osób zrównanych 
z nimi na podstawie ustaw, umów lub zwyczajów międzynarodowych,  

− sił zbrojnych Państw–Stron Traktatu Północnoatlantyckiego, sił zbrojnych uczestniczących w 
Partnerstwie dla Pokoju oraz dla Kwatery Głównej Wielonarodowego Korpusu Północno –
Wschodniego i członków jej personelu oraz dowództw sojuszniczych i członków ich personelu.  



 19

Dodatkowe warunki i tryb stosowania niektórych zwolnień od akcyzy oraz sytuacje, w 
których dla zastosowania niektórych zwolnień od akcyzy nie muszą być spełnione warunki 
ustawowe 
W § 3 projektowanego rozporządzenia, posiadającym identyczne brzmienie jak w 
obowiązującym rozporządzeniu, określone zostały warunki dla zwolnienia od akcyzy zużycia 
energii elektrycznej w procesie produkcji energii elektrycznej oraz zużycia tej energii w celu 
podtrzymania tych procesów produkcyjnych, a także zużycia energii elektrycznej do produkcji 
energii elektrycznej i ciepła w skojarzeniu. Zgodnie z treścią przepisu przedmiotowe zwolnienia 
mają zastosowanie pod warunkiem, że podmiot zużywający zwolnioną energię elektryczną 
prowadzi ewidencję pozwalającą na określenie ilości i sposobu wykorzystania tej energii oraz 
przekazuje do właściwego naczelnika urzędu celnego, do 15 dnia miesiąca następującego po 
miesiącu, w którym nastąpiło zużycie zwolnionej energii, oświadczenie o ilościach i sposobie 
wykorzystania zwolnionej energii elektrycznej. Jednocześnie w ust. 2 przepisu wymienione 
zostały obligatoryjne elementy oświadczenia. 

Przepis § 4 projektu rozporządzenia, powtarzający dotychczas obowiązującą regulację,  
doprecyzowuje przepis z art. 30 ust. 9 pkt 2 ustawy, który określa zwolnienie nabywanego 
wewnątrzewspólnotowo alkoholu etylowego zawartego w wyrobach nieprzeznaczonych do 
spożycia przez ludzi. Zgodnie z przedmiotowym przepisem faktura (a w razie jej braku np. 
dokumenty przewozowe) stanowią potwierdzenie legalnego wyprodukowania wyrobu w innym 
państwie członkowskim. Faktura wskazuje jednocześnie, że wyrób był dopuszczony do obrotu 
zgodnie z przepisami państwa członkowskiego pochodzenia wyrobu. Każde z państw 
członkowskich wprowadza bowiem własne przepisy dotyczące skażania alkoholu etylowego 
zawartego w wyrobach nieprzeznaczonych do spożycia przez ludzi i prowadzi we własnym 
zakresie nadzór nad produkcją takich wyrobów, w tym także nad prawidłowym skażaniem 
zawartego w nich alkoholu etylowego. Z tego powodu potwierdzeniem prawidłowości skażenia 
alkoholu etylowego zawartego w wyrobach nieprzeznaczonych do spożycia przez ludzi, które są 
nabywane wewnątrzwspólnotowo, może być jedynie faktura lub inny równoważny dokument.  

Przepis § 5 projektu rozporządzenia określa warunki dla stosowania zwolnienia z art. 32 ust. 1 
pkt 2 obowiązującej ustawy, zmienionego przez ustawę zmieniającą. Zgodnie z nowym 
brzmieniem przepisu od opodatkowania akcyzą zwolnione będą wyroby energetyczne 
wykorzystywane do celów żeglugi, w tym rejsów rybackich Paragraf 5 ustala warunki 
zwolnienia jedynie w odniesieniu do dwóch kategorii wyrobów energetycznych, tj. do olejów 
napędowych oraz olejów opałowych. Przedmiotowy przepis, tak jak dotychczas, przewiduje iż 
zwolnienie olejów napędowych i opałowych będzie możliwe pod warunkiem ich prawidłowego 
oznakowania i zabarwieniu na podstawie art. 90 ust. 1 pkt 1 i 3 ustawy. W § 5 ust. 2 projektu 
określone zostały niezmienione warunki zwolnienia w przypadku wyprowadzenia 
przedmiotowych wyrobów ze składu podatkowego na terytorium kraju lub sprzedaży przez 
podmiot pośredniczący, do zbiorników innych niż na stałe zamocowane w jednostce pływającej.  

W § 6 ust. 1 pkt 1 zwolniono armatorów statków obcych bander, samolotów obcych linii 
lotniczych, itp. z wynikającego z art. 32 ust. 5 pkt 3 ustawy obowiązku prowadzenia ewidencji 
wyrobów zwolnionych od akcyzy ze względu na przeznaczenie. Prowadzenie przez te podmioty 
przedmiotowej ewidencji jest niecelowe z uwagi na jednostkowe i sporadyczne korzystanie przez 
nie ze zwolnienia. Przepis § 6 ust. 1 pkt 2 projektowanego rozporządzenia stanowi natomiast, iż 
do zwolnienia dla pozostałych węglowodorów gazowych w stanie skroplonym, o kodach CN od 
2710 12 11 do 2711 19 00, rozlewanych do butli gazowych w składzie podatkowym, w 
przypadku zużycia ich do celów opałowych, nie zachodzi obowiązek stosowania warunków 
zwolnienia określonych w art. 32 ust. 3 i 5–13 ustawy. W obowiązującym rozporządzeniu 
zwolnienie wspomnianych węglowodorów reguluje § 15. 
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Zwolnienia od akcyzy wynikające z przepisów prawa Unii Europejskiej 
1) Nafta, oleje napędowe, oleje smarowe, ciężkie oleje opałowe, węglowodory gazowe, 
biokomponenty przeznaczone do paliw ciekłych i biopaliwa ciekłe oraz energia elektryczna. 

Projektowane rozporządzenie powtarza zwolnienia, stanowiące implementację dyrektywy Rady 
2003/96/WE z dnia 27 października 2003 r. restrukturyzującej politykę wspólnotową w 
odniesieniu do opodatkowania produktów energetycznych i energii elektrycznej w zakresie 
zwolnień fakultatywnych, które obowiązywały na podstawie obowiązującego rozporządzenia. 
Zwolnienia dotyczą: 
− w § 7 nafty o kodzie CN 2710 19 25 przeznaczonej do celów oświetleniowych, 

kosmetycznych lub jako zmywacz antykorozyjny,  

− w § 8 pozostałych węglowodorów gazowych w stanie skroplonym o kodach CN od 2711 12 
11 do 2711 19 00 rozlewanych do butli gazowych w składzie podatkowym i przeznaczonych 
do użycia w urządzeniach, maszynach oraz pojazdach niebędących pojazdami 
samochodowymi w rozumieniu ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym 
(tekst jednolity z 2005 r. Dz. U. Nr 108, poz. 908, z późn. zm.), 

− w § 9 energii elektrycznej wyprodukowanej z generatorów o łącznej mocy nie 
przekraczającej 1 MW, niedostarczanej do instalacji połączonych i współpracujących ze 
sobą, służących do przesyłania energii elektrycznej, pod warunkiem, że od opodatkowania 
wyrobów energetycznych wykorzystywanych do produkcji tej energii elektrycznej została 
zapłacona akcyza w należnej wysokości, 

− w § 10 pkt 1 lit. a oleju opałowego, innego niż określony w art. 90 ust. 1 pkt 1 ustawy, 
wykorzystywanego do produkcji ciepła i mocy w skojarzeniu, 

− w § 10 pkt 1 lit. b oleju opałowego, inny niż określony w art. 90 ust. 1 pkt 1 ustawy, 
wykorzystywanego w pracach rolnych, ogrodniczych, szklarniowych oraz leśnych,  

− w § 10 pkt 2 olejów smarowych oznaczonych kodem CN 2710 19 71–83 i 2710 19 87–99, 
przeznaczonych do wykorzystania do celów innych niż  : napędowe lub opałowe albo jako 
dodatki lub domieszki do paliw silnikowych albo jako oleje smarowe do silników albo do 
produkcji paliw silnikowych, olejów opałowych, dodatków lub domieszek do paliw 
silnikowych lub olejów smarowych do silników, 

− w § 10 pkt 3 olejów napędowych oznaczonych kodem CN 2710 19 41 wykorzystywanych na 
cele olejów elektroizolacyjnych–transformatorowych oraz olejów procesowych–
technologicznych. 

W § 11 projektowane rozporządzenie zawiera również regulacje dotyczące zwolnień od akcyzy 
biokomponentów przeznaczonych do paliw ciekłych i biopaliw ciekłych w rozumieniu ustawy z 
dnia 25 sierpnia 2006 r. o biokomponentach i biopaliwach ciekłych (Dz. U. Nr 169, poz. 1199, z 
późn. zm.). 
 

2) Alkohol i napoje alkoholowe 

W projektowanym rozporządzeniu dokonano implementacji dyrektywy Rady 92/83/EWG w 
sprawie harmonizacji struktury podatków akcyzowych i napojów alkoholowych odnoszących się 
do zwolnień fakultatywnych. 

Utrzymano m.in. zwolnienie od akcyzy dla napojów alkoholowych używanych jako próbki do 
analiz, niezbędnych prób produkcyjnych lub celów naukowych, używanych do procesów 



 21

produkcyjnych, pod warunkiem, że produkt końcowy nie zawiera alkoholu, używanych do badań 
naukowych oraz zwolnienie alkoholu etylowego używanego do celów medycznych w szpitalach, 
aptekach i zakładach opieki zdrowotnej, pod warunkiem, że będą stosowane wyłącznie przy 
czynnościach leczniczych lub do zabiegów dezynfekcyjnych powierzchni i przedmiotów 
mających bezpośredni kontakt z pacjentem oraz do wytwarzania leków recepturowych w 
aptekach. 

Zwolnienie określone w § 17 utrzymuje zwiększenie kwot zwolnień obowiązujących przed 1 
marca 2009 r. o 20%, dzięki czemu podatek akcyzowy od piwa o ekstrakcie 12o Plato 
wyprodukowanego przez mały browar (produkcja do 20.000 hl piwa), w stosunku do piwa o 
takim samym ekstrakcie pochodzącego z dużego browaru (produkcja powyżej 200.000 hl), 
będzie w dalszym ciągu niższy o 36,4%. Jednocześnie, z uwagi na możliwość przekroczenia 
unijnego progu dozwolonego zwolnienia, utrzymano maksymalny poziom tego zwolnienia w 
wysokości 50% kwoty akcyzy obliczonej z zastosowaniem ustawowej stawki akcyzy na piwo. 

W przepisie § 12 utrzymano zwolnienie piwa, wina i napojów fermentowanych, o których mowa 
w art. 94 ust. 1, 95 ust. 1 i 96 ust. 1 ustawy, wytworzonych domowym sposobem przez osoby 
fizyczne na własny użytek i nieprzeznaczone do sprzedaży.  

Dla określonego w  § 16 zwolnienie dla alkoholu etylowego, pozostającego jako odpad w 
procesie produkcyjnym, w którym produkt końcowy nie zawiera alkoholu etylowego 
wprowadzone zostały warunki jego stosowania. 

3) Wyroby tytoniowe 
W projektowanym rozporządzeniu dokonano implementacji art. 11 lit. c dyrektywy Rady 
95/59/WE w sprawie podatków innych niż podatki obrotowe, wpływających na spożycie 
wyrobów tytoniowych. 

W projekcie rozporządzenia w § 18 przewidziano szczególny rodzaj zwolnień od akcyzy dla 
wyrobów tytoniowych. Zwolnienia te mają zastosowanie w przypadku wyrobów tytoniowych 
przeznaczonych wyłącznie do badań naukowych i badań związanych z jakością produktu.. 
Wprowadzone zwolnienie  jest zgodne z przepisem dyrektywy Rady 95/59/WE. 

4) Zwolnienia wyrobów akcyzowych pochodzących z przepadku 

Projektowane rozporządzenie w § 15 przewiduje również zwolnienie od akcyzy wyrobów 
akcyzowych pochodzących z przepadku (w obowiązującym rozporządzeniu § 19 ust. 1 pkt 2 i 5 
oraz § 22a). Zwolnienie obejmuje: 

– napoje alkoholowe, pochodzące z przepadku, z chwilą ich sprzedaży przez uprawniony organ 
prowadzącemu skład podatkowy, z przeznaczeniem do przerobu w składzie podatkowym na 
alkohol etylowy, rektyfikowany, odwodniony i bezpirydynowy, 

 – alkohol etylowy pochodzący z przepadku, z chwilą jego sprzedaży przez uprawnione organy 
szpitalom, aptekom i zakładom opieki zdrowotnej, 

 – wyroby tytoniowe oznaczone odpowiednio kodami CN 2402 i 2403 10, pochodzące z 
przepadku, z chwilą ich sprzedaży przez uprawniony organ prowadzącemu skład podatkowy, z 
przeznaczeniem do dalszego przerobu tych wyrobów w składzie podatkowym, a ponadto 

 – wyroby energetyczne, pochodzące z przepadku, z chwilą ich sprzedaży przez uprawniony 
organ prowadzącemu skład podatkowy, z przeznaczeniem do przerobu tych wyrobów w składzie 
podatkowym. 
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Przepisem § 21 projektowanego rozporządzenia wprowadzono zwolnienie od akcyzy wyrobów 
akcyzowych, nieprzydatnych do spożycia, dalszego przerobu lub zużycia, w przypadku ich 
zniszczenia w trybie określonym w odrębnych przepisach.  
 
5) Zwolnienia dla podróżnych 

W § 19 projekt przewiduje zwolnienie od akcyzy napojów alkoholowych i wyrobów 
tytoniowych z chwilą ich sprzedaży osobom podróżującym do państw trzecich, w sklepach 
usytuowanych na terenie wolnych obszarów celnych lub składów wolnocłowych w portach 
lotniczych lub portach morskich zlokalizowanych na przejściach granicznych. Przedmiotowe 
zwolnienie realizowane jest przez zwrot zapłaconej kwoty akcyzy, po spełnieniu warunków 
określonych w § 19 ust. 2–6, na pisemny wniosek sprzedawcy złożony do właściwego naczelnika 
urzędu celnego.  

W § 20 ust. 1 utrzymane zostało również zwolnienie od akcyzy dla alkoholu etylowego i 
produktów pośrednich w opakowaniach o pojemności nie większej niż 50 ml, wina i napojów 
fermentowanych w opakowaniach nie większych niż 1 l, piwa w opakowaniach nie większych 
niż 0,5 l oraz papierosów w opakowaniach zawierających nie więcej niż 30 sztuk i tytoniu do 
palenia w opakowaniach nie większych niż 40 g, dostarczanych ze składu podatkowego na 
terytorium kraju lub, w przypadku importowanych wyrobów dostarczanych z wolnego obszaru 
celnego i składu wolnocłowego na pokłady samolotów, statków oraz promów morskich, pod 
warunkiem, że są rozdawane lub sprzedawane do bezpośredniej konsumpcji przez podróżnych 
lub załogę podczas trwania podróży w rejsach międzynarodowych. Z tym, że przedmiotowe 
zwolnienie występuje z chwilą sprzedaży. 

 § 20 ust. 2 obejmuje zwolnienie dla alkoholu etylowego i produktów pośrednich w 
opakowaniach o pojemności większej niż 50 ml, win i napojów fermentowanych w 
opakowaniach o pojemności większej niż 1 l oraz piwa w opakowaniach o pojemności większej 
niż 0,5 l, pod warunkiem, że powyższe wyroby, przed rozdaniem lub sprzedażą do bezpośredniej 
konsumpcji przez podróżnych lub załogę podczas trwania podróży w rejsach 
międzynarodowych, są rozlewane do naczyń stosowanych zwyczajowo w gastronomii do 
spożywania takich wyrobów. 

Powyższe zwolnienia mają również zastosowanie do importowanych wyrobów dopuszczonych 
do obrotu lub objętych procedurą powrotnego wywozu z przeznaczeniem do bezpośredniej 
konsumpcji przez podróżnych lub załogę podczas trwania podróży w rejsach 
międzynarodowych, o ile wyroby te były objęte uprzednio procedurą składu celnego na rzecz 
podmiotu nabywającego te wyroby z przeznaczeniem do bezpośredniej konsumpcji przez 
podróżnych lub załogę podczas trwania podróży w rejsach międzynarodowych i są dostarczane 
bezpośrednio ze składu celnego na pokłady samolotów, statków lub promów morskich.  

Szczegółowy zakres oraz warunki i tryb stosowania zwolnień od akcyzy, o których mowa w 
art. 31 ust. 1 ustawy 
Projektowane rozporządzenie nie wprowadza zmian w zakresie zwolnień, uregulowanych w 
obowiązującym rozporządzeniu, dla:  

− przedstawicielstw dyplomatycznych, urzędów konsularnych, organizacjom międzynarodowym, 
członków personelu tych przedstawicielstw i urzędów oraz innych osób zrównanych z nimi na 
podstawie ustaw, umów lub zwyczajów międzynarodowych, zwolnionych od akcyzy na 
podstawie art. 31 ust. 1 ustawy oraz  

− sił zbrojnych Państw-Stron Traktatu Północnoatlantyckiego, sił zbrojnych uczestniczących w 
Partnerstwie dla Pokoju oraz dla Kwatery Głównej Wielonarodowego Korpusu Północno-
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Wschodniego, członków jej personelu oraz dowództw sojuszniczych, a w szczególności Centrum 
Szkolenia Sił Połączonych w Bydgoszczy, zwolnionych od akcyzy na podstawie art. 31 ust. 2 
ustawy.  

Należy zaznaczyć, iż projektowane rozporządzenie jest w ww. zakresie zgodne z prawem 
wspólnotowym, gdyż na podstawie art. 23 ust. 1 dyrektywy Rady 92/12/EWG z dnia 25 lutego 
1992 r. w sprawie ogólnych warunków dotyczących wyrobów podlegających podatkowi 
akcyzowemu, ich przechowywania, przepływu oraz kontrolowania zwalnia się z podatku 
akcyzowego wyroby akcyzowe, kiedy są przeznaczone m.in. na dostawy w ramach stosunków 
dyplomatycznych lub konsularnych, dla sił zbrojnych państw będących stronami Traktatu 
Północnoatlantyckiego, dla międzynarodowych organizacji uznanych za takie przez władze 
Państwa Członkowskiego, w którym działają, oraz przez członków takich organizacji, w ramach 
ograniczeń i zgodnie z warunkami określonymi przez konwencje międzynarodowe ustanawiające 
takie organizacje lub w ramach uzgodnień między władzami centralnymi. Zwolnienia te 
podlegają warunkom i ograniczeniom określonym przez Państwo Członkowskie, w którym mają 
przysługiwać, do czasu przyjęcia jednolitych przepisów podatkowych. Zwolnienia mogą być 
przyznane zgodnie z procedurą zwrotu podatku akcyzowego. 

Rozdział 4 stanowi powtórzenie rozwiązań zawartych w obowiązującym rozporządzeniu 
określających szczegółowe warunki i tryb zwrotu podatku akcyzowego dla podmiotów 
wymienionych w art. 31 ustawy.  

Odniesienie do obecnych rozwiązań w zakresie zwolnień z podatku akcyzowego 
Regulacje dotyczące zwolnień zostały dostosowane do wymogów prawa Unii Europejskiej i 
związanych z obrotem wewnątrzwspólnotowym. 

Stosownie do postanowień § 38 rozporządzenia, wejdzie ono w życie z dniem 1 września 2010 
r., tj. bez zachowania okresu vacatio legis, określonego w art. 4 ust. 1 ustawy z dnia 20 lipca 
2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (Dz. U. z 2007 r. 
Nr 68, poz. 449). Związane jest to z koniecznością dostosowania terminu wejścia w życie 
niniejszego rozporządzenia do terminu wejścia w życie ustawy, na podstawie której jest ono 
wydawane. Z uwagi na powyższe uznać należy, że wejście w życie niniejszego rozporządzenia 
bez zachowania wymaganego okresu vacatio legis, nie narusza zasad demokratycznego państwa 
prawa. 

Projekt rozporządzenia nie podlega notyfikacji zgodnie z trybem przewidzianym w przepisach 
rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 23 grudnia 2002 r. w sprawie sposobu funkcjonowania 
krajowego systemu notyfikacji norm i aktów prawnych (Dz. U. Nr 239, poz. 2039, z późn. zm.). 
 
Niniejsze rozporządzenie jest zgodne z prawem Unii Europejskiej. 
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Ocena Skutków Regulacji 
 
1. Podmioty, na które oddziałuje projektowane rozporządzenie 

Projektowane rozporządzenie stanowi kontynuację obecnie obowiązujących zwolnień od 
akcyzy, dlatego też nie będzie oddziaływać negatywnie na przedsiębiorców 
uczestniczących w obrocie wyrobami akcyzowymi.  
 

2. Konsultacje społeczne 
Projektowane rozporządzenie zostanie opublikowane w Biuletynie Informacji Publicznej 
(BIP) Ministerstwa Finansów (www.mf.gov.pl), zgodnie z art. 5 ustawy z dnia 7 lipca 
2005r. o działalności lobbingowej w procesie stanowienia prawa (Dz. U. Nr 169, poz. 
1414) i będzie przedmiotem konsultacji społecznych z podmiotami gospodarczymi, 
których dotyczą projektowane zmiany. 
Uwagi zgłoszone w trakcie konsultacji będą przedmiotem analizy w trakcie trwania 
postępowania legislacyjnego.. 

 
 

3. Wpływ projektowanego rozporządzenia w szczególności na: 

a) sektor finansów publicznych, w tym budżet państwa i budżety jednostek 
samorządu terytorialnego. 
Wejście w życie przedmiotowego rozporządzenia nie będzie miało wpływ na dochody 
i wydatki budżetu państwa i budżety jednostek samorządu terytorialnego z tytułu 
akcyzy, gdyż zwolnienia te stanowią kontynuację obowiązujących regulacji. 

b) rynek pracy 
Rozporządzenie wprowadza regulacje dotyczące zwolnień, które nie będą miały 
wpływu na rynek pracy. 

c) konkurencyjność gospodarki i przedsiębiorczość, w tym na funkcjonowanie 
przedsiębiorstw 
Wejście w życie rozporządzenia nie będzie miało wpływu na gospodarkę oraz na 
przedsiębiorczość, w tym na funkcjonowanie przedsiębiorstw, gdyż stanowi 
kontynuacje obowiązujących zwolnień. 

d)  sytuację i rozwój regionalny 
Wejście w życie rozporządzenia wpływanie pozytywnie na sytuację i rozwój 
regionów, na terenie których działają małe i średnie browary.   

 
4. Wskazanie źródeł finansowania 

Wejście w życie rozporządzenia nie powoduje wydatkowania środków finansowych. 
 
 

 
 

 
4-03dg 



Projekt  

ROZPORZĄDZENIE 
MINISTRA FINANSÓW1) 

z dnia .................................. 2010 r. 

w sprawie dokumentu dostawy wyrobów akcyzowych objętych zwolnieniem od akcyzy ze 
względu na ich przeznaczenie, ewidencji tych wyrobów oraz wykazu środków skażających 

alkohol etylowy służącego do stosowania zwolnień od akcyzy 

 
Na podstawie art. 38 ust. 1 ustawy z dnia 6 grudnia 2008 r. o podatku akcyzowym (Dz. U. z 

2009 r. Nr 3, poz. 11, z późn. zm.2) zarządza się, co następuje: 

§ 1. Rozporządzenie określa: 
1) wzór i sposób stosowania dokumentu dostawy wyrobów akcyzowych objętych zwolnieniem 

od akcyzy ze względu na ich przeznaczenie, zwanego dalej "dokumentem dostawy”, 
również w sytuacji, o której mowa w art. 42 ust. 1a ustawy z dnia 6 grudnia 2008 r. o 
podatku akcyzowym, zwanej dalej „ustawą”, oraz podmioty, które wystawiają dokument 
dostawy; 

2) szczegółowy zakres danych, jakie powinna zawierać ewidencja wyrobów akcyzowych 
objętych zwolnieniem od akcyzy ze względu na ich przeznaczenie i sposób jej prowadzenia; 

3) wykaz, ilość oraz warunki stosowania środków skażających alkohol etylowy 
wykorzystywany do produkcji produktów nieprzeznaczonych do spożycia przez ludzi, 
służący do stosowania zwolnień od akcyzy; 

4) warunki i sposób zwrotu wyrobów akcyzowych zwolnionych od akcyzy ze względu na 
przeznaczenie do podmiotu pośredniczącego albo do składu podatkowego. 

§ 2. Użyte w rozporządzeniu określenia oznaczają: 
 1) ewidencja - ewidencję wyrobów akcyzowych objętych zwolnieniem od akcyzy, o której 

mowa w art. 32 ust. 5 pkt 3 ustawy; 
 2) podmiot prowadzący ewidencję - podmiot prowadzący skład podatkowy, zarejestrowanego 

odbiorcę, z wyłączeniem zarejestrowanego odbiorcy posiadającego zezwolenie na 
jednorazowe nabycie wyrobów akcyzowych jako zarejestrowany odbiorca, podmiot 
pośredniczący oraz podmiot zużywający prowadzący działalność gospodarczą z użyciem 
wyrobów akcyzowych objętych zwolnieniem od akcyzy ze względu na ich przeznaczenie, z 
wyłączeniem podmiotu zużywającego, który wyłącznie używa do celów opałowych 
pozostałe węglowodory gazowe o kodach CN od 2711 12 11 do 2711 19 00; 

 3) wyroby zwolnione - wyroby akcyzowe objęte zwolnieniem od akcyzy ze względu na ich 
przeznaczenie, o których mowa w art. 32 ust. 1 i 4 ustawy, a także wyroby akcyzowe objęte 
zwolnieniem od akcyzy ze względu na ich przeznaczenie, wprowadzonym przez ministra do 

                                                      
1)  Minister Finansów kieruje działem administracji rządowej - finanse publiczne, na podstawie § 1 ust. 2 
pkt 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 16 listopada 2007 r. w sprawie szczegółowego 
zakresu działania Ministra Finansów (Dz. U. Nr 216, poz. 1592). 
2) Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2009 r. Nr 98, poz. 819, Nr 168, poz. 1323 i 
Nr 215, poz. 1667 oraz z 2010 r. Nr 21, poz. 104). 
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spraw finansów publicznych na podstawie art. 39 ust. 1 ustawy. 

§ 3. 1. Dokument dostawy jest wystawiany przez: 
1) podmiot prowadzący skład podatkowy - w przypadku dostarczania wyrobów zwolnionych z 

jego składu podatkowego do podmiotu pośredniczącego lub podmiotu zużywającego, a także 
w przypadku zwrotu tych wyrobów przez podmiot pośredniczący albo podmiot zużywający 
do jego składu podatkowego; 

2) podmiot pośredniczący - w przypadku importu przez niego wyrobów zwolnionych oraz w 
przypadku dostarczania od niego wyrobów zwolnionych do podmiotu zużywającego, a także 
w przypadku zwrotu do niego tych wyrobów przez podmiot zużywający; 

3) zarejestrowanego odbiorcę - w przypadku dostarczania od niego wyrobów zwolnionych 
nabytych wewnątrzwspólnotowo do podmiotu zużywającego; 

4) podmiot zużywający - w przypadku importu przez niego wyrobów zwolnionych. 

2. Dokument dostawy jest wystawiany w trzech egzemplarzach, z których: 
1) pierwszy jest przeznaczony dla podmiotu pośredniczącego lub podmiotu zużywającego, 

któremu dostarczono wyroby zwolnione; 
2) drugi jest dołączany do przemieszczanych wyrobów zwolnionych; 
3) trzeci jest przechowywany w siedzibie lub miejscu zamieszkania podmiotu, który wystawił 

dokument dostawy. 

3. W przypadku dostarczenia wyrobów zwolnionych do podmiotu pośredniczącego lub 
podmiotu zużywającego drugi egzemplarz dokumentu dostawy jest po potwierdzeniu odbioru 
wyrobów zwolnionych przez ich odbiorcę niezwłocznie zwracany podmiotowi, który wystawił 
dokument dostawy. 

4. W przypadku zwrotu wyrobów zwolnionych do podmiotu prowadzącego skład podatkowy 
lub podmiotu pośredniczącego: 

1) podmiot, który wystawił dokument dostawy, przekazuje pierwszy i drugi egzemplarz tego 
dokumentu podmiotowi dokonującemu zwrotu; 

2) podmiot dokonujący zwrotu wyrobów zwolnionych potwierdza prawidłowość danych 
zawartych w dokumencie dostawy na jego drugim egzemplarzu, który dołącza do zwracanych 
wyrobów; 

3) po dokonaniu zwrotu wyrobów zwolnionych do podmiotu prowadzącego skład 
podatkowy lub podmiotu pośredniczącego drugi egzemplarz dokumentu dostawy jest 
zachowywany przez podmiot, który go wystawił. 

5. W przypadku importu wyrobów zwolnionych przez podmiot zużywający dokument 
dostawy jest wystawiany w dwóch egzemplarzach, z których jeden jest dołączany do 
przemieszczanych wyrobów zwolnionych, a drugi jest przechowywany w siedzibie lub miejscu 
zamieszkania podmiotu zużywającego. Po dostarczeniu wyrobów zwolnionych do miejsca 
odbioru podmiot zużywający dokonuje na dokumencie dostawy dołączonym do 
przemieszczanych wyrobów zwolnionych potwierdzenia ich odbioru i dołącza go do 
przechowywanego egzemplarza tego dokumentu. 

6. W przypadku zaginięcia lub zniszczenia egzemplarza dokumentu dostawy podmiot, który 
go utracił, jest obowiązany niezwłocznie poinformować o tym właściwego naczelnika urzędu 
celnego. Za zgodą właściwego naczelnika urzędu celnego podmiot, który wystawił dokument 
dostawy, może sporządzić duplikat zagubionego lub zniszczonego egzemplarza. Duplikat 
egzemplarza dokumentu dostawy oznacza się na jego pierwszej stronie napisem "DUPLIKAT". 
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7. Podmiot, który wystawił dokument dostawy, sporządza miesięczne zestawienie 
wystawionych dokumentów dostawy, w dwóch egzemplarzach, z których jeden przekazuje 
właściwemu naczelnikowi urzędu celnego, w terminie do 10. dnia miesiąca następującego po 
miesiącu, którego dotyczy zestawienie. 

8. Zestawienie, o którym mowa w ust. 7, powinno określać datę jego sporządzenia, nazwę i 
siedzibę podmiotu sporządzającego zestawienie, wykaz wystawionych dokumentów dostawy, a 
także dane dotyczące podmiotów, którym dostarczono wyroby zwolnione, oraz rodzaj, ilość i 
przeznaczenie tych wyrobów. 

9. Wzór dokumentu dostawy określa załącznik nr 1 do rozporządzenia. 

§ 4. 1. Ewidencja powinna zawierać następujące dane: 
1) aktualną ilość wyrobów zwolnionych, wyrażoną w jednostkach miary stosowanych przy 

obliczeniu akcyzy: 
a)  w przypadku ewidencji prowadzonej przez podmiot prowadzący skład podatkowy: 

- wyprowadzonych ze składu podatkowego i dostarczonych do podmiotu 
zużywającego lub podmiotu pośredniczącego,  
- zużytych w składzie podatkowym przez podmiot prowadzący skład podatkowy 
występujący jako podmiot zużywający,  
- powrotnie wprowadzonych do składu podatkowego z powodu ich niedostarczenia do 
podmiotu pośredniczącego albo do podmiotu zużywającego lub z powodu dokonania 
ich zwrotu, 

b)  w przypadku ewidencji prowadzonej przez podmiot pośredniczący: 
- dostarczonych ze składu podatkowego lub importowanych, 
- dostarczonych do podmiotu zużywającego,  
- powrotnie dostarczanych do podmiotu pośredniczącego, z powodu ich 
niedostarczenia do podmiotu zużywającego lub z powodu dokonania ich zwrotu, 

c)  w przypadku ewidencji prowadzonej przez podmiot zużywający: 
- dostarczonych ze składu podatkowego,  
- dostarczonych przez podmiot pośredniczący lub zarejestrowanego odbiorcę, 
- importowanych, 
- zwróconych podmiotowi, który je dostarczył, 

d)  w przypadku ewidencji prowadzonej przez zarejestrowanego odbiorcę: 
- nabytych wewnątrzwspólnotowo, 
- zużytych przez zarejestrowanego odbiorcę występującego jako podmiot zużywający, 
- dostarczonych do podmiotu zużywającego; 

2) datę wysłania, odbioru lub zwrotu wyrobów zwolnionych; 
   
3) w przypadku ewidencji prowadzonej przez podmiot pośredniczący, podmiot zużywający i 

zarejestrowanego odbiorcę - dane niezbędne do ustalenia miejsca odbioru wyrobów 
zwolnionych; 

4) datę wystawienia i numery identyfikujące dokument dostawy lub inny dokument, na 
podstawie którego wyroby zwolnione zostały wyprowadzone ze składu podatkowego, 
dostarczone, zużyte, importowane lub nabyte wewnątrzwspólnotowo, powrotnie 
wprowadzone do składu podatkowego lub powrotnie dostarczane do podmiotu 
pośredniczącego. 
2. W ewidencji określa się w szczególności: 

 1) odpowiednio, datę wyprowadzenia ze składu podatkowego, dostarczenia, zużycia, importu, 
nabycia wewnątrzwspólnotowego, powrotnego wprowadzenia do składu podatkowego lub 
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powrotnego dostarczenia do podmiotu pośredniczącego wyrobów zwolnionych; 
 2) dane dotyczące wyrobów zwolnionych, odpowiednio, wyprowadzonych ze składu 

podatkowego, dostarczonych, zużytych, importowanych, nabytych wewnątrzwspólnotowo, 
powrotnie wprowadzonych do składu podatkowego lub powrotnie dostarczanych do 
podmiotu pośredniczącego: 
a) opis wyrobów oraz ich kod CN, 
b) liczbę i rodzaj opakowań oraz ich numery identyfikacyjne, jeżeli zostały nimi oznaczone, 
c) podstawę prawną zwolnienia od akcyzy, 
d) ilość wyrobów zwolnionych, w jednostkach miary stosowanych przy obliczeniu akcyzy; 

 3) łączną ilość wyrobów zwolnionych według kodów CN, wyprowadzonych ze składu 
podatkowego, dostarczonych, zużytych, importowanych lub nabytych 
wewnątrzwspólnotowo, powrotnie wprowadzonych do składu podatkowego lub powrotnie 
dostarczanych do podmiotu pośredniczącego, obliczoną narastająco od początku roku 
kalendarzowego; 

 4) ilość wyrobów zwolnionych i datę ich dostarczenia przez podmiot pośredniczący lub 
zarejestrowanego odbiorcę podmiotowi zużywającemu - w przypadku podmiotu 
pośredniczącego i zarejestrowanego odbiorcy; 

 5) w przypadku podmiotu zużywającego oraz podmiotu prowadzącego skład podatkowy i 
zarejestrowanego odbiorcy, występujących jako podmioty zużywające - ilość wyrobów 
zwolnionych i datę ich zużycia na cele uprawniające do zwolnienia; 

 6) łączną ilość wyrobów zwolnionych, o których mowa w pkt 4 i 5, według kodów CN - 
obliczoną narastająco od początku roku kalendarzowego; 

 7) w przypadku przemieszczania wyrobów zwolnionych przez podmiot prowadzący ewidencję 
do podmiotu pośredniczącego lub zużywającego - datę wystawienia i numery identyfikujące 
dokument dostawy wystawiony przez ten podmiot. 

3. W przypadku określenia w dokumencie dostawy ilości gazu płynnego dostarczanego do 
podmiotu zużywającego w litrach dopuszcza się możliwość określenia w ewidencji jego ilości 
również w litrach, pod warunkiem podania w niej parametrów jego przeliczenia z jednostek 
miary wagowych na jednostki miary objętościowe. 

§ 5. Wpisanie do ewidencji danych, o których mowa w § 4, powinno nastąpić, odpowiednio: 
 1) przed wyprowadzeniem wyrobów zwolnionych ze składu podatkowego; 
 2) niezwłocznie po odebraniu dostarczonych, importowanych lub nabytych 

wewnątrzwspólnotowo wyrobów zwolnionych, nie później jednak niż następnego dnia po ich 
odebraniu; 

 3) niezwłocznie po zużyciu wyrobów zwolnionych przez podmiot zużywający oraz podmiot 
prowadzący skład podatkowy i zarejestrowanego odbiorcę, występujących jako podmioty 
zużywające, nie później jednak niż następnego dnia po ich zużyciu; dopuszcza się wpisanie 
do ewidencji ilości zużytych wyrobów akcyzowych raz w miesiącu, po zweryfikowaniu jej 
podczas dokładnej i rzeczywistej kontroli zużycia, gdy ilość zużytych wyrobów ustalana jest 
na podstawie współczynnikowo określonego poziomu ich zużycia przez poszczególne 
urządzenia, wskazanego w dokumentacji prowadzonej przez podmiot zużywający; 

 4) niezwłocznie po wystawieniu dokumentu dostawy, nie później jednak niż następnego dnia po 
jego wystawieniu. 

§ 6. 1. Ewidencja prowadzona w formie papierowej powinna mieć formę książkową. 
2. Ewidencję prowadzi się dla okresów obejmujących rok kalendarzowy. Dane do ewidencji 

wpisuje się chronologicznie. 
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3. Ewidencja powinna być przechowywana w składzie podatkowym, w miejscu odbioru 
wyrobów akcyzowych przez zarejestrowanego handlowca albo w siedzibie lub miejscu 
zamieszkania podmiotu pośredniczącego lub podmiotu zużywającego, na terytorium kraju. 

§ 7. 1. Karty ewidencji prowadzonej w formie papierowej podlegają zszyciu przed 
rozpoczęciem wypełniania. 

2. Karty ewidencji numeruje się kolejno od numeru jeden i opatruje stemplem podmiotu 
prowadzącego ewidencję. 

3. Naczelnik właściwego urzędu celnego opatruje zszycie plombą, a ewidencję opisuje przez 
wskazanie liczby kart oraz podpisuje. 

§ 8. 1. Ewidencja w formie elektronicznej powinna być prowadzona przy użyciu: 
 1) programu komputerowego zapewniającego wgląd w treść dokonywanych zapisów, 

umożliwiającego przechowywanie danych w sposób chroniący je przed zatarciem lub 
zniekształceniem, uniemożliwiającego usuwanie dokonanych zapisów oraz pozwalającego na 
drukowanie zapisów w porządku chronologicznym; 

 2) szczegółowej pisemnej instrukcji obsługi programu komputerowego, o którym mowa w pkt 
1. 
2. Podmiot prowadzący ewidencję jest obowiązany do przechowywania kopii ewidencji 

zapisanej na informatycznych nośnikach danych w sposób chroniący dane przed zatarciem, 
usunięciem lub zniekształceniem oraz w formie wydruku sporządzanego za okresy jednodniowe. 

3. Do ewidencji w formie elektronicznej stosuje się przepis § 6 ust. 3. 

§ 9. 1. Wykaz środków skażających alkohol etylowy wykorzystywany do produkcji 
produktów nieprzeznaczonych do spożycia przez ludzi, służący do stosowania zwolnień od 
akcyzy, wraz z minimalną ilością zastosowania środków skażających, określa załącznik nr 2 do 
rozporządzenia. 

2. Środek skażający określony w załączniku nr 2 do rozporządzenia w lp. 25 (benzoesan 
denatonium) może być stosowany wyłącznie jako środek skażający alkohol etylowy 
wykorzystywany do produkcji produktów nieprzeznaczonych do spożycia przez ludzi, z 
wyłączeniem rozpuszczalników i rozcieńczalników złożonych organicznych pozostałych, 
zawierających w swym składzie alkohol etylowy, oznaczonych kodem CN ex 3814 00 90, 
środków zapobiegających zamarzaniu i pozostałych płynów usuwających oblodzenie, 
zawierających w swym składzie alkohol etylowy, oznaczonych kodem CN ex 3820 00 00 oraz 
produktów ułatwiających rozpalanie ognia, zawierających w swym składzie alkohol etylowy, bez 
względu na kod CN, nie dłużej niż do dnia 30 czerwca 2009 r. 

3.  Środek skażający określony w załączniku nr 2 do rozporządzenia w lp. 26 może być 
stosowany wyłącznie jako środek skażający alkohol etylowy wykorzystywany do produkcji: 
 1) kosmetyków klasyfikowanych do kodów CN ex 3003 10 00, ex 3003 20 00, ex 3003 39 00, 

ex 3003 40 00, ex 3003 90 10, ex 3003 90 90, ex 3004 10 10, ex 3004 10 90, ex 3004 20 10, 
ex 3004 20 90, ex 3004 32 10, ex 3004 32 90, ex 3004 39 10, ex 3004 39 90, ex 3004 40 10, 
ex 3004 40 90, ex 3004 50 10, ex 3004 50 90, ex 3004 90 19, ex 3004 90 99, 3303 00 10, 
3303 00 90, 3304 10 00, 3304 20 00, 3304 30 00, 3304 91 00, 3304 99 00, 3305 10 00, 3305 
20 00, 3305 30 00, 3305 90 10, 3305 90 90, 3306 10 00, 3306 20 00, 3306 90 00, 3307 10 
00, 3307 20 00, 3307 30 00, 3307 41 00, 3307 49 00, 3307 90 00; 

 2) substancji zapobiegających atakom owadów klasyfikowanych do kodów CN ex 3808 91 90 i 
ex 3808 99 90 stosowanych bezpośrednio na skórę ludzi i zwierząt; 

 3) mydła i organicznych produktów i preparatów powierzchniowo czynnych do mycia skóry 
klasyfikowanych do kodów CN 3401 11 00, 3401 19 00, 3401 20 10, 3401 20 90, 3401 30 
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00; 
 4) organicznych środków powierzchniowo czynnych (innych niż mydło) klasyfikowanych do 

kodów CN 3402 11 10, 3402 11 90, 3402 12 00, 3402 13 00, 3402 19 00, 3402 20 20, 3402 
20 90, 3402 90 10, 3402 90 90. 
4.  Oznaczenie ex, o którym mowa w ust. 3 pkt 1 i 2, dotyczy tylko danego towaru z danego 

kodu. 

§ 10. Skażanie alkoholu etylowego środkami skażającymi określonymi w wykazie, o którym 
mowa w § 9, powinno odbywać się w obecności upoważnionego, na podstawie przepisów 
odrębnych, pracownika urzędu celnego. 

§ 11. 1. Wyroby akcyzowe zwolnione od akcyzy ze względu na przeznaczenie mogą zostać 
zwrócone do podmiotu pośredniczącego albo do składu podatkowego, jeżeli zostały 
wyprowadzone i dostarczone zgodnie z przepisami ustawy do podmiotu, który dokonał ich 
zwrotu. 

2. Przechowywanie w składzie podatkowym wyrobów akcyzowych powrotnie 
wprowadzonych do tego składu musi odbywać się zgodnie z przepisami określonymi przez 
ministra do spraw finansów publicznych na podstawi art. 55 ustawy.  

§ 12. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem ...3) . 

 

MINISTER FINANSÓW 

                                                      
3) Niniejsze rozporządzenie było poprzedzone rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 26 lutego 2009 r. w sprawie dokumentu 
dostawy wyrobów akcyzowych objętych zwolnieniem od akcyzy ze względu na ich przeznaczenie, ewidencji tych wyrobów oraz 
wykazu środków skażających alkohol etylowy służącego do stosowania zwolnień od akcyzy (Dz. U. Nr 32, poz. 251 i  Nr 117, 
poz. 983), które traci moc z dniem … w związku z wejściem w życie ustawy z dnia … o zmianie ustawy o podatku akcyzowym 
(Dz. U. Nr .... , poz. …). 
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Załączniki do rozporządzenia Ministra Finansów 
z dnia ........................ r. ( poz. ... )         

Załącznik nr 1 
WZÓR DOKUMENTU DOSTAWY  

DOKUMENT DOSTAWY WYROBÓW OBJĘTYCH ZWOLNIENIEM OD AKCYZY NR .................. 
1. Nazwa/nazwisko i imię podmiotu, który wystawił dokument dostawy1): 3. Podmiot odbierający/zwracający wyroby zwolnione2):   

 Nr akcyzowy 
podmiotu 3): 

 Nr akcyzowy 
podmiotu 3) : 

2. Adres siedziby/miejsca zamieszkania podmiotu, który wystawił dokument 
dostawy: 
 

4. Adres siedziby/miejsca zamieszkania podmiotu odbierającego/zwracającego 
wyroby zwolnione4): 

5. Adres miejsca wysyłki wyrobów zwolnionych: 
 
 

7. Miejsce odbioru wyrobów zwolnionych5): 

6. Data wysyłki wyrobów zwolnionych: 
 

8. Data odbioru wyrobów zwolnionych: 

9. Data i podpis podmiotu , który wystawił dokument dostawy lub osoby 
reprezentującej podmiot wystawiający: 

 
 
............................................................................................................................ 
 

10.     Potwierdzam odbiór/zwrot wyrobów wymienionych w polu 11  
 
 
............................................................................................................................ 

Data i podpis podmiotu odbierającego/zwracającego  
lub osoby reprezentującej podmiot odbierający/zwracający 

1)Odpowiednio: podmiot prowadzący skład podatkowy, zarejestrowany odbiorca, podmiot pośredniczący lub podmiot zużywający. 
2) Odpowiednio: podmiot pośredniczący lub podmiot zużywający, do którego są dostarczane wyroby zwolnione albo podmiot pośredniczący lub podmiot zużywający, 
który zwraca wyroby zwolnione. 
3) Wypełnia się tylko w przypadku podmiotu prowadzącego skład podatkowy, zarejestrowanego odbiorcy i podmiotu pośredniczącego. 
4) W przypadku, o którym mowa w art. 2 pkt 22 lit. b ustawy, wystarczy podać nazwę państwa, na którego terytorium  znajduje się miejsce zamieszkania lub siedziba 
podmiotu odbierającego. 
5) W przypadku, o którym mowa w art. 2 pkt 22 lit. b ustawy, należy podać dane statku powietrznego lub jednostki pływającej, na który/którą są dostarczane wyroby 
zwolnione i miejsce jego/jej  postoju. 
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str. 2 

 
11.  WYROBY AKCYZOWE ZWOLNIONE OD AKCYZY STANOWIĄCE PRZEDMIOT DOSTAWY         

Lp. Nazwa wyrobu Kod CN wyrobu J.m. 4) Ilość w j.m. z kol. 4 Przeznaczenie uprawniające do 
zwolnienia (krótki opis i podst. prawna)5)

Adnotacje dotyczące 
odbioru wyrobów6) 

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 
       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

4)  Jednostka miary, w której jest wyrażona stawka podatku akcyzowego. Dopuszcza się możliwość określenia ilości gazu płynnego w litrach, pod warunkiem 
podania w kol. 7 parametrów jego przeliczenia z jednostek miary wagowych na jednostki miary objętościowe. 

5) W przypadku zwrotu wyrobów zwolnionych do podmiotu prowadzącego skład podatkowy lub podmiotu pośredniczącego należy wpisać „zwrot wyrobów 
zwolnionych”. 

6) W przypadku niedostarczenia wyrobów zwolnionych do podmiotu odbierającego należy wpisać przyczynę.
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Załącznik nr 2  
 

Wykaz środków skażających alkohol etylowy wykorzystywany  
do produkcji produktów nieprzeznaczonych do spożycia przez ludzi,  

służący do stosowania zwolnień od akcyzy 
 
Lp. 

 
 

 Środek skażający 
 

  
Minimalny dodatek do 1 

hl alkoholu 100% vol 

1 
 

 2 
 

 3 
 

1 
 

 Aceton 
 

 3.000 ml 
 

2 
 

 Alkohol benzylowy 
 

 3.000 ml 
 

3 
 

 Alkohol butylowy 
 

 5.000 ml 
 

4 
 

 Alkohol izopropylowy (propan-2-ol) 
 

 10.000 ml 
 

5 
 

 Benzyna silnikowa 
 

 3.000 ml 
 

6 
 

 Bromek lub chlorek etylu 
 

 300 ml 
 

7 
 

 Eter etylo-tert-butylowy 
 

 3.000 ml 
 

8 
 

 Eter dietylowy 
 

 3.000 ml 
 

9 
 

 Ftalan dietylu 
 

 1.000 ml 
 

10 
 

 Keton etylowo-metylowy 
 

 3.000 ml 
 

11 
 

 Mieszanina acetonu i 
benzoesanu denatonium 
 

 2.000 ml 
1 g 

 
12 
 

 Mieszanina alkoholu izopropylowego (propan-2-ol) 
 

 6.000 ml 
 

 
 

 i benzoesanu denatonium 
 

 1 g 
 

13 
 

 Mieszanina ketonu etylowo-metylowego 
 

 2.000 ml 
 

 
 

 i benzoesanu denatonium 
 

 1 g 
 

14 
 

 Mieszanina glukonianu chlorheksydyny 20 % roztworu 
wodnego (chlorhexidinum gluconicum) 
 

 1.000 ml 
 

 
 

 i ftalanu dietylu 
 

 800 ml 
 

15 
 

 Mieszanina jodu krystalicznego 
 

 100 g 
 

  i ftalanu dietylu  800 ml 
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16 
 

 Mieszanina kwasu salicylowego 
 

 2.000 g 
 

 
 

 i ftalanu dietylu 
 

 800 ml 
 

17 
 

 Mieszanina olejku eterycznego lub kompozycji 
zapachowej niekonsumpcyjnej 
 

 1.000 g 
 

 
 

 i alkoholu izopropylowego (propan-2-ol)  
 

 6.000 ml 
 

18 
 

 Mieszanina oleju rycynowego 
 

 1.000 ml 
 

 
 

 i ftalanu dietylu 
 

 800 ml 
 

19 
 

 Nafta - frakcja naftowa z destylacji zachowawczej 
 

 2.000 ml 
 

20 
 

 Nipagina (aseptina)  
 

 3.000 g 
 

21 
 

 Octan etylu 
 

 5.000 ml 
 

22 
 

 Ogólny środek skażający 
Ogólny środek skażający - zgodny z Polską Normą PN-
C-97911 "Ogólny środek skażający" 
 

 500 ml 
 

23 
 

 Szelak 
 

 3.000 g 
 

24 
 

 Toluol lub toluen 
 

 3.000 ml 
 

25 
 

 Benzoesan denatonium (dopuszczone jest stosowanie 
roztworów benzoesanu denatonium w etanolu lub 
alkoholu tert-butylowym po uprzednim przeliczeniu 
dawki na czysty składnik)  
 

 2 g 
 

26 
 

 Benzoesan denatonium 
rozpuszczony w 130 ml alkoholu tert-butylowego 
 

 2 g 
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Uzasadnienie 
 
 
Projekt rozporządzenia został sporządzony w związku z projektem ustawy o zmianie ustawy o 
podatku akcyzowym oraz niektórych innych ustaw, który dokonuje m.in. zmiany brzmienia 
delegacji upoważniającej właściwego ministra do spraw finansów publicznych do wydania 
rozporządzenia wykonawczego w sprawie zabezpieczeń akcyzowych, o której mowa w art. 38 
ust. 1 ustawy o podatku akcyzowym. Z uwagi na dokonanie tej zmiany w formie określenia 
nowego brzmienia powyższego przepisu istnieje konieczność wydania nowego rozporządzenia w 
sprawie zabezpieczeń akcyzowych, które zastąpi rozporządzenie z dnia 26 lutego 2009 r. (Dz. U. 
Nr 108, poz. 902 i Nr 117, poz 983). Niniejsze rozporządzenie stanowi zatem w zasadniczej 
części powtórzenie przepisów dotychczas obowiązującego rozporządzenia z ze zmianami i 
uzupełnieniami, które wynikają przede wszystkim ze zmiany ustawy o podatku akcyzowym, jak 
również ze zgromadzonych informacji dotyczących dotychczasowego ich stosowania. W 
związku z powyższym w uzasadnieniu odniesiono się tylko do przepisów, które uległy istotnej 
zmianie lub zostały dodane w stosunku do treści dotychczasowego rozporządzenia. W treści 
rozporządzenia dokonano zmian terminologicznych i redakcyjnych dostosowując ją do zmian, 
które nastąpiły w tym zakresie w projekcie ustawy zmieniającej  ustawę o podatku akcyzowym. 

W § 2 pkt 2 uwzględniono przewidziane w projekcie nowelizacji ustawy zwolnienie podmiotu 
zużywającego, który wyłącznie używa do celów opałowych pozostałe węglowodory gazowe o 
kodach CN od 2711 12 11 do 2711 19 00, z obowiązku prowadzenia ewidencji wyrobów tych 
wyrobów. Ponadto, w celu uniknięcia ewentualnych wątpliwości interpretacyjnych dookreślono 
w § 2 pkt 3, że przez wyroby zwolnione od akcyzy ze względu na ich przeznaczenie należy 
rozumieć także wyroby akcyzowe objęte zwolnieniem od akcyzy ze względu na ich 
przeznaczenie, wprowadzonym przez Ministra Finansów w drodze rozporządzenia.  

W § 5 wprowadzono możliwość wpisania do ewidencji wyrobów zwolnionych ilości zużytych 
wyrobów akcyzowych raz w miesiącu, po zweryfikowaniu jej podczas dokładnej i rzeczywistej 
kontroli zużycia, gdy ilość zużytych wyrobów ustalana jest na podstawie współczynnikowo 
określonego poziomu ich zużycia przez poszczególne urządzenia, wskazanego w dokumentacji 
prowadzonej przez podmiot zużywający, co jest spowodowane sygnalizowanymi trudnościami 
technicznymi w codziennym ustalaniu tej ilości przez podmioty gospodarcze. 

W treści projektu niniejszego rozporządzenia wprowadzono zmiany mające na celu odpowiednie 
rozszerzenie sposobu stosowania dokumentu dostawy na przypadki powrotnego wprowadzenia 
do składu podatkowego wyrobów akcyzowych zwolnionych od akcyzy ze względu na 
przeznaczenie, niedostarczonych ze składu podatkowego do podmiotu pośredniczącego albo ze 
składu podatkowego do podmiotu zużywającego. Natomiast w § 11 określono warunki i sposób 
zwrotu wyrobów akcyzowych zwolnionych od akcyzy ze względu na przeznaczenie do podmiotu 
pośredniczącego albo do składu podatkowego, wskazując m.in. że przechowywanie zwróconych 
wyrobów akcyzowych w składzie podatkowym musi odbywać się zgodnie z przepisami 
określonymi przez ministra do spraw finansów publicznych dla składów podatkowych, a sposób 
ich przechowywania powinien być określony w regulaminie funkcjonowania składu 
podatkowego. 
Projekt rozporządzenia jest zgodny z przepisami Unii Europejskiej 
 
 
 
 
 
5-04-dg 



                                                                                      Projekt  
 

ROZPORZĄDZENIE 
MINISTRA FINANSÓW1) 
z dnia.........................2010 r. 

 
w sprawie szczegółowych zasad postępowania podmiotów wysyłających, podmiotów 

odbierających oraz organów podatkowych w przypadku niedostępności Systemu oraz w 
przypadku, gdy System zostanie przywrócony 

 
 
 
 

Na podstawie art. 41f  ust. 6 ustawy z dnia 6 grudnia 2008 r. o podatku akcyzowym (Dz. U. z 
2009 r. Nr 3, poz. 11 z późn. zm.) zarządza się, co następuje:  

                                                              
§ 1. Rozporządzenie określa szczegółowe zasady postępowania podmiotów 

wysyłających, podmiotów odbierających oraz organów podatkowych w przypadku 
wystąpienia niezależnej od podmiotu przyczyny powodującej brak możliwości wysłania 
dokumentu do Systemu, i potwierdzenia przez organ podatkowy niedostępności Systemu, 
oraz zasady postępowania w przypadku, gdy System zostanie przywrócony. 
                  

§ 2. Ilekroć w rozporządzeniu jest mowa o: 
1) kluczowych systemach współpracujących – rozumie się przez to System Wymiany 

Danych Dotyczących Akcyzy SEED, Ogólnopolski System Obsługi Zabezpieczeń i 
Pozwoleń OSOZ oraz System Rozliczeń Celno-Podatkowych i Finansowo-Księgowych 
ZEFIR; 

2) pozostałych systemach współpracujących - rozumie się przez to wszystkie systemy 
współpracujące z wyłączeniem systemów, o których mowa w pkt 1.                                               

 
§ 3. 1. W przypadku wystąpienia niezależnej od podmiotu przyczyny powodującej 

brak możliwości wysłania dokumentu do Systemu, , przez okres dwóch godzin,  podmiot lub 
organ kontaktuje się z komórką wsparcia Systemu, podlegającą dyrektorowi Izby Celnej w 
Łodzi, celem zgłoszenia braku możliwości obsługi przemieszczenia. 

2. W przypadku, o którym mowa w ust. 1 dyrektor Izby Celnej w Łodzi uznaje System 
za niedostępny i niezwłocznie uruchamia procedurę awaryjną, informując, jeśli to możliwe, 
za pośrednictwem strony internetowej o niedostępności systemu i rozpoczęciu procedury 
awaryjnej umożliwiającej obsługę przemieszczeń wyrobów akcyzowych zgodnie z art. 41a 
ust. 7, 41f, 41g ustawy.  

3. W przypadku przywrócenia dostępności Systemu dyrektor Izby Celnej w Łodzi 
uznaje System za dostępny i dokonuje zakończenia procedury awaryjnej, informując, jeżeli to 
możliwe, za pośrednictwem strony internetowej o zakończeniu niedostępności systemu oraz 
procedury awaryjnej. 

4. Niezależnie od ust. 3 System uznaje się za dostępny, kiedy podmiot mają 
możliwość przesłania dokumentów do Systemu. 

 

                                                 
1) Minister Finansów kieruje działem administracji rządowej – finanse publiczne, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 2 
rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 16 listopada 2007 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra 
Finansów (Dz. U. Nr 216, poz. 1592). 
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§ 4. 1. Dyrektor Izby Celnej w Łodzi może uznać system za niedostępny w przypadku 
przeprowadzenia planowych działań mających na celu efektywne funkcjonowanie Systemu. 

2. W przypadku niedostępności, o której mowa w ust. 1 przepisy § 3 ust. 2-4 stosuje 
się odpowiednio. 

 
§ 5. W przypadku wystąpienia awarii kluczowych systemów współpracujących 

System uznaje się za niedostępny. Przepisy § 3 ust. 2-4 stosuje się odpowiednio. 
 
§ 6. Podmiot przed rozpoczęciem przemieszczenia umieszcza w dokumencie 

zastępującym dokument e-AD zamiast numeru referencyjnego lokalny numer referencyjny , o 
którym mowa w rozporządzeniu z dnia …. w sprawie zmiany miejsca przeznaczenia, 
podpisywania dokumentów przesłanych do systemu, struktury lokalnego numeru 
referencyjnego, informacji jakie powinny być wprowadzane do systemu oraz do e-AD lub do 
dokumentu zastępującego e-AD i sposób dostarczania przez podmioty dostarczania danych 
właściwemu naczelnikowi urzędu celnego celem wprowadzenia ich do Systemu (Dz. U. Nr, 
poz.). 

 
§ 7. W przypadku gdy po przywróceniu dostępności Systemu i przesłaniu informacji 

do Systemu, które nie mogły być wcześniej przesłane z uwagi na brak dostępności Systemu, 
System nie będzie mógł potwierdzić możliwości wysyłki do wskazanego odbiorcy, podmiot 
wysyłający zobowiązany jest dokonać zmiany miejsca przeznaczenia dla niedostarczonych 
wyrobów.  
 

§ 8. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem ……………….. 
 
 
 
 
 

       MINISTER FINANSÓW 
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UZASADNIENIE 
 
 

Przedmiotowe regulacje są wykonaniem delegacji wynikającej z art. 41f ust. 6 ustawy z dnia 
6 grudnia 2008 r. o podatku akcyzowym (Dz. U. z 2009 r. Nr 3. poz. 11 z późn. zm.). 
Rozporządzenie określa szczegółowe zasady postępowania podmiotów wysyłających, 
podmiotów odbierających oraz organów podatkowych wystąpienia przyczyny niezależnej od 
podmiotu powodującej brak możliwości wysłania dokumentu do Systemu, . Rozporządzenie 
dotyczy także potwierdzenia przez organ podatkowy niedostępności systemu EMCS, oraz 
zasad postępowania w przypadku, gdy System zostanie przywrócony.  
 
Rozporządzenie wskazuje szczegółowy sposób postępowania w przypadku braku dostępności 
systemu. W przypadku wystąpienia przyczyny powodującej brak możliwości wysłania 
dokumentu do Systemu, niezależnej od podmiotu przez okres dwóch godzin , podmiot lub 
organ kontaktuje się z komórką wsparcia Systemu, podlegającą dyrektorowi Izby Celnej w 
Łodzi. Zakłada się, że komórka wsparcia będzie dostępna przez 24 godziny na dobę 7 dni w 
tygodniu, co znacznie ułatwi komunikację pomiędzy podmiotami, organami a komórką 
wsparcia i umożliwi bieżące informowanie o niedostępności systemu.  
Dyrektor Izby Celnej w Łodzi uznaje system za niedostępny i uruchamia procedurę awaryjną, 
polegającą na stosowaniu dokumentu zastępującego e-AD oraz dokumentu zastępującego 
raport odbioru zgodnie z zapisami art. 41a ust. 7, 41f, 41g ustawy.Jeżeli jest taka możliwość 
informacja o niedostępności i uruchomieniu procedury awaryjnej umieszczana jest na stronie 
Izby Celnej w Łodzi i Ministerstwa Finansów.  
Po przywróceniu dostępności systemu dyrektor Izby Celnej w Łodzi uznaje system za 
dostępny, kończąc jednocześnie procedurę awaryjną, o czym informuje na stronie 
internetowej, jeżeli jest taka możliwość. 
Z uwagi na fakt, iż od momentu przywrócenia dostępności systemu do opublikowania 
informacji dotyczącej tego faktu na stronie, może upłynąć jakiś czas, zezwala się podmiotom 
na przesyłanie dokumentów do Systemu, jeśli tylko mają taką możliwość. 
 
Rozporządzenie określa ponadto niedostępność Systemu polegającą na przeprowadzeniu 
działań konserwacyjnych i innych, zapewniających efektywne funkcjonowanie Systemu. 
Ponieważ powyższe działania wykonywane są zgodnie z wcześniejszymi ustaleniami, 
informację dotyczącą planowanych działań oraz przewidzianego czasu trwania niedostępności 
umieszcza się również na stronie Izby Celnej w Łodzi i Ministerstwa Finansów. 
Dodatkowo w czasie niedostępności dyrektor Izby Celnej w Łodzi informuje o planowanej 
podmioty i organy informowane za pomocą strony internetowej, że system jest niedostępny, a 
następnie o przywróceniu dostępności systemu, analogicznie jak w przypadku niedostępności 
Systemu, która wystąpiła w sposób nieprzewidywany. 
 
Ponadto, rozporządzenie określa, że w przypadku awarii kluczowych systemów 
współpracujących z Systemem takich jak System Wymiany Danych Dotyczących Akcyzy 
SEED lub Ogólnopolskiego System Obsługi Zabezpieczeń i Pozwoleń OSOZ lub System 
Rozliczeń Celno-Podatkowych i Finansowo-Księgowych ZEFIR uznaje się że System jest 
niedostępny i rozpoczynana jest procedura awaryjna. 
 
Przedmiotowe rozporządzenie odnosi się także do konieczności umieszczania lokalnego 
numeru referencyjnego w dokumencie zastępującym dokument e-ADT.    
 
Zgodnie z rozporządzeniem podmiot wysyłający zobowiązany jest dokonać zmiany miejsca 
przeznaczenia dla niedostarczonych wyrobów w przypadku gdy po przywróceniu dostępności 
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Systemu i przesłaniu informacji do Systemu, które nie mogły być wcześniej przesłane z 
uwagi na brak dostępności Systemu, System nie będzie mógł potwierdzić możliwości wysyłki 
do wskazanego odbiorcy. 
  
Regulacje przedmiotowego rozporządzenia są zgodne z prawem Unii Europejskiej. 

Rozporządzenie nie podlega notyfikacji w trybie przewidzianym w przepisach rozporządzenia 
Rady Ministrów z dnia 23 grudnia 2002 r. w sprawie sposobu funkcjonowania krajowego 
systemu notyfikacji norm i aktów prawnych (Dz. U. Nr 239,poz. 2039 z późn. zm.) Przepisy 
rozporządzenia nie mają wpływu na podmioty i administracje innych państw członkowskich. 

 
 

Stosownie do przepisów rozporządzenia, wejdzie ono w życie z dniem  2009 r., tj. z 
zachowaniem   vacatio legis, określonego w ustawie z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu 
aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (Dz. U. z 2007 r. Nr 68, poz. 449).  

 
 

Ocena skutków regulacji 
 

1. Wskazanie podmiotów, na które oddziałuje akt normatywny 
Rozporządzenie oddziałuje na podatników podatku akcyzowego.  

2. Wyniki przeprowadzonych konsultacji 
Rozporządzenia będzie przedmiotem konsultacji społecznych. 

Rozporządzenie zostanie zamieszczone w Biuletynie Informacji Publicznej (BIP) na 
stronie internetowej Ministerstwa Finansów (www.mf.gov.pl), zgodnie z art. 5 ustawy z 
dnia 7 lipca 2005r. o działalności lobbingowej  w procesie stanowienia prawa (Dz. U. Nr 
169, poz. 1414). 

3. Wpływ aktu normatywnego na: 

a) sektor finansów publicznych, w tym budżet państwa i budżety jednostek 
samorządu terytorialnego 
Wejście w życie rozporządzenia nie spowoduje skutków finansowych dla budżetu 
państwa i budżetu jednostek samorządu terytorialnego. 

b) rynek pracy 

Wejście w życie rozporządzenia nie będzie miało wpływu na rynek pracy.   

c) konkurencyjność gospodarki i przedsiębiorczość, w tym na funkcjonowanie   
przedsiębiorstw 
Wejście w życie rozporządzenia nie będzie miało wpływu na konkurencyjność gospodarki 
i przedsiębiorczość, w tym na funkcjonowanie przedsiębiorstw. 

d) sytuację i rozwój regionalny 
Wejście w życie rozporządzenia nie będzie miało wpływu na sytuację i rozwój regionów. 

4. Wskazanie źródeł finansowania 
Wejście w życie rozporządzenia nie powoduje konieczności wydatkowania środków 
finansowych. 

6-04-dg 



                                                                                      Projekt  
 

ROZPORZĄDZENIE 
MINISTRA FINANSÓW1) 
z dnia.........................2010 r. 

 
w sprawie podpisywania dokumentów przesłanych do systemu, struktury lokalnego 

numeru referencyjnego, informacji jakie powinny być wprowadzane do systemu oraz do 
e-AD lub do dokumentu zastępującego e-AD i sposobu dostarczania przez podmioty 

danych właściwemu naczelnikowi urzędu celnego celem wprowadzenia ich do systemu 
 
 
 
 

Na podstawie 41h ust. 2, art. 43 ust. 3 oraz art. 46 ust. 8 ustawy z dnia 6 grudnia 2008 r. o 
podatku akcyzowym (Dz. U.  Nr 3, poz. 11, z późn. zm.) zarządza się, co następuje:  
 

§ 1. Rozporządzenie określa:  
1) jakie informacje oraz przez kogo i w jakich sytuacjach powinny być wprowadzone do 

Systemu; 
2) dane pozostawione do decyzji państw członkowskich, wymienione w Rozporządzeniu 

Komisji (WE) Nr 684/2009 z dnia 24 lipca 2009r. w sprawie wykonania dyrektywy 
Rady 2008/118/WE w odniesieniu do skomputeryzowanych procedur przemieszczania 
wyrobów akcyzowych w procedurze zawieszenia poboru akcyzy (Dz. Urz. WE L 197 
z 29.07.2009), które umieszcza się obowiązkowo w e-AD lub w dokumencie 
zastępującym e-AD; 

3) sposób podpisywania dokumentów przesyłanych do Systemu;  
4) strukturę lokalnego numeru referencyjnego; 
5) warunki i sposób na jakich podmioty mogą dostarczyć dane właściwemu naczelnikowi 

urzędu celnego celem wprowadzenia ich do Systemu. 
 
§ 2. 1. Właściwy naczelnik urzędu celnego wprowadza do systemu informacje dotyczące: 

1) ręcznego wprowadzenia do systemu informacji dotyczącej zakończenia 
przemieszczenia w przypadku braku możliwości dokonania elektronicznego 
zamknięcia przemieszczenia w Systemie,  

2) żądania zapłaty akcyzy w związku ze stwierdzonymi ubytkami przemieszczanych 
wyrobów na terytorium kraju, 

3) przemieszczenia wyrobów akcyzowych, umożliwiające udostępnienie danych 
dotyczących przemieszczenia z innego państwa członkowskiego, 

4) przerwania przemieszczenia, w szczególności w przypadku całkowitego 
zniszczenia lub kradzieży, przemieszczanych wyrobów 

2. Podmiot wprowadza do systemu informacje dotyczące: 
1) zamiaru odmowy przyjęcia wyrobów lub odmowy przyjęcia wyrobów w 

szczególności gdy wyroby wskazane w e-AD nie odpowiadają zamówieniu, 

                                                 
1) Minister Finansów kieruje działem administracji rządowej – finanse publiczne, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 2 
rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 16 listopada 2007 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra 
Finansów (Dz. U. Nr 216, poz. 1592). 
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2) nieprzesłania w terminie raportu odbioru lub dokonania zmiany miejsca 
przeznaczenia lub braku wskazania podmiotu odbierającego w przypadku 
przemieszczeń, o których mowa w art. 41c ustawy. 

  
§ 3. W e-AD umieszcza się obowiązkowo dane, o których mowa w § 1 pkt 3: 
1) datę faktury; 
2) numer VAT pierwszego przewoźnika; 
3) nazwę podmiotu gospodarczego, będącego pierwszym przewoźnikiem; 
4) ulicę, numer domu, kod pocztowy i miejscowość właściwą dla podmiotu, o którym 

mowa w pkt 3; 
5) dwuliterowy kod języka zastosowanego w danych, o których mowa w pkt 1-4. 

 
§ 4. 1. W uzasadnionych przypadkach, w szczególności w przypadku technicznych 

problemów, które spowodowały brak dostępności Systemu po stronie podmiotu, podmiot 
może dostarczyć naczelnikowi dokument, którego kopia, po niezwłocznym wprowadzeniu 
danych do Systemu, zostaje przekazana podmiotowi. Za prawidłowość danych 
wprowadzonych do Systemu odpowiada podmiot, który ma prawo uczestniczyć w ich 
wprowadzaniu i dokonywać korekt tych zapisów.  

2. W przypadku e-AD lub raportu odbioru podmiot przekazuje do urzędu podpisany i 
opieczętowany odpowiednio dokument zastępujący e-AD i dokument zastępujący raport 
odbioru.  

3. Przed dokonaniem czynności anulowania, zmiany miejsca przeznaczenia albo 
odrzucenia przemieszczenia, podmiot wysyłający zobowiązany jest dostarczyć do urzędu 
podpisany i ostemplowany dokument stwierdzający zamiar dokonania tych czynności, wraz z 
numerem referencyjnym przemieszczenia.  

4. W przypadku e-AD naczelnik urzędu celnego uzupełnia przedstawiony przez podmiot 
dokument zastępujący e-AD o numer referencyjny nadany przez System. 

 
§ 5. Lokalny numer referencyjny składa się z ciągu 22 znaków i posiada strukturę 

składającą się z trzynastocyfrowego numeru akcyzowego miejsca wysyłki bez dwuliterowego 
kodu języka, pięciocyfrowego numeru przemieszczenia z ewidencji prowadzonej przez 
wysyłającego i czterocyfrowego numeru oznaczającego rok, w którym rozpoczęte będzie 
przemieszczenie. 

 
§ 6. Dokumenty przesyłane przez podmiot do Systemu oraz przez właściwego naczelnika 

urzędu celnego do podmiotu opatrzone są bezpiecznym podpisem elektronicznym. 
 

 § 7. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem ………. 
  

        MINISTER FINANSÓW 
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UZASADNIENIE 
 
 

Przedmiotowe regulacje są wykonaniem delegacji wynikającej z art. 41h ust. 2, art. 43 ust. 3 
oraz art. 46 ust. 8 ustawy z dnia 6 grudnia 2008 r. o podatku akcyzowym (Dz. U. z 2009 r. Nr 
3. poz. 11 z późn. zm.). 
Rozporządzenie określa szczegółowe przypadki, w których podmiot ma obowiązek dokonania 
zmiany miejsca przeznaczenia, informacje, które powinny być wprowadzone do Systemu oraz 
dane, które umieszcza się obowiązkowo w e-AD lub dokumencie zastępującym e-AD, sposób 
podpisywania dokumentów przesyłanych do Systemu oraz strukturę lokalnego numeru 
referencyjnego. Rozporządzenie określa także warunki i sposób dostarczania przez podmioty 
danych właściwemu naczelnikowi urzędu celnego celem wprowadzenia ich do systemu 
EMCS.  
Rozporządzenie wskazuje osoby uprawnione do wprowadzania informacji do systemu oraz 
ich rodzaj. I tak właściwy naczelnik urzędu celnego wprowadza do systemu informacje 
dotyczące ręcznego wprowadzenia do systemu informacji dotyczącej zakończenia 
przemieszczenia, w przypadku braku możliwości dokonania elektronicznego zamknięcia 
przemieszczenia w Systemie, żądania zapłaty akcyzy w związku ze stwierdzonymi ubytkami 
przemieszczanych wyrobów na terytorium kraju, a także przemieszczenia wyrobów 
akcyzowych, umożliwiające udostępnienie danych dotyczących przemieszczenia z innego 
państwa członkowskiego oraz przerwania przemieszczenia, w szczególności w przypadku 
całkowitego zniszczenia lub kradzieży przemieszczanych wyrobów. Z kolei podmiot 
wprowadza do systemu informacje dotyczące zamiaru odmowy przyjęcia wyrobów lub 
odmowy przyjęcia wyrobów, w szczególności gdy wyroby wskazane w e-AD nie 
odpowiadają zamówieniu oraz nieprzesłania w terminie raportu odbioru lub dokonania 
zmiany miejsca przeznaczenia lub braku uzupełnienia w terminie miejsca odbioru wyrobów w 
przypadku przemieszczeń, o których mowa w art. 41c ustawy. 
 
Dane umieszczane obowiązkowo w e-AD lub w dokumencie zastępującym e-AD, odnoszące 
się do daty faktury i danych dotyczących pierwszego przewoźnika (tj. numer VAT, nazwa 
podmiotu, ulica, numer domu, kod pocztowy i miejscowość) pozostają do decyzji państw 
członkowskich. Zrezygnowano z wprowadzania godziny wysyłki, numeru akcyzowego lub 
numeru VAT podmiotu będącego gwarantem, numeru VAT podmiotu organizującego 
transport, opisu oraz nazwy handlowej, ponieważ wydają się zbędne oraz rozbudowują 
niepotrzebnie dokument. 
 
Zgodnie z przepisami rozporządzenia, jeśli podmiot nie ma dostępu do Systemu z powodu 
problemów technicznych, wówczas może przekazać naczelnikowi urzędu celnego dokument, 
którego kopia, po wprowadzeniu danych do Systemu zostaje przekazana podmiotowi. W 
przypadku e-AD lub raportu odbioru podmiot przekazuje do urzędu podpisany i 
ostemplowany odpowiednio dokument zastępujący e-AD i dokument zastępujący raport 
odbioru. Przed dokonaniem czynności anulowania, zmiany miejsca przeznaczenia albo 
odrzucenia przemieszczenia, podmiot wysyłający zobowiązany jest dostarczyć do urzędu 
podpisany i opieczętowany dokument stwierdzający zamiar dokonania tych czynności, wraz z 
numerem referencyjnym przemieszczenia. W przypadku e-AD naczelnik urzędu celnego 
uzupełnia przedstawiony przez podmiot dokument zastępujący e-AD o numer referencyjny 
nadany przez System. 
Dane wprowadzane do systemu z założenia powinny odbywać się niezwłocznie po 
dostarczeniu przez podmiot dokumentów. Podmiot natomiast ma prawo uczestniczyć we  
wprowadzaniu 
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Ponadto, przedmiotowe rozporządzenie określa strukturę numeru LRN, który w procedurze 
awaryjnej stanowi numer referencyjny. Numer ten składa się z trzynastocyfrowego numeru 
akcyzowego miejsca wysyłki bez dwuliterowego kodu języka, pięciocyfrowego numeru  
przemieszczenia z ewidencji prowadzonej przez wysyłającego i czterocyfrowego numeru 
oznaczającego rok, w którym rozpoczęte będzie przemieszczenie. Struktura taka zapewnia 
pełną informację dotyczącą identyfikacji danego przemieszczenia i łatwą identyfikację 
powiązania numeru lokalnego z danym przemieszczeniem. 

Dokumenty przesyłane przez podmiot do Systemu oraz przez właściwego naczelnika urzędu 
celnego do podmiotu opatrzone są bezpiecznym podpisem elektronicznym. Wynika to z 
przepisów ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów 
realizujących zadania publiczne ( Dz. U. z 2005 Nr 64, poz. 565). 

 
 
Regulacje rozporządzenia są zgodne z prawem Unii Europejskiej. 

Rozporządzenie nie podlega notyfikacji w trybie przewidzianym w przepisach rozporządzenia 
Rady Ministrów z dnia 23 grudnia 2002 r. w sprawie sposobu funkcjonowania krajowego 
systemu notyfikacji norm i aktów prawnych (Dz. U. Nr 239, poz. 2039 z późn. zm.). Przepisy 
rozporządzenia nie mają wpływu na podmioty i administracje innych państw członkowskich. 

 
Stosownie do postanowień rozporządzenia, wejdzie ono w życie z dniem ….    2010 r., tj. z 
zachowaniem vacatio legis, określonego w ustawie z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów 
normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (Dz. U. z 2007 r. Nr 68, poz. 449).  

 
 

Ocena skutków regulacji 
 

1. Wskazanie podmiotów, na które oddziałuje akt normatywny 
Rozporządzenie oddziałuje na podatników podatku akcyzowego.  

2. Wyniki przeprowadzonych konsultacji 
Rozporządzenia będzie przedmiotem konsultacji społecznych. 

Rozporządzenie zostanie zamieszczone w Biuletynie Informacji Publicznej (BIP) na 
stronie internetowej Ministerstwa Finansów (www.mf.gov.pl), zgodnie z art. 5 ustawy z 
dnia 7 lipca 2005r. o działalności lobbingowej  w procesie stanowienia prawa (Dz. U. Nr 
169, poz. 1414). 

3. Wpływ aktu normatywnego na: 

a) sektor finansów publicznych, w tym budżet państwa i budżety jednostek 
samorządu terytorialnego 
Wejście w życie rozporządzenia nie spowoduje skutków finansowych dla budżetu 
państwa i budżetu jednostek samorządu terytorialnego. 

b) rynek pracy 
Wejście w życie rozporządzenia nie będzie miało wpływu na rynek pracy.   

c) konkurencyjność gospodarki i przedsiębiorczość, w tym na funkcjonowanie   
przedsiębiorstw 
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Wejście w życie rozporządzenia nie będzie miało wpływu na konkurencyjność gospodarki 
i przedsiębiorczość, w tym na funkcjonowanie przedsiębiorstw.  

d) sytuację i rozwój regionalny 
Wejście w życie rozporządzenia nie będzie miało wpływu na sytuację i rozwój regionów. 

4. Wskazanie źródeł finansowania 
Wejście w życie rozporządzenia nie powoduje konieczności wydatkowania środków 
finansowych. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
7-04-dg 



                                   Projekt  

ROZPORZĄDZENIE 

MINISTRA FINANSÓW1) 

z dnia                   2010 r. 

 
w sprawie dokumentacji i procedur związanych z przemieszczaniem wyrobów 

akcyzowych2)  
 

Na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 4 i 6, art. 55 ust. 3 oraz art. 77 ust. 3 ustawy z dnia 6 grudnia 
2008 r. o podatku akcyzowym (Dz. U. z 2009 r. Nr 3, poz. 11, Nr 98, poz. 819, Nr 168, poz. 
1323 i Nr 215, poz. 1667 oraz z 2010 r. Nr 21, poz. 104 i Nr ..., poz. ...) zarządza się, co 
następuje: 
 

Rozdział 1 
Przepisy ogólne 

 
§ 1. Rozporządzenie określa:  

1) szczegółowy sposób stosowania i dokumentowania procedury zawieszenia poboru 
akcyzy odnośnie wyrobów akcyzowych innych niż określone w załączniku nr 2 do 
ustawy z dnia 6 grudnia 2008 r. o podatku akcyzowym, zwanej dalej „ustawą”, 
objętych stawką akcyzy inną niż stawka zerowa, sposób prowadzenia ewidencji 
dokumentów handlowych towarzyszących przemieszczaniu tych wyrobów oraz zakres 
danych, które powinna zawierać ewidencja; 

2) szczegółowe warunki i tryb zwrotu akcyzy w przypadkach, o których mowa w art. 42 
ust. 4 i 8 ustawy;  

3) szczegółowe warunki dokonywania przeładunku wyrobów akcyzowych z 
zastosowaniem procedury zawieszenia poboru akcyzy poza składem podatkowym; 

4) wzór oraz sposób obiegu kart uproszczonego dokumentu towarzyszącego; 
5) warunki, na jakich dokument handlowy może zastąpić uproszczony dokument 

towarzyszący. 
 

Rozdział 2 
Prowadzenie ewidencji i stosowanie procedury zawieszenia poboru akcyzy w przypadku 

wyrobów akcyzowych innych niż określone w załączniku nr 2 do ustawy, objętych 
stawką akcyzy inną niż stawka zerowa 

 
§ 2. Ewidencję dokumentów handlowych, na podstawie których przemieszcza się w ramach 
nabycia wewnątrzwspólnotowego lub dostawy wewnątrzwspólnotowej wyroby akcyzowe 
inne niż określone w załączniku nr 2 do ustawy, objęte stawką akcyzy inną niż stawka 
zerowa, zwaną dalej „ewidencją”, należy prowadzić w sposób ciągły i umożliwiający 
identyfikację przemieszczeń wyrobów akcyzowych w procedurze zawieszenia poboru akcyzy. 
 

                                                 
1) Minister Finansów kieruje działem administracji rządowej – finanse publiczne, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 2 
rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 16 listopada 2007 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra 
Finansów (Dz. U. Nr 216, poz. 1592). 
 
2) Niniejsze rozporządzenie dokonuje w zakresie swojej regulacji wdrożenia dyrektywy Rady 2008/118/WE z dnia 16 grudnia 
2008 r. w sprawie ogólnych zasad dotyczących podatku akcyzowego, uchylającej dyrektywę 92/12/EWG (Dz. Urz. WE L 9/12 z 
14.1.2009, str. 9). 
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§ 3. 1. W przypadku ewidencji prowadzonej w formie papierowej, przed rozpoczęciem jej 
wypełniania, karty ewidencji należy przeszyć, a strony ponumerować i opatrzyć pieczęcią 
podmiotu prowadzącego skład podatkowy. Naczelnik urzędu celnego właściwy ze względu na 
miejsce prowadzenia składu podatkowego podmiotu wysyłającego lub podmiotu 
odbierającego opatruje przeszycie plombą, a na ostatniej stronie ewidencji wpisuje liczbę jej 
stron.  
2. Wpisów do ewidencji należy dokonywać w sposób trwały i wyraźny. Zmian i poprawek w 
ewidencji dokonuje się w taki sposób, aby przekreślony tekst pierwotny pozostał czytelny. 
Każdą zmianę lub poprawkę należy potwierdzić podpisem osoby dokonującej zmiany lub 
poprawki, z podaniem daty ich wprowadzenia, a w razie potrzeby należy je opisać w rubryce 
„uwagi”. 
 
§ 4.1. Ewidencja w formie elektronicznej prowadzona jest zgodnie z pisemną instrukcją 
obsługi programu komputerowego wykorzystywanego do prowadzenia tej ewidencji i w taki 
sposób, aby: 

1) umożliwiała wgląd w treść dokonywanych wpisów oraz ochronę przechowywanych 
danych przed zniekształceniem lub utratą; 

2) umożliwiała dokonywanie korekty danych opatrzonej adnotacją osoby dokonującej tej 
korekty oraz daty jej dokonania; 

3) pozwalała na drukowanie wpisów w porządku chronologicznym; 
4) uniemożliwiała usuwanie wpisów. 

2. Podmiot prowadzący ewidencję w formie elektronicznej przechowuje kopię ewidencji 
zapisaną na informatycznych nośnikach danych lub w formie wydruku. 
 
§ 5. 1. Ewidencja dokumentów handlowych, na podstawie których wyroby akcyzowe inne niż 
określone w załączniku nr 2 do ustawy, objęte stawką akcyzy inną niż stawka zerowa, zostały 
nabyte wewnątrzwspólnotowo i objęte na terytorium kraju procedurą zawieszenia poboru 
akcyzy, zawiera: 

1) numer dokumentu handlowego, na podstawie którego wyroby akcyzowe zostały 
nabyte; 

2) dane podmiotu, który wysłał wyroby akcyzowe z państwa członkowskiego; 
3) ilość i nazwę wyrobów akcyzowych wraz z ich kodem Nomenklatury Scalonej (CN); 
4) określenie środka transportu, którym dostarczono wyroby akcyzowe, wraz z jego 

numerem rejestracyjnym; 
5) datę odbioru wyrobów akcyzowych wraz z dokumentem handlowym. 

2. Ewidencja dokumentów handlowych lub innych dokumentów potwierdzających dokonanie 
dostawy wewnątrzwspólnotowej albo wyprowadzenie poza terytorium Unii Europejskiej 
wyrobów akcyzowych, o których mowa w ust. 1, zawiera: 

1) numer dokumentu handlowego lub innego dokumentu, potwierdzającego odbiór 
wyrobów w państwie członkowskim albo wyprowadzenie ich poza terytorium Unii 
Europejskiej; 

2) dane podmiotu wysyłającego wyroby; 
3) ilość i nazwę wyrobów akcyzowych wraz z ich kodem Nomenklatury Scalonej (CN); 
4) określenie środka transportu, którym wysłano wyroby akcyzowe, wraz z jego 

numerem rejestracyjnym; 
5) datę zakończenia procedury zawieszenia poboru akcyzy. 

 
§ 6. W przypadku nabycia wewnątrzwspólnotowego wyrobów akcyzowych innych niż 
określone w załączniku nr 2 do ustawy, do których stosuje się stawkę akcyzy inną niż stawka 
zerowa, ich objęcie procedurą zawieszenia poboru akcyzy na podstawie dokumentów 
handlowych następuje w momencie wprowadzenia na terytorium kraju. 
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Rozdział 3 
Szczegółowe warunki i tryb zwrotu akcyzy 

 
§ 7. Do wniosku o zwrot akcyzy w przypadku, o którym mowa w art. 42 ust. 4 pkt 1 ustawy, 
dołącza się:  

1) dokumenty potwierdzające zapłatę akcyzy na terytorium kraju po upływie terminów, o 
których mowa w art. 42 ust. 1 pkt 3 i 4 ustawy; 

2) informację w zakresie numeru referencyjnego e-AD; 
3) dokument zastępujący raport odbioru albo dokument zastępujący raport wywozu – w 

przypadku gdy System jest niedostępny. 
 
§ 8. Do wniosku o zwrot akcyzy w przypadku, o którym mowa w art. 42 ust. 4 pkt 2 ustawy, 
dołącza się: 

1) dokumenty potwierdzające zapłatę akcyzy na terytorium kraju; 
2) dokumenty potwierdzające zapłatę akcyzy w państwie członkowskim w związku z 

naruszeniem procedury zawieszenia poboru akcyzy. 
 
§ 9. Do wniosku o zwrot akcyzy w przypadku, o którym mowa w art. 42 ust. 4 pkt 3 ustawy, 
dołącza się: 

1) dokumenty potwierdzające zapłatę akcyzy na terytorium kraju po upływie terminu, o 
którym mowa w art. 42 ust. 1 pkt 8 ustawy; 

2) dokumenty potwierdzające dokonanie dostawy wewnątrzwspólnotowej albo 
wyprowadzenie wyrobów akcyzowych poza terytorium Unii Europejskiej.  

 
§ 10. 1. Właściwy naczelnik urzędu celnego, uwzględniając wniosek o zwrot akcyzy w 
przypadkach, o których mowa w art. 42 ust. 4 i 8 ustawy, ostemplowuje pieczęcią urzędu oraz 
dziurkuje każdy dokument potwierdzający:  

1) zapłatę akcyzy na terytorium kraju – w przypadku, o którym mowa w art. 42 ust. 4 pkt 
1 ustawy; 

2) zapłatę akcyzy na terytorium państwa członkowskiego, w którym doszło do 
naruszenia lub stwierdzono naruszenie warunków procedury zawieszenia poboru 
akcyzy – w przypadku, o którym mowa w art. 42 ust. 4 pkt 2 ustawy; 

3) zapłatę akcyzy na terytorium kraju oraz dokonanie dostawy wewnątrzwspólnotowej 
albo wyprowadzenie wyrobów akcyzowych poza terytorium Unii Europejskiej – w 
przypadku, o którym mowa w art. 42 ust. 4 pkt 3 ustawy; 

4) zapłatę akcyzy na terytorium państwa członkowskiego oraz na terytorium kraju – w 
przypadku, o którym mowa w art. 42 ust. 8 ustawy. 

2. Po dokonaniu zwrotu akcyzy właściwy naczelnik urzędu celnego zwraca niezwłocznie 
uprawnionemu podmiotowi ostemplowane oraz przedziurkowane dokumenty, o których 
mowa w ust. 1, oraz pozostałe dokumenty dołączone do wniosku. 
 

Rozdział 4 
Warunki dokonywania przeładunku wyrobów akcyzowych objętych procedurą 

zawieszenia poboru akcyzy poza składem podatkowym  
 
§ 11. 1. Przeładunek wyrobów akcyzowych przemieszczanych z zastosowaniem procedury 
zawieszenia poboru akcyzy, dokonywany poza składem podatkowym, odbywa się w 
obecności lub za wiedzą naczelnika urzędu celnego właściwego ze względu na miejsce 
dokonywania przeładunku. 
2. Od dnia 1 stycznia 2012 r. w przypadku przeładunku, o którym mowa w ust. 1, właściwy 
naczelnik urzędu celnego sporządza raport zdarzenia, w którym zamieszcza informacje 
dotyczące przeładunku, zgodnie z przepisami rozporządzenia Ministra Finansów z dnia ... w 
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sprawie ... (Dz. U. Nr ..., poz. ...). Do dnia 31 grudnia 2011 r. dane dotyczące przeładunku, w 
szczególności w zakresie nowego przewoźnika, środka transportu wraz z jego numerem 
rejestracyjnym oraz ilości, rodzajów i numerów identyfikacyjnych zamknięć celnych – jeżeli 
są one zakładane, należy wpisywać w dokumentach towarzyszących przemieszczanym 
wyrobom akcyzowym.   
 
§ 12. 1. Jeżeli wyroby akcyzowe, przemieszczane z zastosowaniem procedury zawieszenia 
poboru akcyzy na podstawie jednego e-AD, są przeładowywane poza składem podatkowym 
na więcej niż jeden środek transportu, informację o nadanym numerze referencyjnym w 
formie adnotacji na wydruku e-AD lub kopii dokumentu handlowego albo dokumentu 
zastępującego e-AD, należy dołączyć do każdej partii wyrobów akcyzowych znajdującej się 
na oddzielnym środku transportu. 
2. Na dokumentach, o których mowa w ust. 1, powinna zostać również naniesiona adnotacja o 
dokonanym przeładunku oraz informacja na temat danej partii przemieszczanych wyrobów, 
ze wskazaniem w szczególności nazwy, kodów CN oraz ilości i masy tych wyrobów. 
3. Odbiorca wyrobów akcyzowych przemieszczanych na podstawie jednego e-AD więcej niż 
jednym środkiem transportu powinien potwierdzić odbiór całości przesyłki w jednym raporcie 
odbioru albo w jednym dokumencie zastępującym raport odbioru.  
  

Rozdział 5 
Dokumentowanie i stosowanie procedury przemieszczania wyrobów akcyzowych z 

zapłaconą akcyzą 
 
§ 13. Wzór uproszczonego dokumentu towarzyszącego, wraz z wyjaśnieniami co do jego 
wypełniania i przeznaczenia, określa załącznik do rozporządzenia, z tym, że dopuszcza się 
również możliwość stosowania poprawnie wypełnionego uproszczonego dokumentu 
towarzyszącego zgodnie ze wzorem zamieszczonym w załączniku do rozporządzenia Komisji 
(EWG) Nr 3649/92 z dnia 17 grudnia 1992 r. w sprawie uproszczonego dokumentu 
towarzyszącego w wewnątrzwspólnotowym przepływie produktów objętych podatkiem 
akcyzowym, przeznaczonych do konsumpcji w Państwie Członkowskim wysyłki (Dz. Urz. 
WE L 369 z 18.12.1992, str. 17; Dz. Urz. UE Polskie wydanie specjalne, rozdz. 9, t. 1, str. 
216). 
 
§ 14. 1. W przypadku zastąpienia uproszczonego dokumentu towarzyszącego przez dokument 
handlowy, dane zawarte w dokumencie handlowym powinny być opatrzone numerem 
odpowiadającym numerowi właściwej rubryki w uproszczonym dokumencie towarzyszącym.  
2. Dokument handlowy powinien zawierać w widocznym miejscu napis: „UPROSZCZONY 
DOKUMENT TOWARZYSZĄCY DO CELÓW KONTROLI (WYROBY AKCYZOWE)”. 
 
§ 15. 1. Uproszczony dokument towarzyszący składa się z trzech kart. 
2. Jeżeli wyroby akcyzowe, od których akcyza została zapłacona na terytorium kraju, są 
przedmiotem dostawy wewnątrzwpólnotowej: 

1) karta 1 uproszczonego dokumentu towarzyszącego jest pozostawiana u wysyłającego; 
2) karty 2 i 3 uproszczonego dokumentu towarzyszącego są dołączane do wysyłanych 

wyrobów akcyzowych. 
3. Karty 1 i 3 uproszczonego dokumentu towarzyszącego powinny być przechowywane przez 
wysyłającego przez okres 5 lat od końca roku kalendarzowego, w którym wyroby akcyzowe 
zostały wysłane. 
4. W przypadku odbioru przez odbierającego wyrobów akcyzowych, od których akcyza 
została zapłacona: 

1) karta 2 uproszczonego dokumentu towarzyszącego jest pozostawiana u odbierającego;  
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2) karta 3 uproszczonego dokumentu towarzyszącego, po potwierdzeniu odbioru 
wyrobów przez odbierającego, jest przez niego przekazywana do wysyłającego w 
państwie członkowskim. 

5. Karta 2 uproszczonego dokumentu towarzyszącego powinna być przechowywana przez 
odbierającego przez okres 5 lat od końca roku kalendarzowego, w którym wyroby akcyzowe 
zostały otrzymane. 
 

Rozdział 6 
Przepisy końcowe 

 
§ 16. 1. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 1 września 2010 r.3), z tym że do dnia 31 
grudnia 2010 r. w zakresie przemieszczania wyrobów akcyzowych z zastosowaniem 
procedury zawieszenia poboru akcyzy i dokumentowania tego przemieszczania stosuje się 
przepisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 24 lutego 2009 r. w sprawie dokumentacji 
i procedur związanych z przemieszczaniem wyrobów akcyzowych (Dz. U. Nr 32, poz. 229 i 
Nr 108, poz. 903), zwanego dalej „rozporządzeniem w sprawie dokumentacji i procedur 
związanych z przemieszczaniem wyrobów akcyzowych”. 
2. Za wysyłającego w rozumieniu § 2 pkt 1 rozporządzenia w sprawie dokumentacji i 
procedur związanych z przemieszczaniem wyrobów akcyzowych uznaje się również 
zarejestrowanego wysyłającego, a za zarejestrowanego handlowca i niezarejestrowanego 
handlowca – zarejestrowanego odbiorcę. 
3. Do zarejestrowanego wysyłającego stosuje się odpowiednio przepisy dotyczące podmiotu 
prowadzącego skład podatkowy – jako wysyłającego wyroby akcyzowe z zastosowaniem 
procedury zawieszenia poboru akcyzy. 
 
 

MINISTER FINANSÓW 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
3) Zakres spraw objęty niniejszym rozporządzeniem był dotychczas uregulowany w rozporządzeniu Ministra Finansów z dnia 
24 lutego 2009 r. w sprawie dokumentacji i procedur związanych z przemieszczaniem wyrobów akcyzowych (Dz. U. Nr 32, 
poz. 229 i Nr 108, poz. 903), które traci moc z dniem 1 września 2010 r. w związku z wejściem w życie ustawy z dnia ... o 
zmianie ustawy o podatku akcyzowym oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. Nr ..., poz. ...). 
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Załącznik do rozporządzenia Ministra Finansów z dnia ........   (poz. ...)  

WZÓR 

UPROSZCZONY DOKUMENT TOWARZYSZĄCY  
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Uzasadnienie 
 
Projektowane rozporządzenie Ministra Finansów w sprawie dokumentacji i procedur 
związanych z przemieszczaniem wyrobów akcyzowych wydaje się w celu wykonania 
delegacji ustawowych zawartych w art. 43 ust. 1 pkt 4 i 6, art. 55 ust. 3 oraz art. 77 ust. 3 
ustawy z dnia 6 grudnia o podatku akcyzowym (Dz. U. z 2009 r. Nr 3, poz. 11, z późn. zm.), 
zwanej dalej „ustawą”.  

Ostatnia nowelizacja ustawy – na mocy ustawy z dnia ... o zmianie ustawy o podatku 
akcyzowym oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. Nr ..., poz. ...), związana z koniecznością 
implementacji dyrektywy Rady 2008/118/WE z dnia 16 grudnia 2008r. w sprawie ogólnych 
zasad dotyczących podatku akcyzowego, uchylającej dyrektywę 92/12/EWG, wprowadziła 
szereg zmian o charakterze systemowym. Zmiany te związane są przede wszystkim z 
przyjęciem na terytorium całej Unii Europejskiej elektronicznego systemu przemieszczania 
wyrobów akcyzowych objętych procedurą zawieszenia poboru akcyzy – EMCS, który 
zastąpił stosowany dotychczas system monitorowania przemieszczania takich wyrobów, 
oparty na dokumentach papierowych. 

Konsekwencją zmiany ustawy w wyniku powyższej nowelizacji jest konieczność uchylenia 
większości przepisów dotychczasowego rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 24 lutego 
2009 r. w sprawie dokumentacji i procedur związanych z przemieszczaniem wyrobów 
akcyzowych (Dz. U. Nr 32, poz. 229, z późn. zm.) i wprowadzenia nowych regulacji 
prawnych dotyczących dokumentowania przemieszczania wyrobów akcyzowych z 
zastosowaniem procedury zawieszenia poboru akcyzy, uwzględniających stosowanie 
krajowego systemu, stanowiącego część aplikacji EMCS (zwanego dalej „Systemem”). 

Niniejszy projekt rozporządzenia zastępuje rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 24 
lutego 2009 r. w sprawie dokumentacji i procedur związanych z przemieszczaniem wyrobów 
akcyzowych. W porównaniu jednak z poprzednio obowiązującym stanem prawnym projekt 
ten zawiera tylko szczątkowe regulacje związane ze stosowaniem procedury zawieszenia 
poboru akcyzy, ujęte w Rozdziałach 2-4. Z dotychczasowych regulacji w tym zakresie w 
projekcie rozporządzenia pozostawiono przepisy dotyczące: 

1) stosowania i dokumentowania procedury zawieszenia poboru akcyzy w odniesieniu do 
wyrobów akcyzowych innych niż określone w załączniku nr 2 do ustawy, objętych stawką 
akcyzy inną niż stawka zerowa, sposobu prowadzenia ewidencji dokumentów handlowych 
towarzyszących przemieszczaniu tych wyrobów oraz zakresu danych, które powinna zawierać 
ewidencja; 

2) szczegółowych warunków i trybu zwrotu akcyzy w przypadkach, o których mowa w art. 42 
ust. 4 ustawy; 

3) szczegółowych warunków dokonywania przeładunku wyrobów akcyzowych w procedurze 
zawieszenia poboru akcyzy poza składem podatkowym. 

Usunięto natomiast regulacje związane z dokumentowaniem i stosowaniem procedury 
zawieszenia poboru akcyzy w odniesieniu do wyrobów akcyzowych objętych wspólnotowym 
systemem podatku akcyzowego, których przemieszczanie w tej procedurze odbywa się na 
terytorium całej Unii Europejskiej z zastosowaniem elektronicznego systemu EMCS. 
Regulacje w tym zakresie będą się obecnie znajdowały w aktach prawnych normujących 
funkcjonowanie Systemu. 

Ponadto w projekcie rozporządzenia (w Rozdziale 5) zawarto regulacje dotyczące 
dokumentowania i stosowania procedury przemieszczania wyrobów akcyzowych z zapłaconą 
akcyzą. Należy przy tym zauważyć, że przepisy te, w porównaniu z poprzednio 
obowiązującym stanem prawnym, nie uległy zasadniczo zmianie. Drobne zmiany dotyczą 
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jedynie stosowanej terminologii w zakresie podmiotów wysyłających i odbierających wyroby 
akcyzowe z zapłaconą akcyzą. 

Dodatkowo w załączniku do projektowanego rozporządzenia określono wzór uproszczonego 
dokumentu towarzyszącego, stosowanego przy przemieszczaniu wyrobów akcyzowych z 
zapłaconą akcyzą. Wzór ten jest tożsamy z dotychczasowym wzorem uproszczonego 
dokumentu towarzyszącego. 

Odnośnie przepisów dotyczących stosowania i dokumentowania procedury zawieszenia 
poboru akcyzy w odniesieniu do wyrobów akcyzowych innych niż określone w załączniku nr 
2 do ustawy, objętych stawką akcyzy inną niż stawka zerowa (nie objętych wspólnotowym 
systemem opodatkowania i monitorowania przemieszczania), wskazać należy, iż w znacznym 
stopniu stanowią one powtórzenie dotychczas obowiązujących regulacji. Nie zmieniły się 
również przepisy dotyczące ewidencji dokumentów handlowych towarzyszących 
przemieszczaniu ww. wyrobów oraz zakresu danych, które powinna zawierać ta ewidencja. 
Wskazać również należy, iż zawarte w projekcie niniejszego rozporządzenia przepisy, 
uwzględniające stosowanie dokumentów handlowych w formie papierowej, będą miały 
zastosowanie wyłącznie w odniesieniu do tych wyrobów akcyzowych obejmowanych na 
terytorium kraju procedurą zawieszenia poboru akcyzy, które będą nabywane 
wewnątrzwspólnotowo lub dostarczane wewnątrzwspólnotowo. Do wyrobów akcyzowych 
obejmowanych procedurą zawieszenia poboru akcyzy i przemieszczanych wyłącznie na 
terytorium kraju będą miały zastosowanie przepisy dotyczące Systemu. 

W zakresie regulacji dotyczących warunków i trybu zwrotu akcyzy w przypadkach, o których 
mowa w art. 42 ust. 4 ustawy, zwrócić należy uwagę na dwie zmiany. Pierwsza z nich 
dotyczy dokumentów załączanych do wniosku o zwrot akcyzy w przypadku, o którym mowa 
w art. 42 ust. 4 pkt 1 ustawy (tj. w sytuacji potwierdzenia odbioru wyrobów akcyzowych 
przez odbiorcę albo ich wyprowadzenie poza terytorium Unii Europejskiej po upływie 
ustawowych terminów). Do tej pory do wniosku o zwrot akcyzy należało dołączyć (oprócz 
dokumentów potwierdzających zapłatę akcyzy na terytorium kraju) dokument potwierdzający 
odbiór wyrobów akcyzowych przez odbiorcę albo ich wyprowadzenie poza terytorium Unii 
Europejskiej w postaci karty 3 administracyjnego dokumentu towarzyszącego. Obecnie 
informacje dotyczące dostarczenia wyrobów akcyzowych do miejsca odbioru będą dostępne 
w Systemie, dlatego też podmiot ubiegający się o zwrot akcyzy będzie musiał wskazać 
jedynie numer referencyjny dokumentu e-AD, w celu identyfikacji danego przemieszczenia, 
albo – jeżeli System będzie niedostępny – dołączyć do wniosku dokument zastępujący raport 
odbioru. Druga zmiana dotyczy regulacji w zakresie ostemplowywania pieczęcią urzędu oraz 
dziurkowania dokumentów dołączonych do wniosku o zwrot akcyzy, w związku z 
uwzględnieniem wniosku przez właściwego naczelnika urzędu celnego. Zmiana ta polega na 
wprowadzeniu obowiązku ostemplowywania i dziurkowania dokumentów potwierdzających 
zapłatę akcyzy na terytorium kraju – w przypadkach, o których mowa w art. 42 ust. 4 pkt 1 i 3 
ustawy. Dotychczas ostemplowywane i dziurkowane były tylko dokumenty potwierdzające:  

-odbiór wyrobów akcyzowych przez odbiorcę albo ich wyprowadzenie poza terytorium Unii 
Europejskiej (w przypadku, o którym mowa w art. 42 ust. 4 pkt 1 ustawy), 

-dokonanie dostawy wewnątrzwspólnotowej albo wyprowadzenie wyrobów akcyzowych poza 
terytorium Unii Europejskiej (w przypadku, o którym mowa w art. 42 ust. 4 pkt 3 ustawy). 

Ponadto zauważyć należy, że przepisy dotyczące ostemplowywania pieczęcią urzędu i 
dziurkowania dokumentów dołączonych do wniosku o zwrot akcyzy będą miały zastosowanie 
również w sytuacji ubiegania się o zwrot akcyzy, o którym mowa w dodanym art. 42 ust. 8 
ustawy – analogicznie jak w przypadku zwrotów określonych w ust. 4 tego artykułu. 

W zakresie przeładunku wyrobów akcyzowych w procedurze zawieszenia poboru akcyzy 
poza składem podatkowym wprowadzane zmiany mają przede wszystkim na celu 
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dostosowanie przepisów dotychczasowych do nowych regulacji ustawowych. W związku z 
wdrożeniem Systemu informacje o dokonanym przeładunku będą umieszczane w tym 
Systemie – w tzw. raporcie zdarzenia, a nie jak dotychczas w administracyjnym dokumencie 
towarzyszącym w formie papierowej. Należy jednak zauważyć, że ta funkcjonalność Systemu 
będzie stosowana dopiero od dnia 1 stycznia 2012 r. Przed tą datą informacje dotyczące 
przeładunku będą umieszczane w dokumentach dołączanych do przemieszczanych wyrobów 
akcyzowych (na wydruku e-AD z nadanym numerem referencyjnym, w dokumencie 
handlowym, w którym umieszczono numer referencyjny albo w dokumencie zastępującym e-
AD – w przypadku niedostępności Systemu).  

Projekt rozporządzenia nie podlega notyfikacji zgodnie z trybem przewidzianym w 
przepisach rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 23 grudnia 2002 r. w sprawie sposobu 
funkcjonowania krajowego systemu notyfikacji norm i aktów prawnych (Dz. U. Nr 239, poz. 
2039, z późn. zm.). 

Projekt rozporządzenia jest zgodny z prawem Unii Europejskiej. 

Stosownie do postanowień § 16 projektu niniejsze rozporządzenie wejdzie w życie z dniem 1 
września 2010 r. (termin dostosowany do terminu wejścia w życie ustawy z dnia ... o zmianie 
ustawy o podatku akcyzowych oraz niektórych innych ustaw.), jednakże z uwagi na fakt, iż 
zgodnie z art. 10 projektu ustawy zmieniającej, do dnia 31 grudnia 2010 r. przemieszczanie 
wyrobów akcyzowych z zastosowaniem procedury zawieszenia poboru akcyzy będzie się 
odbywało na zasadach obowiązujących przed dniem wejścia w życie tej ustawy, to w tym 
okresie (tj. do dnia 31 grudnia 2010 r.), w zakresie przemieszczania wyrobów akcyzowych z 
zastosowaniem procedury zawieszenia poboru akcyzy i dokumentowania tego 
przemieszczania, będą miały zastosowanie przepisy dotychczasowego rozporządzenia 
Ministra Finansów z dnia 24 lutego 2009 r. w sprawie dokumentacji i procedur związanych z 
przemieszczaniem wyrobów akcyzowych. 

 

Ocena skutków regulacji 
 
 
1. Wskazanie podmiotów, na które oddziałuje akt normatywny 
Rozporządzenie oddziałuje na podmioty dokonujące obrotu wyrobami akcyzowymi w 
procedurze zawieszenia poboru akcyzy (dotyczy to w szczególności podmiotów 
dokonujących obrotu wyrobami akcyzowymi innymi niż określone w załączniku nr 2 do 
ustawy, objętych stawką akcyzy inną niż stawka zerowa) oraz w procedurze przemieszczania 
wyrobów akcyzowych z zapłaconą akcyzą.  
 
2. Wyniki przeprowadzonych konsultacji 
Projekt rozporządzenia będzie przedmiotem konsultacji społecznych. W toku tego procesu 
projekt regulacji zostanie udostępniony w celu zaopiniowania przez podmioty gospodarcze 
oraz organizacje reprezentujące krajowych przedsiębiorców. Projekt rozporządzenia zostanie 
również zamieszczony na stronie internetowej Ministerstwa Finansów (www.mf.gov.pl) - 
zgodnie z art. 5 ustawy z dnia 7 lipca 2005 r. o działalności lobbingowej w procesie 
stanowienia prawa (Dz. U. Nr 169, poz. 1414, z późn. zm.) oraz w Biuletynie Informacji 
Publicznej MF. Wyniki przeprowadzonych konsultacji społecznych zostaną umieszczone w 
OSR. 
 
3. Wpływu aktu normatywnego na: 

a) sektor finansów publicznych, w tym budżet państwa i budżety jednostek 
samorządu terytorialnego 
Wejście w życie rozporządzenia nie będzie miało wpływu na dochody i wydatki budżetu 
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państwa i budżetów jednostek samorządu terytorialnego. Przedmiotem regulacji 
niniejszego rozporządzenia jest bowiem określenie procedur związanych z 
przemieszczaniem wyrobów akcyzowych na terytorium Wspólnoty Europejskiej.  
 
b) rynek pracy 
Wejście w życie rozporządzenia zapewni polskim podmiotom uczestnictwo w obrocie 
wyrobami akcyzowymi przemieszczanymi na terytorium Wspólnoty Europejskiej w 
procedurze zapłaconej akcyzy, zgodnie z przepisami wspólnotowymi w tym zakresie, a 
ponadto umożliwi przemieszczanie w procedurze zawieszenia poboru akcyzy, w ramach 
nabycia wewnątrzwspólnotowego lub dostawy wewnątrzwspólnotowej, wyrobów 
akcyzowych innych niż określone w załączniku nr 2 do ustawy, objętych stawką akcyzy 
inną niż stawka zerowa. 
 
c) konkurencyjność gospodarki i przedsiębiorczość, w tym na funkcjonowanie 
przedsiębiorstw 
Wejście w życie rozporządzenia nie będzie miało wpływu na konkurencyjność gospodarki 
i przedsiębiorczość, w tym na funkcjonowanie przedsiębiorstw.  
 
d) sytuację i rozwój regionalny 
Wejście w życie rozporządzenia nie będzie miało wpływu na sytuację i rozwój regionów. 

 
4. Wskazanie źródeł finansowania 
Wejście w życie rozporządzenia nie spowoduje konieczności wydatkowania środków 
finansowych. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
10/04/KC 



Projekt  

ROZPORZĄDZENIE 
MINISTRA FINANSÓW1) 

z dnia                  2010 r. 

zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków prowadzenia składów podatkowych 
oraz ewidencji przez podmioty prowadzące składy podatkowe2) 

 

Na podstawie art. 55 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 6 grudnia 2008 r. o podatku akcyzowym (Dz. U. z 
2009 r. Nr 3 , poz. 11, Nr 98, poz. 819, Nr 168, poz. 1323 i Nr 215, poz. 1667 oraz z 2010 r. Nr 
21, poz. 104 i Nr ..., poz. ....) zarządza się, co następuje: 

 
§ 1. W rozporządzeniu Ministra Finansów z dnia 24 lutego 2009 r. w sprawie warunków 
prowadzenia składów podatkowych oraz ewidencji przez podmioty prowadzące składy 
podatkowe (Dz. U. Nr 32, poz. 231) w § 12 wprowadza się następujące zmiany:  
 
1) uchyla się pkt 6; 
 
2) pkt 9 otrzymuje brzmienie:  
„9) numer referencyjny e-AD, a jeżeli System jest niedostępny – awaryjny numer referencyjny 
dokumentu zastępującego e-AD, lub numer identyfikacyjny dokumentu handlowego, w 
przypadku wyrobów akcyzowych innych niż określone w załączniku nr 2 do ustawy, objętych 
stawką akcyzy inną niż stawka zerowa, na podstawie którego wyroby akcyzowe zostały 
wprowadzone do składu podatkowego lub wyprowadzone ze składu podatkowego;”. 
 
§ 2. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 1 września 2010 r., z tym że do dnia 31 grudnia 
2010 r. przepis § 12 pkt 9 stosuje się w brzmieniu obowiązującym przed dniem wejścia w życie 
tego rozporządzenia.  
 
 

MINISTER FINANSÓW 
 

 
 
 
 
                                                 
1) Minister Finansów kieruje działem administracji rządowej - finanse publiczne, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 2 
rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 16 listopada 2007 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania 
Ministra Finansów (Dz. U. Nr 216, poz. 1592). 
 
2) Niniejsze rozporządzenie dokonuje w zakresie swojej regulacji wdrożenia dyrektywy Rady 2008/118/WE z dnia 
16 grudnia 2008 r. w sprawie ogólnych zasad dotyczących podatku akcyzowego, uchylającej dyrektywę 92/12/EWG 
(Dz. Urz. WE L 9/12 z 14.1.2009, str. 9). 
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Uzasadnienie 
 Niniejsza zmiana rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 24 lutego 2009 r. w sprawie 
warunków prowadzenia składów podatkowych oraz ewidencji przez podmioty prowadzące 
składy podatkowe (Dz. U. Nr 32, poz. 231) podyktowana jest koniecznością dostosowania 
przepisów tego rozporządzenia do przepisów ustawy z dnia            o zmianie ustawy o podatku 
akcyzowym oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. Nr   , poz.   ). 

Implementując postanowienia dyrektywy Rady 2008/118/WE z dnia 16 grudnia 2008 r. w 
sprawie ogólnych zasad dotyczących podatku akcyzowego, uchylającej dyrektywę 92/12/EWG 
(Dz. Urz. WE L 9/12 z 14.1.2009, str. 9), przepisy ww. ustawy o zmianie ustawy o podatku 
akcyzowym oraz niektórych innych ustaw wprowadzają instytucję zarejestrowanego 
wysyłającego, który jest uprawniony do wysyłania importowanych wyrobów akcyzowych z 
miejsca importu w procedurze zawieszenia poboru akcyzy oraz odpowiednio nowe przypadki 
stosowania procedury zawieszenia poboru akcyzy w przypadku importowanych wyrobów 
akcyzowych. W związku z wprowadzeniem instytucji zarejestrowanego wysyłającego 
zrezygnowano z dotychczasowego ograniczenia polegającego na konieczności wprowadzania 
wyrobów akcyzowych importowanych i objętych procedurą zawieszenia poboru akcyzy do 
składu podatkowego importera i wyjątku od tej zasady dotyczącego węglowodorów gazowych. 

W związku z powyższym konieczne stało się uchylenie § 12 pkt 6 ww. rozporządzenia w 
sprawie warunków prowadzenia składów podatkowych oraz ewidencji przez podmioty 
prowadzące składy podatkowe, zgodnie z którym w przypadku importowanych wyrobów 
akcyzowych objętych procedurą zawieszenia poboru akcyzy, ewidencja wyrobów akcyzowych 
prowadzona przez podmiot prowadzący skład podatkowy powinna zawierać dane identyfikacyjne 
osoby, która złożyła zgłoszenie celne.  

Implementując postanowienia dyrektywy 2008/118/WE ww. ustawa o zmianie ustawy o 
podatku akcyzowym oraz niektórych innych ustaw wprowadza nowe zasady przemieszczania 
wyrobów akcyzowych w procedurze zawieszenia poboru akcyzy na podstawie elektronicznego 
administracyjnego dokumentu e-AD. Jedynie w przypadkach incydentalnych, gdy system 
elektroniczny nie będzie dostępny zastosowanie będzie miał dokument zastępujący e-AD, w 
formie papierowej. Jednocześnie uchylono regulacje dotyczące przemieszczania wyrobów 
akcyzowych w procedurze zawieszenia poboru akcyzy na podstawie administracyjnego 
dokumentu towarzyszącego (ADT). 

W związku z powyższym konieczne stało się dokonanie odpowiedniej zmiany w § 12 pkt 9 
ww. rozporządzenia w sprawie warunków prowadzenia składów podatkowych oraz ewidencji 
przez podmioty prowadzące składy podatkowe i wprowadzenie obowiązku wskazania przez 
podmiot prowadzący skład podatkowy w ewidencji wyrobów akcyzowych numeru 
referencyjnego e-AD, a jeżeli System jest niedostępny – awaryjnego numeru referencyjnego 
dokumentu zastępującego e-AD, w miejsce dotychczasowego obowiązku wskazania numeru 
identyfikacyjnego administracyjnego dokumentu towarzyszącego (ADT). Przedmiotowa zmiana 
będzie jednak stosowana dopiero od dnia 1 stycznia 2011 r., kiedy zacznie obowiązywać System. 

Projekt rozporządzenia nie zawiera norm technicznych w rozumieniu przepisów 
rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 23 grudnia 2002 r. w sprawie sposobu funkcjonowania 
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krajowego systemu notyfikacji norm i aktów prawnych (Dz. U. Nr 239, poz. 2039 oraz z  
2004 r. Nr 65, poz. 597), w związku z czym nie podlega notyfikacji. 

 
 

Ocena skutków regulacji 
 
1. Wskazanie podmiotów, na które oddziałuje akt normatywny 

Projekt rozporządzenia oddziałuje na podmioty prowadzące składy podatkowe. 
 
2. Wyniki przeprowadzonych konsultacji 

Projekt rozporządzenia będzie przedmiotem konsultacji społecznych z zainteresowanymi 
podmiotami gospodarczymi i organizacjami reprezentującymi krajowych przedsiębiorców, a 
wyniki przeprowadzonych konsultacji zostaną umieszczone w OSR. 

 
3. Wpływ aktu normatywnego na: 
 
a) sektor finansów publicznych, w tym budżet państwa i budżety jednostek samorządu 
terytorialnego  

Wejście w życie przedmiotowego projektu rozporządzenia nie będzie miało wpływu na 
dochody i wydatki budżetu państwa oraz na dochody i wydatki budżetów jednostek 
samorządu terytorialnego. Wskazać bowiem należy, że przedmiotowy projekt rozporządzenia 
generalnie dostosowuje jedynie regulacje obowiązujące w obecnym stanie prawnym do 
przepisów ustawy z dnia            o zmianie ustawy o podatku akcyzowym oraz niektórych 
innych ustaw (Dz. U. Nr   , poz.   ).  

 
b) rynek pracy 

Wejście w życie projektu rozporządzenia nie będzie miało wpływu na rynek pracy.   
 
c) konkurencyjność gospodarki i przedsiębiorczość, w tym na funkcjonowanie 
przedsiębiorstw 

Wejście w życie projektu rozporządzenia nie będzie miało wpływu na konkurencyjność 
gospodarki i przedsiębiorczość, w tym na funkcjonowanie przedsiębiorstw. 

 
d) sytuację i rozwój regionalny 

Wejście w życie projektu rozporządzenia nie będzie miało wpływu na sytuację i rozwój 
regionalny. 

 
4. Wskazanie źródeł finansowania 

Wejście w życie projektu rozporządzenia nie spowoduje konieczności wydatkowania 
środków finansowych. 

 
 
 
 
 
11/04/KC 



Projekt  

ROZPORZĄDZENIE 
MINISTRA FINANSÓW1) 

z dnia                             2010 r. 

w sprawie warunków dotyczących miejsca odbioru wyrobów akcyzowych2) 

 

Na podstawie art. 59 ust. 7 pkt 1 ustawy z dnia 6 grudnia 2008 r. o podatku akcyzowym  
(Dz. U. z 2009 r. Nr 3 , poz. 11, Nr 98, poz. 819, Nr 168, poz. 1323 i Nr 215, poz. 1667 oraz z 
2010 r. Nr 21, poz. 104 i Nr ..., poz. ....) zarządza się, co następuje: 

§ 1. Rozporządzenie określa warunki dotyczące miejsca odbioru wyrobów akcyzowych 
nabywanych wewnątrzwspólnotowo przez zarejestrowanego odbiorcę z wyłączeniem 
zarejestrowanego odbiorcy posiadającego zezwolenie na jednorazowe nabycie wyrobów 
akcyzowych jako zarejestrowany odbiorca.  
 

§ 2.  Miejsce odbioru wyrobów akcyzowych powinno: 
1) być właściwie dostosowane do bezpiecznego wprowadzenia tych wyrobów; 
2) spełniać warunki zapewniające możliwość wykonywania kontroli wyrobów akcyzowych, 

na podstawie odrębnych przepisów; 
3) być odpowiednio oznaczone i wydzielone, w szczególności przy pomocy trwałego 

oznaczenia. 
 

§ 3. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 1 września 2010 r.3) 

 
 
 

MINISTER FINANSÓW 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
1) Minister Finansów kieruje działem administracji rządowej - finanse publiczne, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 2 
rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 16 listopada 2007 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania 
Ministra Finansów (Dz. U. Nr 216, poz. 1592). 
 
2) Niniejsze rozporządzenie dokonuje w zakresie swojej regulacji wdrożenia dyrektywy Rady 2008/118/WE z 
dnia 16 grudnia 2008r. w sprawie ogólnych zasad dotyczących podatku akcyzowego, uchylającej dyrektywę 
92/12/EWG (Dz. Urz. WE L 9/12 z 14.01.2009 r., str. 9). 
 
3) Zakres spraw objęty niniejszym rozporządzeniem był dotychczas uregulowany w rozporządzeniu Ministra 
Finansów z dnia 24 lutego 2009 r. w sprawie warunków dotyczących miejsca odbioru wyrobów akcyzowych 
(Dz. U. Nr 32, poz. 233), które traci moc z dniem 1 września 2010 r. w związku z wejściem w życie ustawy z 
dnia ........2010 r. o zmianie ustawy o podatku akcyzowym oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. Nr   , poz.   ). 
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Uzasadnienie 
 

 Przedkładany projekt rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie warunków 
dotyczących miejsca odbioru wyrobów akcyzowych stanowi wykonanie upoważnienia 
wynikającego z art. 59 ust. 7 pkt 1 ustawy z dnia 6 grudnia 2008 r. o podatku akcyzowym  
akcyzowym (Dz. U. z 2009 r. Nr 3 , poz. 11, Nr 98, poz. 819, Nr 168, poz. 1323 i Nr 215, 
poz. 1667 oraz z 2010 r. Nr 21, poz. 104 i Nr ..., poz. ....), zwanej dalej „ustawą”. 

 Zgodnie z upoważnieniem określonym w art. 59 ust. 7 pkt 1 ustawy minister właściwy 
do spraw finansów publicznych został zobowiązany do określenia, w drodze rozporządzenia, 
warunków dotyczących miejsca odbioru wyrobów akcyzowych nabywanych 
wewnątrzwspólnotowo przez zarejestrowanego odbiorcę z wyłączeniem zarejestrowanego 
odbiorcy posiadającego zezwolenie na jednorazowe nabycie wyrobów akcyzowych jako 
zarejestrowany odbiorca. 

 W przedmiotowym projekcie rozporządzenia zawarto podobne regulacje, jak określone 
w obowiązującym rozporządzeniu Ministra Finansów z dnia 24 lutego 2009 r. w sprawie 
warunków dotyczących miejsca odbioru wyrobów akcyzowych (Dz. U. Nr 32, poz. 233). 

Zmiany w stosunku do obecnego stanu prawnego polegają jedynie na dostosowaniu 
terminologii zastosowanej w § 1 rozporządzenia do terminologii zastosowanej w ustawie z 
dnia       2010 r. o zmianie ustawy o podatku akcyzowym oraz niektórych innych ustaw (Dz. 
U. Nr ..., poz. ...) i zastąpieniu pojęcia „zarejestrowanego handlowca” pojęciem 
„zarejestrowanego odbiorcy”. W miejsce dotychczasowych instytucji „zarejestrowanego 
handlowca” i „niezarejestrowanego handlowca” przepisy ww. ustawy o zmianie ustawy o 
podatku akcyzowym oraz niektórych innych ustaw wprowadzają instytucję „zarejestrowanego 
odbiorcy”. Rezygnacja w przepisach ww. ustawy z wyodrębniania podmiotu, któremu 
wydano jednorazowe zezwolenie na nabycie wewnątrzwspólnotowe wyrobów akcyzowych w 
procedurze zawieszenia poboru akcyzy, ma na celu dostosowanie krajowych regulacji do 
przepisów dyrektywy 2008/118/WE, która nie rozróżnia pojęć zarejestrowanego odbiorcy i 
niezarejestrowanego odbiorcy.  

Projekt rozporządzenia nie zawiera norm technicznych w rozumieniu przepisów 
rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 23 grudnia 2002 r. w sprawie sposobu funkcjonowania 
krajowego systemu notyfikacji norm i aktów prawnych (Dz. U. Nr 239, poz. 2039 oraz z  
2004 r. Nr 65, poz. 597), w związku z czym nie podlega notyfikacji. 

 
 
 

Ocena skutków regulacji 
 
1. Wskazanie podmiotów, na które oddziałuje akt normatywny 

Projekt rozporządzenia oddziałuje na podmioty nabywające wewnątrzwspólnotowo 
wyroby akcyzowe. 

 
2. Wyniki przeprowadzonych konsultacji 

Projekt rozporządzenia będzie przedmiotem konsultacji społecznych z zainteresowanymi 
podmiotami gospodarczymi i organizacjami reprezentującymi krajowych 
przedsiębiorców, a wyniki przeprowadzonych konsultacji zostaną umieszczone w OSR. 

 
3. Wpływ aktu normatywnego na: 
 
a) sektor finansów publicznych, w tym budżet państwa i budżety jednostek samorządu 
terytorialnego  
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Wejście w życie przedmiotowego projektu rozporządzenia nie będzie miało wpływu na 
dochody i wydatki budżetu państwa oraz na dochody i wydatki budżetów jednostek 
samorządu terytorialnego. Wskazać bowiem należy, że przedmiotowy projekt 
rozporządzenia generalnie dostosowuje jedynie regulacje obowiązujące w obecnym stanie 
prawnym do przepisów ustawy z dnia            o zmianie ustawy o podatku akcyzowym 
oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. Nr   , poz.   ).  

 
b) rynek pracy 

Wejście w życie projektu rozporządzenia nie będzie miało wpływu na rynek pracy.   
 
c) konkurencyjność gospodarki i przedsiębiorczość, w tym na funkcjonowanie 
przedsiębiorstw 

Wejście w życie projektu rozporządzenia nie będzie miało wpływu na konkurencyjność 
gospodarki i przedsiębiorczość, w tym na funkcjonowanie przedsiębiorstw. 

 
d) sytuację i rozwój regionalny 

Wejście w życie projektu rozporządzenia nie będzie miało wpływu na sytuację i rozwój 
regionalny. 

 
4. Wskazanie źródeł finansowania 

Wejście w życie projektu rozporządzenia nie spowoduje konieczności wydatkowania 
środków finansowych. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
08/04/KC 



Projekt  
 
 

ROZPORZĄDZENIE 
MINISTRA FINANSÓW1) 

z dnia ..........  2010 r. 

w sprawie niektórych ewidencji wyrobów akcyzowych2) 

 

Na podstawie art. 59 ust. 7 pkt 2, art. 62 ust. 6, art. 78 ust. 9 oraz art. 80 ust. 6 ustawy z dnia 6 
grudnia 2008 r. o podatku akcyzowym (Dz. U. z 2009 r. Nr 3 , poz. 11, Nr 98, poz. 819, Nr 
168, poz. 1323 i Nr 215, poz. 1667 oraz z 2010 r. Nr 21, poz. 104 i Nr ..., poz. ....) zarządza 
się, co następuje: 

§ 1. Rozporządzenie określa szczegółowy zakres danych, które powinny znajdować się w 
ewidencji wyrobów akcyzowych, zwanej dalej „ewidencją” oraz sposób jej prowadzenia 
przez:  

1) zarejestrowanego odbiorcę, 
2) zarejestrowanego wysyłającego, 
3) podatnika nabywającego wewnątrzwspólnotowo wyroby akcyzowe z akcyzą zapłaconą na 
terytorium państwa członkowskiego na potrzeby wykonywanej działalności gospodarczej na 
terytorium kraju, 
4) przedstawiciela podatkowego. 

§ 2. 1. Ewidencja jest prowadzona w sposób ciągły i umożliwiający identyfikację obrotu 
wyrobami akcyzowymi.  

2. Ostatniego dnia każdego miesiąca podmiot prowadzący ewidencję dokonuje jej 
zamknięcia i miesięcznego podsumowania.  

3. Raport z miesięcznego zamknięcia i podsumowania ewidencji prowadzonej w formie 
elektronicznej podmiot prowadzący ewidencję przekazuje właściwemu naczelnikowi urzędu 
celnego. 

§ 3. 1. W przypadku prowadzenia ewidencji w formie papierowej, przed rozpoczęciem jej 
wypełniania karty ewidencji powinny zostać przeszyte, a strony ponumerowane i opatrzone 
pieczęcią podmiotu prowadzącego ewidencję. Właściwy naczelnik urzędu celnego opatruje 
przeszycie plombą, przy użyciu plombownicy stosowanej do plombowania ewidencji 
prowadzonych przez organ celny, a na ostatniej stronie ewidencji wpisuje liczbę jej stron i 
składa podpis. 

2. Wpisów do ewidencji należy dokonywać w sposób trwały i wyraźny. Zmiany i 
poprawki powinny być dokonywane w taki sposób, aby przekreślony pierwotny tekst pozostał 
czytelny. Każda zmiana lub poprawka powinna zostać potwierdzona podpisem osoby 

                                                 
1) Minister Finansów kieruje działem administracji rządowej - finanse publiczne, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 2 
rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 16 listopada 2007 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania 
Ministra Finansów (Dz. U. Nr 216, poz. 1592). 
 
2) Niniejsze rozporządzenie dokonuje w zakresie swojej regulacji wdrożenia dyrektywy Rady 2008/118/WE z 
dnia 16 grudnia 2008r. w sprawie ogólnych zasad dotyczących podatku akcyzowego, uchylającej dyrektywę 
92/12/EWG (Dz. Urz. WE L 9/12 z 14.01.2009 r., str. 9). 
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dokonującej zmiany lub poprawki z podaniem daty wprowadzenia, oraz w razie potrzeby 
opisana w rubryce „uwagi”. 

§ 4. 1. Ewidencja w formie elektronicznej prowadzona jest zgodnie z pisemną instrukcją 
obsługi programu komputerowego wykorzystywanego do prowadzenia tej ewidencji i w taki 
sposób, aby: 

1) umożliwiała wgląd w treść dokonywanych wpisów oraz ochronę przechowywanych 
danych przed zniekształceniem lub utratą; 
2) umożliwiała dokonywanie korekty danych opatrzonej adnotacją osoby dokonującej tej 
korekty oraz daty jej dokonania; 
3) pozwalała na drukowanie wpisów i raportów, o których mowa w § 2 ust. 3, w porządku 
chronologicznym; 
4) uniemożliwiała usuwanie wpisów. 

2. Podmiot prowadzący ewidencję w formie elektronicznej przechowuje kopię ewidencji 
zapisaną na informatycznych nośnikach danych, w sposób zapewniający ochronę 
przechowywanych danych przed zniekształceniem lub utratą, lub w formie wydruku 
sporządzonego za okresy jednodniowe. 

  § 5. 1. Ewidencja prowadzona przez zarejestrowanego odbiorcę zawiera: 
1) nazwy wyrobów akcyzowych wraz z ich kodami Nomenklatury Scalonej (CN) oraz 
informacje o ich znakowaniu i barwieniu;  
2) ilości wyrobów akcyzowych w jednostkach miary właściwych dla ustalenia podstawy 
opodatkowania; 
3) datę wprowadzenia wyrobów akcyzowych do miejsca ich odbioru; 
4) dane identyfikacyjne składu podatkowego, z którego wyroby akcyzowe zostały wysłane z 
zastosowaniem procedury zawieszenia poboru akcyzy;  
5) dane identyfikacyjne podmiotu, na rzecz którego wyroby akcyzowe zostały nabyte przez 
zarejestrowanego odbiorcę;  
6) numer referencyjny e-AD, a jeżeli System jest niedostępny – awaryjny numer referencyjny 
dokumentu zastępującego e-AD; 
7) kwotę podatku akcyzowego przypadającego do zapłaty; 
8) datę złożenia deklaracji podatkowej. 

2. Zarejestrowany odbiorca, o którym mowa w ust. 1, odnotowuje nabycie 
wewnątrzwspólnotowe wyrobów akcyzowych w ewidencji, niezwłocznie po ich 
wprowadzeniu do miejsca odbioru wyrobów akcyzowych. 

§ 6.  Ewidencja prowadzona przez zarejestrowanego wysyłającego, zawiera:  
1) nazwy wyrobów akcyzowych wraz z ich kodami Nomenklatury Scalonej (CN) oraz 
informacje o ich znakowaniu i barwieniu;  
2) ilości wyrobów akcyzowych w jednostkach miary właściwych dla ustalenia podstawy 
opodatkowania; 
3) dane identyfikacyjne importera; 
4) datę i numer zgłoszenia celnego, na podstawie którego wyroby akcyzowe zostały 
dopuszczone do obrotu; 
5) dane identyfikacyjne miejsca importu; 
6) datę wyprowadzenia wyrobów akcyzowych z miejsca importu;  
7) dane identyfikacyjne podmiotu, do którego wyroby akcyzowe zostały wysłane z 
zastosowaniem procedury zawieszenia poboru akcyzy;  
8) numer referencyjny e-AD, a jeżeli System jest niedostępny – awaryjny numer referencyjny 
dokumentu zastępującego e-AD, lub numer identyfikacyjny dokumentu handlowego, w 
przypadku wyrobów akcyzowych innych niż określone w załączniku nr 2 do ustawy z dnia 6 
grudnia 2008 r. o podatku akcyzowym (Dz. U. z 2009 r. Nr 3 , poz. 11, Nr 98, poz. 819, Nr 
168, poz. 1323 i Nr 215, poz. 1667 oraz z 2010 r. Nr 21, poz. 104 i Nr ..., poz. ....), objętych 
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stawką akcyzy inną niż stawka zerowa, przemieszczanych przez terytorium kraju w ramach 
dostawy wewnątrzwspólnotowej;  
9) kwotę podatku akcyzowego, której pobór został zawieszony; 
10) datę złożenia deklaracji podatkowej. 

§ 7.  Ewidencja prowadzona przez podatnika nabywającego wewnątrzwspólnotowo 
wyroby akcyzowe z akcyzą zapłaconą na terytorium państwa członkowskiego na potrzeby 
wykonywanej działalności gospodarczej na terytorium kraju, zawiera: 
1) nazwy wyrobów akcyzowych wraz z ich kodami Nomenklatury Scalonej (CN) oraz 
informacje o ich znakowaniu i barwieniu;  
2) ilości wyrobów akcyzowych w jednostkach miary właściwych dla ustalenia podstawy 
opodatkowania; 
3) datę otrzymania wyrobów akcyzowych; 
4) dane identyfikacyjne podmiotu, od którego wyroby akcyzowe zostały nabyte 
wewnątrzwspólnotowo;  
5) numer identyfikacyjny dokumentu, na podstawie którego wyroby akcyzowe zostały 
przemieszczone na terytorium kraju; 
6) kwotę podatku akcyzowego przypadającego do zapłaty; 
7) datę złożenia deklaracji podatkowej. 

§ 8.  Ewidencja prowadzona przez przedstawiciela podatkowego zawiera: 
1) nazwy wyrobów akcyzowych wraz z ich kodami Nomenklatury Scalonej (CN) oraz 
informacje o ich znakowaniu i barwieniu; 
2) ilości wyrobów akcyzowych w jednostkach miary właściwych dla ustalenia podstawy 
opodatkowania; 
3) datę otrzymania wyrobów akcyzowych przez przedstawiciela podatkowego; 
4) dane identyfikacyjne sprzedawcy; 
5) dane identyfikacyjne osoby fizycznej, na rzecz której wyroby akcyzowe są nabywane przez 
przedstawiciela podatkowego; 
6) numer identyfikacyjny dokumentu, na podstawie którego wyroby akcyzowe zostały 
przemieszczone na terytorium kraju; 
7) kwotę podatku akcyzowego przypadającego do zapłaty; 
8) datę złożenia deklaracji podatkowej. 

§ 9. 1. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 1 września 2010 r.3), z tym że do dnia 31 
grudnia 2010 r., w odniesieniu do zarejestrowanego odbiorcy, stosuje się przepis § 5 ust. 1 pkt 
6 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 24 lutego 2009 r. w sprawie ewidencji 
nabywanych wewnątrzwspólnotowo wyrobów akcyzowych (Dz. U. Nr 32, poz. 234) zamiast 
przepisu § 5 ust. 1 pkt 6 niniejszego rozporządzenia. 

 
 

 
 

MINISTER FINANSÓW 
 
 
 
 
 
 
                                                 
3) Zakres spraw objęty niniejszym rozporządzeniem był dotychczas uregulowany w rozporządzeniu Ministra 
Finansów z dnia 24 lutego 2009 r. w sprawie ewidencji nabywanych wewnątrzwspólnotowo wyrobów 
akcyzowych (Dz. U. Nr 32, poz. 234), które traci moc z dniem 1 września 2010 r. w związku z wejściem w życie 
ustawy z dnia ........2010 r. o zmianie ustawy o podatku akcyzowym oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. Nr   , 
poz.   ). 
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Uzasadnienie 
 

 Przedkładany projekt rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie niektórych 
ewidencji wyrobów akcyzowych, stanowi wykonanie upoważnienia wynikającego art. 59 ust. 
7 pkt 2, art. 62 ust. 6, art. 78 ust. 9 oraz art. 80 ust. 6 ustawy z dnia 6 grudnia 2008 r. o 
podatku akcyzowym (Dz. U. z 2009 r. Nr 3 , poz. 11, Nr 98, poz. 819, Nr 168, poz. 1323 i Nr 
215, poz. 1667 oraz z 2010 r. Nr 21, poz. 104 i Nr ..., poz. ....), zwanej dalej „ustawą”. 

 Zgodnie z upoważnieniem zawartym w art. 59 ust. 7 pkt 2 ustawy, minister właściwy do 
spraw finansów publicznych został zobowiązany do określenia, w drodze rozporządzenia, 
szczegółowego zakresu danych, które powinny znajdować się w ewidencji nabywanych 
wewnątrzwspólnotowo wyrobów akcyzowych prowadzonej przez zarejestrowanego 
handlowca oraz sposobu prowadzenia tej ewidencji, z uwzględnieniem konieczności 
zapewnienia właściwej kontroli oraz prawidłowego dokumentowania ilości wyrobów 
akcyzowych i określenia kwot akcyzy. 

Upoważnienie zawarte w art. 62 ust. 6 ustawy zobowiązuje ministra właściwego do 
spraw finansów publicznych do określenia, w drodze rozporządzenia, szczegółowego zakresu 
danych, które powinny znajdować się w ewidencji wyrobów akcyzowych wysyłanych w 
procedurze zawieszenia poboru akcyzy przez zarejestrowanego wysyłającego oraz sposobu jej 
prowadzenia, z uwzględnieniem konieczności zapewnienia właściwej kontroli oraz 
prawidłowego dokumentowania ilości wyrobów akcyzowych i określenia kwot akcyzy. 

 Zgodnie z upoważnieniem zawartym w art. 78 ust. 9 ustawy, minister właściwy do 
spraw finansów publicznych został zobowiązany do określenia, w drodze rozporządzenia, 
szczegółowego zakresu danych, które powinny znajdować się w ewidencji wyrobów 
akcyzowych prowadzonej przez podatnika nabywającego wewnatrzwspólnotowo wyroby 
akcyzowe z akcyzą zapłaconą na terytorium państwa członkowskiego na potrzeby 
wykonywanej działalności gospodarczej na terytorium kraju oraz sposobu prowadzenia tej 
ewidencji, z uwzględnieniem konieczności zapewnienia informacji dotyczących ilości 
nabywanych wyrobów akcyzowych oraz kwot akcyzy przypadającej do zapłaty. 

 Upoważnienie zawarte w art. 80 ust. 6 ustawy, zobowiązuje ministra właściwego do 
spraw finansów publicznych do określenia, w drodze rozporządzenia, szczegółowego zakresu 
danych, które powinny znajdować się w ewidencji wyrobów akcyzowych prowadzonej przez 
przedstawiciela podatkowego oraz sposobu prowadzenia tej ewidencji, z uwzględnieniem 
konieczności zapewnienia informacji dotyczących ilości nabywanych za pośrednictwem 
przedstawiciela podatkowego wyrobów akcyzowych oraz kwot akcyzy przypadającej do 
zapłaty. 

 Projekt rozporządzenia stanowi uzupełnienie regulacji zawartych w rozdziale 4, 5 i 7 
działu III ustawy, które dotyczą, m. in. zasad prowadzenia ewidencji przez zarejestrowanego 
odbiorcę, zarejestrowanego wysyłającego, przedstawiciela podatkowego oraz podatnika 
nabywającego wyroby akcyzowe z zapłaconą akcyzą. 

 W przedmiotowym projekcie rozporządzenia zawarto podobne regulacje, jak określone 
w obowiązującym rozporządzeniu Ministra Finansów z dnia 24 lutego 2009 r. w sprawie 
ewidencji nabywanych wewnątrzwspólnotowo wyrobów akcyzowych (Dz. U. Nr 32, poz. 
234). 

Zmiany w stosunku do obecnego stanu prawnego polegają na: 

- zastosowaniu terminologii zawartej w znowelizowanej ustawie o podatku akcyzowym i 
zastąpieniu pojęcia zarejestrowanego handlowca pojęciem zarejestrowanego odbiorcy -§ 1 pkt 
1 i § 5 ust. 1 projektu,  

- wprowadzeniu obowiązku – od dnia 1 stycznia 2011 r. – wskazania przez zarejestrowanego 
odbiorcę w ewidencji wyrobów akcyzowych numeru referencyjnego e-AD, a jeżeli System 
jest niedostępny awaryjnego numeru referencyjnego dokumentu zastępującego e-AD, w 
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miejsce dotychczasowego obowiązku wskazania numeru identyfikacyjnego 
administracyjnego dokumentu towarzyszącego (ADT) - § 5 ust. 1 pkt 6 projektu i § 9 ust. 1, 

- wprowadzeniu regulacji dotyczących zasad prowadzenia ewidencji wyrobów akcyzowych 
wysyłanych w procedurze zawieszenia poboru akcyzy przez zarejestrowanego wysyłającego - 
§ 1- 4, § 6 i § 9 ust. 2.  

Z uwagi na brak konieczności określania szczególnego sposobu prowadzenia ewidencji 
przez zarejestrowanego wysyłającego, w przedmiotowym projekcie rozporządzenia sposób 
ten został określony podobnie jak w przypadku ewidencji prowadzonych przez 
zarejestrowanego odbiorcę, przedstawiciela podatkowego oraz podatnika nabywającego 
wewnatrzwspólnotowo wyroby akcyzowe z zapłaconą akcyzą. Podobnie określono również 
zakres danych, które powinna zawierać ewidencja prowadzona przez zarejestrowanego 
wysyłającego. Różnice wynikają jedynie ze specyfiki działalności prowadzonej przez 
zarejestrowanego wysyłającego i stosowania przez ten podmiot procedury zawieszenia 
poboru akcyzy tylko i wyłącznie w stosunku do importowanych wyrobów akcyzowych. 

Projekt rozporządzenia nie zawiera norm technicznych w rozumieniu przepisów 
rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 23 grudnia 2002 r. w sprawie sposobu funkcjonowania 
krajowego systemu notyfikacji norm i aktów prawnych (Dz. U. Nr 239, poz. 2039 oraz z  
2004 r. Nr 65, poz. 597), w związku z czym nie podlega notyfikacji. 

 
 

Ocena skutków regulacji 
 
1. Wskazanie podmiotów, na które oddziałuje akt normatywny 

Projekt rozporządzenia oddziałuje na podmioty nabywające wewnątrzwspólnotowo 
wyroby akcyzowe oraz wysyłające importowane wyroby akcyzowe z zastosowaniem 
procedury zawieszenia poboru akcyzy. 

 
2. Wyniki przeprowadzonych konsultacji  

Projekt rozporządzenia będzie przedmiotem konsultacji społecznych z zainteresowanymi 
podmiotami gospodarczymi i organizacjami reprezentującymi krajowych  

 
3. Wpływ aktu normatywnego na: 
 
a) sektor finansów publicznych, w tym budżet państwa i budżety jednostek samorządu 
terytorialnego  

Wejście w życie przedmiotowego projektu rozporządzenia nie będzie miało wpływu na 
dochody i wydatki budżetu państwa oraz na dochody i wydatki budżetów jednostek 
samorządu terytorialnego. Wskazać bowiem należy, że przedmiotowy projekt 
rozporządzenia generalnie dostosowuje jedynie regulacje obowiązujące w obecnym stanie 
prawnym do przepisów znowelizowanej ustawy z dnia 6 grudnia 2008 r. o podatku 
akcyzowym.  

 
b) rynek pracy 

Wejście w życie projektu rozporządzenia nie będzie miało wpływu na rynek pracy.   
 
c) konkurencyjność gospodarki i przedsiębiorczość, w tym na funkcjonowanie 
przedsiębiorstw 
Wejście w życie projektu rozporządzenia nie będzie miało wpływu na konkurencyjność 
gospodarki i przedsiębiorczość, w tym na funkcjonowanie przedsiębiorstw. 
 
d) sytuację i rozwój regionalny 

Wejście w życie projektu rozporządzenia nie będzie miało wpływu na sytuację i rozwój 
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regionalny. 
 
4. Wskazanie źródeł finansowania 

Wejście w życie projektu rozporządzenia nie spowoduje konieczności wydatkowania 
środków finansowych. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
07/04/KC 
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Projekt  
 

ROZPORZĄDZENIE 
MINISTRA FINANSÓW1) 

z dnia ………… 2010 r. 

w sprawie zwolnienia z obowiązku złożenia zabezpieczenia akcyzowego 
 

Na podstawie art. 64 ust. 10 ustawy z dnia 6 grudnia 2008 r. o podatku akcyzowym (Dz. U. z 
2009 r. Nr 3, poz. 11, z późn. zm.2) zarządza się, co następuje: 

§ 1. Rozporządzenie określa: 
 1) sposób dokumentowania spełnienia warunków określonych w art. 64 ust. 1 ustawy z dnia 6 

grudnia 2008 r. o podatku akcyzowym, zwanej dalej "ustawą", w tym rodzaj dokumentów 
potwierdzających ich spełnienie; 

 2) wzór wniosku o udzielenie zwolnienia lub przedłużenie zwolnienia z obowiązku złożenia 
zabezpieczenia akcyzowego, zwanego dalej "zwolnieniem"; 

 3) szczegółowy sposób udzielania, przedłużania i cofania zwolnienia. 

§ 2. 1. Dokumentami potwierdzającymi spełnienie warunków określonych w art. 64 ust. 1 
ustawy są: 
 1) w zakresie, o którym mowa w art. 64 ust. 1 pkt 1 ustawy: 

a) aktualny odpis z rejestru przedsiębiorców w Krajowym Rejestrze Sądowym albo 
zaświadczenie o wpisie do właściwej ewidencji działalności gospodarczej, 

b) zaświadczenie o nadaniu statystycznego numeru identyfikacyjnego REGON i numeru 
identyfikacji podatkowej NIP; 

 2) w zakresie, o którym mowa w art. 64 ust. 1 pkt 2 ustawy: 
a) potwierdzenie zgłoszenia rejestracyjnego podatnika podatku akcyzowego, 
b) dokument potwierdzający datę rozpoczęcia stosowania przez podmiot procedury 

zawieszenia poboru akcyzy; 
 3) w zakresie, o którym mowa w art. 64 ust. 1 pkt 3 ustawy: 

a) informacja banku, w którym podmiot posiada podstawowy rachunek bankowy, 
potwierdzająca wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową 
podmiotu, 

b) sprawozdania finansowe podmiotu za ostatnie okresy sprawozdawcze sporządzone 
zgodnie z przepisami o rachunkowości, a jeżeli podlegają one badaniu przez biegłego 
rewidenta również z opinią o badanym sprawozdaniu albo w przypadku podmiotów 
niezobowiązanych do sporządzania sprawozdania finansowego, inne dokumenty 
określające obroty, zysk oraz zobowiązania i należności - za okres ostatnich 3 lat 
obrotowych, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - za ten okres, 

c) oświadczenie podmiotu, z którego wynika, że w stosunku do podmiotu nie jest 
prowadzone postępowanie likwidacyjne, układowe, upadłościowe lub egzekucyjne; 

                                                 
1) Minister Finansów kieruje działem administracji rządowej - finanse publiczne, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 2 
rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 16 listopada 2007 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania 
Ministra Finansów (Dz. U. Nr 216, poz. 1592). 
 
2) Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2009 r. Nr 98, poz. 819, Nr 168, poz. 1323 i Nr 215, 
poz. 1667 oraz z 2010 r. Nr 21, poz. 104). 
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 4) w zakresie, o którym mowa w art. 64 ust. 1 pkt 4 ustawy - aktualne zaświadczenie, wydane 
przez: 
a) naczelnika urzędu skarbowego właściwego dla siedziby lub miejsca zamieszkania 

podmiotu, że podmiot nie zalega z opłacaniem podatków stanowiących dochód budżetu 
państwa, lub uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty 
zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu, 

b) właściwy dla siedziby lub miejsca zamieszkania podmiotu oddział Zakładu Ubezpieczeń 
Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego, że podmiot nie zalega z 
opłacaniem składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne, lub uzyskał przewidziane 
prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub 
wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu; 

 5) w zakresie, o którym mowa w art. 64 ust. 1 pkt 5 ustawy - zobowiązanie do zapłacenia, na 
pierwsze żądanie naczelnika urzędu celnego, kwoty akcyzy przypadającej do zapłaty z tytułu 
powstania zobowiązania podatkowego. 
2. Dokumentów, o których mowa w ust. 1 pkt 1, pkt 2 lit. a oraz pkt 3 lit. b, nie dołącza się, 

jeżeli zostały wcześniej złożone w urzędzie celnym, do którego jest składany wniosek o 
udzielenie lub przedłużenie zwolnienia, a dane w nich zawarte są aktualne. W takim przypadku 
podmiot jest obowiązany wskazać we wniosku numer sprawy, przy której złożono te dokumenty. 

3. Dokumenty, o których mowa w ust. 1 pkt 3 lit. a oraz pkt 4 lit. a, nie mogą być 
wystawione wcześniej niż miesiąc przed datą złożenia wniosku o udzielenie lub przedłużenie 
zwolnienia. Dokumenty, o których mowa w ust. 1 pkt 4 lit. b, nie mogą być wystawione 
wcześniej niż 3 miesiące przed datą złożenia wniosku o udzielenie lub przedłużenie zwolnienia. 

4. Dokumenty, o których mowa w ust. 1, dołącza się w oryginałach lub uwierzytelnionych 
kopiach. 

§ 3. Wzór wniosku o zwolnienie lub przedłużenie zwolnienia stanowi załącznik do 
rozporządzenia. 

§ 4. 1. Decyzję o zwolnieniu oraz przedłużeniu zwolnienia wydaje się w dwóch 
egzemplarzach, z których jeden jest wydawany podmiotowi, a drugi jest zatrzymywany przez 
naczelnika urzędu celnego, który je wydał, z zastrzeżeniem ust. 2. 

2. Naczelnik urzędu celnego może wydać, na uzasadniony wniosek, większą liczbę 
egzemplarzy decyzji o zwolnieniu lub przedłużeniu zwolnienia, odnotowując na każdym z nich 
kolejny numer egzemplarza. 

§ 5. 1. Ze zwolnienia można korzystać tylko po przedłożeniu we właściwym urzędzie 
celnym oryginału decyzji o zwolnieniu lub przedłużeniu zwolnienia. 

2. Naczelnik urzędu celnego, który wydał decyzję o zwolnieniu, przedłużeniu zwolnienia, 
zmiany decyzji w tej sprawie lub decyzję w sprawie cofnięcia zwolnienia, niezwłocznie przesyła 
kopię decyzji Dyrektorowi Izby Celnej w Warszawie. 

3. Dyrektor Izby Celnej w Warszawie prowadzi wykaz podmiotów zwolnionych z 
obowiązku złożenia zabezpieczenia akcyzowego, w sposób zapewniający jego bieżącą 
aktualizację i dostęp zainteresowanych organów podatkowych do informacji w nim zawartych. 

§ 6. 1. Naczelnik urzędu celnego, który wydał decyzję o zwolnieniu lub przedłużeniu 
zwolnienia, w przypadku uzasadnionego przypuszczenia, że nastąpiło naruszenie warunków, o 
których mowa w art. 64 ust. 1 ustawy, stanowiące podstawę do cofnięcia zwolnienia, wzywa 
podmiot, któremu udzielono zwolnienia lub przedłużono zwolnienie, do złożenia mu pisemnego 
oświadczenia w sprawie zmian danych dotyczących spełnienia przez ten podmiot tych 
warunków, w terminie 7 dni od dnia otrzymania wezwania. 
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2. Odmowa złożenia oświadczenia, o którym mowa w ust. 1, lub niedotrzymanie terminu 
jego złożenia stanowi podstawę do uznania, że podmiot, któremu udzielono zwolnienia lub 
przedłużono zwolnienie, naruszył warunki określone w art. 64 ust. 1 ustawy i stanowi podstawę 
do cofnięcia zwolnienia. 

3. Przepisu ust. 2 nie stosuje się, jeżeli podmiot, któremu udzielono zwolnienia lub 
przedłużono zwolnienie, złoży oświadczenie, o którym mowa w ust. 1, oraz aktualne dokumenty, 
o których mowa w § 2 ust. 1 pkt 3 i 4, potwierdzające spełnienie warunków określonych w art. 64 
ust. 1 ustawy, przed wydaniem przez właściwego naczelnika urzędu celnego decyzji w sprawie 
cofnięcia zwolnienia. 

4. W przypadku cofnięcia zwolnienia podmiot, któremu udzielono zwolnienia lub 
przedłużono zwolnienie, jest obowiązany niezwłocznie przedstawić właściwemu naczelnikowi 
urzędu celnego wszystkie otrzymane egzemplarze decyzji o zwolnieniu lub przedłużeniu 
zwolnienia celem dokonania przez naczelnika adnotacji o jego cofnięciu. 

§ 7. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem … 3). 

 

 

MINISTER FINANSÓW 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
3) Niniejsze rozporządzenie było poprzedzone rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 24 lutego 2009 r. w 
sprawie zwolnień z obowiązku złożenia zabezpieczenia akcyzowego (Dz. U. Nr 32, poz. 236 i Nr 108, poz. 904), 
które traci moc z dniem … w związku z wejściem w życie ustawy z dnia … o zmianie ustawy o podatku akcyzowym 
(Dz. U. Nr .... , poz. …). 
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Załącznik do rozporządzenia Ministra Finansów z dnia  ....................... (poz. .....)                

Wzór wniosku o zwolnienie/przedłużenie zwolnienia z obowiązku złożenia  
zabezpieczenia akcyzowego                                             str. 1 

Imię i nazwisko lub nazwa podmiotu:                
 

1

Miejscowość i data: 
 
 
                                              (dzień – miesiąc – rok)          
                                                                                                                          5 Adres zamieszkania lub adres siedziby podmiotu: 

 
 

2

Naczelnik Urzędu Celnego 
 
 

(nazwa i adres urzędu celnego)                                    6
Numer akcyzowy podmiotu prowadzącego skład 
podatkowy: 

3

Termin, na jaki zwolnienie ma być udzielone/przedłużone*:  
                                
                               (dzień – miesiąc – rok) 

                                                       7
Rodzaj prowadzonej działalności:  
 
 

4

Data rozpoczęcia przez podmiot korzystania z procedury 
zawieszenia poboru akcyzy 1) 2):        
         
                               (dzień – miesiąc – rok)                           8

Wniosek 
o zwolnienie/przedłużenie zwolnienia* z obowiązku złożenia zabezpieczenia akcyzowego 

Ja niżej podpisany(a), na podstawie art. 64 ust. 3 ustawy z dnia 6 grudnia 2008 r. o podatku akcyzowym 
(Dz. U. z 2009 r. Nr 3, poz. 11, Nr 98, poz. 819, Nr 168, poz. 1323 i Nr 215, poz. 1667 oraz z 2010 r. Nr 
21, poz. 104) wnioskuję o zwolnienie/przedłużenie zwolnienia* z obowiązku złożenia zabezpieczenia 
akcyzowego na okres do dnia ....................... . Oświadczam, że przewidywana maksymalna kwota 
zobowiązań podatkowych podlegających zabezpieczeniu akcyzowemu wynosi 3): .................................... 
(słownie).............................................................................................................................................  
Oświadczam, że spełniam warunki określone w art. 64 ust. 1 ustawy z dnia 6 grudnia 2008 r. o podatku 
akcyzowym, na potwierdzenie czego przedkładam następujące dokumenty: 

1)  .................................................................................................................................................... 
2)  .................................................................................................................................................... 
3)  .................................................................................................................................................... 
4)  .................................................................................................................................................... 
5)  .................................................................................................................................................... 
6)  .................................................................................................................................................... 
7)  .................................................................................................................................................... 
8)  ..................................................................................................................................................... 

Oświadczam, że w stosunku do podmiotu wymienionego w polu 1 niniejszego wniosku nie toczy się 
postępowanie likwidacyjne, układowe, upadłościowe lub egzekucyjne 1). 
Zgodnie z art. 64 ust. 1 pkt 5 ustawy z dnia 6 grudnia 2009 r. o podatku akcyzowym zobowiązuję się do 
zapłacenia, na pierwsze pisemne żądanie naczelnika urzędu celnego, kwoty akcyzy przypadającej do 
zapłaty z tytułu powstania zobowiązania podatkowego.  
 

                 ........................................................................................................................... 
                           (data i podpis podmiotu wymienionego w polu 1 albo osoby uprawnionej do reprezentowania tego podmiotu)                                   
* niewłaściwe skreślić 
1) Nie dotyczy rolników prowadzących skład podatkowy, w którym są wykonywane, zgodnie z ustawą z dnia 25 sierpnia 2006 r. o 
biokomponentach i biopaliwach ciekłych (Dz. U. Nr 169, poz. 1199, z późn. zm.), wyłącznie czynności polegające na 
wytwarzaniu na własny użytek estru lub czystego oleju roślinnego, o których mowa w art. 2 ust. 1 pkt 11 lit. c tej ustawy. 
2) Nie dotyczy podmiotów, o których mowa w art. 13 ust. 3 ustawy o podatku akcyzowym. 
3) Należy wpisać kwotę równą wysokości zabezpieczenia generalnego, które podmiot byłby obowiązany złożyć, gdyby nie został 
zwolniony z obowiązku złożenia zabezpieczenia akcyzowego. 
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Do wniosku należy dołączyć: 

1) aktualny odpis z rejestru przedsiębiorców w Krajowym Rejestrze Sądowym albo zaświadczenie o 
wpisie do właściwej ewidencji działalności gospodarczej; 

2) zaświadczenie o nadaniu statystycznego numeru identyfikacyjnego REGON i numeru identyfikacji 
podatkowej NIP; 

3)  potwierdzenie zgłoszenia rejestracyjnego podatnika podatku akcyzowego1); 

4) dokument potwierdzający datę rozpoczęcia stosowania przez podmiot procedury zawieszenia poboru 
akcyzy 1) 2); 

5) informację banku, w którym podmiot posiada podstawowy rachunek bankowy, potwierdzającą 
wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową podmiotu1); 

6) sprawozdanie finansowe podmiotu za ostatni okres sprawozdawczy sporządzone zgodnie z 
przepisami o rachunkowości, a jeżeli podlega ono badaniu przez biegłego rewidenta również z opinią o 
badanym sprawozdaniu albo w przypadku podmiotów niezobowiązanych do sporządzania sprawozdania 
finansowego, inne dokumenty określające obroty, zysk oraz zobowiązania i należności – za okres 
ostatnich 3 lat obrotowych, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – za ten okres1); 

7) aktualne zaświadczenie, wydane przez właściwego dla siedziby lub miejsca zamieszkania podmiotu 
naczelnika urzędu skarbowego, że podmiot nie zalega z opłacaniem podatków stanowiących dochód 
budżetu państwa lub uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty 
zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu; 

8) aktualne zaświadczenie, wydane przez właściwy dla siedziby lub miejsca zamieszkania podmiotu 
oddział Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego, że podmiot 
nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, lub uzyskał przewidziane 
prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości 
wykonania decyzji właściwego organu. 
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Uzasadnienie 
 
Projekt rozporządzenia został sporządzony w związku z projektem ustawy o zmianie ustawy o 
podatku akcyzowym oraz niektórych innych ustaw, który dokonuje m.in. zmiany brzmienia 
delegacji upoważniającej właściwego ministra do spraw finansów publicznych do wydania 
rozporządzenia wykonawczego w sprawie zabezpieczeń akcyzowych, o której mowa w art. 64 
ust. 10 ustawy o podatku akcyzowym. Z uwagi na dokonanie tej zmiany w formie określenia 
nowego brzmienia powyższego przepisu istnieje konieczność wydania nowego rozporządzenia w 
sprawie zabezpieczeń akcyzowych, które zastąpi rozporządzenie z dnia 24 lutego 2009 r. (Dz. U. 
Nr 32, poz. 236, z późn. zm.). Niniejsze rozporządzenie stanowi zatem powtórzenie przepisów 
dotychczas obowiązującego rozporządzenia, ze zmianami, które wynikają z kilku 
projektowanych zmian w ustawie o podatku akcyzowym. W wyniku tych zmian: 
- uzupełniono § 2 ust. 1 pkt 4 lit. a określający zawartość zaświadczenia, wydanego przez 
właściwego naczelnika urzędu skarbowego, że podmiot nie zalega z opłacaniem podatków 
stanowiących dochód budżetu państwa, o sformułowanie „lub uzyskał przewidziane prawem 
zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości 
wykonania decyzji właściwego organu,”, 
- w załączniku do rozporządzenia uwzględniono fakt objęcia obowiązkiem złożenia 
zabezpieczenia akcyzowego podmiot posiadający zezwolenie wyprowadzenia, o którym mowa w 
art. 13 ust. 3 ustawy i jednoczesnym umożliwieniu temu podmiotowi uzyskania zwolnienia z tego 
obowiązku.  

Projekt rozporządzenia jest zgodny z przepisami Unii Europejskiej. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
12/04/KC 



Projekt 

ROZPORZĄDZENIE 
MINISTRA FINANSÓW1) 

z dnia ………… 2010 r. 

w sprawie zabezpieczeń akcyzowych 

Na podstawie art. 66 ust. 1, art. 67 ust. 3 i art. 74 ust. 5 ustawy z dnia 6 grudnia 2008 r. o 
podatku akcyzowym (Dz. U. z 2009 r. Nr 3, poz. 11, z późn. zm.2)) zarządza się, co następuje: 

§ 1. Rozporządzenie określa: 

1) szczegółowy sposób ustalania wysokości zabezpieczenia generalnego i ryczałtowego; 

2) sposób i miejsce składania zabezpieczenia akcyzowego; 

3) sposób dokonania potwierdzenia przyjęcia zabezpieczenia akcyzowego; 

4) wzory druków służących do potwierdzenia przyjęcia zabezpieczenia akcyzowego; 

5) rodzaje innych dokumentów mających wartość płatniczą, które mogą być przyjmowane 
jako zabezpieczenia akcyzowe; 

6) szczegółowy sposób stosowania zabezpieczenia generalnego i ryczałtowego, w tym: 

a) szczegółowy sposób ustalania stanu wykorzystania zabezpieczenia generalnego oraz 
odnotowywania jego obciążenia i zwolnienia z obciążenia kwotą powstałego lub mogącego 
powstać zobowiązania podatkowego, 

b) szczegółowy sposób stosowania zabezpieczenia generalnego i ryczałtowego przy 
wykorzystaniu Systemu;   

7) szczegółowy sposób objęcia wyrobów akcyzowych zwolnionych od akcyzy ze względu na 
ich przeznaczenie zabezpieczeniem akcyzowym, o którym mowa w art. 32 ust. 5 pkt 1 ustawy 
z dnia 6 grudnia 2008 r. o podatku akcyzowym, zwanej dalej „ustawą”; 

8) sposób i częstotliwość aktualizacji zabezpieczenia generalnego, o której mowa w art. 65 
ust. 6 ustawy; 

9) szczegółowe warunki i tryb zwrotu zabezpieczenia akcyzowego; 

10) wzór wniosku o wyrażenie zgody na złożenie zabezpieczenia ryczałtowego i wniosku o 
przedłużenie zgody na złożenie zabezpieczenia ryczałtowego. 

                                                            
1) Minister Finansów kieruje działem administracji rządowej – finanse publiczne, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 2 
rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 16 listopada 2007 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania 
Ministra Finansów (Dz. U. Nr 216, poz. 1592). 
2) Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2009 r. Nr 98, poz. 819, Nr 168, poz. 1323 i Nr 
215, poz. 1667 oraz z 2010 r. Nr 21, poz. 104). 
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§ 2. 1. Właściwy naczelnik urzędu celnego ustala wysokość zabezpieczenia generalnego: 

1) składanego przez podmiot prowadzący skład podatkowy, który nie uzyskał zwolnienia z 
obowiązku złożenia zabezpieczenia akcyzowego na podstawie art. 64 ust. 1 ustawy: 

a) w przypadku, o którym mowa w art. 65 ust. 2 pkt 1 ustawy – jako równowartość 
największej w okresie ostatnich 6 miesięcy przed dniem złożenia zabezpieczenia generalnego 
kwoty akcyzy stanowiącej sumę: 

– największej dziennej kwoty akcyzy od wszystkich wyrobów akcyzowych znajdujących się 
w danym dniu w składzie podatkowym, łącznie z wyrobami podlegającymi zwolnieniu od 
akcyzy ze względu na przeznaczenie, oraz 

– kwoty akcyzy od wyrobów akcyzowych znajdujących się w tym dniu w trakcie 
przemieszczania z zastosowaniem procedury zawieszenia poboru akcyzy lub dostarczania z 
tego składu podatkowego, oraz 

– przypadającej do zapłaty kwoty akcyzy od wyrobów akcyzowych wyprowadzonych ze 
składu podatkowego poza procedurą zawieszenia poboru akcyzy w okresie rozliczeniowym 
właściwym dla tego dnia, 

b) w przypadku, o którym mowa w art. 65 ust. 2 pkt 2 ustawy – jako równowartość 
przewidywanej największej kwoty akcyzy stanowiącej sumę: 

– największej dziennej kwoty akcyzy od wszystkich wyrobów akcyzowych, które mogą się 
znajdować w danym dniu w składzie podatkowym, łącznie z wyrobami podlegającymi 
zwolnieniu od akcyzy ze względu na przeznaczenie, oraz 

– kwoty akcyzy od wyrobów akcyzowych, które mogą się znajdować w tym dniu w trakcie 
przemieszczania z zastosowaniem procedury zawieszenia poboru akcyzy lub dostarczania z 
tego składu podatkowego, oraz 

– mogącej przypadać do zapłaty kwoty akcyzy od wyrobów akcyzowych, które mogą być 
wyprowadzone ze składu podatkowego poza procedurą zawieszenia poboru akcyzy w okresie 
rozliczeniowym właściwym dla tego dnia; 

2) składanego przez podmiot prowadzący skład podatkowy, który uzyskał zwolnienie z 
obowiązku złożenia zabezpieczenia akcyzowego na podstawie art. 64 ust. 1 ustawy, dla 
zabezpieczenia zobowiązań podatkowych mogących powstać w związku z przemieszczaniem 
wyrobów akcyzowych: 

a) w przypadku, o którym mowa w art. 65 ust. 2 pkt 1 ustawy – jako równowartość 
największej w okresie ostatnich 6 miesięcy przed dniem złożenia zabezpieczenia generalnego 
dziennej kwoty akcyzy stanowiącej sumę: 

– akcyzy od wyrobów akcyzowych znajdujących się w tym dniu w trakcie przemieszczania z 
zastosowaniem procedury zawieszenia poboru akcyzy lub dostarczania ze składu 
podatkowego oraz 

– akcyzy od wyrobów akcyzowych objętych zwolnieniem od akcyzy ze względu na 
przeznaczenie znajdujących się w tym dniu w składzie podatkowym, 
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b) w przypadku, o którym mowa w art. 65 ust. 2 pkt 2 ustawy – jako równowartość 
przewidywanej największej dziennej kwoty akcyzy stanowiącej przewidywaną sumę: 

– akcyzy od wyrobów akcyzowych, które mogą się znajdować w tym dniu w trakcie 
przemieszczania z zastosowaniem procedury zawieszenia poboru akcyzy lub dostarczania ze 
składu podatkowego, oraz 

– akcyzy od wyrobów akcyzowych objętych zwolnieniem od akcyzy ze względu na 
przeznaczenie, które mogą się znajdować w tym dniu w składzie podatkowym; 

3) składanego przez zarejestrowanego odbiorcę,  z wyłączeniem zarejestrowanego odbiorcy, 
któremu wydano zezwolenie na jednorazowe nabycie wyrobów akcyzowych jako 
zarejestrowany odbiorca: 

a) w przypadku, o którym mowa w art. 65 ust. 2 pkt 1 ustawy – jako równowartość 
największej w okresie ostatnich 6 miesięcy przed dniem złożenia zabezpieczenia generalnego 
kwoty akcyzy stanowiącej sumę: 

– kwoty akcyzy obliczonej za miesięczny okres rozliczeniowy i wykazanej w deklaracji 
podatkowej, przed jej pomniejszeniem o kwotę przysługujących zwolnień, oraz 

– kwoty akcyzy odpowiadającej największej w tym okresie rozliczeniowym dziennej ilości 
wyrobów objętych zwolnieniem od akcyzy ze względu na przeznaczenie, znajdujących się u 
zarejestrowanego handlowca lub dostarczanych w tym dniu do podmiotu zużywającego, 

b) w przypadku, o którym mowa w art. 65 ust. 2 pkt 2 ustawy – jako równowartość kwoty 
akcyzy stanowiącej przewidywaną sumę: 

– przewidywanej największej kwoty akcyzy za miesięczny okres rozliczeniowy podlegającej 
wykazaniu w deklaracji podatkowej, przed jej pomniejszeniem o kwotę przysługujących 
zwolnień, oraz 

– kwoty akcyzy odpowiadającej przewidywanej największej w tym okresie rozliczeniowym 
dziennej ilości wyrobów zwolnionych od akcyzy ze względu na przeznaczenie, które mogą 
się znajdować w tym dniu u zarejestrowanego handlowca lub być dostarczane w tym dniu do 
podmiotu zużywającego; 

4) składanego przez zarejestrowanego wysyłającego: 

a) w przypadku, o którym mowa w art. 65 ust. 2 pkt 1 ustawy – jako równowartość 
największej w okresie ostatnich 6 miesięcy przed dniem złożenia zabezpieczenia generalnego 
dziennej kwoty akcyzy od importowanych wyrobów akcyzowych znajdujących się w tym 
dniu w trakcie przemieszczania z zastosowaniem procedury zawieszenia poboru akcyzy, 
wysłanych z miejsca importu z zastosowaniem tej procedury, 

b) w przypadku, o którym mowa w art. 65 ust. 2 pkt 2 ustawy – jako równowartość 
przewidywanej największej dziennej kwoty akcyzy od importowanych wyrobów 
akcyzowych, które mogą się znajdować w tym dniu w trakcie przemieszczania z 
zastosowaniem procedury zawieszenia poboru akcyzy, wysłanych z miejsca importu z 
zastosowaniem tej procedury; 
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5) składanego przez podmiot pośredniczący: 

a) w przypadku, o którym mowa w art. 65 ust. 2 pkt 1 ustawy – jako równowartość kwoty 
akcyzy odpowiadającej największej w okresie ostatnich 6 miesięcy przed dniem złożenia 
zabezpieczenia generalnego ilości wyrobów akcyzowych zwolnionych od akcyzy ze względu 
na przeznaczenie dostarczonych ze składu podatkowego lub importowanych przez podmiot 
pośredniczący, w miesięcznym okresie rozliczeniowym, 

b) w przypadku, o którym mowa w art. 65 ust. 2 pkt 2 ustawy – jako równowartość kwoty 
akcyzy odpowiadającej przewidywanej największej ilości wyrobów akcyzowych 
zwolnionych od akcyzy ze względu na przeznaczenie, które mogą być dostarczone ze składu 
podatkowego lub importowane przez podmiot pośredniczący, w miesięcznym okresie 
rozliczeniowym; 

6) składanego przez podatnika, o którym mowa w art. 13 ust. 3 ustawy: 

a) w przypadku, o którym mowa w art. 65 ust. 2 pkt 1 ustawy – jako równowartość 
największej w okresie ostatnich 6 miesięcy przed dniem złożenia zabezpieczenia generalnego 
kwoty akcyzy od wyrobów akcyzowych wyprowadzonych ze składu podatkowego obliczonej 
za miesięczny okres rozliczeniowy i wykazanej w deklaracji podatkowej, 

b) w przypadku, o którym mowa w art. 65 ust. 2 pkt 2 ustawy – jako równowartość 
przewidywanej największej kwoty akcyzy od wyrobów akcyzowych, które mogą być 
wyprowadzone ze składu podatkowego, za miesięczny okres rozliczeniowy i podlegającej 
wykazaniu w deklaracji podatkowej, przed jej pomniejszeniem o kwotę przysługujących 
zwolnień; 

7) składanego w innych przypadkach niż wymienione w pkt 1–6 – jako równowartość 
przewidywanych kwot zobowiązań podatkowych, w oparciu o oświadczenie podmiotu 
składającego zabezpieczenie generalne w sprawie przewidywanej wysokości zobowiązań 
podatkowych, które będą objęte zabezpieczeniem generalnym. 

2. W przypadkach, o których mowa w ust. 1 pkt 1 lit. b, pkt 2 lit. b, pkt 3 lit. b, pkt 4 lit. b, pkt 
5 lit. b i pkt 6 lit. b, naczelnik urzędu celnego może ustalić wysokość zabezpieczenia 
generalnego w oparciu o oświadczenie podmiotu składającego zabezpieczenie akcyzowe 
określające dane stanowiące podstawę do ustalenia wysokości tego zabezpieczenia. 

3. Wysokość zabezpieczenia generalnego ustalona zgodnie z ust. 1 i 2 stanowi, odpowiednio, 
podstawę do ustalenia wysokości zabezpieczenia ryczałtowego, o którym mowa w art. 65 ust. 
8 ustawy. 

4. W przypadku gdy jest składane zabezpieczenie ryczałtowe, którego wysokość jest ustalona 
zgodnie z ustawą z zastosowaniem jednocześnie różnych jego poziomów, wysokość 
zabezpieczenia generalnego stanowiącą podstawę do ustalenia wysokości tego zabezpieczenia 
ryczałtowego ustala się oddzielnie dla każdego zobowiązania podatkowego, do którego 
stosuje się inny poziom zabezpieczenia.  

5. W przypadku prowadzenia przez podmiot wielu składów podatkowych właściwy naczelnik 
urzędu celnego ustala wysokość zabezpieczenia generalnego lub zabezpieczenia ryczałtowego 
i przyjmuje to zabezpieczenie dla każdego składu oddzielnie. Na wniosek podmiotu 
obowiązanego do złożenia zabezpieczenia akcyzowego dopuszcza się możliwość złożenia dla 
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wielu składów podatkowych prowadzonych przez ten podmiot jednego zabezpieczenia 
generalnego lub ryczałtowego, którego wysokość ustala łącznie dla wszystkich składów 
podatkowych, zgodnie z § 2 ust. 1 pkt 1 i 2. 

6. W przypadku stwierdzenia, że kwota zabezpieczenia akcyzowego, ustalonego w oparciu o 
oświadczenie podmiotu obowiązanego do jego złożenia, złożone zgodnie z ust. 1 pkt 7 lub 
ust. 2, nie pokrywa powstałego lub mogącego powstać zobowiązania podatkowego tego 
podmiotu w należnej wysokości, naczelnik urzędu celnego może podwyższyć wysokość tego 
zabezpieczenia.    

§ 3. Zabezpieczenie akcyzowe składa się w następujący sposób: 

1) w przypadku zabezpieczenia akcyzowego składanego w formie określonej w art. 67 ust. 1 
pkt 1 ustawy – przez: 

a) wpłacenie kwoty zabezpieczenia akcyzowego w banku krajowym lub oddziale instytucji 
kredytowej w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Prawo bankowe (Dz. 
U. z 2002 r. Nr 72, poz. 665, z późn. zm.3), lub w placówce pocztowej, na właściwy bankowy 
rachunek izby celnej właściwej miejscowo dla naczelnika urzędu celnego, któremu jest 
składane zabezpieczenie, albo 

b) dokonanie, na podstawie dyspozycji udzielonej przez podmiot składający zabezpieczenie 
akcyzowe, przelewu kwoty zabezpieczenia akcyzowego na właściwy bankowy rachunek izby 
celnej właściwej miejscowo dla naczelnika urzędu celnego, któremu jest składane 
zabezpieczenie akcyzowe, przez prowadzący rachunek bankowy tego podmiotu bank krajowy 
lub oddział instytucji kredytowej, albo 

c) wpłacenie kwoty zabezpieczenia akcyzowego gotówką w kasie urzędu celnego; 

2) w przypadku zabezpieczenia akcyzowego składanego w formie określonej w art. 67 ust. 1 
pkt 2 ustawy – przez złożenie w urzędzie celnym oryginału dokumentu gwarancji bankowej 
lub ubezpieczeniowej, wystawionej przez uprawnionego gwaranta na kwotę wymaganego 
zabezpieczenia akcyzowego; 

3) w przypadku zabezpieczenia akcyzowego składanego w formie określonej w art. 67 ust. 1 
pkt 3 ustawy – przez złożenie w urzędzie celnym czeku gotówkowego lub rozrachunkowego, 
wystawionego przez podmiot składający zabezpieczenie akcyzowe na kwotę zabezpieczenia 
akcyzowego, potwierdzony do wysokości tej kwoty przez bank prowadzący rachunek 
bankowy tego podmiotu; 

4) w przypadku zabezpieczenia akcyzowego składanego w formie określonej w art. 67 ust. 1 
pkt 4 lub 5 ustawy – przez złożenie w urzędzie celnym weksla lub innych dokumentów 
płatniczych, o których mowa w § 5 ust. 1, na kwotę równą wysokości wymaganego 
                                                            

3) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2002 r. Nr 126, poz. 1070, Nr 141, poz. 1178, 
Nr 144, poz. 1208, Nr 153, poz. 1271, Nr 169, poz. 1385 i 1387 i Nr 241, poz. 2074, z 2003 r. Nr 50, poz. 424, Nr 60, poz. 
535, Nr 65, poz. 594, Nr 228, poz. 2260 i Nr 229, poz. 2276, z 2004 r. Nr 64, poz. 594, Nr 68, poz. 623, Nr 91, poz. 870, Nr 
96, poz. 959, Nr 121, poz. 1264, Nr 146, poz. 1546 i Nr 173, poz. 1808, z 2005 r. Nr 83, poz. 719, Nr 85, poz. 727, Nr 167, 
poz. 1398 i Nr 183, poz. 1538, z 2006 r. Nr 104, poz. 708, Nr 157, poz. 1119, Nr 190, poz. 1401 i Nr 245, poz. 1775, z 2007 
r. Nr 42, poz. 272 i Nr 112, poz. 769, z 2008 r. Nr 171, poz. 1056, Nr 192, poz. 1179, Nr 209, poz. 1315 i Nr 231, poz. 1546 
oraz z 2009 r. Nr 18, poz. 97, Nr 42, poz. 341, Nr 65, poz. 545, Nr 71, poz. 609, Nr 127, poz. 1045 i Nr 144, poz. 1176. 



6 

zabezpieczenia akcyzowego, określoną według wartości nominalnej tych dokumentów, z 
zastrzeżeniem § 5 ust. 2. 

§ 4. 1. Właściwy naczelnik urzędu celnego przyjmujący zabezpieczenie akcyzowe złożone w 
sposób, o którym mowa w § 3 pkt 1 lit. a i b oraz w pkt 2, wydaje podmiotowi składającemu 
zabezpieczenie akcyzowe potwierdzenie złożenia zabezpieczenia akcyzowego, zwane dalej 
„potwierdzeniem”, według wzoru stanowiącego załącznik nr 1 do rozporządzenia. 

2. Właściwy naczelnik urzędu celnego przyjmujący zabezpieczenie akcyzowe złożone w 
sposób, o którym mowa w § 3 pkt 1 lit. c oraz w pkt 3 i 4, wydaje podmiotowi składającemu 
zabezpieczenie akcyzowe pokwitowanie złożenia tego zabezpieczenia, będące drukiem 
ścisłego zarachowania, zwane dalej „pokwitowaniem”, według wzoru stanowiącego załącznik 
nr 2 do rozporządzenia. 

3. W przypadku złożenia zabezpieczenia generalnego właściwy naczelnik urzędu celnego, 
wydając potwierdzenie lub pokwitowanie, wydaje podmiotowi, który będzie stosował 
zabezpieczenie generalne, również kartę do saldowania zabezpieczenia generalnego, zwaną 
dalej „kartą do saldowania”, według wzoru stanowiącego załącznik nr 3 do rozporządzenia. 

4. W przypadkach, o których mowa w § 3 pkt 1 lit. a i b, potwierdzenie wydaje się po 
uzyskaniu przez właściwego naczelnika urzędu celnego potwierdzenia wpływu kwoty 
zabezpieczenia akcyzowego na właściwy rachunek bankowy izby celnej właściwej miejscowo 
dla tego urzędu. 

5. Kartę do saldowania, wydaje się na okres o miesiąc krótszy niż okres ważności złożonego 
zabezpieczenia akcyzowego, a w przypadku gdy forma złożonego zabezpieczenia 
akcyzowego zapewnia co najmniej przez miesiąc po upływie ważności tego zabezpieczenia 
pokrycie objętego nim zobowiązania podatkowego – na okres jego ważności. 

6. Termin ważności karty do saldowania wydanej na okres o miesiąc krótszy niż okres 
ważności złożonego zabezpieczenia akcyzowego przedłuża się do końca okresu ważności 
tego zabezpieczenia, w przypadku złożenia przez podmiot nowego zabezpieczenia 
akcyzowego zgodnie z art. 72 ust. 2 ustawy. 

7. Potwierdzenie wydaje się w dwóch egzemplarzach, z których jeden jest wydawany 
podmiotowi składającemu zabezpieczenie akcyzowe, a drugi jest zatrzymywany przez 
właściwego naczelnika urzędu celnego, który je wydał. 

8. Pokwitowanie wydaje się w trzech egzemplarzach, z których jeden jest wydawany 
podmiotowi składającemu zabezpieczenie akcyzowe, a pozostałe są zatrzymywane przez 
właściwego naczelnika urzędu celnego, który je wydał. 

9. Właściwy naczelnik urzędu celnego może wydać podmiotowi uprawnionemu do 
stosowania zabezpieczenia generalnego, na jego uzasadniony wniosek, większą liczbę kart do 
saldowania, o których mowa w ust. 3, określając w każdej z nich cząstkową kwotę 
zabezpieczenia generalnego, do której wysokości karta może być stosowana. 

10. Suma cząstkowych kwot zabezpieczenia generalnego określonych w kartach do 
saldowania, o których mowa w ust. 9 i e-karcie, o której mowa w ust. 11, nie może 
przekroczyć kwoty złożonego zabezpieczenia generalnego określonego, odpowiednio, w 
potwierdzeniu lub pokwitowaniu. 



7 

11. W przypadku zabezpieczenia generalnego złożonego dla zagwarantowania pokrycia 
zobowiązań podatkowych podmiotu prowadzącego skład podatkowy, który dokonuje 
przemieszczenia wyrobów akcyzowych z zastosowaniem procedury zawieszenia poboru 
akcyzy z wykorzystaniem systemu, o którym mowa w art. 2 pkt 26 ustawy, zwanego dalej 
„Systemem”, właściwy naczelnik urzędu celnego wydaje podmiotowi uprawnionemu do 
stosowania tego zabezpieczenia generalnego odrębny dokument, zwany dalej „e-kartą”, 
określając w nim cząstkową kwotę zabezpieczenia generalnego, do której wysokości 
zabezpieczenie to może być saldowane elektronicznie, zgodnie z § 7.  Przepisy ust. 5 i 6 
stosuje się odpowiednio. Wzór e-karty określa załącznik nr 4 do rozporządzenia. 

12. Zabezpieczenie generalne, w kwocie określonej w e-karcie, może być stosowane 
wyłącznie dla zagwarantowania pokrycia kwot zobowiązań podatkowych powstałych lub 
mogących powstać w związku z przemieszczeniem wyrobów akcyzowych z zastosowaniem 
procedury zawieszenia poboru akcyzy z wykorzystaniem Systemu. 

13. Wysokość cząstkowej kwoty zabezpieczenia generalnego określona w e-karcie, powinna 
pokrywać w każdym czasie wszystkie zobowiązania powstałe lub mogące powstać w związku 
z przemieszczeniem wyrobów akcyzowych z zastosowaniem procedury zawieszenia poboru 
akcyzy z wykorzystaniem Systemu.  

14. Na wniosek podmiotu obowiązanego do złożenia zabezpieczenia akcyzowego właściwy 
naczelnik urzędu celnego może zwiększyć liczbę stron karty do saldowania, pod warunkiem 
ich trwałego złączenia, ponumerowania, opieczętowania i dokonania adnotacji na pierwszej 
stronie karty o łącznej liczbie stron. 

15. Zabezpieczenie akcyzowe może być stosowane tylko po przedłożeniu we właściwym 
urzędzie celnym oryginału lub uwierzytelnionej urzędowo kopii potwierdzenia lub 
pokwitowania.  

16. W przypadku, o którym mowa w art. 63 ust. 4 ustawy, objęcie zabezpieczeniem 
akcyzowym może być dokonane tylko po przedłożeniu właściwemu naczelnikowi urzędu 
celnego oryginału potwierdzenia lub pokwitowania oraz złożeniu pisemnego oświadczenia 
podmiotu odbierającego, o którym mowa w art. 63 ust. 4 ustawy, o wyrażeniu zgody na 
objęcie jego zabezpieczeniem akcyzowym określonego zobowiązania podatkowego lub 
określonych zobowiązań podatkowych podmiotu wysyłającego. 

17. W przypadku, o którym mowa w art. 65 ust. 1a ustawy, w zakresie dotyczącym objęcia 
zobowiązania podatkowego podmiotu wysyłającego zabezpieczeniem generalnym 
przewoźnika lub spedytora, w sytuacji, o której mowa w art. 63 ust. 3 pkt 1 ustawy, objęcie 
tego zobowiązania tym zabezpieczeniem może być dokonane tylko po przedłożeniu 
właściwemu naczelnikowi urzędu celnego oryginału potwierdzenia lub pokwitowania oraz 
złożeniu pisemnego oświadczenia przewoźnika lub spedytora o wyrażeniu zgody na objęcie 
ich zabezpieczeniem generalnym określonego zobowiązania podatkowego lub określonych 
zobowiązań podatkowych podmiotu wysyłającego. 

§ 5. 1. Dokumentami mającymi wartość płatniczą, które mogą być przyjmowane przez 
właściwego naczelnika urzędu celnego jako zabezpieczenie akcyzowe, są papiery 
wartościowe na okaziciela o określonym terminie wykupu, wyemitowane przez Skarb 
Państwa albo Narodowy Bank Polski. 
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2. W przypadku papierów wartościowych, o których mowa w ust. 1, występujących w formie 
zdematerializowanej, właściwy naczelnik urzędu celnego przyjmuje świadectwo depozytowe 
albo inny dokument – wydane osobie uprawnionej do wykonywania praw z oznaczonych w 
treści świadectwa albo innego dokumentu papierów wartościowych wraz z oświadczeniem 
podmiotu prowadzącego rachunek tych papierów wartościowych o ustanowieniu na określony 
okres blokady odpowiedniej liczby papierów wartościowych na tym rachunku na rzecz 
właściwego naczelnika urzędu celnego. 

§ 6. 1. W celu odnotowania przez właściwego naczelnika urzędu celnego obciążenia 
zabezpieczenia generalnego kwotą powstałego lub mogącego powstać zobowiązania 
podatkowego, podmiot określony w art. 65 ust. 1 pkt 1–3 i 5 oraz ust. 1a ustawy jest 
obowiązany do przedłożenia właściwemu naczelnikowi urzędu celnego:   

 1) oryginału lub uwierzytelnionej urzędowo kopii potwierdzenia lub pokwitowania; 
 2) oryginału karty do saldowania, na podstawie której dokonuje się ustalenia stanu 

wykorzystania tego zabezpieczenia. 
3) dokumentów określających rodzaj i ilość wyrobów akcyzowych, które będą objęte lub są 

objęte tym zabezpieczeniem, w sposób umożliwiający obliczenie lub oszacowanie 
powstałego lub mogącego powstać zobowiązania podatkowego. 

2.  Właściwy naczelnik urzędu celnego odnotowuje każdorazowo na przedłożonej przez 
podmiot karcie do saldowania, obciążenie zabezpieczenia generalnego kwotą powstałego lub 
mogącego powstać zobowiązania podatkowego, zwane dalej „obciążeniem zabezpieczenia”, 
oraz zwolnienie tego zabezpieczenia z obciążenia kwotą zobowiązania podatkowego, które 
wygasło lub nie może już powstać, zwane dalej „zwolnieniem zabezpieczenia”, w sposób 
umożliwiający obliczenie w każdym czasie kwoty wolnej zabezpieczenia, stanowiącej kwotę 
złożonego zabezpieczenia, pomniejszoną o kwoty zobowiązań podatkowych, którymi 
zabezpieczenie jest obciążone. 

3. Czynność powodująca powstanie lub mogąca spowodować powstanie zobowiązania 
podatkowego nie może być dokonana w przypadku, gdy jego kwota przekracza kwotę wolną 
zabezpieczenia generalnego. 

4. Obciążenie zabezpieczenia generalnego odnotowuje się po stwierdzeniu, że zobowiązanie 
podatkowe powstało lub może powstać, z uwzględnieniem ust. 5–11. 

5. W przypadku podmiotu prowadzącego skład podatkowy przedłożenie naczelnikowi urzędu 
celnego dokumentów, o których mowa w ust. 1, w celu odnotowania obciążenia 
zabezpieczenia generalnego, powinno nastąpić z chwilą wyprodukowania wyrobu 
akcyzowego w składzie podatkowym lub wprowadzenia wyrobu akcyzowego do składu 
podatkowego, niepóźnej jednak niż następnego dnia roboczego po wyprodukowaniu lub 
wprowadzeniu do składu podatkowego tego wyrobu. 

6. W przypadku przemieszczania wyrobów akcyzowych z zastosowaniem procedury 
zawieszenia poboru akcyzy ze składu podatkowego podmiotu prowadzącego skład 
podatkowy, zwolnionego z obowiązku złożenia zabezpieczenia akcyzowego na podstawie art. 
64 ust. 1 ustawy, przedłożenie naczelnikowi urzędu celnego dokumentów, o których mowa w 
ust. 1, w celu odnotowania obciążenia zabezpieczenia generalnego, powinno nastąpić przed 
wyprowadzeniem tych wyrobów akcyzowych ze składu podatkowego. 
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7. W przypadkach, o których mowa w art. 32 ust. 3 pkt 1 i 2 ustawy, w sytuacji, gdy podmiot 
prowadzący skład podatkowy korzysta ze zwolnienia, o którym mowa w art. 64 ust. 1 ustawy, 
przedłożenie naczelnikowi urzędu celnego dokumentów, o których mowa w ust. 1, w celu 
odnotowania obciążenia zabezpieczenia generalnego złożonego przez ten podmiot dla 
zabezpieczenia zobowiązań podatkowych dotyczących wyrobów zwolnionych od akcyzy ze 
względu na przeznaczenie powinno nastąpić przed wyprowadzeniem tych wyrobów ze składu 
podatkowego w celu dostarczenia ich podmiotowi zużywającemu lub podmiotowi 
pośredniczącemu. 

8. W przypadku, o którym mowa w art. 63 ust. 4 ustawy, podmiot wysyłający jest 
obowiązany do przedłożenia właściwemu naczelnikowi urzędu celnego, przed 
wyprowadzeniem ze składu podatkowego wyrobów akcyzowych przemieszczanych z 
zastosowaniem procedury zawieszenia poboru akcyzy do składu podatkowego podmiotu 
odbierającego: 

1) pisemnej zgody podmiotu odbierającego na objęcie przemieszczanych wyrobów 
akcyzowych zabezpieczeniem akcyzowym złożonym przez ten podmiot; 

2) dokumentów wydanych podmiotowi odbierającemu, o których mowa w ust. 1 pkt 1, a w 
przypadku zabezpieczenia generalnego, również dokumentów, o których mowa w ust. 1 pkt 2, 
w celu obciążenia zabezpieczenia generalnego złożonego przez ten podmiot; 

3) dokumentów, o których mowa w ust. 1 pkt 3. 

9. W przypadku, o którym mowa w art. 63 ust. 4 ustawy, w sytuacji objęcia zobowiązania 
podatkowego podmiotu wysyłającego zabezpieczeniem ryczałtowym podmiotu 
odbierającego: 

1) właściwy naczelnik urzędu celnego odnotowuje objęcie zobowiązania podatkowego 
podmiotu wysyłającego zabezpieczeniem ryczałtowym tego podmiotu odbierającego, na 
odwrocie oryginału potwierdzenia lub pokwitowania, 

2) kwota zobowiązania podatkowego podmiotu wysyłającego objętego zabezpieczeniem 
ryczałtowym podmiotu odbierającego nie może być wyższa od kwoty tego zabezpieczenia 
ryczałtowego. 

10. W przypadku zarejestrowanego odbiorcy przedłożenie naczelnikowi urzędu celnego 
dokumentów, o których mowa w ust. 1, w celu odnotowania obciążenia zabezpieczenia 
generalnego, powinno nastąpić najpóźniej z chwilą wprowadzenia wyrobu akcyzowego do 
określonego we właściwym zezwoleniu miejsca odbioru wyrobów akcyzowych. 

11. W przypadku podatnika prowadzącego działalność gospodarczą, który nabywa wyroby 
akcyzowe z akcyzą zapłaconą na terytorium państwa członkowskiego na potrzeby 
wykonywanej działalności gospodarczej na terytorium kraju, przedłożenie naczelnikowi 
urzędu celnego dokumentów, o których mowa w ust. 1,  w celu odnotowania obciążenia 
zabezpieczenia generalnego, powinno nastąpić najpóźniej z chwilą złożenia właściwemu 
naczelnikowi urzędu celnego zgłoszenia o planowanym nabyciu wewnątrzwspólnotowym. 

12. Właściwy naczelnik urzędu celnego, z uwzględnieniem ust. 13-15, odnotowuje 
zwolnienie zabezpieczenia generalnego odpowiednio, w całości lub części,  na wniosek 
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podmiotu obowiązanego do złożenia zabezpieczenia akcyzowego po stwierdzeniu, że 
zobowiązanie podatkowe w całości lub części wygasło lub nie może już powstać i po 
przedłożeniu przez ten podmiot oryginału karty do saldowania, na której dokonano obciążenia 
tego zabezpieczenia generalnego. 

13. W przypadku przemieszczania wyrobów akcyzowych wyprowadzonych ze składu 
podatkowego z zastosowaniem procedury zawieszenia poboru akcyzy właściwy naczelnik 
urzędu celnego odnotowuje zwolnienie zabezpieczenia generalnego po uzyskaniu 
potwierdzenia odbioru tych wyrobów przez ich odbiorcę. 

14. W przypadku zabezpieczenia generalnego złożonego przez podmiot prowadzący skład 
podatkowy  odnotowanie przez właściwego naczelnika urzędu celnego zwolnienia 
zabezpieczenia generalnego dotyczącego wyrobów akcyzowych zwolnionych od akcyzy ze 
względu na przeznaczenie powinno nastąpić:  

1) po zużyciu tych wyrobów przez ten podmiot na cele uprawniające do zwolnienia – w 
przypadku, o którym mowa w art. 32 ust. 3 pkt 2 ustawy; 

2) w terminie 7 dni od dnia przedstawienia właściwemu naczelnikowi urzędu celnego 
dokumentu dostawy lub innego dokumentu, zawierającego potwierdzenie odbioru tych 
wyrobów akcyzowych przez podmiot zużywający lub podmiot pośredniczący. 

15. W przypadku zabezpieczenia generalnego złożonego przez zarejestrowanego odbiorcę 
odnotowanie zwolnienia zabezpieczenia generalnego dotyczącego wyrobów akcyzowych 
zwolnionych od akcyzy ze względu na przeznaczenie powinno nastąpić: 

1) po zużyciu tych wyrobów przez zarejestrowanego odbiorcę na cele uprawniające do 
zwolnienia – w przypadku, o którym mowa w art. 32 ust. 3 pkt 4 ustawy; 

2) po przedstawieniu właściwemu naczelnikowi urzędu celnego dokumentu dostawy lub 
innego dokumentu, zawierającego potwierdzenie odbioru wyrobów akcyzowych objętych 
zwolnieniem od akcyzy przez podmiot zużywający – w przypadku, o którym mowa w art. 32 
ust. 3 pkt 5 ustawy. 

16. Po wyczerpaniu miejsca na adnotacje w karcie do saldowania właściwy naczelnik urzędu 
celnego, który ją wydał, wydaje nowy egzemplarz karty, na którym zamieszcza informację o 
aktualnym stanie wykorzystania tego zabezpieczenia. 

17. 1. W przypadkach określonych przez ministra do spraw finansów publicznych na 
podstawie art. 66 ust. 2 pkt 4 ustawy, podmiot obowiązany do złożenia zabezpieczenia 
generalnego powinien: 

1) ustalać każdorazowo stan wykorzystania zabezpieczenia generalnego przed jego 
zastosowaniem oraz odnotowywać każdorazowo obciążenie tego zabezpieczenia i jego 
zwolnienie; 

2) przedkładać właściwemu naczelnikowi urzędu celnego dokumenty, o których mowa w ust. 
1, w terminach wyznaczonych przez tego naczelnika.  
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2. W przypadku, o którym mowa w ust. 1, przepisy określone w niniejszym paragrafie 
dotyczące terminów i sposobu odnotowywania obciążenia zabezpieczenia generalnego stosuje 
się odpowiednio. 

18. Przepisów niniejszego paragrafu nie stosuje się w przypadku przemieszczania wyrobów 
akcyzowych z zastosowaniem procedury zawieszenia poboru akcyzy z wykorzystaniem 
Systemu. 

§ 7. 1. W przypadku przemieszczania wyrobów akcyzowych z zastosowaniem procedury 
zawieszenia poboru akcyzy z wykorzystaniem Systemu, ustalanie stanu wykorzystania 
zabezpieczenia generalnego odbywa się automatycznie, w sposób elektroniczny. 

2. W przypadku przemieszczania przez podmiot prowadzący skład podatkowy wyrobów 
akcyzowych z zastosowaniem procedury zawieszenia poboru akcyzy z wykorzystaniem 
Systemu odnotowanie obciążenia zabezpieczenia lub odnotowanie objęcia tych wyrobów 
zabezpieczeniem ryczałtowym następuje automatycznie w Systemie: 

1) w przypadku obciążenia zabezpieczenia – po ustaleniu przez System, że: 

a) nie upłynął termin ważności karty do saldowania tego zabezpieczenia,  

b) kwota zobowiązania podatkowego, którą ma być obciążone to zabezpieczenie nie jest 
większa od kwoty wolnej tego zabezpieczenia; 

2) w przypadku objęcia przemieszczanych wyrobów zabezpieczeniem ryczałtowym – po 
ustaleniu przez System, że podmiot nie posiada zaległości z tytułu cła i podatków; 

3) w przypadku objęcia przemieszczanych wyrobów zabezpieczeniem ryczałtowym, 
złożonym przez podmiot odbierający, zgodnie z art. 63 ust. 4 ustawy – po ustaleniu przez 
System, że: 

a) podmiot wysyłający i podmiot odbierający nie posiadają zaległości z tytułu cła i 
podatków, 

b) kwota zobowiązania podatkowego, która ma być objęta tym zabezpieczeniem, nie 
przekracza kwoty tego zabezpieczenia. 

3. W przypadku przemieszczania przez podmiot prowadzący skład podatkowy wyrobów 
akcyzowych z zastosowaniem procedury zawieszenia poboru akcyzy z wykorzystaniem 
Systemu: 

1) odnotowanie w Systemie zwolnienia zabezpieczenia generalnego lub zwolnienia z 
objęcia przemieszczanych wyrobów zabezpieczeniem ryczałtowym następuje 
automatycznie w momencie zarejestrowania w Systemie raportu odbioru 
potwierdzającego dostarczenie wszystkich przemieszczanych wyrobów do podmiotu 
odbierającego;  

2) w przypadku braku raportu odbioru – odnotowanie w Systemie zwolnienia 
zabezpieczenia generalnego lub zwolnienia z objęcia przemieszczanych wyrobów 
zabezpieczeniem ryczałtowym jest dokonywane przez właściwego naczelnika urzędu 
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celnego w terminie 3 dni od dnia uzyskania przez niego we właściwy sposób 
potwierdzenia, że zobowiązanie podatkowe dotyczące wszystkich przemieszczanych 
wyrobów wygasło lub nie może już powstać; 

3) w przypadku gdy raport odbioru potwierdza dostarczenie tylko części 
przemieszczanych wyrobów akcyzowych do podmiotu odbierającego, odnotowanie w 
Systemie zwolnienia części zabezpieczenia generalnego dotyczącej tych wyrobów 
następuje automatycznie, a odnotowanie zwolnienia pozostałej części zabezpieczenia 
generalnego lub odnotowanie zwolnienia z objęcia przemieszczanych wyrobów 
zabezpieczeniem ryczałtowym jest dokonywane przez właściwego naczelnika urzędu 
celnego w terminie 3 dni od dnia uzyskania przez niego we właściwy sposób 
potwierdzenia, że zobowiązanie podatkowe dotyczące pozostałej części 
przemieszczanych wyrobów akcyzowych wygasło lub nie może już powstać. 

§ 8. 1. W celu objęcia wyrobów akcyzowych zwolnionych od akcyzy ze względu na 
przeznaczenie zabezpieczeniem generalnym podmiot pośredniczący odnotowuje 
każdorazowo na karcie do saldowania obciążenie tego zabezpieczenia kwotą powstałego lub 
mogącego powstać zobowiązania podatkowego, którą stanowi kwota akcyzy przypadająca do 
zapłaty w przypadku naruszenia warunków zwolnienia wyrobów akcyzowych ze względu na 
przeznaczenie. Obciążenie zabezpieczenia generalnego powinno nastąpić najpóźniej z chwilą 
odebrania przez podmiot pośredniczący wyrobów akcyzowych objętych zwolnieniem od 
akcyzy ze względu na przeznaczenie dostarczonych ze składu podatkowego na terytorium 
kraju lub objęcia takich wyrobów procedurą dopuszczenia do obrotu w rozumieniu przepisów 
prawa celnego. 

2. Podmiot pośredniczący odnotowuje każdorazowo na karcie do saldowania zwolnienie 
zabezpieczenia generalnego z obciążenia kwotą zobowiązania podatkowego, o którym mowa 
w ust. 1, jeżeli powstałe zobowiązanie podatkowe wygasło lub zobowiązanie podatkowe nie 
może już powstać. Zwolnienie zabezpieczenia generalnego może nastąpić najwcześniej z 
chwilą otrzymania przez podmiot pośredniczący potwierdzenia odbioru wyrobów 
akcyzowych objętych zwolnieniem od akcyzy ze względu na przeznaczenie przez podmiot 
zużywający. 

3. Podmiot pośredniczący powinien aktualizować wysokość zabezpieczenia generalnego 
przynajmniej raz w miesiącu, z zastrzeżeniem ust. 5. 

4. W celu prawidłowej aktualizacji wysokości złożonego zabezpieczenia generalnego 
podmiot pośredniczący ustala na bieżąco stan jego wykorzystania, obliczając każdorazowo 
wysokość kwoty wolnej zabezpieczenia, najpóźniej dzień przed otrzymaniem przez podmiot 
pośredniczący wyrobów akcyzowych objętych zwolnieniem od akcyzy ze względu na 
przeznaczenie dostarczonych ze składu podatkowego na terytorium kraju lub objęciem takich 
wyrobów procedurą dopuszczenia do obrotu, w rozumieniu przepisów prawa celnego. 

5. W przypadku ustalenia, że kwota wolna zabezpieczenia generalnego, o której mowa w ust. 
4, jest niewystarczająca do objęcia zabezpieczeniem kolejnych wyrobów akcyzowych 
zwolnionych od akcyzy ze względu na przeznaczenie, podmiot pośredniczący jest 
obowiązany do zwiększenia kwoty złożonego zabezpieczenia najpóźniej dzień przed, 
odpowiednio, otrzymaniem tych wyrobów lub ich objęciem procedurą dopuszczenia do 
obrotu, w rozumieniu przepisów prawa celnego. 
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6. Podmiot pośredniczący powinien przedkładać kartę do saldowania do wglądu właściwemu 
naczelnikowi urzędu celnego przynajmniej raz w miesiącu w terminie do 15. dnia każdego 
miesiąca kalendarzowego. 

§ 9. 1. Zabezpieczenie akcyzowe złożone w jednej z form wymienionych w § 3 pkt 1 lit. c 
oraz w pkt 3 i 4 może być zwrócone osobie uprawnionej do jego odbioru po zwrocie 
oryginału pokwitowania, o którym mowa w § 4 ust. 2, z zastrzeżeniem ust. 4. 

2. W przypadku stosowania procedury zawieszenia poboru akcyzy zabezpieczenie akcyzowe 
podlega zwrotowi po zakończeniu i rozliczeniu tej procedury. 

3. Zabezpieczenie akcyzowe złożone: 

1) w sposób, o którym mowa w § 3 pkt 1 lit. a i b – zwraca w kwocie nominalnej izba celna, 
na której rachunek bankowy została wpłacona lub przelana kwota zabezpieczenia 
akcyzowego, przelewem na rachunek bankowy podmiotu zobowiązanego do złożenia 
zabezpieczenia akcyzowego w banku krajowym lub oddziale instytucji kredytowej – po 
uzyskaniu przez tę izbę z banku prowadzącego jej rachunek wyciągu bankowego, 
potwierdzającego uznanie tego rachunku kwotą zabezpieczenia; 

2) w sposób, o którym mowa w § 3 pkt 1 lit. c – może zostać zwrócone w kwocie nominalnej 
w każdym urzędzie celnym; 

3) w sposób, o którym mowa w § 3 pkt 2 i 4 – zwraca się w tym urzędzie celnym, w którym 
zostało złożone; 

4) w sposób, o którym mowa w § 3 pkt 3: 

a) zwraca się w izbie celnej właściwej miejscowo dla urzędu celnego, w którym zostało 
złożone, 

b) w przypadku realizacji czeku gotówkowego lub rozrachunkowego przez izbę celną – 
zwraca się w kwocie nominalnej w izbie celnej, na której rachunek bankowy została 
wpłacona kwota pochodząca z realizacji czeku, po uzyskaniu przez tę izbę wyciągu 
bankowego potwierdzającego uznanie tego rachunku tą kwotą. 

4. W przypadku zagubienia oryginału pokwitowania zabezpieczenie akcyzowe może zostać 
zwrócone osobie uprawnionej do jego odbioru w urzędzie celnym, w którym zostało złożone, 
po upływie dwóch miesięcy od dnia złożenia w tym urzędzie oświadczenia o zagubieniu 
oryginału pokwitowania. 

§ 10. Wzór wniosku o wyrażenie zgody na złożenie zabezpieczenia ryczałtowego i wniosku o 
przedłużenie zgody na złożenie zabezpieczenia ryczałtowego stanowi załącznik nr 5 do 
rozporządzenia. 

§ 11. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem … 2010 r.4). 

MINISTER FINANSÓW 

                                                            
4) Niniejsze rozporządzenie było poprzedzone rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 3 lipca 2009 r. w sprawie 
zabezpieczeń akcyzowych (Dz. U. Nr 108, poz. 902), które traci moc w związku z wejściem w życie ustawy z dnia … o 
zmianie ustawy o podatku akcyzowym (Dz. U. Nr …, poz. …). 
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Załączniki do rozporządzenia Ministra Finansów z dnia ................... 
(poz. .....)  

Załącznik nr 1 
Wzór potwierdzenia złożenia zabezpieczenia akcyzowego       

 
URZĄD CELNY 

 
 

.................................................................................... 
(stempel nagłówkowy urzędu celnego) 

1

Potwierdzenie złożenia                  
zabezpieczenia akcyzowego 

 
Nr ................................................................. 

 
 

                        (data wydania potwierdzenia)                            2
Podmiot obowiązany do złożenia zabezpieczenia akcyzowego: 
............................................................................................................................................................................................... 

............................................................................................................................................................................................... 
                                 (imię i nazwisko albo nazwa oraz adres miejsca zamieszkania lub adres siedziby)                                        3
Status podmiotu obowiązanego do złożenia zabezpieczenia akcyzowego: 

   
1) podmiot 

prowadzący skład 
podatkowy 

2) zarejestrowany 
odbiorca 

3) podatnik 
określony w art. 13 

ust. 3 ustawy  

4) podatnik 
określony w art. 78 

ust. 1 ustawy        

5) podmiot 
pośredniczący 

6) przedstawiciel 
podatkowy 

7) zarejestrowany 
wysyłający 

4
Podmiot składający zabezpieczenie akcyzowe*: 
.............................................................................................................................................................................................. 

.............................................................................................................................................................................................. 
                          (imię i nazwisko albo nazwa oraz adres miejsca zamieszkania lub adres siedziby)                                                5

Zabezpieczenie akcyzowe: 

   1) generalne                      
 2) ryczałtowe         
 3) pozostałe5) 

 
6

Kwota złożonego 
zabezpieczenia  
akcyzowego: 

słownie:......................................................................................................... 

……………………………………….......………….......….…..…………  7 

         zł   gr. 

Termin ważności zabezpieczenia 
akcyzowego: 

od dnia 

do dnia 

bez terminu 

           
           

           
           
           
              8 

Forma zabezpieczenia akcyzowego: 
 

               
1.gotówka      2.czek     3. gwarancja   4. gwarancja 5.weksel    6.weksel        7.inna 
                                          bankowa      ubezpiecze-    własny       własny                                                                    niowa                     potwierdzxony 

……………………………........……………….....…………………...…… 9
Rodzaj zobowiązań podatkowych objętych zabezpieczeniem akcyzowym**: 
 
…………………………………………………………………………………………………………………...........………..… 10

Uwagi:  

 
11

Potwierdzam odbiór oryginału potwierdzenia: 

 
……………………..……………………………………. 

(imię, nazwisko, nr dok tożsamości, data i podpis) 
12

Naczelnik Urzędu Celnego 
 

 
……....................................…………………………………….
              (pieczęć urzędowa lub datownik i podpis)                 13

    * podmiot obowiązany do złożenia zabezpieczenia akcyzowego lub podmiot określony w art. 63 ust. 3 pkt 1–3 ustawy z 
dnia 6 grudnia 2008 r. o podatku akcyzowym (Dz. U.  z 2009 r. Nr 3, poz. 11, z późn. zm.). 

  ** rodzaj zobowiązań podatkowych, określony jako przedmiot opodatkowania zgodnie z ustawą o podatku akcyzowym.

                                                            
5)  zabezpieczenie akcyzowe złożone dla zagwarantowania pokrycia wyłącznie jednego zobowiązania podatkowego. 
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Wzór pokwitowania złożenia zabezpieczenia akcyzowego              Załącznik nr 2            

Druk ścisłego zarachowania - Seria .............. Nr ........................... 
Urząd Celny 

 

.................................................. 
               (stempel nagłówkowy urzędu celnego)               1 

Pokwitowanie złożenia zabezpieczenia  akcyzowego 
                             Nr ................................................ 

 
 

                                (data wydania pokwitowania)                                      2
Podmiot obowiązany do złożenia zabezpieczenia akcyzowego*:  
..............................................................................................................................................................................................................

..............................................................................................................................................................................................................
                                          (imię i nazwisko albo nazwa oraz adres miejsca zamieszkania lub adres siedziby)                                                     3

Status podmiotu obowiązanego do złożenia zabezpieczenia akcyzowego: 

1) podmiot 
prowadzący skład 

podatkowy 

2) zarejestrowany 
odbiorca 

3) podatnik 
określony w art. 13 

ust. 3 ustawy  

4) podatnik 
określony w art. 78 

ust. 1 ustawy        

5) podmiot 
pośredniczący 

6) przedstawiciel 
podatkowy 

7) zarejestrowany 
wysyłający 

 

4

Podmiot składający zabezpieczenie akcyzowe*: 
.............................................................................................................................................................................................................

.............................................................................................................................................................................................................
                                       (imię i nazwisko albo nazwa oraz adres miejsca zamieszkania lub adres siedziby)                                                         5

Zabezpieczenie akcyzowe: 
   1) generalne                      
 2) ryczałtowe         
 3) pozostałe6)                                                                 6  

Kwota złożonego  
zabezpieczenia 
akcyzowego: 
słownie:..........................................................................................................
………………............……………………….......…………….…..………............    7

         zł   gr. 

Termin ważności zabezpieczenia 
akcyzowego: 

od dnia 

do dnia 

bez terminu  

           
           

           
           
           
              8 

Forma zabezpieczenia akcyzowego: 
 

               
1.gotówka      2.czek     3. gwarancja   4. gwarancja 5.weksel    6.weksel        7.inna 
                                          bankowa      ubezpiecze-    własny       własny                                                                    niowa                     potwierdzxony 

……………………………........……………….....………………...……     9

Rodzaj zobowiązań podatkowych objętych zabezpieczeniem akcyzowym**: 
..............................................................................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................................................................... 10
Potwierdzam odbiór oryginału pokwitowania: 
 
............................................................................................ 
           (imię, nazwisko, nr dok tożsamości, data i podpis)          11

Naczelnik Urzędu Celnego 
 

................................................................................................ 
              (pieczęć urzędowa lub datownik i podpis)             12

* podmiot obowiązany do złożenia zabezpieczenia akcyzowego lub podmiot określony w art. 63 ust. 3 pkt 1–3 ustawy z dnia 6 grudnia 
2008 r. o podatku akcyzowym (Dz. U.  z 2009 r. Nr 3, poz. 11, z późn. zm..). 

** rodzaj zobowiązań podatkowych, określony jako przedmiot opodatkowania zgodnie z ustawą o podatku akcyzowym. 
Pouczenie  

1. Zabezpieczenie podlega zwrotowi na rzecz osoby uprawnionej, jeżeli właściwy organ celny stwierdzi, iż zobowiązanie 
podatkowe, na którego pokrycie zostało złożone, wygasło lub nie będzie już mogło powstać, w przypadku zaś korzystania z 
procedury zawieszenia poboru akcyzy zabezpieczenie podlega zwrotowi z chwilą zakończenia i rozliczenia procedury. 

2. Zabezpieczenie w gotówce w walucie polskiej, wpłaconej w kasie urzędu celnego, może zostać odebrane w kwocie nominalnej 
w każdym urzędzie celnym. 

3. Zabezpieczenie w gotówce w walucie polskiej, wpłacone na bankowy rachunek pomocniczy izby celnej w wyniku realizacji 
czeku gotówkowego lub rozrachunkowego, zwraca się w kwocie nominalnej w tej izbie celnej po uzyskaniu przez tę izbę z 
banku prowadzącego rachunek wyciągu bankowego, potwierdzającego uznanie tego rachunku kwotą zabezpieczenia. 

4. Zabezpieczenie złożone w postaci dokumentów mających wartość płatniczą zwraca się w tym urzędzie celnym, w którym 
zostało złożone. 

5. Zabezpieczenie może być zwrócone po zwrocie oryginału niniejszego pokwitowania. W przypadku zagubienia oryginału 
pokwitowania złożenia zabezpieczenia podlegające zwrotowi zabezpieczenie może zostać zwrócone osobie uprawnionej do 
jego odbioru w urzędzie celnym, w którym było złożone, po upływie dwóch miesięcy od dnia złożenia w tym urzędzie 
oświadczenia osoby uprawnionej o zagubieniu oryginału pokwitowania. 

                                                            
6)  zabezpieczenie akcyzowe złożone dla zagwarantowania pokrycia wyłącznie jednego zobowiązania podatkowego. 
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Załącznik nr 3 
Wzór karty do saldowania zabezpieczenia generalnego                             

Urząd Celny  
.................................................. 

(stempel nagłówkowy urzędu celnego) 
1

 
 

……………………………… 
                     (pieczęć urzędowa lub datownik)                      2

Karta do saldowania zabezpieczenia generalnego Nr .................................... 
Dotyczy potwierdzeń/pokwitowań złożenia zabezpieczenia nr ................................................... z dnia ......................, 
nr .................................................... z dnia ......................, nr ................................................... z dnia ......................   3
Imię i nazwisko lub nazwa oraz adres miejsca zamieszkania lub adres siedziby podmiotu uprawnionego do 
stosowania zabezpieczenia generalnego: ...................................................................................................................................
 ........................................................................................................................................................................................................... 4

Termin ważności zabezpieczenia generalnego:Forma zabezpieczenia akcyzowego:  

............................................................................................................  5
     od dnia 
     do dnia 
     bez terminu  

           
           
           
           
           
              6

Kwota złożonego zabezpieczenia generalnego: ......................... 

słownie: 

............................................................................................................... 

............................................................................................................. 7

Rodzaj zobowiązań podatkowych, do których 
może być stosowana karta do saldowania: 
 
............................................................................

.......................................................................... 8

Wysokość kwoty zabezpieczenia generalnego, do której 
może być stosowana niniejsza karta do saldowania:   
słownie: 
......................................................................................................................................................................................................     9

         zł   gr. 

Termin ważności karty do saldowania: od dnia .................................. do dnia ..................................... 10 

Uwagi: 
Niniejsza karta zawiera ................ ponumerowanych 
stron.                                                                          11 

Naczelnik Urzędu Celnego 
 

......................................................... 
                                   (Pieczęć i podpis)                               12

Adnotacje urzędu celnego 
Uwaga: Kwota wolna zabezpieczenia = wysokość kwoty zabezpieczenia, do której może być stosowana karta do 
saldowania + suma kwot z kol. 7 – suma kwot z kol. 3.                                                           
Obciążenie zabezpieczenia generalnego lub pokrycie 

zobowiązania podatkowego z zabezpieczenia Zwolnienie zabezpieczenia generalnego 

Data 
adnotac

ji 

Rodzaj 
zobowiązania 
podatkowego 

Kwota 
zobowiązania 
podatkowego 

Odcisk 
datownika lub 

pieczęci urzędu 
celnego oraz 

podpis/podpis  
podmiotu 

pośredniczącego* 

Data 
adnotacji Podstawa zwolnienia 

Kwota 
zobowiązania 
podatkowego 

Odcisk 
datownika lub 

pieczęci urzędu 
celnego oraz 

podpis/podpis  
podmiotu 

pośredniczącego*
1  2  3  4  5  6  7  8 

             

 

 

               

* podpis funkcjonariusza celnego lub pracownika urzędu celnego oraz odcisk datownika lub pieczęci urzędowej, a w przypadku podmiotu pośredniczącego, 
imię nazwisko i podpis upoważnionej osoby.                                                       

.......................................................       
                                                                                                                              (pieczęć urzędowa lub datownik)      Str. 1 
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Nr ew. karty do saldowania ........................                                                          
Obciążenie zabezpieczenia generalnego lub pokrycie 

zobowiązania podatkowego z tego zabezpieczenia Zwolnienie zabezpieczenia generalnego 

Data 
adnotac

ji 

Rodzaj 
zobowiązania 
podatkowego 

Kwota 
zobowiązania 
podatkowego 

Odcisk 
datownika lub 

pieczęci urzędu 
celnego oraz 

podpis/podpis  
podmiotu 

pośredniczącego* 

Data 
adnotac

ji 
Podstawa zwolnienia  

Kwota 
zobowiązania 
podatkowego  

Odcisk 
datownika lub 

pieczęci urzędu 
celnego oraz 

podpis/podpis  
podmiotu 

pośredniczącego*
1  2  3  4  5  6  7  8 

             

 

 

               

               

               

               

               

               

               

               

               

* podpis funkcjonariusza celnego lub pracownika urzędu celnego oraz odcisk datownika lub pieczęci urzędowej, a w przypadku podmiotu pośredniczącego, 
imię nazwisko i podpis upoważnionej osoby.                                                       

Uwagi:                                                                                                                                            Nr str.: ... 
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Załącznik nr 4           
 

Wzór e-karty 
 

Urząd Celny  
.................................................. 

(stempel nagłówkowy urzędu celnego) 
1

 
 

……………………………… 
                     (pieczęć urzędowa lub datownik)                      2

E-karta Nr .................................... 
Dotyczy potwierdzeń/pokwitowań złożenia zabezpieczenia nr ................................................... z dnia ......................, 
nr .................................................... z dnia ......................, nr ................................................... z dnia ......................   3
Imię i nazwisko lub nazwa oraz adres miejsca zamieszkania lub adres siedziby podmiotu uprawnionego do 
stosowania zabezpieczenia generalnego: ...................................................................................................................................
 ........................................................................................................................................................................................................... 4

Termin ważności zabezpieczenia generalnego:Forma zabezpieczenia akcyzowego:  

............................................................................................................  5
     od dnia 
     do dnia 
     bez terminu  

           
           
           
           
           
              6

Kwota złożonego zabezpieczenia generalnego: ......................... 

słownie: 

............................................................................................................... 

............................................................................................................. 7

Kwota określona w niniejszej e-karcie może 
być stosowana wyłącznie dla 
zagwarantowania pokrycia kwot 
zobowiązań podatkowych powstałych lub 
mogących powstać w związku z 
przemieszczeniem wyrobów akcyzowych z 
zastosowaniem procedury zawieszenia 
poboru akcyzy z wykorzystaniem Systemu, o 
którym mowa w art. 2 pkt 26 ustawy o 
podatku akcyzowym.  
.                                                                                                               8 

Wysokość kwoty zabezpieczenia generalnego, do której 
może być stosowana niniejsza karta e-karta:   
słownie: 
......................................................................................................................................................................................................     9

         zł   gr. 

Termin ważności e-karty: od dnia .................................. do dnia ..................................... 10 

Uwagi: 
 
                                                                                    11

Naczelnik Urzędu Celnego 
 

......................................................... 
                                   (Pieczęć i podpis)                               12

Adnotacje urzędu celnego 
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Załącznik nr 5            
Wzór wniosku o wyrażenie zgody na złożenie zabezpieczenia ryczałtowego /przedłużenie zgody na 

złożenie zabezpieczenia ryczałtowego 
                                                                  str. 1 

Imię i nazwisko lub nazwa podmiotu:                
 

1

Miejscowość i data: 
 
 
                                              (dzień – miesiąc – rok)          
                                                                                                                          5 Adres zamieszkania lub adres siedziby podmiotu: 

 
 

2

Naczelnik Urzędu Celnego 
 
 

(nazwa i adres urzędu celnego)                                    6
Numer akcyzowy podmiotu lub numer podmiotu 
pośredniczącego: 

3

Termin, na jaki zgoda ma być udzielona/przedłużona*:  
                                
                               (dzień – miesiąc – rok) 

                                                       7
Rodzaj prowadzonej działalności:  
 
 

4

Rodzaj działalności prowadzonej w składzie podatkowym i 
jego numer akcyzowy 1):       
 

 
 

                           8

Wniosek 
o wyrażenie zgody na złożenie zabezpieczenia ryczałtowego /przedłużenie zgody na złożenie 

zabezpieczenia ryczałtowego* 
Ja niżej podpisany(a), na podstawie art. 65 ust. 8 ustawy z dnia 6 grudnia 2008 r. o podatku akcyzowym (Dz. U. z 
2009 r. Nr 3, poz. 11, z późn. zm.) wnioskuję o wyrażenie zgody/przedłużenie zgody* na złożenie zabezpieczenia 
ryczałtowego na okres do dnia ....................... . Oświadczam, że przewidywana maksymalna kwota zobowiązań 
podatkowych podlegających zabezpieczeniu akcyzowemu wynosi2):  

.......................................... (słownie) .........................................................................................................................  

....................................................................................................................................................................................   
Oświadczam, że spełniam warunki określone w art. 64 ust. 1 pkt 1, 3 i 4 ustawy z dnia 6 grudnia 2008 r. o podatku 
akcyzowym, na potwierdzenie czego przedkładam następujące dokumenty: 

1)  .................................................................................................................................................... 

2)  .................................................................................................................................................... 

3)  .................................................................................................................................................... 

4)  .................................................................................................................................................... 

5)  .................................................................................................................................................... 

6)  .................................................................................................................................................... 

7)  .................................................................................................................................................... 
 
Oświadczam, że w stosunku do podmiotu wymienionego w polu 1 niniejszego wniosku nie toczy się postępowanie 
likwidacyjne, układowe,  upadłościowe lub egzekucyjne. 
 
               ......................................................................................................... 

 
                                                                                  (data i podpis podmiotu albo osoby uprawnionej do reprezentowania podmiotu)                     
 
* Niewłaściwe skreślić 
 
1)  Dotyczy wyłącznie podmiotów prowadzących skład podatkowy. 
2) Należy wpisać kwotę równą wysokości zabezpieczenia generalnego, które podmiot byłby obowiązany złożyć, gdyby nie uzyskał zgody na 
złożenie zabezpieczenia ryczałtowego. 
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str. 2 

Do wniosku należy dołączyć: 

1) aktualny odpis z rejestru przedsiębiorców w Krajowym Rejestrze Sądowym albo zaświadczenie o wpisie do 
właściwej ewidencji działalności gospodarczej; 

2) zaświadczenie o nadaniu statystycznego numeru identyfikacyjnego REGON i numeru identyfikacji podatkowej 
NIP; 

3)  potwierdzenie zgłoszenia rejestracyjnego podatnika podatku akcyzowego; 

4) informację banku, w którym podmiot posiada podstawowy rachunek bankowy, potwierdzającą wysokość 
posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową podmiotu; 

5) sprawozdanie finansowe podmiotu za ostatni okres sprawozdawczy sporządzone zgodnie z przepisami o 
rachunkowości, a jeżeli podlega ono badaniu przez biegłego rewidenta, również z opinią o badanym 
sprawozdaniu, albo w przypadku podmiotów niezobowiązanych do sporządzania sprawozdania finansowego - 
inne dokumenty określające obroty, zysk oraz zobowiązania i należności – za okres ostatnich 3 lat obrotowych, a 
jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – za ten okres; 

6) aktualne zaświadczenie, wydane przez właściwego dla siedziby lub miejsca zamieszkania podmiotu naczelnika 
urzędu skarbowego, że podmiot nie zalega z opłacaniem podatków stanowiących dochód budżetu państwa; 

7) aktualne zaświadczenie, wydane przez właściwy dla siedziby lub miejsca zamieszkania podmiotu oddział 
Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego, że podmiot nie zalega z 
opłacaniem składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne albo uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, 
odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności, lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego 
organu. 
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Uzasadnienie 

Projekt rozporządzenia został sporządzony w związku z projektem ustawy o zmianie ustawy o podatku 
akcyzowym oraz niektórych innych ustaw, który dokonuje m.in. zmiany brzmienia delegacji 
upoważniającej właściwego ministra do spraw finansów publicznych do wydania rozporządzenia 
wykonawczego w sprawie zabezpieczeń akcyzowych, o której mowa w art. 66 ust. 1 ustawy o podatku 
akcyzowym. Z uwagi na dokonanie tej zmiany w formie określenia nowego brzmienia powyższego 
przepisu istnieje konieczność wydania nowego rozporządzenia w sprawie zabezpieczeń akcyzowych, 
które zastąpi rozporządzenie z dnia 3 lipca 2009 r. (Dz. U. Nr 108, poz. 902). Niniejsze rozporządzenie 
stanowi zatem w zasadniczej części powtórzenie przepisów dotychczas obowiązującego rozporządzenia z 
ze zmianami i uzupełnieniami, które wynikają przede wszystkim ze zmiany ustawy o podatku akcyzowym, 
jak również ze zgromadzonych informacji dotyczących dotychczasowego ich stosowania. W związku z 
powyższym w uzasadnieniu odniesiono się tylko do przepisów, które uległy istotnej zmianie lub zostały 
dodane w stosunku do treści dotychczasowego rozporządzenia. W treści rozporządzenia dokonano zmian 
terminologicznych i redakcyjnych dostosowując ją do zmian, które nastąpiły w tym zakresie w projekcie 
ustawy zmieniającej  ustawę o podatku akcyzowym. 

W § 2 ust. 1 dodano przepisy określające sposób ustalania wysokości zabezpieczenia generalnego 
składanego przez zarejestrowanego wysyłającego oraz podmiot, o którym mowa w art. 13 ust. 3 ustawy, w 
związku z objęciem tych podmiotów ustawowym obowiązkiem złożenia zabezpieczenia akcyzowego.  

W § 2 ust. 4 określono sposób ustalania wysokości zabezpieczenia generalnego stanowiącego podstawę 
do ustalenia wysokości zabezpieczenia ryczałtowego z zastosowaniem jednocześnie różnych jego 
poziomów, która powinna być ustalana  oddzielnie dla każdego zobowiązania podatkowego, do którego 
stosuje się inny poziom zabezpieczenia. Możliwość określenia różnych poziomów zabezpieczenia 
ryczałtowego przewiduje ww. projekt nowelizacji ustawy o podatku akcyzowym. 

W § 2 ust. 5 dokonano zmiany polegającej na innym niż dotychczas sposobie ustalania wysokości jednego 
zabezpieczenia generalnego dla wszystkich składów podatkowych należących do danego podmiotu, która 
będzie ustalana łącznie dla danego podmiotu, a nie jako suma wysokości zabezpieczeń generalnych 
ustalonych dla każdego składu oddzielnie. Taka regulacja wykluczy możliwość ewentualnego 
wielokrotnego zabezpieczania zobowiązań podatkowych dotyczących tych samych wyrobów u jednego 
podmiotu.  

W § 2 ust. 6 wprowadzono przepis umożliwiający właściwemu naczelnikowi urzędu celnego 
podwyższenie wysokości zabezpieczenia akcyzowego ustalonej w oparciu o oświadczenie podmiotu 
obowiązanego do jego złożenia, w przypadku stwierdzenia, że kwota tego zabezpieczenia nie pokrywa 
zobowiązania podatkowego tego podmiotu w należnej wysokości, co pozwoli uniknąć nieświadomego lub 
świadomego zaniżania tej wysokości przez podmiot. 

W § 4 ust. 6 doprecyzowano, że w przypadku złożenia przez podmiot nowego zabezpieczenia 
akcyzowego zgodnie z art. 72 ust. 2 ustawy termin ważności karty do saldowania, wydanej na okres o 
miesiąc krótszy niż okres ważności złożonego zabezpieczenia akcyzowego zgodnie z ust. 5, przedłuża się 
do końca okresu ważności tego zabezpieczenia, co pozwoli uniknąć ewentualnych wątpliwości 
interpretacyjnych, co do sposobu postępowania w takiej sytuacji. 

W § 4 ust. 11–13 określono sposób ustalania i dokumentowania wysokości kwoty zabezpieczenia 
generalnego, która będzie saldowana elektronicznie, w przypadku przemieszczania wyrobów akcyzowych 
z zastosowaniem procedury zawieszenia poboru akcyzy z wykorzystaniem systemu teleinformatycznego, 
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o którym mowa w art. 2 pkt. 26 ww. projektu ustawy. Kwota ta będzie określana w odrębnej karcie do 
saldowania elektronicznego, którą dla odróżnienia od kart do saldowania odręcznego nazwano „e-kartą”.    

W § 4 ust. 17 wprowadzono przepis regulujący sposób prawidłowego udokumentowania objęcia wyrobów 
akcyzowych przemieszczanych z zastosowaniem procedury zawieszenia poboru akcyzy przez 
przewoźnika lub spedytora zabezpieczeniem generalnym złożonym przez te podmioty. Niezbędnym 
dokumentem, który powinien być złożony naczelnikowi urzędu celnego w takiej sytuacji, będzie m.in. 
pisemne oświadczenie przewoźnika lub spedytora o wyrażeniu zgody na objęcie złożonym przez nich 
zabezpieczeniem generalnym określonych zobowiązań podatkowych, które będzie stanowić podstawę do 
ewentualnego pokrycia tych zobowiązań z ich zabezpieczenia. 

W § 6 ust. 1 zmieniono redakcję przepisu określając podmioty obowiązane do przedkładania naczelnikowi 
urzędu celnego określonych dokumentów celem dokonania obciążenia zabezpieczenia generalnego i 
uzupełniono katalog tych dokumentów o dokumenty określające rodzaj i ilość wyrobów akcyzowych, 
które będą objęte lub są objęte tym zabezpieczeniem. Zmiana ta jest spowodowana zmianą sposobu 
uregulowania w projekcie ustawy tzw. saldowania zabezpieczenia generalnego, jak i właściwości 
miejscowej organów podatkowych w tym zakresie, w wyniku czego saldowanie zabezpieczenia w 
określonych przypadkach może być powierzone podmiotowi, który je złożył. W pozostałych przypadkach 
podmiot będzie obowiązany do przedłożenia właściwych dokumentów naczelnikowi urzędu celnego, 
który dokona obciążenia zabezpieczenia generalnego.  W związku z powyższą zmianą dokonano również 
odpowiednich zmian redakcyjnych w pozostałej treści § 6. 

W związku z ewentualnym umożliwieniem saldowania zabezpieczenia generalnego przez podmiot we 
własnym zakresie w § 6 ust. 3 doprecyzowano, że czynność powodująca powstanie lub mogąca 
spowodować powstanie zobowiązania podatkowego nie może być dokonana w przypadku, gdy jego kwota 
przekracza kwotę wolną zabezpieczenia generalnego. 

W § 6 ust. 8 i 9 wyspecyfikowano dokumenty, do których przedłożenia lub złożenia jest obowiązany 
podmiot wysyłający z zastosowaniem procedury zawieszenia poboru akcyzy wyroby akcyzowe do składu 
podatkowego podmiotu odbierającego, w przypadku, o którym mowa w art. 63 ust. 4 ustawy, tzn. z 
wykorzystaniem zabezpieczenia generalnego lub zabezpieczenia ryczałtowego podmiotu odbierającego.  

W § 6 ust. 14 doprecyzowano moment, w którym powinno nastąpić odnotowanie przez właściwego 
naczelnika urzędu celnego zwolnienia zabezpieczenia generalnego złożonego przez podmiot prowadzący 
skład podatkowy dotyczącego wyrobów akcyzowych zwolnionych od akcyzy ze względu na ich 
przeznaczenie zużytych przez ten podmiot jako podmiot zużywający. Odnotowanie powinno nastąpić po 
zużyciu tych wyrobów przez ten podmiot na cele uprawniające do zwolnienia.  

W związku z możliwością określenia przez ministra do spraw finansów publicznych innych niż określone 
ustawie przypadków, w których obciążenie zabezpieczenia generalnego kwotą powstałego lub mogącego 
powstać zobowiązania podatkowego lub zwolnienie go z tego obciążenia odnotowuje podmiot 
obowiązany do jego złożenia, w § 6 ust. 17 uregulowano obowiązki tego podmiotu i wskazano zasady 
„saldowania”, które powinny być przez niego stosowane. 

Przepisów określonych w § 6 nie stosuje się w przypadku przemieszczania wyrobów akcyzowych z 
zastosowaniem procedury zawieszenia poboru akcyzy z wykorzystaniem systemu teleinformatycznego, w 
którym  to przypadku „obsługa” zabezpieczeń akcyzowych odbywa się w formie elektronicznej. Zasady 
stosowania zabezpieczeń akcyzowych w takim przypadku zostały szczegółowo uregulowane w 
odpowiednio zmienionym i uszczegółowionym § 7. 
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W związku ze zmianami dokonanymi w treści rozporządzenia w sprawie zabezpieczeń akcyzowych, 
przewidzianymi w niniejszym projekcie, dokonano odpowiednich korekt w załącznikach do 
rozporządzenia, które określają wzory dokumentów: potwierdzenia złożenia zabezpieczenia akcyzowego, 
pokwitowania złożenia zabezpieczenia akcyzowego, karty do saldowania, wniosku o  wyrażenie zgody na 
złożenie zabezpieczenia ryczałtowego i wniosku o przedłużenie zgody na złożenie zabezpieczenia 
ryczałtowego oraz dodano załącznik określający wzór „e-karty”.  

Projekt rozporządzenia jest zgodny z przepisami Unii Europejskiej. 
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Projekt 
 

ROZPORZĄDZENIE 
MINISTRA FINANSÓW1) 

 

z dnia ...............................2010 r.  

w sprawie określenia przypadków, w których stosuje się niższy poziom zabezpieczenia 
akcyzowego oraz przypadków, w których nie ustala się stanu wykorzystania zabezpieczenia 

generalnego 
 

Na podstawie art. 66 ust. 2 pkt 3–5 ustawy z dnia 6 grudnia 2008 r. o podatku akcyzowym (Dz. U. 
z 2009 r. Nr 3, poz. 11, z późn. zm.2)) zarządza się, co następuje: 

§ 1. Rozporządzenie określa: 
1)  przypadki, w których stosuje się dla niektórych wyrobów akcyzowych niższy poziom 

zabezpieczenia akcyzowego niż określony w ustawie dnia 6 grudnia 2008 r. o podatku akcyzowym, 
zwanej dalej „ustawą”, jak również ten poziom; 

2) inne niż określone w art. 65 ust. 7a ustawy przypadki lub warunki, w których obciążenie 
zabezpieczenia generalnego kwotą powstałego lub mogącego powstać zobowiązania podatkowego 
lub zwolnienie go z tego obciążenia odnotowuje podmiot obowiązany do jego złożenia; 

3) przypadki, w których nie odnotowuje się obciążenia zabezpieczenia generalnego kwotą powstałego 
lub mogącego powstać zobowiązania podatkowego.  

§ 2. W przypadku: 

 1) przemieszczania z zastosowaniem procedury zawieszenia poboru akcyzy, przez podmiot 
prowadzący skład podatkowy, posiadający zgodę na złożenie zabezpieczenia ryczałtowego,  
alkoholu etylowego objętego pozycją CN 2207, który jest: 

a) wyprodukowany w gorzelni rolniczej z surowców rolniczych jako nieoczyszczony alkohol 
etylowy oraz wyprowadzany ze składu podatkowego producenta i przemieszczany do składu 
podatkowego na terytorium kraju w celu dalszego przetworzenia przez jego odbiorcę, 

b) alkoholem etylowym odwodnionym skażonym benzyną wyprodukowanym z surowców 
rolniczych oraz jest wyprowadzany ze składu podatkowego przez podmiot, który dokonał jego 
odwodnienia, i przemieszczany do innego składu podatkowego na terytorium kraju w celu 
dalszego przetworzenia przez jego odbiorcę, jako biopaliwo lub paliwo ciekłe  

– stosuje się zabezpieczenie ryczałtowe, którego wysokość, w części dotyczącej 
przemieszczanego alkoholu etylowego, ustala się na poziomie 15% kwoty akcyzy, której pobór 
jest zawieszony; 

 2) produkcji, magazynowania, wprowadzania do składu podatkowego lub przemieszczania w 
procedurze zawieszenia poboru akcyzy, wyrobów akcyzowych, o których mowa w art. 89 ust. 1 
pkt 9, 10 albo pkt 15 ustawy, a także w przypadku wykonywania w odniesieniu do tych wyrobów 
czynności, o których mowa w art. 32 ust. 3 pkt 1-3, pkt 5 i 6 ustawy, odpowiednio, przez podmiot 
prowadzący skład podatkowy, zarejestrowanego odbiorcę lub podmiot pośredniczący – stosuje się 
zabezpieczenie akcyzowe na poziomie równym kwocie akcyzy obliczonej dla danego wyrobu 
akcyzowego według stawki określonej w art. 89 ust. 1 pkt 9, 10 albo pkt 15 ustawy. 

                                            
1) Minister Finansów kieruje działem administracji rządowej – finanse publiczne, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 2 
rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 16 listopada 2007 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania 
Ministra Finansów (Dz. U. Nr 216, poz. 1592). 
 
2) Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2009 r. Nr 98, poz. 819, Nr 168, poz. 1323 i Nr 
215, poz. 1667 oraz z 2010 r. Nr 21, poz. 104). 
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§ 3. 1. W przypadku stosowania zabezpieczenia generalnego dla zagwarantowania pokrycia 
zobowiązań podatkowych mogących powstać z tytułu wyprodukowania wyrobu akcyzowego w 
składzie podatkowym lub wprowadzenia wyrobu akcyzowego do składu podatkowego, obciążenie 
zabezpieczenia generalnego kwotą powstałego lub mogącego powstać zobowiązania podatkowego lub 
zwolnienie go z tego obciążenia odnotowuje podmiot obowiązany do jego złożenia.  

2. W przypadku, o którym mowa w ust. 1, w sytuacji gdy w stosunku do wyrobów akcyzowych 
wyprodukowanych w składzie podatkowym lub wprowadzonych do tego składu powstanie 
zobowiązanie podatkowe lub gdy te wyroby są wyprowadzane ze składu podatkowego, obciążenie 
zabezpieczenia generalnego oraz zwolnienie go z tego obciążenia odnotowuje właściwy organ 
podatkowy.  

§ 4. 1. Obciążenia zabezpieczenia generalnego kwotą powstałego lub mogącego powstać 
zobowiązania podatkowego nie odnotowuje się w przypadku awarii systemów informatycznych, które 
zgodnie z ustawą służą do elektronicznego odnotowywania tego obciążenia – do czasu usunięcia 
awarii. 

2. W przypadku, o którym mowa w ust. 1, obciążenie zabezpieczenia generalnego kwotą 
powstałego lub mogącego powstać zobowiązania podatkowego odnotowuje się po usunięciu awarii. 

§ 4. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem ... 2010 r. 

 

MINISTER FINANSÓW
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Uzasadnienie 
 
 
Projekt rozporządzenia został sporządzony w związku z projektem ustawy o zmianie ustawy o podatku 
akcyzowym oraz niektórych innych ustaw, który dokonuje m.in. zmiany brzmienia delegacji, o której 
mowa w art. 66 ust. 2 pkt 3–5 ustawy o podatku akcyzowym, upoważniającej właściwego ministra do 
spraw finansów publicznych m.in. do określenia w drodze rozporządzenia: 
- przypadków, w których stosuje się dla niektórych wyrobów akcyzowych niższy poziom 
zabezpieczenia akcyzowego niż określony w ustawie, oraz określić ten poziom, 
- inne niż określone w art. 65 ust. 7a przypadki lub warunki, w których obciążenie zabezpieczenia 
generalnego kwotą powstałego lub mogącego powstać zobowiązania podatkowego lub zwolnienie go 
z tego obciążenia odnotowuje podmiot obowiązany do jego złożenia, 
-  przypadki, w których nie odnotowuje się obciążenia zabezpieczenia generalnego kwotą powstałego 
lub mogącego powstać zobowiązania podatkowego.   
Z uwagi na dokonanie tej zmiany w formie określenia nowego brzmienia powyższego przepisu istnieje 
konieczność wydania nowego rozporządzenia w sprawie zabezpieczeń akcyzowych, które zastąpi 
rozporządzenie z dnia 24 lutego 2009 r. (Dz. U. Nr 32, poz. 238). Niniejsze rozporządzenie stanowi 
zatem w dużej części powtórzenie przepisów dotychczas obowiązującego rozporządzenia z ze 
zmianami i uzupełnieniami, które wynikają przede wszystkim ze zmiany ustawy o podatku 
akcyzowym, jak również ze zgromadzonych informacji dotyczących dotychczasowego stosowania 
zabezpieczeń akcyzowych.  
Treść dotychczas obowiązujących przepisów rozporządzenia dostosowano do zmian w podmiotowym 
i przedmiotowym zakresie stosowania zabezpieczenia ryczałtowego, w wyniku których 
zabezpieczenie ryczałtowe na poziomie określonym w ustawie (tzn. 30%) może być stosowane w 
wszystkich przypadkach, w tym przy przemieszczaniu wyrobów akcyzowych z zastosowaniem 
procedury zawieszenia poboru akcyzy, w tym również przez gorzelnie rolnicze. Jednak biorąc pod 
uwagę trudności ze składaniem zabezpieczeń akcyzowych przez te podmioty postanowiono określić 
niższy niż w ustawie poziom stosowanego przez nie zabezpieczenia ryczałtowego. Poziom 
zabezpieczenia ryczałtowego określony w rozporządzeniu przed dokonaniem ww. zmian wynosił 50% 
podstawowego poziomu zabezpieczenia akcyzowego określonego w ustawie. W niniejszym projekcie 
utrzymano analogiczną proporcję określając ten poziom w wys. 15%, tzn. w wys. połowy poziomu 
zabezpieczenia ryczałtowego określonego w ustawie. 

Ponadto zgodnie z upoważnieniem ustawowym projekt w § 3 określa dodatkowe przypadki, w których 
„saldowania” zabezpieczenia generalnego dokonuje podmiot we własnym zakresie, mianowicie w 
przypadku produkcji wyrobów akcyzowych w składzie podatkowym lub wprowadzania wyrobów do 
składu podatkowego. Jednak w sytuacji gdyby w stosunku do tych wyrobów powstało zobowiązanie 
podatkowe lub gdyby te wyroby były wyprowadzane ze składu podatkowego, podmiot będzie 
obowiązany przedłożyć odpowiednie dokumenty właściwemu organowi podatkowemu, który w takich 
przypadkach ustali stan wykorzystania zabezpieczenia generalnego oraz odnotuje obciążenie 
zabezpieczenia generalnego lub jego zwolnienie z tego obciążenia.  

W § 4 ust. 2 doprecyzowano, że  przypadku awarii systemu teleinformatycznego służącego do 
elektronicznego saldowania zabezpieczenia generalnego, należy po usunięciu awarii uzupełnić w 
systemie odnotowanie obciążeń zabezpieczenia kwotami powstałych lub mogących powstać 
zobowiązań podatkowych. 

W treści rozporządzenia dokonano zmian terminologicznych i redakcyjnych dostosowując ją do 
zmian, które nastąpiły w tym zakresie w projekcie ustawy zmieniającej  ustawę o podatku akcyzowym. 

 
 
 
 
3-04-dg 
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Projekt  
 

ROZPORZĄDZENIE 
MINISTRA FINANSÓW1) 

z dnia …………….  2010 r. 

zmieniające rozporządzenie w sprawie wzorów treści gwarancji bankowych i 
ubezpieczeniowych składanych jako zabezpieczenie akcyzowe 

 

Na podstawie art. 69 ust. 5 ustawy z dnia 6 grudnia 2008 r. o podatku akcyzowym (Dz. U. z 
2009 r. Nr 3, poz. 11, z późn. zm.2)) zarządza się, co następuje: 

§ 1. W rozporządzeniu Ministra Finansów z dnia 24 lutego 2009 r. w sprawie wzorów treści 
gwarancji bankowych i ubezpieczeniowych składanych jako zabezpieczenie akcyzowe (Dz. U. 
Nr 32, poz. 239) załączniki nr 1 i 2 otrzymują brzmienie określone odpowiednio w załącznikach 
nr 1 i 2 do rozporządzenia. 

§ 2. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem ………. . 
 
 
 
 

MINISTER FINANSÓW 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
1) Minister Finansów kieruje działem administracji rządowej - finanse publiczne, na podstawie § 1 ust. 2 
pkt 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 16 listopada 2007 r. w sprawie szczegółowego 
zakresu działania Ministra Finansów (Dz. U. Nr 216, poz. 1592). 
 
2)    Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2009 r. Nr 98, poz. 819, Nr 168, poz. 1323 i Nr 215, 
poz. 1667 oraz z 2010 r. Nr 21, poz. 104). 
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Załączniki do rozporządzenia Ministra Finansów z dnia ........................ (poz. .....)  
Załącznik nr 1 

GWARANCJA BANKOWA/UBEZPIECZENIOWA* 
składana jako zabezpieczenie akcyzowe  

dla zagwarantowania pokrycia jednego zobowiązania podatkowego 
NR ........................................................ 

z dnia .................................................... 

I. Gwarant:     ...................................................................................................................................................... 
(nazwa adres siedziby /banku/ zakładu ubezpieczeń*  udzielającego gwarancji) 

...................................................................................................................................................... 
                                                                                        
...................................................................................................................................................... 

(nazwa i adres siedziby oddziału banku/ zakładu ubezpieczeń*  udzielającego gwarancji) 
.........................................................................................................................................
............................ 

reprezentowany  
przez:                

1. .................................................................................................................................................. 
( imię i nazwisko osoby reprezentującej Gwaranta) 

...................................................................................................................................................... 
(tytuł reprezentacji i  upoważnienie do reprezentowania Gwaranta) 

2. .................................................................................................................................................. 
( imię i nazwisko osoby reprezentującej Gwaranta) 

...................................................................................................................................................... 
(tytuł reprezentacji i  upoważnienie do reprezentowania Gwaranta) 

II. Beneficjentem gwarancji jest Skarb Państwa reprezentowany przez3):  

...................................................................................................................................................... 
III. Podatnik4):    

...................................................................................................................................................... 
(nazwisko i imię lub nazwa) 

...................................................................................................................................................... 
(adres miejsca zamieszkania lub adres siedziby) 

 
IV. Podmiot składający zabezpieczenie akcyzowe: 

...................................................................................................................................................... 
(nazwisko i imię lub nazwa podatnika albo nazwisko i imię lub nazwa osoby trzeciej5)) 

...................................................................................................................................................... 
(adres miejsca zamieszkania lub adres siedziby, odpowiednio podatnika albo osoby trzeciej) 

V. 1. Niniejsza gwarancja jest udzielona przez Gwaranta celem złożenia jej jako zabezpieczenie akcyzowe, o 
którym mowa w ustawie z dnia 6 grudnia 2008 r. o podatku akcyzowym (Dz. U. z 2009 r. Nr 3, poz. 11, Nr 
98, poz. 819, Nr 168, poz. 1323 i Nr 215, poz. 1667 oraz z 2010 r. Nr 21, poz. 104), dla pokrycia 
zobowiązania podatkowego Podatnika w kwocie .......................................... PLN, (słownie złotych: 
...............................................................................................................................), powstałego lub mogącego 
powstać z tytułu: ................................................................................................................................................6). 

                                                 
3) Należy wpisać nazwę właściwego naczelnika urzędu celnego, względem którego powstało lub może powstać zobowiązanie 
podatkowe objęte niniejszą gwarancją. 
4) Podmiot obowiązany do złożenia zabezpieczenia akcyzowego na podstawie przepisów ustawy z dnia 6 grudnia 2008 r.  o podatku 

akcyzowym.  
5) Osoba, o której mowa w art. 63 ust. 3 pkt 1–3 ustawy z dnia 6 grudnia 2008 r. o podatku akcyzowym.  
6) Wpisać właściwy tytuł:  

– nabycia wewnątrzwspólnotowego przez podatnika, któremu wydano zezwolenie na jednorazowe nabycie wyrobów akcyzowych 
jako zarejestrowanemu odbiorcy, następujących wyrobów akcyzowych w procedurze zawieszenia poboru akcyzy (wymienić 
wyroby),  

– nabycia wewnątrzwspólnotowego przez podatnika, na potrzeby wykonywanej działalności gospodarczej na terytorium kraju, 
następujących wyrobów akcyzowych z akcyzą zapłaconą na terytorium państwa członkowskiego (wymienić wyroby), 
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* wybrać właściwą treść 
2. Gwarant zobowiązuje się do zapłacenia solidarnie z podatnikiem, jego następcami prawnymi lub osobą , 
której udzielił niniejszej gwarancji, złożonej przez tę osobę jako zabezpieczenie akcyzowe zamiast podatnika 
lub łącznie z podatnikiem, bezwarunkowo i nieodwołalnie, na każde wezwanie Beneficjenta gwarancji, 
zabezpieczonej kwoty zobowiązania podatkowego, o którym mowa w pkt 1, wraz z odsetkami za zwłokę, 
jeżeli jej zapłacenie stanie się wymagalne.   

3. Odpowiedzialność Gwaranta z tytułu niniejszej gwarancji wygasa z dniem, w którym zobowiązanie 
podatkowe określone w pkt 1 wygaśnie lub nie będzie mogło już powstać.  

4.1. Gwarant dokona zapłaty zabezpieczonej kwoty zobowiązania podatkowego na pierwsze pisemne 
wezwanie Beneficjenta gwarancji złożone w okresie trwania odpowiedzialności Gwaranta z tytułu niniejszej 
gwarancji. Wezwanie winno być podpisane przez Beneficjenta gwarancji lub osoby przez niego 
upoważnione, przy czym do wezwania powinna być załączona uwierzytelniona urzędowo kopia 
upoważnienia.  

2. Wezwanie, o którym mowa pkt 4.1, powinno także zawierać oświadczenie Beneficjenta gwarancji, że 
zapłacenie żądanych kwot stało się wymagalne. 

5. W sprawach nieuregulowanych w niniejszej gwarancji mają zastosowanie przepisy ustawy z dnia 6 
grudnia 2008 r. o podatku akcyzowym, ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Ordynacja podatkowa (Dz. U.  z 
2005 r. Nr 8, poz. 60, z późn. zm.), ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny (Dz. U. Nr 16, poz. 
93, z późn. zm.) oraz ustawy z dnia 22 maja 2003 r. o działalności ubezpieczeniowej (Dz. U. Nr 124, poz. 
1151, z późn. zm.) – w odniesieniu do gwarancji ubezpieczeniowej lub ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - 
Prawo bankowe (Dz. U. z 2002 r. Nr 72, poz. 665, z późn. zm.) – w odniesieniu do gwarancji bankowej.  
VI. Inne postanowienia umowy: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                                                                                                                                   
– nabycia wewnątrzwspólnotowego przez osobę fizyczną za pośrednictwem podatnika, jako przedstawiciela podatkowego, 
następujących wyrobów akcyzowych z akcyzą zapłaconą na terytorium państwa członkowskiego (wymienić wyroby).  
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Załącznik nr 2 
GWARANCJA BANKOWA/UBEZPIECZENIOWA* 

składana jako zabezpieczenie akcyzowe  
dla zagwarantowania pokrycia wielu zobowiązań podatkowych 

NR ........................................................ 

z dnia .................................................... 

I. Gwarant:          
..................................................................................................................................................... 

(nazwa adres siedziby banku/ zakładu ubezpieczeń*  udzielającego gwarancji) 
...................................................................................................................................................... 
                                                                                        
...................................................................................................................................................... 

(nazwa i adres siedziby oddziału banku/ zakładu ubezpieczeń*  udzielającego gwarancji) 
..................................................................................................................................................................... 

reprezentowany  
przez:                

1. .................................................................................................................................................. 
( imię i nazwisko osoby reprezentującej Gwaranta) 

...................................................................................................................................................... 
(tytuł reprezentacji i  upoważnienie do reprezentowania Gwaranta) 

2. .................................................................................................................................................. 
( imię i nazwisko osoby reprezentującej Gwaranta) 

...................................................................................................................................................... 
(tytuł reprezentacji i  upoważnienie do reprezentowania Gwaranta) 

II. Beneficjentem gwarancji jest Skarb Państwa reprezentowany przez7):  
 

........................................... .......................................................................................................... 
 
III. Podatnik 8):..................................................................................................................................................... 

(nazwisko i imię lub nazwa) 
...................................................................................................................................................... 

(adres miejsca zamieszkania lub adres siedziby) 
IV. Podmiot składający zabezpieczenie generalne/ryczałtowe*: 

...................................................................................................................................................... 
(nazwisko i imię lub nazwa podatnika albo nazwisko i imię lub nazwa osoby trzeciej9)) 

...................................................................................................................................................... 
(adres miejsca zamieszkania lub adres siedziby, odpowiednio podatnika albo osoby trzeciej) 

V. 1.1. Niniejsza gwarancja jest udzielona przez Gwaranta celem złożenia jej jako zabezpieczenie 
generalne/ryczałtowe*, o którym mowa w ustawie z dnia 6 grudnia 2008 r. o podatku akcyzowym (Dz. U. z 
2009 r. Nr 3, poz. 11, Nr 98, poz. 819, Nr 168, poz. 1323 i Nr 215, poz. 1667 oraz z 2010 r. Nr 21, poz. 104), 
dla pokrycia wielu zobowiązań podatkowych Podatnika powstałych lub mogących powstać z tytułu10) 
................................................................................................................................................................................ 

w okresie od dnia ................. do dnia .................., do łącznej kwoty ............................. PLN, (słownie złotych: 

..............................................................................................................................................................................)  

 
* wybrać właściwą treść 

                                                 
7) Należy wpisać nazwę właściwego naczelnika urzędu celnego lub właściwych naczelników urzędów celnych, względem których 
powstało lub może powstać zobowiązanie podatkowe objęte niniejszą gwarancją. 
8) Podmiot obowiązany do złożenia zabezpieczenia akcyzowego na podstawie przepisów ustawy z dnia 6 grudnia 2008 r. o podatku 

akcyzowym. 
9) Osoba, o której mowa w art. 60 ust. 3 pkt 1–3 z dnia 6 grudnia 2008 r. o podatku akcyzowym.  
10)  Tytuł zobowiązania/zobowiązań podatkowych, określony jako przedmiot opodatkowania zgodnie z ustawą z dnia 6 grudnia 2008 
r. o podatku akcyzowym. 
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2. Zabezpieczeniem generalnym złożonym w formie niniejszej gwarancji może być również objęte 
zobowiązanie podatkowe podmiotu wysyłającego , innego niż podatnik, powstałe lub mogące powstać z 
tytułu przemieszczania wyrobów akcyzowych, o którym mowa w art. 63 ust. 4 ustawy z dnia 6 grudnia 2008 
r. o podatku akcyzowym, w okresie, o którym mowa w pkt 1.1, w przypadku gdy podatnik działa w 
charakterze podmiotu odbierającego, o którym mowa w art. 63 ust. 4 tej ustawy.**  

2. Gwarant zobowiązuje się do zapłacenia solidarnie z podatnikiem, jego następcami prawnymi lub osobą, 
której udzielił niniejszej gwarancji, złożonej przez tę osobę jako zabezpieczenie akcyzowe zamiast podatnika 
lub łącznie z podatnikiem, bezwarunkowo i nieodwołalnie, na każde wezwanie Beneficjenta gwarancji, 
zabezpieczonej kwoty zobowiązań podatkowych, o których mowa w pkt 1.1 i 1.2**, wraz z odsetkami za 
zwłokę, jeżeli jej zapłacenie stanie się wymagalne.  

3. Odpowiedzialność Gwaranta z tytułu niniejszej gwarancji wygasa z dniem, w którym zobowiązania 
podatkowe określone w pkt 1.1 i 1.2** wygasną lub nie będą mogły już powstać. 

4.1. Gwarant dokona zapłaty zabezpieczonej kwoty zobowiązania podatkowego na pierwsze pisemne 
wezwanie Beneficjenta gwarancji złożone w okresie trwania odpowiedzialności Gwaranta z tytułu niniejszej 
gwarancji. Wezwanie powinno być podpisane przez Beneficjenta gwarancji lub osoby przez niego 
upoważnione, przy czym do wezwania powinna być załączona uwierzytelniona urzędowo kopia tego 
upoważnienia.  

2. Wezwanie, o którym mowa pkt 4.1, powinno także zawierać oświadczenie Beneficjenta gwarancji, iż 
zapłacenie żądanych kwot stało się wymagalne. 

§ 5. W sprawach nieuregulowanych w niniejszej gwarancji mają zastosowanie przepisy ustawy z dnia 6 
grudnia 2008 r. o podatku akcyzowym, ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Ordynacja podatkowa (Dz. U.  z 
2005 r. Nr 8, poz. 60, z późn. zm.), ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny (Dz. U. Nr 16, poz. 
93, z późn. zm.) oraz ustawy z dnia 22 maja 2003 r. o działalności ubezpieczeniowej (Dz. U. Nr 124, poz. 
1151, z późn. zm.) – w odniesieniu do gwarancji ubezpieczeniowej lub ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - 
Prawo bankowe (Dz. U. z 2002 r. Nr 72, poz. 665, z późn. zm.) – w odniesieniu do gwarancji bankowej. 
VI. Inne postanowienia umowy:  
 
 
 
 
 
 
**treść pkt. 1.2 należy zawrzeć w treści gwarancji tylko w przypadku, gdy podatnik zamierza działać w 
charakterze podmiotu odbierającego, o którym mowa w art. 63 ust. 4 ustawy z dnia 6 grudnia 2008 r. o 
podatku akcyzowym  
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Uzasadnienie 
 
Projekt rozporządzenia został sporządzony w związku z projektem ustawy o zmianie ustawy o 
podatku akcyzowym oraz niektórych innych ustaw, który dokonuje m.in. zmiany treści art. 69 
ustawy dotyczącego gwarantów udzielających gwarancji bankowych lub ubezpieczeniowych 
składanych jako zabezpieczenie akcyzowe. Zmiany te dostosowują brzmienie tego przepisu do 
zmian w katalogu podmiotów, które mogą złożyć zabezpieczenie akcyzowe w zastępstwie lub 
łącznie z podmiotem obowiązanym do jego złożenia. W wyniku tego dookreślono w art. 69  katalog 
podmiotów, z którymi gwarant ponosi solidarną odpowiedzialność za zobowiązania podatkowe 
objęte gwarancją. 
  
W związku z powyższym we wzorach gwarancji składanych jako zabezpieczenie akcyzowe, 
stanowiących załączniki do rozporządzenia, dokonano odpowiedniego dostosowania treści zapisów  
do nowego brzmieniem art. 69 ustawy. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
09/04/KC 



Projekt 
 
 

ROZPORZĄDZENIE 

MINISTRA FINANSÓW1) 
z dnia ............................... 2010 r. 

 w sprawie wzoru dokumentu potwierdzenia złożenia zabezpieczenia akcyzowego lub 
zapłaty akcyzy na terytorium kraju  

Na podstawie art. 76 ustawy z dnia 6 grudnia 2008 r. o podatku akcyzowym (Dz. U. z 2009 r. 
Nr 3, poz. 11 z późn. zm.2))  zarządza się, co następuje: 
 
§ 1. Określa się wzór dokumentu potwierdzenia złożenia zabezpieczenia akcyzowego lub zapłaty 
akcyzy na terytorium kraju, stanowiący załącznik do rozporządzenia. 
  
§ 2. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 1 września 2010 r. 
 
 
 

MINISTER FINANSÓW 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
1) Minister Finansów kieruje działem administracji rządowej – finanse publiczne, na podstawie § 1 ust. 2 
pkt 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 16 listopada 2007 r.  w sprawie szczegółowego 
zakresu działania Ministra Finansów (Dz. U. Nr 216, poz. 1592). 
 
2)  zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2009 r. Nr 98, poz. 819, Nr 168, poz. 1323, 

Nr 215, poz. 1667 oraz z 2010 r. Nr 21, poz. 104, Nr ....., poz. .....). 
 



Załącznik do rozporządzenia Ministra Finansów  
z dnia                                     2010 r. (poz.       ) 

WZÓR 
Nr ewidencyjny dokumentu: 
 

DOKUMENT POTWIERDZENIA  
ZŁOŻENIA ZABEZPIECZENIA AKCYZOWEGO / ZAPŁATY AKCYZY* NA TERYTORIUM KRAJU 

 
A. DANE DOTYCZĄCE ODBIORCY I DOSTAWCY  

1. Odbiorca1)   4. Dostawca2) 

2. Adres odbiorcy 5. Adres dostawcy 

3. Numer podatnika VAT UE będącego odbiorcą 6. Numer podatnika VAT UE będącego dostawcą 

B. DANE DOTYCZĄCE WYSYŁKI I DOSTAWY  
7. Adres wysyłki 10. Adres dostawy 

8. Data wysyłki 11. Przewidywana data dostawy  

9. Przewoźnik/środek transportu 12. Data i numer faktury 

C.  OPIS WYROBÓW I OBLICZENIE AKCYZY ZAPŁACONEJ / NALEŻNEJ *   
13.  Ośmiocyfrowy    
kod Nomenklatury 
Scalonej (CN) 

14. Nazwa wyrobu 15. Ilość 16. Kwota      
akcyzy 3) 

    

17. Kwota akcyzy:                                                      
 
 słownie:...................................................................................................................... ......................................   PLN 
 
Naczelnik urzędu celnego (nazwa i adres) 
 
 
Data i podpis 
*) Niepotrzebne skreślić.  

Objaśnienia 
1) Przez odbiorcę należy rozumieć podmiot prowadzący działalność gospodarczą i nabywający, na 

potrzeby wykonywanej na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej tej działalności, wyroby akcyzowe z 
akcyzą zapłaconą na terytorium państwa członkowskiego Wspólnoty Europejskiej.  

2) Przez dostawcę należy rozumieć podmiot na terytorium państwa członkowskiego, który dostarcza wyroby 
akcyzowe.  

3) Kwotę akcyzy, zgodnie z art. 63 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 
2005 r. Nr 8, poz. 60, z późn. zm.) zaokrągla się do pełnych złotych.    
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Uzasadnienie 

 

W związku z wejściem w życie zmiany do ustawy z dnia 6 grudnia 2008 r. o podatku 
akcyzowym (Dz. U. z 2009 r. Nr 3 poz. 11 z późn. zm.), na mocy której nastąpiła zmiana 
delegacji do wydania aktu wykonawczego, zaistniała konieczność przygotowania 
rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie wzoru dokumentu potwierdzenia złożenia 
zabezpieczenia akcyzowego lub zapłaty akcyzy na terytorium kraju.  

We wzorze dokumentu potwierdzenia złożenia zabezpieczenia akcyzowego lub zapłaty 
akcyzy na terytorium kraju stanowiącego załącznik do rozporządzenia, zmianie  ulega zapis 
definicji odbiorcy, przez którego rozumie się podmiot prowadzący działalność gospodarczą i 
nabywający, na potrzeby wykonywanej na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej tej 
działalności, wyroby akcyzowe z akcyzą zapłaconą na terytorium państwa członkowskiego 
Wspólnoty Europejskiej. 

Stosownie do postanowień § 2 rozporządzenia, wejdzie ono w życie z dniem 
1 września 2010 r.  

Projekt rozporządzenia nie podlega notyfikacji zgodnie z trybem przewidzianym w 
przepisach rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 23 grudnia 2002 r. w sprawie sposobu 
funkcjonowania krajowego systemu notyfikacji norm i aktów prawnych (Dz. U. Nr 239, poz. 
2039 z późn. zm.). 

 

Ocena skutków regulacji 

1. Wskazanie podmiotów, na które oddziałuje akt normatywny 

Rozporządzenie oddziałuje na podmioty prowadzące działalność gospodarczą, nabywające 
wyroby akcyzowe z akcyzą zapłaconą na terytorium państwa członkowskiego na potrzeby 
wykonywanej działalności gospodarczej na terytorium kraju - którzy zobligowani są, 
przesłać podmiotowi wysyłającemu te wyroby dokument potwierdzenia złożenia 
zabezpieczenia akcyzowego lub zapłaty akcyzy na terytorium kraju.  

 

2. Wyniki przeprowadzonych konsultacji 

Projekt rozporządzenia będzie przedmiotem konsultacji społecznych.  

Projekt rozporządzenia został zamieszczony w Biuletynie Informacji Publicznej (BIP) na 
stronie internetowej Ministerstwa Finansów (www.mf.gov.pl), zgodnie z art. 5 ustawy z 
dnia 7 lipca 2005r. o działalności lobbingowej  w procesie stanowienia prawa (Dz. U. Nr 
169, poz. 1414).  

 

3. Wpływ  aktu normatywnego na: 
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a) sektor finansów publicznych, w tym budżet państwa i budżety jednostek 
samorządu terytorialnego 

Wejście w życie rozporządzenia nie będzie miało wpływu na budżet państwa i budżety 
jednostek samorządu terytorialnego. 

b) rynek pracy 

Wejście w życie rozporządzenia nie będzie miało wpływu na rynek pracy.  

c) konkurencyjność gospodarki i przedsiębiorczość, w tym na funkcjonowanie  
przedsiębiorstw 

Wejście w życie rozporządzenia nie będzie miało wpływu na konkurencyjność 
gospodarki i przedsiębiorczość.  

d) sytuację i rozwój regionalny 

Wejście w życie rozporządzenia nie będzie miało wpływu na sytuację i rozwój 
regionalny. 

4. Wskazanie źródeł finansowania 

Wejście w życie rozporządzenia nie spowoduje skutków finansowych dla budżetu 
państwa. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Katarzyna Siatkowska 
Specjalista 
tel. 0-22 694 37 95 
Dep. Podatku Akcyzowego i Ekologicznego 
Wydz. Deklaracji, Ewidencji i Monitorowania Rynku 
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4/04/em 



 
Projekt 

ROZPORZĄDZENIE 

MINISTRA FINANSÓW1) 

z dnia  .......................................2010 r. 

 w sprawie wzoru deklaracji uproszczonej 

 
Na podstawie art. 78 ust. 10  i art. 106 ust. 4  pkt 2 ustawy z dnia  6 grudnia 2008 r. o podatku 
akcyzowym (Dz. U. z 2009 r. Nr 3, poz. 11, z późn. zm.2)) zarządza się, co następuje:   

§ 1. Określa się wzór deklaracji uproszczonej nabycia wewnątrzwspólnotowego (AKC-U) 
wraz z objaśnieniami, stanowiący załącznik do rozporządzenia. 

§ 2. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 1 września 2010 r.3) 

 

 

MINISTER FINANSÓW 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                 
1) Minister Finansów kieruje działem administracji rządowej – finanse publiczne, na podstawie § 1 

ust. 2  pkt 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 16 listopada 2007 r. w sprawie szczegó-
łowego zakresu działania Ministra Finansów (Dz. U. Nr 216, poz. 1592). 

2)  zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2009 r. Nr 98, poz. 819, Nr 168, poz. 
1323, Nr 215, poz. 1667 oraz z 2010 r. Nr 21, poz. 104, Nr ....., poz. ....). 

3) Niniejsze rozporządzenie było poprzedzone rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 24 lutego 
2009 r. w sprawie wzoru deklaracji uproszczonej (Dz.U. Nr 32, poz. 235), które traci moc z dniem 1 
września 2010 r., w związku z wejściem w życie ustawy z dnia ..... 2010 r. o zmianie ustawy o po-
datku akcyzowym oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2010 r. Nr ... , poz....).  

 



 Załącznik do rozporządzenia Ministra Finansów  
z dnia                                        2010 r. (poz.     )  

   POLA JASNE WYPEŁNIA PODATNIK, POLA CIEMNE WYPEŁNIA URZĄD CELNY. WYPEŁNIAĆ NA MASZYNIE, KOMPUTEROWO LUB RĘCZNIE DUŻYMI 
DRUKOWANYMI LITERAMI, CZARNYM LUB NIEBIESKIM KOLOREM 

 

 AKC-U(4) 1/3 

 

1. Numer Identyfikacji Podatkowej podatnika 2. Nr dokumentu 3. Status 

 

    AKC-U      
 

DEKLARACJA UPROSZCZONA NABYCIA WEWNĄTRZWSPÓLNOTOWEGO 
 

 
Podstawa prawna: Art. 78 ust. 1 pkt 3  i art. 106 ust. 2 ustawy z dnia 6 grudnia 2008 r. o podatku akcyzowym (Dz. U. z 2009 r. Nr 3, poz. 11, z późn. zm.).
Termin składania:  do 10 dni, licząc od dnia powstania obowiązku podatkowego, w przypadku nabycia wyrobów akcyzowych z akcyzą zapłaconą na potrzeby 

wykonywanej działalności gospodarczej na terytorium kraju przez podatnika prowadzącego działalność gospodarczą;  
do 14 dni, licząc od dnia powstania obowiązku podatkowego w przypadku nabycia wewnątrzwspólnotowego samochodów osobowych przez 
podmiot, nie później jednak niż w dniu rejestracji samochodu osobowego na terytorium kraju zgodnie z przepisami o ruchu drogowym. 

Miejsce składania:  Urząd celny kierowany przez naczelnika właściwego ze względu na miejsce wykonywania czynności lub wystąpienia stanu faktycznego, 
podlegających opodatkowaniu; 
jeżeli czynności te są wykonywane lub stany faktyczne podlegające opodatkowaniu akcyzą występują na obszarze właściwości miejscowej dwóch 
lub więcej naczelników urzędów celnych, to osoby prawne oraz jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej składają deklaracje w 
urzędzie celnym kierowanym przez naczelnika właściwego ze względu na adres ich siedziby, a osoby fizyczne – w urzędzie celnym kierowanym 
przez naczelnika właściwego ze względu na adres ich zamieszkania;  
jeżeli właściwym organem podatkowym jest Naczelnik Urzędu Celnego I w Warszawie, wówczas miejscem składania jest Urząd Celny I w 
Warszawie. 

A. MIEJSCE I CEL SKŁADANIA DEKLARACJI 
 4. Urząd celny, do którego adresowana jest deklaracja 

 
 
 

5. Cel złożenia formularza (zaznaczyć właściwy kwadrat) 
 
1. złożenie deklaracji                     2. korekta deklaracji 

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

B.1. DANE IDENTYFIKACYJNE  
 6. Rodzaj podatnika (zaznaczyć właściwy kwadrat) 

 
1. podatnik niebędący osobą fizyczną                                2. osoba fizyczna 

7. Nazwa pełna */Nazwisko, pierwsze imię, Nr PESEL ** 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

  
 

 

 

B.2. ADRES SIEDZIBY* / ADRES ZAMIESZKANIA** 
 8. Kraj 

 
9. Województwo 10. Powiat 

 11. Gmina 
 

12. Ulica 13. Nr domu 14. Nr lokalu 

 15. Miejscowość 
 

16. Kod pocztowy 17. Poczta 18. Adres e-mail i nr telefonu 

C. KWOTA PODATKU AKCYZOWEGO 
Kwota podatku akcyzowego z pozycji 65 19. 

 
 

                                                zł
Zwolnienia i obniżenia 20. 

 
 

                                                zł
Kwota stanowiąca wartość podatkowych znaków akcyzy 
 
Kwota stanowiąca wartość podatkowych znaków akcyzy, które zostały naniesione na wyroby 
akcyzowe nabyte wewnątrzwspólnotowo. 

21. 
 
 

                                                zł

 

Podatek akcyzowy do zapłaty *** 
 
Kwota podatku akcyzowego z pozycji 19 pomniejszona o kwotę z pozycji 20 i 21.  

22. 

                                                zł
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D. OBLICZENIE KWOT PODATKU AKCYZOWEGO OD POSZCZEGÓLNYCH WYROBÓW AKCYZOWYCH ORAZ OD SAMOCHODÓW OSOBOWYCH 

Lp. 
Nazwa wyrobów akcyzowych oraz samochodów osobowych, dla których ustalono odrębne stawki 

podatkowe (w przypadku samochodów osobowych – podać markę, model, rok produkcji, 
pojemność skokową silnika i nr nadwozia) 

Data powstania obowiązku 
podatkowego1)          

(dzień-miesiąc-rok)  
Ośmiocyfrowy kod CN 

Podstawa obliczenia 
podatku 2) 

Stawka podatku 
Kwota podatku w zł 

e x f 
 

A b c d e f g 
 23. 24. 25. 26. 27. 28. 

 29. 30. 31. 32. 33. 34. 

 35. 36. 37. 38. 39. 40. 

 41. 42. 43. 44. 45. 46. 

 47. 48. 49. 50. 51. 52. 

 53. 54. 55. 56. 57. 58. 

 59. 60. 61. 62. 63. 64. 

 Razem: 65. 
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E. OŚWIADCZENIE PODATNIKA LUB OSOBY REPREZENTUJĄCEJ PODATNIKA 
           Oświadczam, że są mi znane przepisy Kodeksu karnego skarbowego o odpowiedzialności za podanie danych niezgodnych z rzeczywistością. 
 66. Imię 

 
67. Nazwisko 

 68. Data wypełnienia deklaracji  (dzień – miesiąc – rok) 
 

69. Podpis (i pieczątka) podatnika lub osoby reprezentującej podatnika 

      -   -       

 70. Numer telefonu i adres e-mail podatnika lub osoby reprezentującej podatnika 
 
 

F. ADNOTACJE URZĘDU CELNEGO 
 71. Uwagi urzędu celnego 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 72. Identyfikator przyjmującego formularz 
 
 

73. Podpis przyjmującego formularz 

 

*** Pouczenie: W wypadku niewpłacenia w obowiązującym terminie kwoty z poz. 22 lub wpłacenia jej w niepełnej 
wysokości, niniejsza deklaracja stanowi podstawę do wystawienia tytułu wykonawczego, zgodnie z przepisami 
ustawy z dnia 17 czerwca 1966 r. o postępowaniu egzekucyjnym w administracji (Dz. U. z  2005 r. Nr 229, poz. 
1954, z późn. zm.). 

Objaśnienia: 
1) Datę powstania obowiązku podatkowego w przypadku nabycia wewnątrzwspólnotowego samochodu osobowego 

niezarejestrowanego wcześniej na terytorium kraju zgodnie z przepisami o ruchu drogowym określa się na 
podstawie art. 101 ust. 2 ustawy z dnia 6 grudnia 2008 r. o podatku akcyzowym (Dz. U. z 2009 r. Nr 3, poz. 11, z 
późn. zm.). 

2) W przypadku kilogramów i hektolitrów ilość podaje się z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku, w 
przypadku tysięcy litrów, tysięcy kilogramów i tysięcy sztuk - z dokładnością do trzech miejsc po przecinku, a w 
przypadku gigadżuli - z dokładnością do jednego miejsca po przecinku. 

 
Podstawy opodatkowania (wyrażone kwotowo) i kwoty podatków zaokrągla się do pełnych złotych w ten sposób, że 
końcówki kwot wynoszące mniej niż 50 groszy pomija się, a końcówki kwot wynoszące 50 i więcej groszy 
podwyższa się do pełnych złotych – zgodnie z art. 63 § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Ordynacja podatkowa 
(Dz.U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60, z późn. zm.). 
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Uzasadnienie 
W związku z wejściem w życie zmiany do ustawy z dnia 6 grudnia 2008 r. o podatku akcy-
zowym (Dz. U. z 2009 r. Nr 3, poz. 11 z późn. zm.), w której wprowadzony został inny arty-
kuł (zamiast dotychczasowego art. 62 ust. 4 jest art. 76) będący jedną z delegacji do wydania 
rozporządzenia zaistniała konieczność wydania nowego rozporządzenia.  
Stosownie do  postanowień  § 2 rozporządzenia, wejdzie ono w życie z dniem 1 września 
2010 r., tj. bez zachowania okresu vacatio legis, określonego w art. 4 ust. 1 ustawy z dnia 
20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych 
(Dz. U. z 2007 r. Nr 68, poz. 449). Związane jest to z koniecznością dostosowania terminu 
wejścia w życie niniejszego rozporządzenia do terminu wejścia w życie ustawy, na podstawie 
której jest ono wydawane. Z uwagi na powyższe uznać należy, że wejście w życie niniejszego 
rozporządzenia bez zachowania wymaganego okresu vacatio legis, nie narusza zasad demo-
kratycznego państwa prawa. 
Wzór deklaracji uproszczonej określony w załączniku do przedmiotowego projektu różni się 
od wzoru deklaracji uproszczonej określonego w obecnie obowiązującym rozporządzeniu 
Ministra Finansów z dnia 24 lutego 2009 r. w sprawie wzoru deklaracji uproszczonej  nastę-
pującymi szczegółami: 
 

1) w „główce” deklaracji zmianie uległ zapis dotyczący podstawy prawnej oraz wykreślo-
no informację o terminie składania deklaracji przez niezarejestrowanego handlowca;  

2) objaśnienie „2)” deklaracji rozszerzono o jednostkę gigadżul.  
 
Projekt rozporządzenia nie podlega notyfikacji zgodnie z trybem przewidzianym w przepi-
sach rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 23 grudnia 2002 r. w sprawie sposobu funkcjo-
nowania krajowego systemu notyfikacji norm i aktów prawnych (Dz. U. Nr 239, poz. 2039, z 
póź. zm.). Wzory deklaracji podatkowych nie są regulowane na poziomie unijnym, ich okre-
ślenie pozostaje w gestii Państw Członkowskich UE. 

 
Ocena skutków regulacji 

1. Wskazanie podmiotów, na które oddziałuje akt normatywny 
Rozporządzenie oddziałuje na podatników podatku akcyzowego.  

2. Wyniki przeprowadzonych konsultacji 
Projekt rozporządzenia będzie przedmiotem konsultacji społecznych.  
Projekt rozporządzenia został zamieszczony w Biuletynie Informacji Publicznej (BIP) na 
stronie internetowej Ministerstwa Finansów (www.mf.gov.pl), zgodnie z art. 5 ustawy z 
dnia 7 lipca 2005 r. o działalności lobbingowej  w procesie stanowienia prawa (Dz. U. Nr 
169, poz. 1414).  
 
3. Wpływ aktu normatywnego na: 
 

a)  sektor finansów publicznych, w tym budżet państwa i budżety jednostek samorzą-
du terytorialnego 

Wejście w życie rozporządzenia nie zwiększy wydatków budżetu państwa na druk i dys-
trybucję deklaracji, ponieważ deklaracje są co roku zamawiane w drukarni i rozsyłane do 
izb celnych.  
 

b)  rynek pracy 
Wejście w życie rozporządzenia nie będzie miało wpływu na rynek pracy.   
 

c) konkurencyjność gospodarki i przedsiębiorczość, w tym na funkcjonowanie przed-
siębiorstw 



Wejście w życie rozporządzenia nie będzie miało wpływu na konkurencyjność gospodarki 
i przedsiębiorczość, w tym na funkcjonowanie przedsiębiorstw. 
 

d)  sytuację i rozwój regionalny 
Wejście w życie rozporządzenia nie będzie miało wpływu na sytuację i rozwój regionalny. 
 

4. Wskazanie źródeł finansowania 
Źródłem finansowania druku i dystrybucji deklaracji uproszczonej jest Budżet Resortu 
(Część 19, Dział 756, Rozdział  75647 Budżetu Państwa). 
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Projekt 

ROZPORZĄDZENIE 
MINISTRA FINANSÓW 1) 

z dnia .......................................2010 r. 

w sprawie zwrotu akcyzy od wyrobów akcyzowych  
 

Na podstawie art. 82 ust. 7 ustawy z dnia 6 grudnia 2008 r. o podatku akcyzowym  
(Dz. U. z 2009 r. Nr 3, poz. 11, Nr 168, poz.1323, Nr 215, poz.1667 oraz z 2010 r. Nr 21, 
poz. 104) zarządza się, co następuje: 

§ 1. Rozporządzenie określa: 
1) tryb zwrotu akcyzy, 
2) terminy zwrotu akcyzy, 
3) minimalną kwotę zwrotu akcyzy, 
4) wzór wniosku o zwrot akcyzy, 

- w przypadku dostawy wewnątrzwspólnotowej wyrobów akcyzowych, eksportu 
wyrobów akcyzowych oraz w przypadku stwierdzenia nieprawidłowości w trakcie 
przemieszczania wyrobów akcyzowych, o którym mowa w art. 82 ust. 2 e ustawy z dnia  
6 grudnia 2008 r. o podatku akcyzowym, zwanej dalej „ustawą”. 

 
§ 2. 1. Właściwy naczelnik urzędu celnego wydaje decyzję o wysokości uznanej kwoty 
zwrotu akcyzy z tytułu dokonania dostawy wewnątrzwspólnotowej wyrobów 
akcyzowych, od których akcyza została zapłacona na terytorium kraju i dokonuje zwrotu 
tej kwoty, w terminie 30 dni od dnia przedstawienia dokumentów, o których mowa  
w art. 82 ust. 3 ustawy. 
2. Jeżeli zasadność zwrotu akcyzy wymaga dodatkowego sprawdzenia, zwrot następuje 
w terminie 90 dni. 
3. Właściwy naczelnik urzędu celnego, uwzględniając wniosek o zwrot akcyzy, jest 
obowiązany ostemplować pieczęcią urzędu oraz przedziurkować każdy dokument 
dołączony do wniosku o zwrot akcyzy w celu uniknięcia jego ponownego użycia. 
4. Po dokonaniu zwrotu akcyzy właściwy naczelnik urzędu celnego niezwłocznie zwraca 
podatnikowi albo podmiotowi, o których mowa w art. 82 ust. 1 ustawy, ostemplowane 
oraz przedziurkowane dokumenty dołączone do wniosku o zwrot akcyzy. 

 
§ 3. Kwota wnioskowanego zwrotu akcyzy z tytułu dokonania dostawy 
wewnątrzwspólnotowej wyrobów akcyzowych, od których akcyza została zapłacona na 
terytorium kraju, nie może być niższa niż kwota stanowiąca równowartość w złotych 10 
euro według średniego kursu euro ogłaszanego przez Narodowy Bank Polski z dnia 
złożenia wniosku o zwrot akcyzy. 

 
§ 4. Właściwy naczelnik urzędu celnego wydaje decyzję o wysokości uznanej kwoty 
zwrotu akcyzy z tytułu eksportu wyrobów akcyzowych, od których akcyza została 
zapłacona na terytorium kraju i dokonuje zwrotu tej kwoty, w terminie 30 dni od dnia 

                                                 
1) Minister Finansów kieruje działem administracji rządowej – finanse publiczne, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 2 
rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 16 listopada 2007 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania 
Ministra Finansów (Dz. U. Nr 216, poz. 1592). 
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złożenia wniosku o zwrot akcyzy wraz z dokumentami, o których mowa w art. 82 ust. 4 
ustawy; przepisy § 2 ust. 2- 4 stosuje się odpowiednio. 

 
§ 5. Kwota wnioskowanego zwrotu akcyzy z tytułu eksportu wyrobów akcyzowych,  
od których akcyza została zapłacona na terytorium kraju, nie może być niższa niż kwota 
stanowiąca równowartość w złotych 100 euro według średniego kursu euro ogłaszanego 
przez Narodowy Bank Polski z dnia złożenia wniosku o zwrot akcyzy. 
 
§ 6. W przypadku stwierdzenia nieprawidłowości w trakcie przemieszczania wyrobów 
akcyzowych, o którym mowa w art. 82 ust. 2 e ustawy właściwy naczelnik urzędu 
celnego wydaje decyzję o wysokości uznanej kwoty zwrotu akcyzy od wyrobów 
akcyzowych, od których akcyza została zapłacona na terytorium kraju i dokonuje zwrotu 
tej kwoty, w terminie 30 dni od dnia złożenia wniosku o zwrot akcyzy wraz z 
dokumentami, o których mowa w art. 82 ust. 4 a ustawy; przepisy § 2 ust. 2 - 4 stosuje się 
odpowiednio. 
 
§ 7. Kwota wnioskowanego zwrotu akcyzy z tytułu stwierdzenia nieprawidłowości w 
trakcie przemieszczania wyrobów akcyzowych, o którym mowa w art. 82 ust. 2 e ustawy 
nie może być niższa niż kwota stanowiąca równowartość w złotych 10 euro według 
średniego kursu euro ogłaszanego przez Narodowy Bank Polski z dnia złożenia wniosku 
o zwrot akcyzy. 

 
§ 8. Zwrot akcyzy jest dokonywany na rachunek bankowy podatnika albo podmiotu 
wskazanego we wniosku o zwrot akcyzy. W przypadku, gdy zwrot akcyzy jest 
dokonywany na rachunek podatnika albo podmiotu, mającego siedzibę lub miejsce 
zamieszkania albo miejsce prowadzenia działalności gospodarczej w państwie 
członkowskim, koszty związane z dokonaniem tego zwrotu ponosi podatnik albo 
podmiot. 
 
§ 9. Wzór wniosku o zwrot akcyzy, o którym mowa w art. 82 ustawy, stanowi załącznik 
do rozporządzenia. 

 
§ 10. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 1 września 2010 r.2) 

 

 

MINISTER FINANSÓW 

 

 

 

 

                                                 
2) Niniejsze rozporządzenie było poprzedzone rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 13 lutego 2009 r. w 
sprawie zwrotu akcyzy od wyrobów akcyzowych (Dz. U. Nr 32, poz. 223), które traci moc z dniem 1 września 
2010 r., w związku z wejściem w życie nowelizacji ustawy z dnia 6 grudnia 2008 r. o podatku akcyzowy (Dz. U. z 2009 r.  
Nr 3, poz. 11, Nr 168, poz.1323, Nr 215, poz.1667 oraz z 2010 r. Nr 21, poz. 104). 
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                                                                                                Załącznik do rozporządzenia Ministra Finansów  
                                                                                                z dnia ......................r. (poz. .......) 

WZÓR 
 
Nr ewidencyjny wniosku 

       Data wpływu 

 

 

Wniosek o zwrot akcyzy 
z tytułu dostawy wewnątrzwspólnotowej wyrobów akcyzowych, eksportu wyrobów akcyzowych albo w 

przypadku stwierdzenia nieprawidłowości, o którym mowa w art. 82 ust. 2 e ustawy * 

 
1 Nazwisko i imiona lub nazwa wnioskodawcy: 

 
 
Dokładny adres zamieszkania/siedziby: 
Ulica i numer domu: 
                                        
                                        
Kod pocztowy, miejscowość i kraj: 
                                        

2 

                                        
3 Nazwa i adres urzędu celnego, którego naczelnik jest właściwy w zakresie zwrotu akcyzy  

(tj. naczelnik, u którego dokonano rozliczenia akcyzy): 
 
 

 4 Całkowita kwota żądanego zwrotu  
(w pełnych złotych z pominięciem 
końcówek wyrażonych w groszach)  

                    

Sposób dokonania rozliczenia: 
                                                
Rachunek bankowy, na który ma być dokonany zwrot: 

Numer rachunku  
                                        

Nazwa i adres banku  
                                        

5 
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6 Załączniki: 
1) dokumenty potwierdzające zapłatę akcyzy na terytorium kraju (dotyczy przypadków, o których 

mowa w art. 82 ust. 1, 2e i 3 ustawy): 
 
 
 

2) dokumenty potwierdzające zapłatę akcyzy na terytorium państwa członkowskiego (dotyczy 
przypadków, o których mowa w art. 82 ust. 1 i 2e ustawy): 

 
 
 

3) dokumenty towarzyszące przemieszczaniu wyrobów akcyzowych (dotyczy przypadków, o których 
mowa w art. 82 ust. 1 i 2e ustawy): 

 
 
 

4) dokumenty potwierdzające dostawę wewnątrzwspólnotową wyrobów akcyzowych: 
 
 
 

5) informacja o numerze zgłoszenia wywozowego lub dokumenty potwierdzające eksport wyrobów 
akcyzowych: 

 
 
 

Dane dotyczące poszczególnych dostaw wyrobów akcyzowych: 
Lp. Nazwa 

wyrobu 
akcyzowego z 
podaniem 
kodu 
Nomenklatury 
Scalonej (CN) 

Nazwa, adres 
odbiorcy wyrobów 
akcyzowych  
 

Data i numer faktury  
 

Kwota do 
zwrotu 
 

Uwagi 
naczelnika 
urzędu 
celnego  

      

7 
 
 
 
 
 
 
 

 

   Razem   
8 

Podatnik/Podmiot: 
1)  oświadcza, że opis podany w tym wniosku jest prawdziwy 
2)  oświadcza, iż zna przepisy zobowiązujące do zwrotu nienależnie otrzymanych kwot zwrotu 

akcyzy 
 

........................ ...........................................                    ................................................. 
           Data                                Miejscowość    Podpis podatnika/podmiotu 
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Objaśnienia: 
* podkreślić jedno właściwe. 

Wniosek należy złożyć na formularzu wypełnionym w języku polskim. 

Formularz wypełnia się DRUKOWANYMI LITERAMI, kolorem czarnym lub niebieskim, zaczynając każdy 
wpis na początku wiersza i rubryki. 

W rubryce typu ⊔ wstawia się nie więcej niż jeden znak (literę, cyfrę itp.).
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Uzasadnienie 
 
Projektowane rozporządzenie stanowi wykonanie upoważnienia zawartego w art. 82 ust. 7 
nowelizowanej ustawy z dnia 6 grudnia 2008 r. o podatku akcyzowym (Dz. U. z 2009 r. Nr 3, 
poz. 11, Nr 168, poz.1323, Nr 215, poz.1667 oraz z 2010 r. Nr 21, poz. 104). 
 
Upoważnienie to nakłada na ministra właściwego do spraw finansów publicznych obowiązek 
określenia trybu i terminów zwrotu akcyzy, minimalnej kwoty zwrotu akcyzy oraz wzoru 
wniosku o zwrot akcyzy w przypadku dostawy wewnątrzwspólnotowej wyrobów 
akcyzowych, eksportu wyrobów akcyzowych oraz w przypadku stwierdzenia 
nieprawidłowości w trakcie przemieszczania wyrobów akcyzowych, o którym mowa w art. 82 
ust. 2 e ustawy. 
 
Projekt rozporządzenia został przygotowany w związku nowelizacją ustawy o podatku 
akcyzowym. Nowelizowany art. 82 ustawy przewiduje poza dotychczasowymi przypadkami 
zwrotu akcyzy z tytułu dostawy wewnątrzwspólnotowej albo eksportu wyrobów akcyzowych, 
od których akcyza została zapłacona na terytorium kraju, także możliwość wystąpienia o 
zwrot podatku akcyzowego w przypadku stwierdzenia nieprawidłowości przy 
przemieszczaniu wyrobów akcyzowych z zapłaconą akcyzą, gdy akcyza z tytułu naruszenia 
została pobrana na terytorium kraju, a następnie ustalono, że naruszenie przemieszczenia 
nastąpiło faktycznie na terytorium innego państwa członkowskiego, w wyniku czego akcyza 
została pobrana w tym państwie członkowskim. W związku opisaną nowelizacją niezbędne 
jest określenie w rozporządzeniu trybu, terminu i minimalnej kwoty zwrotu akcyzy oraz 
dostosowanie treści wniosku o zwrot akcyzy, tak aby uwzględniał nowy przypadek zwrotu 
akcyzy wprowadzany nowelizowaną ustawą. 
 
Właściwy naczelnik urzędu celnego wydaje decyzję o uznanej kwocie zwrotu w przypadku o 
którym mowa w art. 82 ust. 2 e ustawy (stwierdzenie nieprawidłowości przy przemieszczaniu 
wyrobów akcyzowych) i dokonuje zwrotu na rachunek bankowy podmiotu, który zapłacił 
akcyzę w związku ze stwierdzeniem nieprawidłowości na terytorium kraju. Termin dokonania 
zwrotu wynosi 30 dni i liczony jest od dnia złożenia wniosku o zwrot akcyzy wraz z 
odpowidnimi dokumentami. Jeżeli zasadność zwrotu wymaga dodatkowego sprawdzenia, 
termin dokonania zwrotu wydłuża się do 90 dni. Wysokość minimalnej kwoty zwrotu wynosi 
równowartość w złotych 10 euro i liczona jest wg średniego kursu euro ogłaszanego przez 
Narodowy Bank Polski z dnia złożenia wniosku. 
 
Regulacje dotyczące zwrotu akcyzy z tytułu dostawy wewnątrzwspólnotowej albo eksportu 
wyrobów akcyzowych, od których akcyza zastała zapłacona na terytorium kraju nie ulęgają 
zmianie. 
 
Stosownie do postanowień § 8 projektu rozporządzenia, wejdzie ono w życie z dniem 1 
września 2010 r., tj. bez zachowania okresu vacatio legis, określonego w art. 4 ust. 1 ustawy z 
dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych 
(Dz. U. z 2007 r. Nr 68, poz. 449). Związane jest to z koniecznością dostosowania terminu 
wejścia w życie niniejszego rozporządzenia do terminu wejścia w życie ustawy, na podstawie 
której jest ono wydawane. Z uwagi na powyższe uznać należy, że wejście w życie niniejszego 
rozporządzenia bez okresu vacatio legis, nie narusza zasad demokratycznego państwa prawa. 
 
Projekt rozporządzenia nie zawiera norm technicznych w rozumieniu przepisów 
rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 23 grudnia 2002 r. w sprawie sposobu funkcjonowania 
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krajowego systemu notyfikacji norm i aktów prawnych (Dz. U. Nr 239, poz. 2039 oraz z  
2004 r. Nr 65, poz. 597), w związku z czym nie podlega notyfikacji. 
 
Projektowane regulacje rozporządzenia są zgodne z prawem Unii Europejskiej. 
 

Ocena skutków regulacji 
 
1.Wskazanie podmiotów, na które oddziałuje akt normatywny 

 

Przedmiotowy projekt rozporządzenia oddziałuje na podatników podatku akcyzowego 
oraz podmioty, które nabyły wyroby akcyzowe od podatnika podatku akcyzowego, 
dokonujących dostawy wewnątrzwspólnotowej i eksportu wyrobów akcyzowych, którym 
przysługuje zwrot akcyzy zapłaconej na terytorium kraju. Rozporządzenie dotyczy także 
podmiotów, które zapłaciły akcyzę w związku ze stwierdzeniem powstania 
nieprawidłowości przy przemieszczaniu wyrobów akcyzowych z zapłaconą akcyzą na 
terytorium kraju, a następnie ustalono że nieprawidłowość powstała faktycznie na 
terytorium innego państwa członkowskiego. W takiej sytuacji podmioty te mogą wystąpić 
o zwrot akcyzy. 

 
2.Wyniki przeprowadzonych konsultacji 

 

Projekt rozporządzenia będzie przedmiotem konsultacji społecznych. 
Projekt rozporządzenia zostanie zamieszczony w Biuletynie Informacji Publicznej (BIP) 
na stronie internetowej Ministerstwa Finansów (www.mf.gov.pl), zgodnie z art. 5 ustawy 
z dnia 7 lipca 2005 r. o działalności lobbingowej w procesie stanowienia prawa (Dz. U.  
Nr 169, poz. 1414). 

 
3. Wpływ aktu normatywnego na: 

a) sektor finansów publicznych, w tym budżet państwa i budżety jednostek samorządu 
terytorialnego 
 

Wejście w życie rozporządzenia nie spowoduje skutków finansowych dla budżetu 
państwa i dla budżetów jednostek samorządu terytorialnego. 

 
b) rynek pracy 
 

Wejście w życie rozporządzenia nie będzie miało wpływu na rynek pracy. 
 
c) konkurencyjność gospodarki i przedsiębiorczość, w tym na funkcjonowanie 
przedsiębiorstw  
 

Wejście w życie rozporządzenie nie będzie miało wpływu na konkurencyjność gospodarki 
i przedsiębiorczość, w tym na funkcjonowanie przedsiębiorstw. 

 
d) sytuację i rozwój regionalny 
 

Wejście w życie rozporządzenia nie będzie miało wpływu na sytuację i rozwój regionalny. 
 
4. Wskazanie źródeł finansowania 

Wejście w życie rozporządzenia nie powoduje konieczności wydatkowania środków 
finansowych. 
 

 
5-04-aa 



Projekt                        
 

ROZPORZĄDZENIE 

MINISTRA FINANSÓW1)  

z dnia                  2010 r. 

         w sprawie zezwoleń na wykonywanie działalności w zakresie podatku akcyzowego2)  
 

Na podstawie art. 84 ust. 2 ustawy z dnia 6 grudnia 2008 r. o podatku akcyzowym (Dz. U. z 
2009 r. Nr 3, poz. 11, z późn. zm.3)) zarządza się, co następuje: 
 

Rozdział 1 

Przepisy ogólne 

§ 1. Rozporządzenie określa: 
 1) szczegółowy sposób wydawania oraz cofania zezwoleń: 

a) na prowadzenie składu podatkowego, 
b) na nabywanie wyrobów akcyzowych jako zarejestrowany odbiorca, 
c) na jednorazowe nabycie wyrobów akcyzowych jako zarejestrowany odbiorca, 
d) na wykonywanie czynności w charakterze przedstawiciela podatkowego, 
e) na prowadzenie działalności jako podmiot pośredniczący,  
f) na wysyłanie wyrobów jako zarejestrowany wysyłający, 
g) wyprowadzenia; 

 
 2) wzory wniosków o wydanie zezwoleń, o których mowa w pkt 1, a także sposób 

dokumentowania spełnienia warunków, od których uzależnione jest wydanie danego 
zezwolenia. 

  
 § 2. 1. Podmiot ubiegający się o wydanie zezwoleń, o których mowa w § 1 pkt 1, 
składa do właściwego naczelnika urzędu celnego odpowiednio wypełniony wniosek wraz z 
wymaganymi dokumentami. 

2. Wzór wniosku o wydanie zezwolenia na prowadzenie składu podatkowego określa 
załącznik nr 1 do rozporządzenia. 

3. Wzór wniosku o wydanie zezwolenia na prowadzenie składu podatkowego rolnikowi 
wytwarzającemu na własny użytek ester lub czysty olej roślinny określa załącznik nr 2 do 
rozporządzenia. 

4. Wzór wniosku o wydanie zezwolenia na nabywanie wyrobów akcyzowych jako 
zarejestrowany odbiorca określa załącznik nr 3 do rozporządzenia. 

5. Wzór wniosku o wydanie zezwolenia na jednorazowe nabycie wyrobów akcyzowych 
jako zarejestrowany odbiorca określa załącznik nr 4 do rozporządzenia. 

6. Wzór wniosku o wydanie zezwolenia na wykonywanie czynności w charakterze 
przedstawiciela podatkowego określa załącznik nr 5 do rozporządzenia. 

7. Wzór wniosku o wydanie zezwolenia na prowadzenie działalności jako podmiot 
pośredniczący określa załącznik nr 6 do rozporządzenia. 

                                                 
1) Minister Finansów kieruje działem administracji rządowej - finanse publiczne, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 2 
rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 16 listopada 2007 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania 
Ministra Finansów (Dz. U. Nr 216, poz. 1592). 
2) Niniejsze rozporządzenie dokonuje w zakresie swojej regulacji wdrożenia dyrektywy Rady 2008/118/WE z 
dnia 16 grudnia 2008r. w sprawie ogólnych zasad dotyczących podatku akcyzowego, uchylającej dyrektywę 
92/12/EWG (Dz. Urz. WE L 118 z 14.01.2009, str. 9).  
3) Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. Nr 98, poz. 819, Nr 168, poz. 1323 i Nr 215, poz. 
1667 oraz z 2010 r. Nr 21, poz. 104 i Nr....., poz......   
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8. Wzór wniosku o wydanie zezwolenia na wysyłanie wyrobów akcyzowych jako 

zarejestrowany wysyłający  określa załącznik nr 7 do rozporządzenia. 
9. Wzór wniosku o wydanie zezwolenia wyprowadzenia określa załącznik nr 8 do 

rozporządzenia. 
10. Dokumenty, o których mowa w ust. 1, powinny być dołączone w oryginale lub 

uwierzytelnionej kopii oraz zawierać dane aktualne w dniu składania wniosku o wydanie 
zezwolenia. Dokumenty, o których mowa w § 3 ust. 1 pkt 6 lit. a, nie mogą być sporządzone 
wcześniej niż 1 miesiąc przed dniem złożenia wniosku, natomiast dokumenty, o których 
mowa w § 3 ust. 1 pkt 6 lit. b oraz § 4 ust. 1 pkt 1, nie mogą być sporządzone wcześniej niż 3 
miesiące przed dniem złożenia wniosku. 

 
 

Rozdział 2 

Zezwolenie na prowadzenie składu podatkowego 

§ 3. 1.  Do wniosku o wydanie zezwolenia na prowadzenie składu podatkowego należy 
dołączyć: 
 1) dokument potwierdzający, że wnioskodawca jest podatnikiem podatku od towarów i 

usług (VAT); 
 2) dokument potwierdzający tytuł prawny wnioskodawcy do korzystania z miejsca, w 

którym ma być prowadzony skład podatkowy, zawierający adres i numer ewidencyjny 
działki, na której znajdować się ma skład podatkowy; 

 3) zaświadczenie o nadaniu statystycznego numeru identyfikacyjnego REGON; 
 4) decyzję o nadaniu numeru identyfikacji podatkowej (NIP); 
 5) potwierdzenie przyjęcia zgłoszenia rejestracyjnego podatnika podatku akcyzowego; 
 6) zaświadczenie wydane przez: 

a) właściwego naczelnika urzędu skarbowego i naczelnika urzędu celnego o niezaleganiu 
przez wnioskodawcę z podatkami stanowiącymi dochód budżetu państwa oraz cłem, 

b) właściwy dla siedziby lub miejsca zamieszkania oddział Zakładu Ubezpieczeń 
Społecznych o niezaleganiu przez wnioskodawcę z wpłatami na ubezpieczenia 
społeczne i zdrowotne; 

 7) informację z Krajowego Rejestru Karnego o niekaralności osób kierujących działalnością 
wnioskodawcy za przestępstwo przeciwko wiarygodności dokumentów, przeciwko 
mieniu, przeciwko obrotowi gospodarczemu, przeciwko obrotowi pieniędzmi i papierami 
wartościowymi lub przestępstwo skarbowe; 

 8) oświadczenie wnioskodawcy, że w stosunku do niego nie jest prowadzone postępowanie 
egzekucyjne, likwidacyjne lub upadłościowe, z wyłączeniem postępowania 
upadłościowego z możliwością zawarcia układu; 

 9) odpis z rejestru przedsiębiorców w Krajowym Rejestrze Sądowym albo zaświadczenie o 
wpisie do ewidencji działalności gospodarczej; 

10) oświadczenie wnioskodawcy, że miejsce, w którym ma być prowadzony skład 
podatkowy, spełnia warunki do prowadzenia działalności gospodarczej, wymagane przez 
Państwową Inspekcję Sanitarną, Inspekcję Ochrony Środowiska, Państwową Straż 
Pożarną oraz Państwową Inspekcję Pracy; 

11) inne dokumenty, wymagane na podstawie przepisów odrębnych, związane z działalnością 
wykonywaną w składzie podatkowym lub rodzajem wyrobów akcyzowych, w 
szczególności wymagane koncesje lub zezwolenia, chyba że ich wydanie na podstawie 
przepisów odrębnych uwarunkowane jest obowiązkiem posiadania zezwolenia na 
prowadzenie składu podatkowego; 

12) szczegółowy plan składu podatkowego wraz z określeniem powierzchni oraz opisem 
sposobu odgrodzenia i zabezpieczenia miejsca magazynowania wyrobów akcyzowych w 
składzie podatkowym; w przypadku, o którym mowa w art. 48 ust. 3 pkt 3 i pkt 5 ustawy 
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z dnia 6 grudnia 2008 r. o podatku akcyzowym, zwanej dalej „ustawą”, należy również 
wskazać pojemność magazynową; 

13) projekt regulaminu funkcjonowania składu podatkowego; 
14) oświadczenie wnioskodawcy, że nie zostało mu cofnięte, ze względu na naruszenie 

przepisów prawa, w okresie ostatnich 3 lat, licząc od dnia złożenia wniosku o wydanie 
zezwolenia, żadne z udzielonych mu zezwoleń, o których mowa w art. 84 ust. 1 ustawy, 
jak również koncesja lub zezwolenie na prowadzenie działalności gospodarczej ani nie 
została  wydana decyzja o zakazie wykonywania przez niego działalności regulowanej w 
rozumieniu przepisów ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności 
gospodarczej (Dz. U. z 2007 r. Nr 155, poz. 1095, z późn. zm.4)), w zakresie wyrobów 
akcyzowych; 

15) w przypadkach, o których mowa w art. 48 ust. 3 pkt 1, pkt 2 i pkt 4 ustawy, oświadczenie 
wnioskodawcy o spełnieniu wymogów dotyczących minimalnej wysokości obrotu 
wyrobami akcyzowymi, a w przypadku wnioskodawcy rozpoczynającego działalność 
oświadczenie, w którym, zgodnie z art. 48 ust. 4 ustawy, zadeklaruje on osiągnięcie w 
danym roku minimalnej wysokości obrotu, proporcjonalnie w podziale na kolejne 
miesiące.    
2. Podmiot posiadający już zezwolenie na prowadzenie składu podatkowego, do wniosku 

o wydanie zezwolenia na prowadzenie innego składu podatkowego dołącza dokumenty 
określone w ust. 1 pkt 2, pkt 5-8 i pkt 10-15. 

§ 4. 1. Do wniosku, o którym mowa w § 2 ust. 3, wnioskodawca będący rolnikiem w 
rozumieniu przepisów ustawy z dnia 25 sierpnia 2006 r. o biokomponentach i biopaliwach 
ciekłych (Dz. U. Nr 169, poz. 1199, z późn. zm.5)), zwanej dalej "ustawą o biokomponentach i 
biopaliwach ciekłych", dołącza: 
1)    zaświadczenie wydane przez właściwy dla miejsca zamieszkania albo siedziby oddział 

Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub jednostkę organizacyjną Kasy Rolniczego 
Ubezpieczenia Społecznego o niezaleganiu przez wnioskodawcę z wpłatami na 
ubezpieczenie społeczne i zdrowotne; 

2)  oświadczenie wnioskodawcy, że nie został wykreślony z rejestru rolników w ciągu 
ostatnich trzech lat ze względu na naruszenie przepisów ustawy o biokomponentach i 
biopaliwach ciekłych;  

3)   dokumenty określone w § 3 ust. 1 pkt 2-5, pkt 6 lit. a, pkt 7, pkt 8 i  pkt 10 oraz pkt 12-
14;  dokument, o którym mowa w § 3 ust. 1 pkt 3, dołącza się, jeżeli rolnikowi został 
nadany statystyczny numer identyfikacyjny REGON. 

2. Jeżeli z wnioskiem, o którym mowa w ust. 1, występuje grupa producentów rolnych, o 
której mowa w art. 2 ust. 3 pkt 2 ustawy o biokomponentach i biopaliwach ciekłych, 
oprócz dokumentów określonych w ust. 1, należy dołączyć decyzję marszałka 
województwa, na podstawie której grupa ta została wpisana do rejestru grup producentów 
rolnych, o którym mowa w przepisach ustawy z dnia 15 września 2000 r. o grupach 
producentów rolnych i ich związkach oraz o zmianie innych ustaw (Dz. U. Nr 88, poz. 
983, z późn. zm.6)).  

§ 5. Właściwy naczelnik urzędu celnego, po zweryfikowaniu danych zawartych we 
wniosku i dołączonych do niego dokumentów, dokonuje w obecności wnioskodawcy lub 

                                                 
4) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2007 r. Nr 127, poz.880, Nr 180, 
poz. 1280, z 2008 r. Nr 70, poz. 416, Nr 116, poz. 732, Nr 141, poz. 888, Nr 171, poz. 1056 i Nr 216 poz. 1367,  
z 2009 r. Nr 3, poz. 11, Nr 18, poz. 97,  Nr 168, poz. 1323 i Nr 201, poz. 1540. 
5) Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2007 r. Nr 35, poz. 217 i Nr 99, poz. 666, z 2009 r. 
Nr 3, poz. 11 oraz z 2010 r. Nr 21, poz. 104.  
6) Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z  2003 r. Nr 229, poz. 2273, z 2004 r. Nr 162, poz. 
1694, z 2005 r. Nr 175, poz. 1462, z 2006 r. Nr 251, poz. 1847 oraz z 2008 r. Nr 98, poz.634. 
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osoby reprezentującej wnioskodawcę oceny miejsca przeznaczonego na prowadzenie składu 
podatkowego. Z czynności tej sporządza się protokół zawierający w szczególności ustalenia 
dotyczące lokalizacji, powierzchni, sposobu odgrodzenia miejsca magazynowania wyrobów 
akcyzowych w składzie podatkowym od innych powierzchni i terenów, sposobu 
zabezpieczenia tego miejsca oraz opis wyposażenia systemu zabezpieczenia technicznego i 
biurowego. 

 
§ 6. 1. Przed wydaniem zezwolenia na prowadzenie składu podatkowego właściwy 

naczelnik urzędu celnego wzywa wnioskodawcę do złożenia zabezpieczenia akcyzowego, w 
terminie 14 dni od dnia doręczenia wezwania, chyba że wnioskodawca został zwolniony z 
obowiązku złożenia zabezpieczenia na podstawie art. 64 ust. 1 lub ust. 1 a ustawy. 

2. Na uzasadniony wniosek złożony przez wnioskodawcę przed upływem terminu, o 
którym mowa w ust.1, właściwy naczelnik urzędu celnego może przedłużyć termin 
wyznaczony do złożenia zabezpieczenia akcyzowego nie dłużej jednak niż o 30 dni. 

3. Jeżeli zabezpieczenie akcyzowe nie zostanie złożone w terminie, o którym mowa w 
ust. 1, albo w terminie określonym na podstawie ust. 2, właściwy naczelnik urzędu celnego 
wydaje decyzję o odmowie wydania zezwolenia na prowadzenie składu podatkowego. 

§ 7. 1. W przypadku zezwolenia wydanego na czas oznaczony, wniosek o wydanie 
zezwolenia na kolejny okres należy złożyć nie później niż 3 miesiące przed upływem 
ważności zezwolenia.  

2. Wniosek złożony po upływie terminu, o którym mowa w ust. 1, traktuje się jako 
wniosek o wydanie nowego zezwolenia na prowadzenie składu podatkowego. Przepisy § 3  
oraz § 4 stosuje się odpowiednio. 

3.  Do wniosku, o którym mowa w ust. 1, należy dołączyć dokumenty określone w § 3 
ust. 1 pkt 6-8 oraz pkt 14. 

4. Do wniosku, o którym mowa w ust. 1, złożonego przez wnioskodawcę, o którym 
mowa w § 4, należy dołączyć dokumenty określone w § 3 ust. 1 pkt 6 lit. a, pkt 7 i pkt 8 oraz 
w § 4 ust. 1 pkt 1. 

§ 8. Nie wydaje się zezwolenia na prowadzenie w jednym miejscu więcej niż jednego 
składu podatkowego. 

§ 9. 1. Właściwy naczelnik urzędu celnego, przed podjęciem z urzędu decyzji o cofnięciu 
zezwolenia na prowadzenie składu podatkowego, wzywa prowadzącego skład podatkowy do 
usunięcia stwierdzonych uchybień w określonym terminie, o ile charakter stwierdzonych 
uchybień pozwala na ich usunięcie.  

2. Właściwy naczelnik urzędu celnego, przed wydaniem decyzji o cofnięciu zezwolenia 
na prowadzenie składu podatkowego, przeprowadza kontrolę składu podatkowego w zakresie 
rozliczeń z tytułu podatku akcyzowego oraz aktualnego stanu ilościowego i jakościowego 
wyrobów akcyzowych znajdujących się w składzie podatkowym. 

 

Rozdział 3 

Zezwolenia na nabywanie wyrobów akcyzowych jako zarejestrowany odbiorca, na 
jednorazowe nabycie wyrobów akcyzowych jako zarejestrowany odbiorca, na 

wykonywanie czynności w charakterze przedstawiciela podatkowego, na prowadzenie 
działalności jako podmiot pośredniczący, na wysyłanie wyrobów akcyzowych jako 

zarejestrowany wysyłający oraz zezwolenie wyprowadzenia  

§ 10. Do wniosku o wydanie zezwolenia na nabywanie wyrobów akcyzowych jako 
zarejestrowany odbiorca, oprócz planu miejsca odbioru wyrobów akcyzowych, o którym 
mowa w art. 57 ust. 4 ustawy, należy dołączyć dokumenty określone w § 3 ust. 1 pkt 1-9, pkt 
11 i pkt 14. Przepisy § 3 ust. 2 oraz § 5-9 stosuje się odpowiednio.   
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§ 11. Do wniosku o wydanie zezwolenia na jednorazowe nabycie wyrobów 
akcyzowych jako zarejestrowany odbiorca należy dołączyć dokumenty określone w § 3 ust. 1 
pkt 1, pkt 3-9, pkt 11 i pkt 14. Przepisy § 6 i § 9 ust.1 stosuje się odpowiednio.  
 

§ 12. Do wniosku o wydanie zezwolenia na wykonywanie czynności w charakterze 
przedstawiciela podatkowego, oprócz oświadczenia, o którym mowa w art. 81 ust. 3 ustawy, 
należy dołączyć dokumenty określone w § 3 ust. 1 pkt 1, pkt 3-9, pkt 11 i pkt 14. Przepisy § 
6, § 7  i  § 9 ust. 1 stosuje się odpowiednio.  
 

§ 13. Do wniosku o wydanie zezwolenia na prowadzenie działalności jako podmiot 
pośredniczący należy dołączyć dokumenty określone w § 3 ust. 1 pkt 1, pkt 3-9, pkt 11 i pkt 
14. Przepisy § 6,  § 7 i  § 9 ust.1 stosuje się odpowiednio.  

§ 14. Do wniosku o wydanie zezwolenia na wysyłanie wyrobów jako zarejestrowany 
wysyłający należy dołączyć dokumenty określone w § 3 ust. 1 pkt 1, pkt 3-9, pkt 11 i pkt 14. 
Przepisy  § 6, § 7 i  § 9 ust.1 stosuje się odpowiednio.   
 

§ 15. Do wniosku o wydanie zezwolenia wyprowadzenia, oprócz pisemnej zgody, o 
której mowa w art. 54 ust. 3  ustawy, należy dołączyć dokumenty określone w § 3 ust. 1 pkt 1, 
pkt 3-9, pkt 11 i  pkt 14. Przepisy § 6, § 7  i  § 9 ust.1 stosuje się odpowiednio.  

 

Rozdział 4 

Przepis końcowy 

    § 16.  Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 1 września 2010 r.7) 

 

MINISTER FINANSÓW 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                                                                                                                    
                                                 
7) Zakres spraw regulowany niniejszym rozporządzeniem był uregulowany w rozporządzeniu Ministra Finansów 
z dnia 24 lutego 2009 r. w sprawie zezwoleń na wykonywanie działalności w zakresie podatku akcyzowego 
(Dz.U. Nr 32, poz. 241) które traci moc z dniem 1 września 2010 r. w związku z wejściem w życie ustawy z dnia 
........2010 r. o zmianie ustawy o podatku akcyzowym oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. Nr , poz.)    
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                                                                                 Załączniki  
                                                                           do rozporządzenia Ministra Finansów 

                                                     z dnia ............. 2010 r. (poz........) 

                           Załącznik nr 1                        

WZÓR 
                
                                   Naczelnik Urzędu Celnego 
                                   w ......................... 

 

WNIOSEK 

o wydanie zezwolenia na prowadzenie składu podatkowego 

1. Imię, nazwisko albo nazwa wnioskodawcy oraz jego NIP: 
.............................................................. 
.............................................................. 
 
2. Adres zamieszkania albo siedziby wnioskodawcy: 
.............................................................. 
.............................................................. 
 
3. Numer w Krajowym Rejestrze Sądowym lub ewidencji  
   działalności gospodarczej oraz numer REGON: 
.............................................................. 
.............................................................. 
 
4. Adres poczty elektronicznej wnioskodawcy: 
.............................................................. 
 
5. Adres planowanej lokalizacji składu podatkowego: 
.............................................................. 
.............................................................. 
 
6. Rodzaj/e działalności planowanej w składzie podatkowym: 
.............................................................. 
 
7. Zakres planowanej działalności:  
a) Szacunkowe dane dotyczące ilości wyrobów akcyzowych, które 
mają być produkowane, przeładowywane, magazynowane, 
przyjmowane i wysyłane w składzie podatkowym w okresie jednego 
miesiąca  
.............................................................. 
.............................................................. 
b) Szacunkowe dane dotyczące rodzajów i ilości surowców 
zużywanych do produkcji wyrobów akcyzowych   
..............................................................
.............................................................. 
c) Szacunkowe dane na temat ilości lub wartości wyrobów 
akcyzowych, będących w okresie 1 miesiąca przedmiotem nabycia 
i/lub dostawy wewnątrzwspólnotowej ........................... 
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8. Rodzaj/e wyrobów akcyzowych: 
a) wyroby akcyzowe z zestawienia (oznaczone X): 
 

Wyroby energetyczne 1): 
 

 Napoje alkoholowe: 
 

Oleje roślinne i zwierzęce o kodach CN od 1507 do 
1518, jeśli są przeznaczone do celów napędowych 
lub opałowych (art. 20 ust. 1 lit. a dyrektywy 
2003/96/WE)  
 

  
 

 Alkohol etylowy (art. 20 
dyrektywy 92/83/EWG) 
 

  
 

Oleje mineralne o kodach CN 2707 10, 2707 20, 
2707 30 i 2707 50 (art. 20 ust. 1 lit. b 
dyrektywy 2003/96/WE)  
 

  
 

  
 

  
 

Benzyna ołowiowa o kodach CN 2710 11 31, 2710 11 
51 i 2710 11 59 (art. 20 ust. 1 lit. c; załącznik 
1 tabela A rząd pierwszy dyrektywy 2003/96/WE)  
 

  
 

 Alkohol częściowo skażony 
środkami dopuszczonymi do 
skażania alkoholu etylowego na 
podstawie przepisów  

  
 

Benzyna bezołowiowa o kodach CN 2710 11 31, 2710 
11 41, 2710 11 45 i 2710 11 49 (art. 20 ust. 1 
lit. c; załącznik 1 tabela A rząd drugi dyrektywy 
2003/96/WE)  
 

  
 

 odrębnych i wykorzystywany do 
wytwarzania produktów 
nieprzeznaczonych do spożycia 
przez ludzi (art. 20 dyrektywy 
92/83/EWG)  
 

  
 

Olej napędowy o kodach CN od 2710 19 41 do 2710 
19 49 (art. 20 ust. 1 lit. c; załącznik 1 tabela 
A rząd trzeci dyrektywy 2003/96/WE)  
 

  
 

 Piwo (art. 2 dyrektywy 92/83/EWG) 
 

  
 

Olej opałowy o kodach CN od 2710 19 41 do 2710 19 
49 (art. 20 ust. 1 lit. c; załącznik nr 1 tabela 
C rząd pierwszy dyrektywy 2003/96/WE)  
 

  
 

 Wino niemusujące (art. 8 pkt 1 
dyrektywy 92/83/EWG) i 
niemusujące napoje fermentowane 
inne niż wino i piwo (art. 12 pkt 
1 dyrektywy 92/83/EWG)  
 

  
 

Nafta do celów napędowych o kodach CN 2710 19 21 
i 2710 19 25 (art. 20 ust. 1 lit. c; załącznik 1 
tabela A rząd czwarty dyrektywy 2003/96/WE)  
 

  
 

 Wino musujące (art. 8 pkt 2 
dyrektywy 92/83/EWG) i musujące 
napoje fermentowane inne niż wino 
i piwo (art. 12 pkt 2 dyrektywy 
92/83/EWG)  
 

  
 

Nafta do celów opałowych o kodach CN 2710 19 21 i 
2710 19 25 (art. 20 ust. 1 lit. c; załącznik 1 
tabela C rząd trzeci dyrektywy 2003/96/WE)  
 

  
 

 Produkty pośrednie (art. 17 
dyrektywy 92/83/EWG)  
 

  
 

Ciężki olej opałowy o kodach CN od 2710 19 61 do 
2710 19 69 (art. 20 ust. 1 lit. c; załącznik 1 
tabela C rząd drugi dyrektywy 2003/96/WE)  
 

  
 

 Wyroby tytoniowe: 
 

  
 

Wyroby o kodach CN 2710 11 21, 2710 11 25 i 2710 
19 29, o ile wyroby te są przemieszczane luzem 
(art. 20 ust. 1 lit. c dyrektywy 2003/96/WE)  
 

  
 

 Papierosy (art. 4 i art. 7 ust. 2 
dyrektywy 95/59/WE)  
 

  
 

Wyroby o kodach CN od 2710 11 do 2710 19 69, 
wyżej niewymienione (art. 20 ust. 1 lit. c 
dyrektywy 2003/96/WE)  
 

  
 

 Cygara i cygaretki (art. 3 i art. 
7 ust. 1 dyrektywy 95/59/WE)  
 

  
 

Gaz płynny i inne węglowodory gazowe (LPG) o 
kodzie CN 2711 z wyjątkiem 2711 11, 2711 21 i 
2711 29 (art. 20 ust. 1 lit. d; załącznik 1 
tabela A rząd piąty; załącznik 1 tabela C rząd 
czwarty dyrektywy 2003/96/WE)  
 

  
 

 Tytoń cięty do ręcznego 
sporządzania papierosów (art. 5, 
6 i art. 7 ust. 2 dyrektywy 
95/59/WE)  
 

  
 

Nasycone węglowodory acykliczne o kodzie CN 2901 
10 (art. 20 ust. 1 lit. e dyrektywy 2003/96/WE)  
 

  
 

 Inny tytoń do palenia (art. 5 i 
art. 7 ust. 2 dyrektywy 95/59/WE) 
 

  
 

Węglowodory cykliczne o kodach CN 2902 20, 2902 
30, 2902 41, 2902 42, 2902 43 i 2902 44 (art. 20 
ust. 1 lit. f dyrektywy 2003/96/WE)  
 

  
 

  
 

Metanol (alkohol metylowy) o kodzie CN 2905 11 
00, który nie jest pochodzenia syntetycznego, 
jeśli jest przeznaczony do celów napędowych lub 
opałowych (art. 20 ust. 1 lit. g dyrektywy 
2003/96/WE)  

  
 

  
 

Wyroby o kodzie CN 3824 90 99, jeśli są 
przeznaczone do celów napędowych lub opałowych 
(art. 20 ust. 1 lit. h dyrektywy 2003/96/WE)   
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b)oleje smarowe (oznaczone X): 
� TAK: nazwa wyrobu/ów (kod/y CN): ........................... 
� NIE 
 
c)inne wyroby akcyzowe(oznaczone x): 
� TAK: nazwa wyrobu/ów (kod/y CN): ........................... 
� NIE 
 
9.Proponowany termin obowiązywania zezwolenia (oznaczone x): 
� czas nieoznaczony  
� czas oznaczony, nie dłuższy niż 3 lata, tj..................   
 
10. Wniosek o zwolnienie z obowiązku złożenia zabezpieczenia  
akcyzowego na podstawie art. 64 ust. 1 ustawy z dnia 6 grudnia 
2008r. o podatku akcyzowym (Dz. U. z 2009 r. Nr 3, poz.11, z 
późn. zm.) zwanej dalej „ustawą”, wnioskodawcy spełniającego 
warunki określone w tym przepisie   
tak/nie2) 
  
11. Proponowane zabezpieczenie akcyzowe, o którym mowa w art. 
63 ustawy: 
a) forma zabezpieczenia akcyzowego: 
.............................................................. 
b) wysokość zabezpieczenia akcyzowego: 
.............................................................. 
 
12. Liczba aktualnie posiadanych zezwoleń na prowadzenie 
składu podatkowego............................................ 
   
13. Informacja o aktualnym lub wcześniejszym prowadzeniu przez  
wnioskodawcę działalności w zakresie akcyzy, w szczególności:  
numery zezwoleń uzyskanych na podstawie przepisów o podatku 
akcyzowym i numery decyzji o cofnięciu, jeżeli zostały wydane: 
.............................................................. 
.............................................................. 
.............................................................. 
 
14. Dane osoby upoważnionej do reprezentowania wnioskodawcy w  
toku postępowania o wydanie zezwolenia: 
a) imię i nazwisko ........................................... 
b) telefon/faks............................................... 

                                

                              ................................ 
                               (data i podpis wnioskodawcy) 
 
 
 

                                                 
1) w związku z  art. 2 ust. 5 dyrektywy Rady 2003/96/WE z dnia 27 października 2003 r. w sprawie restrukturyzacji wspólnotowych przepisów ramowych dotyczących 

opodatkowania produktów energetycznych i energii elektrycznej (Dz. Urz. UE L 283 z 31.10.2003, str. 51) odniesienia do kodów Nomenklatury Scalonej (CN) wyrobów 

energetycznych dokonane zostały zgodnie z rozporządzeniem Komisji (WE) nr 2031/2001 z dnia 6 sierpnia 2001 r. wprowadzającym zmiany do załącznika I do 

rozporządzenia Rady  (EWG) nr 2658/87 w sprawie taryf i nomenklatury statystycznej oraz w sprawie Wspólnej Taryfy Celnej (Dz. Urz. WE  L 279 z 23.10.2001, str.1)  

2) niepotrzebne skreślić 
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                                                                                                                           Załącznik nr 2 

 

WZÓR 

                              
 
                                  Naczelnik Urzędu Celnego 
                                  w .......................... 

 

WNIOSEK 

o wydanie zezwolenia na prowadzenie składu podatkowego rolnikowi 1) 
wytwarzającemu na własny użytek ester lub czysty olej roślinny 

 

1. Imię, nazwisko albo nazwa wnioskodawcy 2) oraz jego NIP i 
REGON (o ile został nadany): 
.............................................................. 
.............................................................. 
 
2. Adres zamieszkania albo siedziby wnioskodawcy: 
.............................................................. 
.............................................................. 
 
3.Adres poczty elektronicznej wnioskodawcy: 
..............................................................  
 
4. Ilość hektarów użytków rolnych będących w posiadaniu 
wnioskodawcy3): 
.............................................................. 
.............................................................. 
 
5. Numer nadany na podstawie przepisów o krajowym systemie    
ewidencji producentów, ewidencji gospodarstw rolnych oraz 
ewidencji wniosków o przyznanie płatności (o ile taki numer  
posiada): 
.............................................................. 
.............................................................. 
 
6. Adres planowanej lokalizacji składu podatkowego: 
.............................................................. 
.............................................................. 
 
7. Rodzaj/e wyrobów akcyzowych, które będą produkowane w 
składzie podatkowym(wraz z kodami CN): 
..............................................................
..............................................................
. 
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8. Zakres planowanej działalności: 
a) Szacunkowe dane dotyczące ilości estru lub czystego oleju 
roślinnego, które mają być produkowane w składzie podatkowym 
w okresie 1 miesiąca, ustalone z uwzględnieniem art. 21 ust. 
2 ustawy o biokomponentach i biopaliwach ciekłych: 
.............................................................. 
.............................................................. 
 
b) Szacunkowe dane dotyczące rodzajów i ilości surowców, jakie 
będą zużywane do produkcji estru lub czystego oleju roślinnego  
.............................................................. 
.............................................................. 
 
9. Proponowany termin obowiązywania zezwolenia (oznaczone x): 
� czas nieoznaczony  
� czas oznaczony, nie dłuższy niż 3 lata, tj..................  
 
10. Wniosek o zwolnienie z obowiązku złożenia zabezpieczenia 
akcyzowego na podstawie art. 64 ust. 1 w związku z ust. 2 
ustawy z dnia 6 grudnia 2008 r. o podatku akcyzowym (Dz. U. z 
2009 r. Nr 3, poz.11, z późn. zm.), zwanej dalej „ustawą”:4) 
tak/nie5) 
 
11. Proponowane zabezpieczenie akcyzowe, o którym mowa w 
art.63 ustawy:6) 
a) forma zabezpieczenia akcyzowego: 
.............................................................. 
b) wysokość zabezpieczenia akcyzowego: 
.............................................................. 
 
12. Liczba aktualnie posiadanych zezwoleń na prowadzenie 
składu podatkowego............................................ 
 
13. Informacja o aktualnym lub wcześniejszym prowadzeniu przez  
wnioskodawcę działalności w zakresie akcyzy, w szczególności:  
numery zezwoleń uzyskanych na podstawie przepisów o podatku 
akcyzowym i numery decyzji o cofnięciu, jeżeli zostały wydane: 
.............................................................. 
.............................................................. 
..............................................................  
 
14. Dane osoby upoważnionej do reprezentowania wnioskodawcy w  
toku postępowania o wydanie zezwolenia: 
a) imię i nazwisko ........................................... 
.............................................................. 
b) telefon/faks .............................................. 
.............................................................. 

                          .................................... 
                           (data i podpis wnioskodawcy)7) 

______ 
1) - Rolnik w rozumieniu przepisów ustawy o biokomponentach i  
biopaliwach ciekłych 
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2) - W przypadku grup, o których mowa w art. 2 ust. 3 ustawy o 
biokomponentach i biopaliwach ciekłych - imiona i nazwiska 
członków grupy albo nazwa grupy. 
 
3) - W przypadku grupy, o której mowa w art. 2 ust. 3 pkt 1 
ustawy o biokomponentach i biopaliwach ciekłych - miejsce 
zamieszkania każdego z członków grupy; ilość hektarów użytków 
rolnych będących w posiadaniu wnioskodawcy - w rozbiciu na 
poszczególnych członków grupy. 
 
4) - Zgodnie z art. 64 ust. 1 pkt 1,4 i 5 w zw. z art. 64        
ust. 2 ustawy o podatku akcyzowym, rolnik występujący z 
wnioskiem o zwolnienie z obowiązku złożenia zabezpieczenia 
akcyzowego musi mieć swoją siedzibę lub miejsce zamieszkania 
na terytorium  kraju, nie posiadać zaległości z tytułu cła i 
podatków stanowiących dochód budżetu państwa oraz składek na 
ubezpieczenie społeczne i zdrowotne lub uzyskać przewidziane 
prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych 
płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji 
właściwego organu oraz zobowiązać się do zapłacenia, na 
pierwsze pisemne żądanie właściwego naczelnika urzędu celnego, 
kwoty akcyzy przypadającej do zapłaty z tytułu powstania 
zobowiązania podatkowego.   
 

5) - Niepotrzebne skreślić. 
 

6) - Punkt ten należy wypełnić w przypadku niewystąpienia  
z wnioskiem o zwolnienie z obowiązku złożenia zabezpieczenia 
akcyzowego. 
 

7) - W przypadku grupy, o której mowa w art. 2 ust. 3 pkt 1 
ustawy o biokomponentach i biopaliwach ciekłych - data i 
podpis każdego z członków grupy. 
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 Załącznik nr 3                        

 

WZÓR 
                               
      
 
                                   Naczelnik Urzędu Celnego 
                                   w ......................... 

 

 

 

WNIOSEK 

o wydanie zezwolenia na nabywanie wyrobów akcyzowych jako zarejestrowany 
odbiorca 

 

1. Imię, nazwisko albo nazwa wnioskodawcy oraz jego NIP: 
.............................................................. 
.............................................................. 
 
2. Adres zamieszkania albo siedziby wnioskodawcy: 
.............................................................. 
.............................................................. 
 
3. Numer w Krajowym Rejestrze Sądowym lub ewidencji 
działalności gospodarczej oraz numer REGON: 
.............................................................. 
.............................................................. 
 
4. Adres poczty elektronicznej wnioskodawcy: 
.............................................................. 
 
5. Adres planowanej lokalizacji miejsca odbioru wyrobów 
akcyzowych: 
.............................................................. 
.............................................................. 
 
6. Zakres planowanej działalności na podstawie szacunkowych 
danych dotyczących ilości lub wartości wyrobów akcyzowych, 
będących w okresie 1 miesiąca przedmiotem nabycia 
wewnątrzwspólnotowego:........................................   
 
7. Rodzaj wyrobów akcyzowych, które będą nabywane 
wewnątrzwspólnotowo: 
 
a) wyroby akcyzowe z zestawienia (oznaczone X): 
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Wyroby energetyczne 1): 

 
 Napoje alkoholowe: 

 
Oleje roślinne i zwierzęce o kodach CN od 1507 do 
1518, jeśli są przeznaczone do celów napędowych 
lub opałowych (art. 20 ust. 1 lit. a dyrektywy 
2003/96/WE)  
 

  
 

 Alkohol etylowy (art. 20 
dyrektywy 92/83/EWG) 
 

  
 

Oleje mineralne o kodach CN 2707 10, 2707 20, 
2707 30 i 2707 50 (art. 20 ust. 1 lit. b 
dyrektywy 2003/96/WE)  
 

  
 

  
 

  
 

Benzyna ołowiowa o kodach CN 2710 11 31, 2710 11 
51 i 2710 11 59 (art. 20 ust. 1 lit. c; załącznik 
1 tabela A rząd pierwszy dyrektywy 2003/96/WE)  
 

  
 

 Alkohol częściowo skażony 
środkami dopuszczonymi do 
skażania alkoholu etylowego na 
podstawie przepisów  

  
 

Benzyna bezołowiowa o kodach CN 2710 11 31, 2710 
11 41, 2710 11 45 i 2710 11 49 (art. 20 ust. 1 
lit. c; załącznik 1 tabela A rząd drugi dyrektywy 
2003/96/WE)  
 

  
 

 odrębnych i wykorzystywany do 
wytwarzania produktów 
nieprzeznaczonych do spożycia 
przez ludzi (art. 20 dyrektywy 
92/83/EWG)  
 

  
 

Olej napędowy o kodach CN od 2710 19 41 do 2710 
19 49 (art. 20 ust. 1 lit. c; załącznik 1 tabela 
A rząd trzeci dyrektywy 2003/96/WE)  
 

  
 

 Piwo (art. 2 dyrektywy 92/83/EWG) 
 

  
 

Olej opałowy o kodach CN od 2710 19 41 do 2710 19 
49 (art. 20 ust. 1 lit. c; załącznik nr 1 tabela 
C rząd pierwszy dyrektywy 2003/96/WE)  
 

  
 

 Wino niemusujące (art. 8 pkt 1 
dyrektywy 92/83/EWG) i 
niemusujące napoje fermentowane 
inne niż wino i piwo (art. 12 pkt 
1 dyrektywy 92/83/EWG)  
 

  
 

Nafta do celów napędowych o kodach CN 2710 19 21 
i 2710 19 25 (art. 20 ust. 1 lit. c; załącznik 1 
tabela A rząd czwarty dyrektywy 2003/96/WE)  
 

  
 

 Wino musujące (art. 8 pkt 2 
dyrektywy 92/83/EWG) i musujące 
napoje fermentowane inne niż wino 
i piwo (art. 12 pkt 2 dyrektywy 
92/83/EWG)  
 

  
 

Nafta do celów opałowych o kodach CN 2710 19 21 i 
2710 19 25 (art. 20 ust. 1 lit. c; załącznik 1 
tabela C rząd trzeci dyrektywy 2003/96/WE)  
 

  
 

 Produkty pośrednie (art. 17 
dyrektywy 92/83/EWG)  
 

  
 

Ciężki olej opałowy o kodach CN od 2710 19 61 do 
2710 19 69 (art. 20 ust. 1 lit. c; załącznik 1 
tabela C rząd drugi dyrektywy 2003/96/WE)  
 

  
 

 Wyroby tytoniowe: 
 

  
 

Wyroby o kodach CN 2710 11 21, 2710 11 25 i 2710 
19 29, o ile wyroby te są przemieszczane luzem 
(art. 20 ust. 1 lit. c dyrektywy 2003/96/WE)  
 

  
 

 Papierosy (art. 4 i art. 7 ust. 2 
dyrektywy 95/59/WE)  
 

  
 

Wyroby o kodach CN od 2710 11 do 2710 19 69, 
wyżej niewymienione (art. 20 ust. 1 lit. c 
dyrektywy 2003/96/WE)  
 

  
 

 Cygara i cygaretki (art. 3 i art. 
7 ust. 1 dyrektywy 95/59/WE)  
 

  
 

Gaz płynny i inne węglowodory gazowe (LPG) o 
kodzie CN 2711 z wyjątkiem 2711 11, 2711 21 i 
2711 29 (art. 20 ust. 1 lit. d; załącznik 1 
tabela A rząd piąty; załącznik 1 tabela C rząd 
czwarty dyrektywy 2003/96/WE)  
 

  
 

 Tytoń cięty do ręcznego 
sporządzania papierosów (art. 5, 
6 i art. 7 ust. 2 dyrektywy 
95/59/WE)  
 

  
 

Nasycone węglowodory acykliczne o kodzie CN 2901 
10 (art. 20 ust. 1 lit. e dyrektywy 2003/96/WE)  
 

  
 

 Inny tytoń do palenia (art. 5 i 
art. 7 ust. 2 dyrektywy 95/59/WE) 
 

  
 

Węglowodory cykliczne o kodach CN 2902 20, 2902 
30, 2902 41, 2902 42, 2902 43 i 2902 44 (art. 20 
ust. 1 lit. f dyrektywy 2003/96/WE)  
 

  
 

  
 

Metanol (alkohol metylowy) o kodzie CN 2905 11 
00, który nie jest pochodzenia syntetycznego, 
jeśli jest przeznaczony do celów napędowych lub 
opałowych (art. 20 ust. 1 lit. g dyrektywy 
2003/96/WE)  
 

  
 

  
 

Wyroby o kodzie CN 3824 90 99, jeśli są 
przeznaczone do celów napędowych lub opałowych 
(art. 20 ust. 1 lit. h dyrektywy 2003/96/WE)  
 

  
 

  
 

 
b) oleje smarowe (oznaczone X): 
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� TAK: nazwa wyrobu/ów (kod/y CN): ........................... 
� NIE 
 
c) inne wyroby akcyzowe(oznaczone x): 
� TAK: nazwa wyrobu/ów (kod/y CN): ........................... 
� NIE 
 
8.Proponowany termin obowiązywania zezwolenia (oznaczone x): 
� czas nieoznaczony  
� czas oznaczony, nie dłuższy niż 3 lata, tj..................   
 
9. Proponowane zabezpieczenie akcyzowe, o którym mowa w art. 
63 ustawy z dnia 6 grudnia 2008 r. o podatku akcyzowym (Dz. U. 
z 2009 r. Nr 3, z późn. zm.):  
 
a) forma zabezpieczenia akcyzowego: 
.............................................................. 
b) wysokość zabezpieczenia akcyzowego: 
.............................................................. 
 
10. Liczba uzyskanych zezwoleń na nabywanie wyrobów akcyzowych 
jako zarejestrowany odbiorca.................................. 
   
11. Informacja o aktualnym lub wcześniejszym prowadzeniu przez  
wnioskodawcę działalności w zakresie akcyzy, w szczególności:  
numery zezwoleń uzyskanych na podstawie przepisów o podatku 
akcyzowym i numery decyzji o cofnięciu, jeżeli zostały wydane: 
.............................................................. 
.............................................................. 
.............................................................. 
 
12. Dane osoby upoważnionej do reprezentowania wnioskodawcy w  
toku postępowania o wydanie zezwolenia: 
a) imię i nazwisko ........................................... 
b) telefon/faks .............................................. 

                                

                              ................................ 
                               (data i podpis wnioskodawcy) 
 
 
 
 
 
 
 
_____ 
1) w związku z  art. 2 ust. 5 dyrektywy Rady 2003/96/WE z dnia 27 października 2003 r. w sprawie restrukturyzacji wspólnotowych przepisów ramowych dotyczących 

opodatkowania produktów energetycznych i energii elektrycznej (Dz. Urz. UE L 283 z 31.10.2003, str. 51) odniesienia do kodów Nomenklatury Scalonej (CN) wyrobów 

energetycznych dokonane zostały  zgodnie z rozporządzeniem Komisji (WE) nr 2031/2001 z dnia 6 sierpnia 2001 r. wprowadzającym zmiany do załącznika I do 

rozporządzenia Rady  (EWG) nr 2658/87 w sprawie taryf i nomenklatury statystycznej oraz w sprawie Wspólnej Taryfy Celnej (Dz. Urz. WE  L 279 z 23.10.2001, str.1)  
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 Załącznik nr 4   

 

 

 

WZÓR 
 
 
 
                                   Naczelnik Urzędu Celnego 
                                   w ......................... 

 

 

 

WNIOSEK 

o wydanie zezwolenia na jednorazowe nabycie wyrobów akcyzowych jako 
zarejestrowany odbiorca 

 

1. Imię, nazwisko albo nazwa wnioskodawcy oraz jego NIP: 
.............................................................. 
.............................................................. 
 
2. Adres zamieszkania albo siedziby wnioskodawcy: 
.............................................................. 
.............................................................. 
 
3. Numer w Krajowym Rejestrze Sądowym lub ewidencji  
   działalności gospodarczej oraz numer REGON: 
.............................................................. 
.............................................................. 
 
4. Adres miejsca odbioru wyrobów akcyzowych:  
.............................................................. 
.............................................................. 
 
5. Zakres planowanej działalności: 

- ilość wyrobów akcyzowych, które zostaną nabyte 
wewnątrzwspólnotowo przez wnioskodawcę...................  

- przypadająca do zapłaty kwota akcyzy:....................  
 
6. Rodzaj wyrobów akcyzowych, które zostaną nabyte 
wewnątrzwspólnotowo: 
 
 
a) wyroby akcyzowe z zestawienia (oznaczone X): 
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Wyroby energetyczne 1): 

 
 Napoje alkoholowe: 

 
Oleje roślinne i zwierzęce o kodach CN od 1507 do 
1518, jeśli są przeznaczone do celów napędowych 
lub opałowych (art. 20 ust. 1 lit. a dyrektywy 
2003/96/WE)  
 

  
 

 Alkohol etylowy (art. 20 
dyrektywy 92/83/EWG) 
 

  
 

Oleje mineralne o kodach CN 2707 10, 2707 20, 
2707 30 i 2707 50 (art. 20 ust. 1 lit. b 
dyrektywy 2003/96/WE)  
 

  
 

  
 

  
 

Benzyna ołowiowa o kodach CN 2710 11 31, 2710 11 
51 i 2710 11 59 (art. 20 ust. 1 lit. c; załącznik 
1 tabela A rząd pierwszy dyrektywy 2003/96/WE)  
 

  
 

 Alkohol częściowo skażony 
środkami dopuszczonymi do 
skażania alkoholu etylowego na 
podstawie przepisów  

  
 

Benzyna bezołowiowa o kodach CN 2710 11 31, 2710 
11 41, 2710 11 45 i 2710 11 49 (art. 20 ust. 1 
lit. c; załącznik 1 tabela A rząd drugi dyrektywy 
2003/96/WE)  
 

  
 

 odrębnych i wykorzystywany do 
wytwarzania produktów 
nieprzeznaczonych do spożycia 
przez ludzi (art. 20 dyrektywy 
92/83/EWG)  
 

  
 

Olej napędowy o kodach CN od 2710 19 41 do 2710 
19 49 (art. 20 ust. 1 lit. c; załącznik 1 tabela 
A rząd trzeci dyrektywy 2003/96/WE)  
 

  
 

 Piwo (art. 2 dyrektywy 92/83/EWG) 
 

  
 

Olej opałowy o kodach CN od 2710 19 41 do 2710 19 
49 (art. 20 ust. 1 lit. c; załącznik nr 1 tabela 
C rząd pierwszy dyrektywy 2003/96/WE)  
 

  
 

 Wino niemusujące (art. 8 pkt 1 
dyrektywy 92/83/EWG) i 
niemusujące napoje fermentowane 
inne niż wino i piwo (art. 12 pkt 
1 dyrektywy 92/83/EWG)  
 

  
 

Nafta do celów napędowych o kodach CN 2710 19 21 
i 2710 19 25 (art. 20 ust. 1 lit. c; załącznik 1 
tabela A rząd czwarty dyrektywy 2003/96/WE)  
 

  
 

 Wino musujące (art. 8 pkt 2 
dyrektywy 92/83/EWG) i musujące 
napoje fermentowane inne niż wino 
i piwo (art. 12 pkt 2 dyrektywy 
92/83/EWG)  
 

  
 

Nafta do celów opałowych o kodach CN 2710 19 21 i 
2710 19 25 (art. 20 ust. 1 lit. c; załącznik 1 
tabela C rząd trzeci dyrektywy 2003/96/WE)  
 

  
 

 Produkty pośrednie (art. 17 
dyrektywy 92/83/EWG)  
 

  
 

Ciężki olej opałowy o kodach CN od 2710 19 61 do 
2710 19 69 (art. 20 ust. 1 lit. c; załącznik 1 
tabela C rząd drugi dyrektywy 2003/96/WE)  
 

  
 

 Wyroby tytoniowe: 
 

  
 

Wyroby o kodach CN 2710 11 21, 2710 11 25 i 2710 
19 29, o ile wyroby te są przemieszczane luzem 
(art. 20 ust. 1 lit. c dyrektywy 2003/96/WE)  
 

  
 

 Papierosy (art. 4 i art. 7 ust. 2 
dyrektywy 95/59/WE)  
 

  
 

Wyroby o kodach CN od 2710 11 do 2710 19 69, 
wyżej niewymienione (art. 20 ust. 1 lit. c 
dyrektywy 2003/96/WE)  
 

  
 

 Cygara i cygaretki (art. 3 i art. 
7 ust. 1 dyrektywy 95/59/WE)  
 

  
 

Gaz płynny i inne węglowodory gazowe (LPG) o 
kodzie CN 2711 z wyjątkiem 2711 11, 2711 21 i 
2711 29 (art. 20 ust. 1 lit. d; załącznik 1 
tabela A rząd piąty; załącznik 1 tabela C rząd 
czwarty dyrektywy 2003/96/WE)  
 

  
 

 Tytoń cięty do ręcznego 
sporządzania papierosów (art. 5, 
6 i art. 7 ust. 2 dyrektywy 
95/59/WE)  
 

  
 

Nasycone węglowodory acykliczne o kodzie CN 2901 
10 (art. 20 ust. 1 lit. e dyrektywy 2003/96/WE)  
 

  
 

 Inny tytoń do palenia (art. 5 i 
art. 7 ust. 2 dyrektywy 95/59/WE) 
 

  
 

Węglowodory cykliczne o kodach CN 2902 20, 2902 
30, 2902 41, 2902 42, 2902 43 i 2902 44 (art. 20 
ust. 1 lit. f dyrektywy 2003/96/WE)  
 

  
 

  
 

Metanol (alkohol metylowy) o kodzie CN 2905 11 
00, który nie jest pochodzenia syntetycznego, 
jeśli jest przeznaczony do celów napędowych lub 
opałowych (art. 20 ust. 1 lit. g dyrektywy 
2003/96/WE)  
 

  
 

  
 

Wyroby o kodzie CN 3824 90 99, jeśli są 
przeznaczone do celów napędowych lub opałowych 
(art. 20 ust. 1 lit. h dyrektywy 2003/96/WE)  
 

  
 

  
 

 
b) oleje smarowe (oznaczone X): 
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� TAK: nazwa wyrobu/ów (kod/y CN): ........................... 
� NIE 
 
c) inne wyroby akcyzowe(oznaczone x): 
� TAK: nazwa wyrobu/ów (kod/y CN): ........................... 
� NIE 
 
7. Dane podmiotu, od którego są nabywane wewnątrzwspólnotowo 
wyroby akcyzowe (imię i nazwisko/nazwa; adres 
zamieszkania/siedziby; nazwa państwa członkowskiego) 
..............................................................
..............................................................       
 
8. Proponowane zabezpieczenie akcyzowe, o którym mowa w art. 
63 ustawy z dnia 6 grudnia 2008 r. o podatku akcyzowym (Dz. U. 
z 2009 r. Nr 3, poz.11,z późn. zm.):  
 
a) forma zabezpieczenia akcyzowego: 
.............................................................. 
b) wysokość zabezpieczenia akcyzowego: 
.............................................................. 
 
9. Liczba uzyskanych zezwoleń na nabywanie wyrobów akcyzowych 
jako zarejestrowany odbiorca................................. 
 
10. Informacja o aktualnym lub wcześniejszym prowadzeniu przez  
wnioskodawcę działalności w zakresie akcyzy, w szczególności:  
numery zezwoleń uzyskanych na podstawie przepisów o podatku 
akcyzowym i numery decyzji o cofnięciu, jeżeli zostały wydane: 
.............................................................. 
.............................................................. 
.............................................................. 
 
11. Dane osoby upoważnionej do reprezentowania wnioskodawcy w  
toku postępowania o wydanie zezwolenia: 
a) imię i nazwisko ........................................... 
b) telefon/faks .............................................. 

                                

                              ................................ 
                               (data i podpis wnioskodawcy) 

 
 
 
 
 
 
 
____ 
1) w związku z  art. 2 ust. 5 dyrektywy Rady 2003/96/WE z dnia 27 października 2003 r. w sprawie restrukturyzacji wspólnotowych przepisów ramowych dotyczących 

opodatkowania produktów energetycznych i energii elektrycznej (Dz. Urz. UE L 283 z 31.10.2003, str. 51) odniesienia do kodów Nomenklatury Scalonej (CN) wyrobów 

energetycznych dokonane zostały zgodnie z rozporządzeniem Komisji (WE) nr 2031/2001 z dnia 6 sierpnia 2001 r. wprowadzającym zmiany do załącznika I do 

rozporządzenia Rady  (EWG) nr 2658/87 w sprawie taryf i nomenklatury statystycznej oraz w sprawie Wspólnej Taryfy Celnej (Dz. Urz. WE  L 279 z 23.10.2001, str.1)  
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Załącznik nr 5 

 

WZÓR 

                                  

 

                                      Naczelnik Urzędu Celnego 

                                      w ...................... 

 

WNIOSEK 

o wydanie zezwolenia na wykonywanie czynności w charakterze przedstawiciela 
podatkowego 

1. Imię, nazwisko albo nazwa sprzedawcy, o którym mowa w 
art.81 ust. 1 ustawy z dnia 6 grudnia 2008 r. o podatku 
akcyzowym (Dz. U. z 2009 r. Nr 3, z późn. zm.), zwanej dalej 
„ustawą”: 
..............................................................   
.............................................................. 
    
2. Adres zamieszkania albo siedziby sprzedawcy:   
..............................................................   
.............................................................. 
 
3. Rodzaj działalności gospodarczej prowadzonej przez 
   sprzedawcę:   
..............................................................   
..............................................................   
 
4. Imię, nazwisko albo nazwa podmiotu wskazanego jako    
przedstawiciel podatkowy oraz jego NIP:   
..............................................................   
.............................................................. 
 
5. Adres zamieszkania albo siedziby podmiotu wskazanego jako 
przedstawiciel podatkowy: 
..............................................................   
..............................................................   
 
6. Adres poczty elektronicznej podmiotu wskazanego jako 
przedstawiciel podatkowy: 
.............................................................. 
   
7. Numer w Krajowym Rejestrze Sądowym lub ewidencji   
działalności gospodarczej oraz numer REGON podmiotu wskazanego 
jako przedstawiciel podatkowy: 
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..............................................................   
.............................................................. 
 
8. Rodzaje wyrobów akcyzowych (wraz z kodami CN), które będą 
nabywane wewnątrzwspólnotowo:   
.............................................................. 
.............................................................. 
 
9. Proponowany termin obowiązywania zezwolenia (oznaczone x): 
   � czas nieoznaczony  
   � czas oznaczony, nie dłuższy niż 3 lata, tj...............  
 
10.Proponowane przez podmiot wskazany jako przedstawiciel 
podatkowy zabezpieczenie akcyzowe, o którym mowa w  art. 63 
ustawy: 
   a) forma zabezpieczenia akcyzowego ........................ 
   b) wysokość zabezpieczenia akcyzowego ..................... 
 
11. Informacja o aktualnym lub wcześniejszym prowadzeniu 
działalności w zakresie akcyzy przez podmiot wskazany jako 
przedstawiciel podatkowy, w szczególności:  numery zezwoleń 
uzyskanych na podstawie przepisów o podatku akcyzowym i numery 
decyzji o cofnięciu, jeżeli zostały wydane: 
.............................................................. 
.............................................................. 
.............................................................. 

12.Dane osoby upoważnionej do reprezentowania sprzedawcy w 
toku postępowania o wydanie zezwolenia: 
a) imię i nazwisko ........................................... 
b) telefon/faks .............................................. 

                                  ............................ 
                                  (data i podpis sprzedawcy) 
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Załącznik nr 6 

 

WZÓR 

                                
                                   Naczelnik Urzędu Celnego 
                                   w ......................... 

 

 

WNIOSEK 

o wydanie zezwolenia na prowadzenie działalności jako podmiot pośredniczący  

1. Imię, nazwisko albo nazwa wnioskodawcy oraz jego NIP: 
.............................................................. 
.............................................................. 
 
2. Adres zamieszkania albo siedziby wnioskodawcy: 
.............................................................. 
.............................................................. 
 
3. Adres poczty elektronicznej wnioskodawcy: 
.............................................................. 
.............................................................. 
 
4. Numer w Krajowym Rejestrze Sądowym lub ewidencji  
   działalności gospodarczej oraz numer REGON: 
.............................................................. 
.............................................................. 
 
5. Zakres prowadzonej działalności określony na podstawie 
szacunkowych danych dotyczących ilości i wartości wyrobów 
akcyzowych, podlegających zwolnieniu od akcyzy ze względu na 
przeznaczenie, które mają być dostarczane podmiotom 
zużywającym w okresie jednego miesiąca:  
.............................................................. 
.............................................................. 
 
6. Rodzaje wyrobów akcyzowych (wraz z kodami CN): 
.............................................................. 
.............................................................. 
 
7. Proponowany termin obowiązywania zezwolenia (oznaczone x): 
� czas nieoznaczony  
� czas oznaczony, nie dłuższy niż 3 lata, tj..................   
 
8. Proponowane zabezpieczenie akcyzowe, o którym mowa w art. 
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63 ustawy z dnia 6 grudnia 2008 r. o podatku akcyzowym (Dz. U. 
z 2009 r. Nr 3, poz.11, z późn. zm.): 
 
   a) forma zabezpieczenia akcyzowego: 
      ........................................................ 
   b) wysokość zabezpieczenia akcyzowego: 
      ........................................................ 
 
9. Informacja o aktualnym lub wcześniejszym prowadzeniu przez  
wnioskodawcę działalności w zakresie akcyzy, w szczególności:  
numery zezwoleń uzyskanych na podstawie przepisów o podatku 
akcyzowym i numery decyzji o cofnięciu, jeżeli zostały wydane: 
.............................................................. 
.............................................................. 
.............................................................. 
 
10. Dane osoby upoważnionej do reprezentowania wnioskodawcy w  
toku postępowania o wydanie zezwolenia: 
a) imię i nazwisko ........................................... 
b) telefon/faks .............................................. 

                                .............................. 
                                  (data i podpis wnioskodawcy) 
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Załącznik nr 7 

 

WZÓR 

                              
                              
                                   Naczelnik Urzędu Celnego 
                                   w ......................... 

 

 

WNIOSEK 

o wydanie zezwolenia na wysyłanie wyrobów akcyzowych jako zarejestrowany 
wysyłający  

 

 

1. Imię, nazwisko albo nazwa wnioskodawcy oraz jego NIP: 
.............................................................. 
.............................................................. 
 
2. Adres zamieszkania albo siedziby wnioskodawcy: 
.............................................................. 
.............................................................. 
 
3. Numer w Krajowym Rejestrze Sądowym lub ewidencji  
   działalności gospodarczej oraz numer REGON: 
.............................................................. 
.............................................................. 
 
4. Adres poczty elektronicznej wnioskodawcy: 
.............................................................. 
 
5. Zakres planowanej działalności na podstawie szacunkowych 
danych dotyczących ilości lub wartości importowanych wyrobów 
akcyzowych, będących w okresie 1 miesiąca przedmiotem wysyłki 
z zastosowaniem procedury zawieszenia poboru akcyzy: 
..............................................................   
 
6. Rodzaj/e wyrobów akcyzowych: 
a) wyroby akcyzowe z zestawienia (oznaczone X): 
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Wyroby energetyczne 1): 
 

 Napoje alkoholowe: 
 

Oleje roślinne i zwierzęce o kodach CN od 1507 do 
1518, jeśli są przeznaczone do celów napędowych 
lub opałowych (art. 20 ust. 1 lit. a dyrektywy 
2003/96/WE)  
 

  
 

 Alkohol etylowy (art. 20 
dyrektywy 92/83/EWG) 
 

  
 

Oleje mineralne o kodach CN 2707 10, 2707 20, 
2707 30 i 2707 50 (art. 20 ust. 1 lit. b 
dyrektywy 2003/96/WE)  
 

  
 

  
 

  
 

Benzyna ołowiowa o kodach CN 2710 11 31, 2710 11 
51 i 2710 11 59 (art. 20 ust. 1 lit. c; załącznik 
1 tabela A rząd pierwszy dyrektywy 2003/96/WE)  
 

  
 

 Alkohol częściowo skażony 
środkami dopuszczonymi do
skażania alkoholu etylowego na 
podstawie przepisów  

  
 

Benzyna bezołowiowa o kodach CN 2710 11 31, 2710 
11 41, 2710 11 45 i 2710 11 49 (art. 20 ust. 1 
lit. c; załącznik 1 tabela A rząd drugi dyrektywy 
2003/96/WE)  
 

  
 

 odrębnych i wykorzystywany do 
wytwarzania produktów 
nieprzeznaczonych do spożycia 
przez ludzi (art. 20 dyrektywy 
92/83/EWG)  
 

  
 

Olej napędowy o kodach CN od 2710 19 41 do 2710 
19 49 (art. 20 ust. 1 lit. c; załącznik 1 tabela 
A rząd trzeci dyrektywy 2003/96/WE)  
 

  
 

 Piwo (art. 2 dyrektywy 92/83/EWG) 
 

  
 

Olej opałowy o kodach CN od 2710 19 41 do 2710 19 
49 (art. 20 ust. 1 lit. c; załącznik nr 1 tabela 
C rząd pierwszy dyrektywy 2003/96/WE)  
 

  
 

 Wino niemusujące (art. 8 pkt 1 
dyrektywy 92/83/EWG) i 
niemusujące napoje fermentowane 
inne niż wino i piwo (art. 12 pkt 
1 dyrektywy 92/83/EWG)  
 

  
 

Nafta do celów napędowych o kodach CN 2710 19 21 
i 2710 19 25 (art. 20 ust. 1 lit. c; załącznik 1 
tabela A rząd czwarty dyrektywy 2003/96/WE)  
 

  
 

 Wino musujące (art. 8 pkt 2 
dyrektywy 92/83/EWG) i musujące 
napoje fermentowane inne niż wino 
i piwo (art. 12 pkt 2 dyrektywy 
92/83/EWG)  
 

  
 

Nafta do celów opałowych o kodach CN 2710 19 21 i 
2710 19 25 (art. 20 ust. 1 lit. c; załącznik 1 
tabela C rząd trzeci dyrektywy 2003/96/WE)  
 

  
 

 Produkty pośrednie (art. 17 
dyrektywy 92/83/EWG)  
 

  
 

Ciężki olej opałowy o kodach CN od 2710 19 61 do 
2710 19 69 (art. 20 ust. 1 lit. c; załącznik 1 
tabela C rząd drugi dyrektywy 2003/96/WE)  
 

  
 

 Wyroby tytoniowe: 
 

  
 

Wyroby o kodach CN 2710 11 21, 2710 11 25 i 2710 
19 29, o ile wyroby te są przemieszczane luzem 
(art. 20 ust. 1 lit. c dyrektywy 2003/96/WE)  
 

  
 

 Papierosy (art. 4 i art. 7 ust. 2 
dyrektywy 95/59/WE)  
 

  
 

Wyroby o kodach CN od 2710 11 do 2710 19 69, 
wyżej niewymienione (art. 20 ust. 1 lit. c 
dyrektywy 2003/96/WE)  
 

  
 

 Cygara i cygaretki (art. 3 i art. 
7 ust. 1 dyrektywy 95/59/WE)  
 

  
 

Gaz płynny i inne węglowodory gazowe (LPG) o 
kodzie CN 2711 z wyjątkiem 2711 11, 2711 21 i 
2711 29 (art. 20 ust. 1 lit. d; załącznik 1 
tabela A rząd piąty; załącznik 1 tabela C rząd 
czwarty dyrektywy 2003/96/WE)  
 

  
 

 Tytoń cięty do ręcznego 
sporządzania papierosów (art. 5, 
6 i art. 7 ust. 2 dyrektywy 
95/59/WE)  
 

  
 

Nasycone węglowodory acykliczne o kodzie CN 2901 
10 (art. 20 ust. 1 lit. e dyrektywy 2003/96/WE)  
 

  
 

 Inny tytoń do palenia (art. 5 i 
art. 7 ust. 2 dyrektywy 95/59/WE) 
 

  
 

Węglowodory cykliczne o kodach CN 2902 20, 2902 
30, 2902 41, 2902 42, 2902 43 i 2902 44 (art. 20 
ust. 1 lit. f dyrektywy 2003/96/WE)  
 

  
 

  
 

Metanol (alkohol metylowy) o kodzie CN 2905 11 
00, który nie jest pochodzenia syntetycznego, 
jeśli jest przeznaczony do celów napędowych lub 
opałowych (art. 20 ust. 1 lit. g dyrektywy 
2003/96/WE)  

  
 

  
 

Wyroby o kodzie CN 3824 90 99, jeśli są 
przeznaczone do celów napędowych lub opałowych 
(art. 20 ust. 1 lit. h dyrektywy 2003/96/WE)   

  
 

  
 

b) oleje smarowe (oznaczone X): 
� TAK: nazwa wyrobu/ów (kod/y CN): ........................... 
� NIE 
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c) inne wyroby akcyzowe(oznaczone x): 
� TAK: nazwa wyrobu/ów (kod/y CN): ........................... 
� NIE 
 
7.Proponowany termin obowiązywania zezwolenia (oznaczone x): 
� czas nieoznaczony  
� czas oznaczony, nie dłuższy niż 3 lata, tj..................   
 
8. Proponowane zabezpieczenie akcyzowe, o którym mowa w art. 
63 ustawy z dnia 6 grudnia 2008r. o podatku akcyzowym (Dz. U. 
z 2009 r. Nr 3, poz.11, z późn. zm. ): 
a) forma zabezpieczenia akcyzowego: 
.............................................................. 
b) wysokość zabezpieczenia akcyzowego: 
.............................................................. 
 
9. Liczba uzyskanych zezwoleń na wysyłanie wyrobów jako 
zarejestrowany wysyłający................................ 
   
10. Informacja o aktualnym lub wcześniejszym prowadzeniu przez  
wnioskodawcę działalności w zakresie akcyzy, w szczególności:  
numery zezwoleń uzyskanych na podstawie przepisów o podatku 
akcyzowym i numery decyzji o cofnięciu, jeżeli zostały wydane: 
.............................................................. 
.............................................................. 
.............................................................. 
 
11. Dane osoby upoważnionej do reprezentowania wnioskodawcy w  
toku postępowania o wydanie zezwolenia: 
a) imię i nazwisko ........................................... 
b) telefon/faks............................................... 

                                

                              ................................ 
                               (data i podpis wnioskodawcy) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
_____ 
1) w związku z  art. 2 ust. 5 dyrektywy Rady 2003/96/WE z dnia 27 października 2003 r. w sprawie restrukturyzacji wspólnotowych przepisów ramowych dotyczących 

opodatkowania produktów energetycznych i energii elektrycznej (Dz. Urz. UE L 283 z 31.10.2003, str. 51) odniesienia do kodów Nomenklatury Scalonej (CN) wyrobów 

energetycznych dokonane zostały  zgodnie z rozporządzeniem Komisji (WE) nr 2031/2001 z dnia 6 sierpnia 2001 r. wprowadzającym zmiany do załącznika I do 

rozporządzenia Rady  (EWG) nr 2658/87 w sprawie taryf i nomenklatury statystycznej oraz w sprawie Wspólnej Taryfy Celnej (Dz. Urz. WE  L 279 z 23.10.2001, str.1)  
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Załącznik nr 8 

WZÓR                          

 
                                   Naczelnik Urzędu Celnego 

                                   w ......................... 

 

 

WNIOSEK 

o wydanie zezwolenia wyprowadzenia   

1. Imię, nazwisko albo nazwa wnioskodawcy oraz jego NIP: 
.............................................................. 
.............................................................. 
 
2. Adres zamieszkania albo siedziby wnioskodawcy: 
.............................................................. 
.............................................................. 
 
3. Adres poczty elektronicznej wnioskodawcy: 
.............................................................. 
..............................................................  
 
4. Numer w Krajowym Rejestrze Sądowym lub ewidencji  
   działalności gospodarczej oraz numer REGON: 
.............................................................. 
.............................................................. 
 
5. Adres, pod którym zlokalizowany jest skład podatkowy, z 
którego będzie następowało wyprowadzanie wyrobów akcyzowych 
poza procedurą zawieszenia poboru akcyzy, oraz numer akcyzowy 
tego składu podatkowego: 
.............................................................. 
.............................................................. 
 
6. Rodzaje wyrobów akcyzowych (wraz z kodami CN), które będą 
wyprowadzane ze składu podatkowego poza procedurą zawieszenia 
poboru akcyzy: 
.............................................................. 
.............................................................. 
 
7. Proponowany termin obowiązywania zezwolenia (oznaczone x): 
� czas nieoznaczony  
� czas oznaczony, nie dłuższy niż 3 lata, tj..................   
 
8. Wniosek o zwolnienie z obowiązku złożenia zabezpieczenia 
akcyzowego na podstawie art. 64 ust. 1 w związku z ust.1 a 
ustawy z dnia 6 grudnia 2008 r. o podatku akcyzowym (Dz. U. z 



 

 

26
2009 r. Nr 3, poz.11, z późn. zm.),zwanej dalej „ustawą”, w 
przypadku spełnienia warunków określonych w tych przepisach:1)   
tak/nie2)  
  
9. Proponowane zabezpieczenie akcyzowe, o którym mowa w art. 
63 ustawy:3) 
a) forma zabezpieczenia akcyzowego: 
.............................................................. 
b) wysokość zabezpieczenia akcyzowego: 
.............................................................. 
 
10. Informacja o aktualnym lub wcześniejszym prowadzeniu przez  
wnioskodawcę działalności w zakresie akcyzy, w szczególności:  
numery zezwoleń uzyskanych na podstawie przepisów o podatku 
akcyzowym i numery decyzji o cofnięciu, jeżeli zostały wydane: 
.............................................................. 
.............................................................. 
.............................................................. 
 
11. Dane osoby upoważnionej do reprezentowania wnioskodawcy w  
toku postępowania o wydanie zezwolenia: 
a) imię i nazwisko ........................................... 
b) telefon/faks .............................................. 

                                .............................. 
                                  (data i podpis wnioskodawcy) 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
1) Zgodnie z art. 64 ust. 1 pkt 1 oraz 3-5 w zw. z art. 64  ust. 1a ustawy o 
podatku akcyzowym, występujący z wnioskiem o zwolnienie z obowiązku 
złożenia zabezpieczenia akcyzowego powinien: 
-mieć swoją siedzibę lub miejsce zamieszkania na terytorium  kraju,  
-posiadać sytuację finansową i majątek, które zapewniają wywiązywanie się 
ze zobowiązań podatkowych, 
-nie posiadać zaległości z tytułu cła i podatków stanowiących dochód 
budżetu państwa oraz składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne lub 
uzyskać przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty 
zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego 
organu oraz 
-zobowiązać się do zapłacenia, na pierwsze pisemne żądanie właściwego 
naczelnika urzędu celnego, kwoty akcyzy przypadającej do zapłaty z tytułu 
powstania zobowiązania podatkowego. 
2)Niepotrzebne skreślić 
3)Punkt ten należy wypełnić w przypadku niewystąpienia z wnioskiem o 
zwolnienie z obowiązku złożenia zabezpieczenia akcyzowego 
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Uzasadnienie 

 

Projektowane rozporządzenie wydaje się w celu wykonania delegacji zawartej w art. 84 ust. 2 
ustawy z dnia 6 grudnia 2008 r. o podatku akcyzowym (Dz.U. z 2009 r. Nr 3, poz. 11, z późn. 
zm.) zwanej dalej „ustawą”. 

Zakres spraw uregulowanych niniejszym rozporządzeniem był uregulowany rozporządzeniem  
Ministra  Finansów z dnia 24 lutego 2009 r. w sprawie zezwoleń na wykonywanie działalności 
w zakresie podatku akcyzowego(Dz.U. Nr 32, poz.241).    

W projektowanym rozporządzeniu określono szczegółowy sposób wydawania oraz cofania 
zezwoleń, których uzyskanie jest niezbędne dla prowadzenia różnych rodzajów działalności w 
zakresie wyrobów akcyzowych, na podstawie ustawy. Opracowano także wzory wniosków o 
wydanie tych zezwoleń oraz sposób dokumentowania spełnienia warunków niezbędnych do 
ich uzyskania.                                               

W stosunku do regulującego dotychczas przedmiotową tematykę rozporządzenia Ministra  
Finansów z dnia z dnia 24 lutego 2009 r. w sprawie zezwoleń (..), w projektowanym 
rozporządzeniu dokonano zmian wynikających z modyfikacji systemu podatku akcyzowego 
wprowadzonych przepisami ustawy z dnia .......... 2010 r. o zmianie ustawy o podatku 
akcyzowym oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. Nr , poz). Część zmian wprowadzono w 
związku z potrzebą udoskonalenia, czy doprecyzowania dotychczas obowiązujących regulacji 
w zakresie wydawania zezwoleń.  

W związku z pojawieniem się nowej formy działalności regulowanej przepisami akcyzowymi 
oraz nowej kategorii podatnika (zarejestrowany wysyłający), dla którego, zgodnie z ww. 
ustawą, wymagane jest uzyskanie stosownego zezwolenia – projektowane rozporządzenie 
rozszerzono o nowy wzór wniosku o wydanie zezwolenia dla takiego podatnika, a także o 
regulacje określające, jakie dokumenty ma on do wniosku dołączać oraz jakie obowiązują go 
zasady w zakresie sposobu wydawania oraz cofania zezwoleń.  

We wzorze wniosku o wydanie zezwolenia na prowadzenie składu podatkowego w punkcie 
określającym rodzaje wyrobów akcyzowych dodano lit. c) „inne wyroby akcyzowe”, gdyż z 
dotychczasowej praktyki wynikało, iż produkcja w składzie podatkowym może dotyczyć 
wyrobów innych, niż wskazane pod lit. a), czy lit. b).   

Analogicznego rozszerzenia, co do deklarowanych przez wnioskodawcę rodzajów wyrobów  
akcyzowych dokonano we wzorze wniosku o wydanie zezwolenia na nabywanie wyrobów 
akcyzowych jako zarejestrowany odbiorca, na jednorazowe nabycie wyrobów jako 
zarejestrowany odbiorca i na wysyłanie wyrobów jako zarejestrowany wysyłający.  

We wzorze wniosku o wydanie zezwolenia na prowadzenie składu podatkowego rolnikowi 
wytwarzającemu na własny użytek ester lub czysty olej rośliny zmieniono treść odnośnika 4 
objaśnień, który wymienia warunki, jakie rolnik winien spełnić, aby uzyskać zwolnienie z 
obowiązku złożenia zabezpieczenia. Dostosowano w ten sposób treść tego odnośnika do 
zmienionego art. 64 ust.1 pkt 4 ustawy.  

Wobec wyłączenia z ustawy pojęcia „niezarejestrowany handlowiec” oraz zastąpienia pojęcia  
„zarejestrowanego handlowca” pojęciem „zarejestrowany odbiorca”, który może nabywać 
wewnątrzwspólnotowo wyroby akcyzowe w procedurze zawieszenia poboru akcyzy 
wielokrotnie lub jednokrotnie – dokonano zmian dostosowujących we wzorach wniosków, tak 
aby umożliwić zarejestrowanemu odbiorcy uzyskiwanie zezwoleń zarówno w przypadku, gdy 
jego działalność będzie miała charakter jednorazowy jak i wielokrotny. We wzorze wniosku o 
wydanie zezwolenia na jednokrotne nabycie wyrobów akcyzowych jako zarejestrowany 
odbiorca (które zasadniczo odpowiada swoim charakterem dotychczasowemu zezwoleniu na 
nabycie wyrobów akcyzowych jako niezarejestrowany handlowiec) dokonano modyfikacji 
wynikających ze zmiany art. 57 ust. 3 pkt 4 i pkt 5 ustawy, rozszerzając wzór wniosku o 
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informację o liczbie wydanych podmiotowi zezwoleń na nabycie wyrobów jako 
zarejestrowany odbiorca oraz o dane podmiotu od którego są nabywane  
wewnątrzwspólnotowo wyroby akcyzowe. 

We wzorze wniosku o wydanie zezwolenia wyprowadzenia dokonano modyfikacji 
wynikającej ze zmian wprowadzonych do ustawy, polegających z jednej strony na nałożeniu 
na podmiot uprawniony do uzyskania przedmiotowego zezwolenia obowiązku składania 
zabezpieczenia akcyzowego, z drugiej zaś strony stworzenia możliwości zwolnienia tego 
podmiotu z ww. obowiązku.         

Zniesiono ograniczenie wynikające z dotychczasowego przepisu § 8 rozporządzenia 
mówiącego o braku możliwości wydania zezwolenia na prowadzenie w jednym 
pomieszczeniu więcej niż jednego składu podatkowego. Nowy  przepis § 8 mówi jedynie o 
braku możliwości wydania zezwolenia na prowadzenie w jednym miejscu więcej niż jednego 
składu podatkowego. W praktyce mogą zaistnieć sytuacje, w których warunki techniczne dają 
możliwość prowadzenia w jednym pomieszczeniu (aczkolwiek w ramach wyodrębnionych 
miejsc w takim pomieszczeniu) kilku składów podatkowych magazynowych. Przykładowo, w 
dużej hali magazynowej może stać kilkanaście regałów, przy czym każdy z nich może być 
składem podatkowym magazynowym innego podmiotu, o ile warunki techniczne pozwolą na 
zachowanie tożsamości wyrobów i nie będzie przeciwwskazań ze strony przepisów 
dotyczących kontroli. Istotnym jest, aby dwa różne podmioty nie posiadały zezwoleń na 
prowadzenie składów podatkowych w jednym i tym samym miejscu, co nie oznacza, że nie 
jest możliwe fizyczne wyodrębnienie nawet kilku takich miejsc w ramach jednego 
pomieszczenia.        
 
Projekt rozporządzenia zostanie zamieszczony w Biuletynie Informacji Publicznej (BIP) na 
stronie internetowej Ministerstwa Finansów (www.mf.gov.pl), zgodnie z art. 5 ustawy z dnia 
7 lipca 2005 r. o działalności lobbingowej w procesie stanowienia prawa (Dz. U. Nr 169, poz. 
1414 oraz z 2009 r. Nr 42, poz.337), a informacja o nim zostanie przesłana zainteresowanym 
podmiotom.  

Projekt rozporządzenia nie podlega notyfikacji zgodnie z trybem przewidzianym w 
przepisach rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 23 grudnia 2002 r. w sprawie sposobu 
funkcjonowania krajowego systemu notyfikacji norm i aktów prawnych (Dz. U. Nr 239, poz. 
2039 oraz z 2004 r. Nr 65, poz. 597). 

Stosownie do postanowień § 16, niniejsze rozporządzenie wejdzie w życie z dniem 1 
września 2010 r., co wiąże się z koniecznością dostosowania terminu wejścia w życie 
niniejszego rozporządzenia do terminu wejścia w życie zmienianej ustawy, tak aby oba akty 
prawne mogły zacząć obowiązywać tego samego dnia.  

 
 

Ocena skutków regulacji 
 

1. Wskazanie podmiotów, na które oddziałuje akt normatywny 

Rozporządzenie oddziałuje na podmioty, które na podstawie przepisów ustawy będą 
prowadzić składy podatkowe, nabywać jednorazowo lub wielokrotnie wyroby akcyzowe jako 
zarejestrowani odbiorcy, wysyłać importowane wyroby akcyzowe w procedurze zawieszenia 
poboru akcyzy, wykonywać czynności w charakterze przedstawiciela podatkowego, 
prowadzić działalność jako podmioty pośredniczące, czy dokonywać jako podatnicy 
wyprowadzenia wyrobów akcyzowych z cudzego składu podatkowego poza procedurą 
zawieszenia poboru akcyzy. 

2. Wyniki przeprowadzonych konsultacji 
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Projekt rozporządzenia zostanie skierowany do konsultacji społecznych poprzez umieszczenie 
go w Biuletynie Informacji Publicznej (BIP) na stronie internetowej Ministerstwa Finansów 
(www.mf.gov.pl).  

3. Wpływ aktu normatywnego na:   

a) sektor finansów publicznych, w tym budżet państwa i budżety jednostek samorządu 
terytorialnego 
Przedmiotowe rozporządzenie nie będzie miało wpływu na sektor finansów publicznych, w 
tym budżet państwa i budżety jednostek samorządu terytorialnego.  

b) rynek pracy 
Należy spodziewać się pozytywnego wpływu regulacji na rynek pracy z uwagi na możliwość 
powstawania nowych miejsc pracy, w szczególności w związku z uruchomieniem działalności 
przez podmioty, które uzyskają zezwolenia na prowadzenie nowego rodzaju działalności, 
przewidzianej w ustawie.    

c) konkurencyjność gospodarki i przedsiębiorczość, w tym na funkcjonowanie 
przedsiębiorstw 
Wejście w życie rozporządzenia wpłynie pozytywnie na konkurencyjność gospodarki i 
przedsiębiorczość, w tym głównie na funkcjonowanie polskich przedsiębiorców, gdyż 
umożliwi im uczestnictwo w swobodnym obrocie wyrobami akcyzowymi, na zasadach 
dostosowanych do przepisów ustawy. Wprowadzenie nowych form działalności uporządkuje 
system przemieszczania na terytorium kraju i wewnątrz UE wyrobów akcyzowych 
pochodzących z importu.       

d) sytuację i rozwój regionalny 

Wejście w życie rozporządzenia nie będzie miało wpływu na sytuację i rozwój regionalny. 

4. Wskazanie źródeł finansowania 

Wejście w życie rozporządzenia nie powoduje konieczności wydatkowania środków 
finansowych. 
 
Projekt rozporządzenia jest zgodny z prawem Unii Europejskiej. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
6-04-aa 



Projekt 

 
 

ROZPORZĄDZENIE 
MINISTRA   FINANSÓW1) 

z dnia                                     2010 r. 
w sprawie znakowania i barwienia wyrobów energetycznych 

Na podstawie art. 90 ust. 3 ustawy z dnia 6 grudnia 2008 r. o podatku akcyzowym (Dz. U. z 
2009 r. Nr 3, poz. 11, z późn. zm.2)) zarządza się, co następuje: 

§ 1. Rozporządzenie określa: 
1) rodzaje substancji stosowanych do znakowania i barwienia wyrobów energetycznych, 

określonych w art. 90 ust. 1 ustawy z dnia 6 grudnia 2008 r. o podatku akcyzowym, 
zwanych dalej „wyrobami”; 

2) ilości substancji stosowanych do znakowania i barwienia wyrobów, wyrażone 
w miligramach/litr (mg/l) wyrobu, po których dodaniu wyrób uważa się za prawidłowo 
oznaczony i zabarwiony. 
§ 2. 1. Do znakowania wyrobów, stosuje się nieusuwalny znacznik, który jest substancją 

o nazwie chemicznej N-etylo-N-[2-(1-izobutoxy-etoxy)etylo]azobenzeno-4-amina (Solvent 
Yellow 124). 

2. Do barwienia, z zastrzeżeniem ust. 4, stosuje się, w przypadku: 

1) przeznaczonych na cele opałowe: 

a) olejów opałowych o kodach CN od 2710 19 51 do 2710 19 69, z których 30 % lub więcej 
objętościowo destyluje przy 350 °C lub których gęstość w temperaturze 15°C jest niższa 
niż 890 kg/m3, 

b) olejów napędowych o kodach od CN 2710 19 41 do 2710 19 49 

- substancję  Solvent Red 164 lub Solvent Red 19; 

2) wykorzystywanych do celów żeglugi, w tym rejsów rybackich olejów opałowych 
o kodach CN od 2710 19 51 do 2710 19 69, z których 30 % lub więcej objętościowo 
destyluje przy 350 °C lub których gęstość w temperaturze 15°C jest niższa niż 890 kg/m3 
oraz olejów napędowych o kodach od CN 2710 19 41 do 2710 19 49 – substancję Solvent 
Blue 35. 

 

                                              
1) Minister Finansów kieruje działem administracji rządowej - finanse publiczne, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 2 

rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 16 listopada 2007 r. w sprawie szczegółowego zakresu 
działania Ministra Finansów (Dz. U. Nr 216, poz. 1592). 

2) Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2009 r. Nr 98, poz. 819, Nr 168, poz. 1323 i Nr 
215, poz. 1667 oraz z 2010 r. Nr 21, poz. 104 i Nr …, poz. ….. . 
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3. Za prawidłowo oznaczony i zabarwiony wyrób, z zastrzeżeniem ust. 4, uważa się, w 
przypadku: 

1) wyrobów określonych w ust. 2 pkt 1, wyrób do którego dodano znacznik w ilości nie 
mniejszej niż 6,0 mg/l lecz nie przekraczającej 9,0 mg/l znakowanego wyrobu i barwnik 
Solvent Red 164 w ilości nie mniejszej niż 6,6 mg/l barwionego wyrobu lub barwnik 
Solvent Red 19 w ilości nie mniejszej niż 6,3 mg/l barwionego wyrobu; 

2) wyrobów określonych w ust. 2 pkt 2, wyrób do którego dodano znacznik w ilości nie 
mniejszej niż 6,0 mg/l lecz nie przekraczającej 9,0 mg/l znakowanego wyrobu i barwnik 
Solvent Blue 35 w ilości nie mniejszej niż 6,0 mg/l barwionego wyrobu. 

4. W przypadku wyrobów energetycznych, o których mowa w ust. 2 pkt 1 lit. a i pkt 2 
wykorzystywanych do celów żeglugi przez Siły Zbrojne Rzeczypospolitej Polskiej, za 
prawidłowo oznaczony wyrób, uważa się wyrób, do którego dodano znacznik w ilości 
określonej w ust. 3. 
 
§ 3. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 1 września 2010 r.3) 

 

 

MINISTER FINANSÓW 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

3) Niniejsze rozporządzenie było poprzedzone rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 12 lutego 2009 r. w 
sprawie znakowania i barwienia wyrobów energetycznych (Dz. U. Nr 32, poz. 218), które traci moc z dniem 
1 września 2010 r. w związku z wejściem w życie ustawy z dnia ………… 2010 r. o zmianie ustawy o podatku 
akcyzowym oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. Nr            , poz.          ). 
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Uzasadnienie 

 
Projektowana regulacja stanowi wykonanie upoważnienia ustawowego dla ministra 
właściwego do spraw finansów publicznych wynikającego z art. 90 ust. 3 ustawy z dnia 6 
grudnia 2008 r. o podatku akcyzowym (Dz. U. z 2009 r. Nr 3, poz. 11, z późn. zm.), zwanej 
dalej „ustawą”. 
Zakres spraw regulowany niniejszym rozporządzeniem był poprzednio uregulowany w 
rozporządzeniu Ministra Finansów z dnia 12 lutego 2009 r. w sprawie znakowania i barwienia 
wyrobów energetycznych (Dz. U. Nr 32, poz. 218). Konieczność wydania nowego 
rozporządzenia wynika ze zmiany w upoważnieniu ustawowym dla Ministra Finansów 
wprowadzonej ustawą z dnia ……….…… 2010 r. o zmianie ustawy o podatku akcyzowym 
oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. Nr            , poz.          ). Redakcyjna zmiana art. 90 
ust. 3 pkt 2 ustawy polegała na zmianie treści upoważnienia ministra właściwego do spraw 
finansów publicznych do określenia w drodze rozporządzenia ilości substancji stosowanych 
do znakowania i barwienia, wyrażonych w miligramach/litr wyrobu energetycznego, po 
których dodaniu wyrób uważa się za prawidłowo oznaczony i zabarwiony. Krajowe przepisy 
podatkowe implementują w tym zakresie regulacje Unii Europejskiej. Obecnie obowiązująca 
decyzja Komisji 2006/428/WE z dnia 22 czerwca 2006 r. ustanawiająca wspólny znacznik 
skarbowy olejów napędowych i nafty, ustaliła jego poziom na co najmniej 6 mg i nie więcej 
niż 9 mg na litr znakowanego oleju mineralnego. W związku z powyższym, w celu 
zachowania pełnej zgodności z ww. decyzją Komisji 2006/428/WE, delegacja ustawowa 
została zmieniona, czego konsekwencją jest niniejsza regulacja. 
W stosunku do obecnego stanu prawnego projekt uwzględnia regulację art. 90 ust. 1a 
wprowadzoną, ww. ustawą z dnia ………… 2010 r. o zmianie ustawy o podatku akcyzowym 
oraz niektórych innych ustaw, dotyczącą wyłączenia z obowiązku barwienia wyrobów 
energetycznych wykorzystywanych do celów żeglugi przez Siły Zbrojne Rzeczypospolitej 
Polskiej. 
W pozostałym zakresie projekt nie wprowadza innych zmian w stosunku do rozporządzenia 
Ministra Finansów z dnia 12 lutego 2009 r. 
Stosownie do postanowień § 3 rozporządzenia, wejdzie ono w życie z dniem 1 września 
2010 r. Związane jest to z koniecznością dostosowania terminu wejścia w życie niniejszego 
rozporządzenia do terminu wejścia w życie ustawy, na podstawie której jest ono wydawane. 
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Ocena skutków regulacji 

1) Wskazanie podmiotów, na które oddziałuje akt normatywny 

Projektowane rozporządzenie oddziałuje na podmioty gospodarcze prowadzące 
działalność gospodarczą w zakresie wytwarzania i obrotu olejami przeznaczonymi na 
cele opałowe oraz olejami przeznaczonymi do celów żeglugi. 

2) Wyniki przeprowadzonych konsultacji 

Projekt rozporządzenia będzie przedmiotem konsultacji społecznych. Projekt 
rozporządzenia zostanie zamieszczony w Biuletynie Informacji Publicznej (BIP) na 
ogólnodostępnej stronie internetowej Ministerstwa Finansów (www.mf.gov.pl), zgodnie 
z art. 5 ustawy z dnia 7 lipca 2005 r. o działalności lobbingowej w procesie stanowienia 
prawa (Dz. U. Nr 169, poz. 1414). 

3) Wpływ aktu normatywnego na: 

a) sektor finansów publicznych, w tym budżet państwa i budżety jednostek samorządu 
terytorialnego 

Wejście w życie rozporządzenia nie będzie miało wpływu na dochody i wydatki 
budżetu państwa i budżetów jednostek samorządu terytorialnego. 

b) rynek pracy 

Wejście w życie rozporządzenia nie będzie miało wpływu na rynek pracy. 

c) konkurencyjność gospodarki i przedsiębiorczość, w tym na funkcjonowanie 
przedsiębiorstw 

Wejście w życie rozporządzenia nie będzie miało wpływu na konkurencyjność 
gospodarki i przedsiębiorczość. Wejście w życie projektowanego rozporządzenia 
powinno spotkać się z pozytywnym odbiorem społecznym, zwłaszcza ze strony 
środowisk gospodarczych, nie powoduje bowiem konieczności dokonywania żadnych 
zmian organizacyjnych, czy technologicznych, a co się z tym wiąże, nie zmusi 
przedsiębiorców do ponoszenia dodatkowych nakładów inwestycyjnych. 

d) sytuację i rozwój regionalny  

Wejście w życie rozporządzenia nie będzie miało wpływu na sytuację i rozwój 
regionów. 

4) Wskazanie źródeł finansowania 

Wejście w życie rozporządzenia nie powoduje konieczności wydatkowania środków 
finansowych. 

5) Ocena zgodności z prawem Unii Europejskiej 

Niniejszy projekt rozporządzenia jest zgodny z prawem Unii Europejskiej. 
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Projekt jest zgodny z obowiązującą Decyzją Komisji 2006/428/WE z dnia 22 czerwca 
2006 r. ustanawiającą wspólny znacznik skarbowy olejów napędowych i nafty, która 
ustaliła jego poziom na co najmniej 6 mg i nie więcej niż 9 mg na litr znakowanego 
oleju mineralnego. Ponadto zakres spraw regulowany niniejszym rozporządzeniem 
(substancje stosowane do znakowania i barwienia, minimalne ilości ich zastosowania do 
prawidłowego zabarwienia i znakowania tych samych wyrobów energetycznych) jest 
analogiczny jak w rozporządzeniu Ministra Finansów z dnia 12 lutego 2009 r. w 
sprawie znakowania i barwienia wyrobów energetycznych (Dz. U. Nr 32, poz. 218), 
które traci moc z dniem wejścia w życie ustawy. 
Projekt rozporządzenia nie podlega notyfikacji zgodnie z trybem przewidzianym w 
przepisach rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 23 grudnia 2002 r. w sprawie 
sposobu funkcjonowania krajowego systemu notyfikacji norm i aktów prawnych 
(Dz. U. Nr 239, poz. 2039, z późn. zm.). 
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Projekt 

ROZPORZĄDZENIE 
MINISTRA    FINANSÓW1) 

z dnia                                         2010 r. 

w sprawie metod ustalania parametrów służących do określenia podstawy 
opodatkowania piwa 

Na podstawie art. 94 ust. 5 ustawy z dnia 6 grudnia 2008 r. o podatku akcyzowym 
(Dz. U. z 2009 r. Nr 3, poz. 11, z późn. zm.2)) zarządza się, co następuje: 

§ 1. Rozporządzenie określa szczegółowe metody ustalania parametrów służących do 
określenia podstawy opodatkowania piwa, w szczególności wyznaczania liczby stopni Plato 
w piwie gotowym. 

§ 2. Użyte w rozporządzeniu określenia oznaczają: 

1) zawartość alkoholu – ułamek masowy alkoholu etylowego w gotowym wyrobie, 
wyrażony w procentach m/m, odpowiadający gęstości destylatu otrzymanego po destylacji 
próbki piwa, oznaczony w sposób określony w § 3 ust. 3; 

2) zawartość ekstraktu rzeczywistego – ułamek masowy ekstraktu w gotowym wyrobie, 
bez względu na fazę produkcji, w której ten ekstrakt został wprowadzony do piwa, wyrażony 
w procentach m/m, obliczony na podstawie zawartości alkoholu oraz ekstraktu w gotowym 
wyrobie, oznaczony w sposób określony w § 3 ust. 3; 

3) zawartość ekstraktu brzeczki podstawowej – ułamek masowy ekstraktu brzeczki 
piwnej, wyrażony w procentach m/m, obliczony na podstawie zawartości alkoholu oraz 
ekstraktu rzeczywistego w gotowym wyrobie, oznaczony w sposób określony w § 3 ust. 3. 

§ 3. 1. Przy ustalaniu podstawy opodatkowania piwa za 1 stopień Plato uważa się ułamek 
masowy o wartości 1 procent m/m ekstraktu brzeczki podstawowej, obliczony na podstawie 
zawartości alkoholu oraz zawartości ekstraktu rzeczywistego w gotowym wyrobie. 

2. Zawartość ekstraktu brzeczki podstawowej oblicza się z dokładnością do 0,1 procenta. 

3. Metody badań stosowane przy oznaczaniu zawartości alkoholu i ekstraktu 
rzeczywistego w celu ustalenia ekstraktu brzeczki podstawowej, o którym mowa w ust. 1, 
określa Polska Norma PN-A-79093-2:2000, ustanowiona przez Polski Komitet 
Normalizacyjny. 

§ 4. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 1 września 2010 r.3) 
 

MINISTER FINANSÓW 
 

 
 
 

1) Minister Finansów kieruje działem administracji rządowej - finanse publiczne, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 2 rozporządzenia Prezesa Rady 
Ministrów z dnia 16 listopada 2007 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Finansów (Dz. U. Nr 216, poz. 1592). 

2) Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2009 r. Nr 98, poz. 819, Nr 168, poz. 1323 i Nr 215, poz. 1667 oraz z 2010 r. 
Nr 21, poz. 104 i Nr …, poz. ….. . 

3) Niniejsze rozporządzenie było poprzedzone rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 13 lutego 2009 r. w sprawie metod ustalania 
parametrów służących do określenia podstawy opodatkowania piwa (Dz. U. Nr 32, poz. 224), które traci moc z dniem 1 września 2010 r. 
w związku z wejściem w życie ustawy z dnia ………… 2010 r. o zmianie ustawy o podatku akcyzowym oraz niektórych innych ustaw 
(Dz. U. Nr            , poz.          ). 
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Uzasadnienie 

Projektowana regulacja stanowi wykonanie upoważnienia ustawowego dla ministra 
właściwego do spraw finansów publicznych wynikającego z art. 94 ust. 5 ustawy z dnia 
6 grudnia 2008 r. o podatku akcyzowym (Dz. U. z 2009 r. Nr 3, poz. 11, z późn. zm.). 

Zakres spraw regulowany niniejszym rozporządzeniem był poprzednio w identyczny sposób 
uregulowany w rozporządzeniu Ministra Finansów z dnia 13 lutego 2009 r. w sprawie metod 
ustalania parametrów służących do określenia podstawy opodatkowania piwa (Dz. U. Nr 32, 
poz. 224), które traci moc z dniem 1 września 2010 r. Konieczność wydania nowego 
rozporządzenia wynika ze zmiany wprowadzonej ogólną normą ustawy z dnia ……….…… 
2010 r. o zmianie ustawy o podatku akcyzowym oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. Nr   , 
poz.     ), gdzie wyrazy: „Wspólnoty Europejskiej” zastąpiono wyrazami: „Unii Europejskiej”. 
Ta zmiana, szczegółowo uzasadniona w projekcie ww. ustawy, dotyczyła m.in. upoważnienia 
ustawowego dla Ministra Finansów wynikającego z art. 94 ust. 5 ustawy. 

Piwem w rozumieniu ustawy (art. 94 ust. 1) są wszelkie wyroby objęte pozycją CN 2203 00 
oraz wszelkie wyroby zawierające mieszaninę piwa z napojami bezalkoholowymi, objęte 
pozycją CN 2206 00, jeżeli rzeczywista objętościowa moc alkoholu w tych wyrobach 
przekracza 0,5 % objętości. 

Zgodnie z art. 94 ust. 3 ustawy o podatku akcyzowym podstawą opodatkowania piwa jest 
liczba hektolitrów gotowego wyrobu na 1 stopień Plato. 
W przypadku piwa dyrektywa 92/83/EWG z dnia 19 października 1992 r. w sprawie 
harmonizacji struktury podatków akcyzowych od alkoholu i napojów alkoholowych 
dopuszcza dwa sposoby ustalania podstawy opodatkowania akcyzą - od liczby hektolitrów i 
stopni Plato, bądź hektolitrów i rzeczywistej objętościowej zawartości alkoholu w gotowym 
produkcie. Projekt utrzymuje dotychczasowe rozwiązanie tzn. podstawą opodatkowania piwa 
pozostaje liczba hektolitrów za każdy stopień Plato. Taki system jest obecnie stosowany w 
16 państwach członkowskich UE. 
Projektowane rozporządzenie określa definicję 1 stopnia Plato, w którym jest wyrażona 
stawka podatku akcyzowego oraz ustala Polską Normę PN-A-79093-2:2000 Piwo. Metody 
badań. Oznaczanie zawartości alkoholu, ekstraktu rzeczywistego i ekstraktu brzeczki 
podstawowej metodą destylacyjną oraz metodą refraktometryczną, jako podstawę do 
obliczenia ekstraktu brzeczki podstawowej w oparciu o badanie zawartości alkoholu i 
ekstraktu rzeczywistego metodą destylacyjną oraz metodą refraktometryczną. 

Zawartość ekstraktu brzeczki podstawowej w piwie gotowym nie może być ustalona w inny 
sposób, jak tylko na podstawie zawartości alkoholu i ekstraktu rzeczywistego w gotowym 
wyrobie. W trakcie procesu technologicznego produkcji piwa, w wyniku fermentacji 
alkoholowej zmniejsza się zawartość ekstraktu. Ubytkowi ekstraktu towarzyszy powstanie 
alkoholu, dlatego też do prawidłowego obliczenia przyjętej podstawy opodatkowania 
niezbędnym jest określenie obu parametrów w piwie gotowym – zawartości alkoholu i 
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pozostałego po fermentacji ekstraktu (rzeczywistego). Powołana w projekcie metodyka badań 
zawartości ekstraktu brzeczki podstawowej w piwie gotowym ustalona Polską Normą PN-A-
79093-2:2000 jest od lat powszechnie akceptowana i stosowana w branży piwowarskiej. 

Powyższa Polska Norma odnosi się wyłącznie do metod badań piwa. 

Zarówno ustawa o podatku akcyzowym jak i projekt rozporządzenia posługują się pojęciem 
hektolitra (hl). Z uwagi na to, iż jest to legalna jednostka miary objętości odstąpiono od jej 
definiowania na potrzeby rozporządzenia. 
Prawo Unii Europejskiej nie reguluje kwestii szczegółowego sposobu ustalania podstawy 
opodatkowania piwa. 
W obecnym stanie prawnym zarówno pojęcie stopnia Plato jak i powszechnie używanych w 
piwowarstwie pojęć „zawartość alkoholu”, „ekstrakt rzeczywisty” i „ekstrakt brzeczki 
podstawowej” nie były zdefiniowane. Ustawa o podatku akcyzowym również nie definiuje 
tych pojęć. Biorąc pod uwagę fakt, iż aby obliczyć liczbę stopni Plato w piwie gotowym 
zarówno producenci jak i służby kontrolne bazowali na fachowej literaturze z tego zakresu. 
Należy także zauważyć, że przedmiotowe terminy, nie zostały zdefiniowane, albo 
zdefiniowano je inaczej, w przywołanej w projekcie Polskiej Normie PN-A-79093-2:2000 
(przykładowo stężenie alkoholu etylowego określono alternatywnie w procentach m/m lub 
v/v). Z tych oczywistych względów, zachodzi konieczność jednoznacznego i precyzyjnego 
zdefiniowania pojęć, mających decydujące znaczenie przy ustalaniu parametrów niezbędnych 
do ustalenia podstawy opodatkowania piwa określonej przez ustawodawcę w art. 94 ust. 3 
ustawy. 
Zaproponowane rozwiązania zostały wprost przeniesione z obecnie obowiązujących 
przepisów. 
 

Stosownie do postanowień § 4 rozporządzenia, wejdzie ono w życie z dniem 1 września 
2010 r., wraz z przepisami ustawy z dnia ……….…… 2010 r. o zmianie ustawy o podatku 
akcyzowym oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. Nr   , poz.     ). 
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Ocena skutków regulacji 

1) Wskazanie podmiotów, na które oddziałuje akt normatywny 

Projektowane rozporządzenie oddziałuje na podmioty gospodarcze prowadzące 
działalność w zakresie wyrobu i rozlewu piwa oraz podmioty dokonujące importu lub 
nabycia wewnątrzwspólnotowego piwa. 

2) Wyniki przeprowadzonych konsultacji 

Projekt rozporządzenia będzie przedmiotem konsultacji społecznych. Projekt 
rozporządzenia zostanie zamieszczony w Biuletynie Informacji Publicznej (BIP) na 
ogólnodostępnej stronie internetowej Ministerstwa Finansów (www.mf.gov.pl), 
zgodnie z art. 5 ustawy z dnia 7 lipca 2005 r. o działalności lobbingowej w procesie 
stanowienia prawa (Dz. U. Nr 169, poz. 1414). 

3) Wpływ aktu normatywnego na: 

a) sektor finansów publicznych, w tym budżet państwa i budżety jednostek samorządu 
terytorialnego 

Wejście w życie rozporządzenia nie będzie miało wpływu na dochody i wydatki 
budżetu państwa i budżetów jednostek samorządu terytorialnego. 

b) rynek pracy 

Wejście w życie rozporządzenia nie będzie miało wpływu na rynek pracy. 

c) konkurencyjność gospodarki i przedsiębiorczość, w tym na funkcjonowanie 
przedsiębiorstw 

Wejście w życie rozporządzenia nie będzie miało wpływu na konkurencyjność 
gospodarki i przedsiębiorczość.  

d) sytuację i rozwój regionalny 

Wejście w życie rozporządzenia nie będzie miało wpływu na sytuację i rozwój 
regionalny. 

4) Wskazanie źródeł finansowania 

Wejście w życie rozporządzenia nie powoduje konieczności wydatkowania środków 
finansowych. 

5) Ocena zgodności z prawem Unii Europejskiej 

Dopuszczalne metody ustalania podatku akcyzowego od piwa zostały określone w 
dyrektywie Rady 92/83/EWG z dnia 19 października 1992 r. w sprawie harmonizacji 
struktury podatków akcyzowych od alkoholu i napojów alkoholowych (art. 3 ust. 1). 
W polskim systemie prawnym przyjęty został sposób ustalania podstawy 
opodatkowania piwa wg liczby hektolitrów za każdy stopień Plato. 
Projektowane rozporządzenie jest zatem zgodne z prawem UE. 
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Projekt rozporządzenia nie podlega notyfikacji zgodnie z trybem przewidzianym w 
przepisach rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 23 grudnia 2002 r. w sprawie 
sposobu funkcjonowania krajowego systemu notyfikacji norm i aktów prawnych 
(Dz. U. Nr 239, poz. 2039, z późn. zm.). 
 
Projekt rozporządzenia nie wymaga przedstawienia instytucjom i organom Unii 
Europejskiej lub Europejskiemu Bankowi Centralnemu celem uzyskania opinii, 
dokonania konsultacji albo uzgodnienia, bowiem w przepisach Unii Europejskiej 
obowiązujących na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej nie określono takiego 
wymogu, zatem nie występują przesłanki, o których mowa w § 12a Regulaminu pracy 
Rady Ministrów. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

8-04-aa 



                       
Projekt 

 
ROZPORZĄDZENIE   

MINISTRA FINANSÓW1) 
 

z dnia                     2010 r. 
 
zmieniające rozporządzenie w sprawie wzorów dokumentów potwierdzających zapłatę 
akcyzy na terytorium kraju od samochodu osobowego nabytego wewnątrzwspólnotowo 

lub brak obowiązku zapłaty tej akcyzy  
 

Na podstawie art. 109 ust. 4 ustawy z dnia 6 grudnia 2008r. o podatku akcyzowym (Dz. U. z 
2009r. Nr 3, poz. 11, z 2010r. Nr…).  zarządza się, co następuje: 
 
§ 1. W rozporządzeniu Ministra Finansów z dnia 24 lutego 2009 r. w sprawie wzorów 
dokumentów potwierdzających zapłatę akcyzy na terytorium kraju od samochodu osobowego 
nabytego wewnątrzwspólnotowo lub brak obowiązku zapłaty tej akcyzy (Dz. U. z 2009r. Nr 
32, poz. 248)  
 

załącznik nr 1 otrzymuje brzmienie określone w załączniku do niniejszego 
rozporządzenia. 

 
§ 2. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem           2010 r. 
 
 

 
                                                                                                       MINISTER  FINANSÓW 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
                        

                                                 
1) Minister Finansów kieruje działem administracji rządowej – finanse publiczne, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 2 
rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 16 listopada 2007 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania 
Ministra Finansów (Dz. U. Nr 216, poz. 1592) 
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                                                                                                       Załącznik do rozporządzenia 

ZAŁĄCZNIK Nr 1  

WZÓR 

......................             ........................... 
Urząd celny (pieczęć)                   Miejscowość, data 

Dokument potwierdzający zapłatę akcyzy na terytorium kraju od nabytego 
wewnątrzwspólnotowo samochodu osobowego niezarejestrowanego wcześniej na terytorium 

kraju 
  I. Dane nabywcy 
     1. Nazwisko, pierwsze imię, data urodzenia*/nazwa pełna** 
        ...................................................... 
     2. Adres zamieszkania*/siedziby** 
        Kraj ................. Województwo ................... 
        Powiat ............... Gmina ......................... 
        Ulica ................ Nr domu ...... Nr lokalu ...... 
        Miejscowość .......... Kod pocztowy ..... Poczta ..... 
     3. NIP/REGON ........................................ 
 II. Dane nabywcy (współwłaściciela) *** 
     1. Nazwisko, pierwsze imię, data urodzenia*/nazwa pełna** 
        ...................................................... 
     2. Adres zamieszkania*/siedziby** 
        Kraj ................. Województwo ................... 
        Powiat ............... Gmina ......................... 
        Ulica ................ Nr domu ...... Nr lokalu ...... 
        Miejscowość .......... Kod pocztowy ..... Poczta ..... 
     3. NIP/REGON ........................................ 
III. Dane nabywcy (współwłaściciela) *** 
     1. Nazwisko, pierwsze imię, data urodzenia*/nazwa pełna** 
        ...................................................... 
     2. Adres zamieszkania*/siedziby** 
        Kraj ................. Województwo ................... 
        Powiat ............... Gmina ......................... 
        Ulica ................ Nr domu ...... Nr lokalu ...... 
        Miejscowość .......... Kod pocztowy ..... Poczta ..... 
     3. NIP/REGON ........................................ 
 IV. Dane identyfikujące samochód **** 
     1. Marka, typ, model .................................... 
        ...................................................... 
     2. Nr identyfikacyjny VIN (nr nadwozia/podwozia) ........ 
        ...................................................... 
     3. Pojemność silnika (cm3) .............................. 
     4. Rok produkcji ........................................ 
  V. Akcyza zapłacona w dniu .......... 

                          ............................. 
                            Naczelnik Urzędu Celnego 

______ 
  * Dotyczy podmiotów będących osobami fizycznymi. 
 ** Dotyczy podmiotów niebędących osobami fizycznymi. 
*** Wypełnić w przypadku samochodu osobowego nabytego na 
    współwłasność. 
**** W przypadku więcej niż jednego samochodu nabytego wewnątrzwspólnotowo 
przez podmiot prowadzący sprzedaż nowych samochodów osobowych na rzecz 
wyspecjalizowanych salonów sprzedaży posiadający z nimi długoterminowe 
umowy  zamiast  pkt IV należy wypełnić tabelę.  
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......................              
Urząd celny (pieczęć)                    
 
Tabela 
Samochody osobowe nabyte wewnątrzwspólnotowo przez podmiot prowadzący 
sprzedaż nowych samochodów osobowych na rzecz wyspecjalizowanych salonów
sprzedaży posiadający z nimi długoterminowe umowy  

Dane identyfikujące samochód  
Lp. 
samochodu 

Marka, typ, model Numer 
identyfikacyjny 
VIN (nr nadwozia 
/podwozia) 

Pojemność 
silnika  
(cm 3) 

Rok 
produkcji 

1. 2. 3. 4. 5. 
 
 

    

 
 

    

 
 

    

 
 

    

 
 

    

 
 

    

 
 

    

 
 

    

 
 

    

 
 

    

 
 

    

 
 

    

 
 

    

 
  

    

 
 

    

 
 

    

 
 

    

 
 

......................              
Urząd celny (pieczęć) 
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Uzasadnienie 
 

Niniejsza zmiana rozporządzenia podyktowana jest koniecznością uwzględnienia sytuacji, w 
których jeden dokument potwierdzający zapłatę akcyzy mógłby być generowany dla większej 
liczby samochodów osobowych sprowadzanych przez nabywców wewnątrzwspólnotowych, 
prowadzących sprzedaż nowych samochodów osobowych za pośrednictwem autoryzowanych 
salonów sprzedaży (dealerów). Samochody te będą identyfikowane w tabeli załączanej do 
dokumentu. Wówczas wszystkie samochody będą wyszczególnione w tabeli a na dokumencie  
będą zawarte informacje dotyczące nabywcy (ewentualnie współwłaściciela) i informacja o 
zapłacie akcyzy od tych samochodów wskazanych tabeli (wówczas nie wypełnia się pkt 4 
dokumentu, który jest zastrzeżony dla sytuacji, gdy został nabyty wewnątrzwspólnotowo 
jeden samochód osobowy).  
Powyższa zmiana umożliwi ww. przedsiębiorcom zajmującym się obrotem samochodami 
osobowymi, którzy  sprowadzają z państw członkowskich hurtowe ich ilości otrzymanie 
jednego dokumentu potwierdzającego zapłatę akcyzy od wszystkich samochodów 
wyszczególnionych w tabeli identyfikującej samochody. Tabela zawiera dane dotyczące 
marki, typu, modelu samochodu, nr identyfikacyjnego VIN, pojemności silnika oraz roku 
produkcji. Dzięki temu jeden dokument będzie potwierdzał zapłatę akcyzy od samochodów 
wyszczególnionych w tabeli. Przede wszystkim dzięki wskazaniu w tabeli  nr VIN, dany 
samochód będzie identyfikowalny pod kątem zapłacenia od niego należnego podatku 
akcyzowego. Zmiana ta ułatwi działalność przedsiębiorcom oraz  będzie sprzyjać ekonomice 
wydawania zaświadczeń przez naczelników urzędów celnych. 
 
 
 

OCENA SKUTKÓW REGULACJI 
 

1) Wskazanie podmiotów, na które oddziałuje akt normatywny 
 

Rozporządzenie oddziałuje na branżę motoryzacyjną, w szczególności na nabywców 
wewnątrzwspólnotowych prowadzących sprzedaż nowych samochodów osobowych za 
pośrednictwem autoryzowanych salonów sprzedaży (dealerów). 
 
2) Wyniki przeprowadzonych konsultacji 
 
 
3)Konsultacje społeczne 

 
Projekt rozporządzenia zostanie przesłany do uzgodnień międzyresortowych i konsultacji 
społecznych z zainteresowanymi podmiotami gospodarczymi i organizacjami zrzeszającymi 
przedsiębiorców, ze wskazaniem, że nie zgłoszenie uwag w wyznaczonym terminie zostanie 
uznane jako brak zastrzeżeń do przedmiotowego projektu. Ponadto projekt niniejszego 
rozporządzenia został udostępniony w Biuletynie Informacji Publicznej Ministerstwa 
Finansów.  
W toku uzgodnień resorty oraz izby celne nie zgłosiły istotnych uwag o charakterze 
merytorycznym. 

W toku konsultacji społecznych projekt rozporządzenia został przesłany do:  
 

W toku konsultacji żaden z ww. podmiotów nie zgłosił uwag o charakterze merytorycznym. 
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Żaden z ww. podmiotów nie zgłosił zainteresowania pracami nad projektem w formie 
wymaganej przepisami ustawy z dnia 7 lipca 2005 r. o działalności lobbingowej w procesie 
stanowienia prawa (Dz. U. Nr 169, poz. 1414). 
 
3) Wpływ aktu normatywnego na: 
 
a) sektor finansów publicznych, w tym budżet państwa i budżety jednostek samorządu 
terytorialnego  
Przedmiotowe rozporządzenie nie będzie miało wpływu na dochody i wydatki budżetu 
państwa, jak również na dochody i wydatki budżetów jednostek samorządu terytorialnego.  
 
b)   rynek pracy 
Wejście w życie rozporządzenia nie będzie miało wpływu na rynek pracy.   
 
c) konkurencyjność gospodarki i przedsiębiorczość, w tym na funkcjonowanie 
przedsiębiorstw 
Wejście w życie rozporządzenia nie będzie miało wpływu na konkurencyjność gospodarki i 
na przedsiębiorczość, wpłynie natomiast na funkcjonowanie przedsiębiorstw. Przedłużenie 
terminu, do którego będzie można użytkować niezalegalizowane zbiorniki służące do 
magazynowania paliw silnikowych i olejów opałowych, zapewni ciągłość i sprawność 
funkcjonowania składów podatkowych. 
 
d) sytuację i rozwój regionalny 
Wejście w życie rozporządzenia nie będzie miało wpływu na sytuację i rozwój regionów. 
 
4) Wskazanie źródeł finansowania 
Wejście w życie rozporządzenia nie spowoduje konieczności wydatkowania środków 
finansowych.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2/04/em 



Projekt 

ROZPORZĄDZENIE 
MINISTRA FINANSÓW1) 

z dnia ...................................2010 r. 

w sprawie zwolnień wyrobów akcyzowych z obowiązku oznaczania znakami akcyzy 
 
Na podstawie art. 119 ustawy z dnia 6 grudnia 2008 r. o podatku akcyzowym (Dz. U. z 
2009 r. Nr 3, poz. 11, Nr 168, poz.1323, Nr 215, poz.1667 oraz z 2010 r. Nr 21, poz. 104) 
zarządza się, co następuje: 

§ 1. Rozporządzenie określa zwolnienia niektórych wyrobów akcyzowych z obowiązku 
oznaczania znakami akcyzy, okres na jaki zwolnienie jest wprowadzane oraz warunki i tryb 
stosowania zwolnień w odniesieniu do niektórych grup wyrobów akcyzowych. 
 
§ 2. Zwalnia się do dnia 31 grudnia 2012 r. z obowiązku oznaczania znakami akcyzy 
importowane, nabywane wewnątrzwspólnotowo i wyprodukowane na terytorium kraju 
wyroby akcyzowe inne niż określone w art. 118 ustawy z dnia 6 grudnia 2008 r.   
o podatku akcyzowym, zwanej dalej „ustawą”, wymienione w załączniku do rozporządzenia. 
 
§ 3. 1. Zwalnia się do dnia 31 grudnia 2012 r. z obowiązku oznaczania znakami akcyzy 
wyroby akcyzowe wyprodukowane poza terytorium kraju z przeznaczeniem do zużycia na 
wystawach, targach, salonach i imprezach o podobnym charakterze, jeżeli łącznie spełniają 
następujące warunki: 
1) są bezpłatnie otrzymywane; 
2) są przeznaczone wyłącznie do bezpłatnego rozdania publiczności podczas imprezy; 
3) mogą być używane wyłącznie w celu reklamy i mają niską wartość jednostkową; 
4) pod względem ich całkowitej wartości i ilości odpowiadają charakterowi wystawy, liczbie 

odwiedzających i wielkości udziału wystawcy; 
5) nie mogą zostać wprowadzone do sprzedaży. 
2. Organizator imprez, o których mowa w ust. 1, jest obowiązany złożyć pisemne 
zawiadomienie o rodzaju i ilości wyrobów akcyzowych sprowadzanych na imprezy, 
właściwemu naczelnikowi urzędu celnego, w terminie co najmniej 14 dni przed 
przywiezieniem tych wyrobów. 

§ 4. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 1 września 2010 r.2) 

MINISTER FINANSÓW 
 

 
 

                                                 
1) Minister Finansów kieruje działem administracji rządowej – finanse publiczne, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 2 
rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 16 listopada 2007 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra 
Finansów (Dz. U. Nr 216, poz. 1592). 
2) Zakres spraw regulowany niniejszym rozporządzeniem był poprzednio uregulowany w rozporządzeniu Ministra Finansów 
z dnia 12 lutego 2009 r. w sprawie zwolnień wyrobów akcyzowych znakami akcyzy (Dz. U. Nr 32, poz. 219), które traci moc 
z dniem 1 września 2010 r., w związku z wejściem w życie nowelizacji ustawy z dnia 6 grudnia 2008 r. o podatku 
akcyzowym (Dz. U. z 2009 r. Nr 3, poz. 11, Nr 98, poz. 819, Nr 168, poz.1323, Nr 215, poz.1667 oraz z 2010 r. Nr 
21, poz. 104). 
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Załącznik do rozporządzenia Ministra Finansów  
z dnia………………….r. (poz………) 

 
WYKAZ IMPORTOWANYCH, NABYTYCH WEWNATRZWSPÓLNOTOWO I 

WYPRODUKOWANYCH NA TERYTORIUM KRAJU WYROBÓW AKCYZOWYCH 
ZWOLNIONYCH Z OBOWIĄZKU OZNACZANIA ZNAKAMI AKCYZY 

 
Poz. Kod CN Nazwa wyrobu (grupy wyrobów) 

1 2 3 
1. 2203 00 Piwo otrzymywane ze słodu 
2. ex 2206 00  

 
Pozostałe napoje fermentowane (na przykład cydr (cidr), perry i 
miód pitny); mieszanki napojów fermentowanych oraz mieszanki 
napojów fermentowanych i napojów bezalkoholowych, gdzie 
indziej niewymienione ani niewłączone - wyłącznie napoje 
alkoholowe będące mieszaniną piwa i napojów bezalkoholowych

3. 2207 20 00  Alkohol etylowy i pozostałe wyroby alkoholowe, o dowolnej 
mocy, skażone 

4. 2710  
 

Oleje ropy naftowej i oleje otrzymywane z minerałów 
bitumicznych, inne niż surowe; preparaty, gdzie indziej 
niewymienione ani niewłączone, zawierające 70% masy lub 
więcej olejów ropy naftowej lub olejów otrzymywanych z 
minerałów bitumicznych, których te oleje stanowią składniki 
zasadnicze preparatów; oleje odpadowe 

5. 2711  Gaz ziemny (mokry) i pozostałe węglowodory gazowe  
6. 3403 Preparaty smarowe (włącznie z cieczami chłodząco-

smarującymi, preparatami do rozluźniania śrub i nakrętek, 
preparatami przeciwrdzewnymi i antykorozyjnymi, preparatami 
zapobiegającymi przyleganiu do formy opartymi na smarach) 
oraz preparaty, w rodzaju stosowanych do natłuszczania 
materiałów włókienniczych , skóry wyprawionej, skór 
futerkowych lub pozostałych materiałów, z wyłączeniem 
preparatów zawierających jako składnik zasadniczy 70% masy 
lub więcej olejów ropy naftowej lub olejów otrzymanych z 
minerałów bitumicznych 

7. bez 
względu na 
kod CN 

Wyroby o zawartości alkoholu powyżej 1,2 % objętości, 
niebędące wyrobami oznaczonymi kodami CN: 2204, 2205, 
2206 00, 2207 10 00, 2208 

8. bez 
względu na 
kod CN 

Cygara i cygaretki  

 
Objaśnienia: 
ex –dotyczy tylko i wyłącznie danego wyrobu z danego grupowania. 
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Uzasadnienie 

 
Projektowane rozporządzenie Ministra Finansów w sprawie zwolnień wyrobów akcyzowych 
z obowiązku oznaczania znakami akcyzy stanowi wykonanie fakultatywnego upoważnienia 
dla ministra właściwego do spraw finansów publicznych zawartego w art. 119 ust. 1 i 2 
nowelizowanej ustawy z dnia 6 grudnia 2008 r. o podatku akcyzowym (Dz. U. z 2009 r. Nr 3, 
poz. 11, Nr 98, poz. 819, Nr 168, poz.1323, Nr 215, poz.1667 oraz z 2010 r. Nr 21, poz. 104) 
zwanej dalej „ustawą” uprawniającego do określenia zwolnień niektórych wyrobów 
akcyzowych z obowiązku oznaczania znakami akcyzy, okresu na jaki zwolnienie jest 
wprowadzane oraz warunków i trybu stosowania zwolnień w odniesieniu do niektórych grup 
wyrobów akcyzowych. 
 
W pozostałym zakresie projekt rozporządzenia zawiera rozwiązania analogiczne  
do uregulowań zawartych w obowiązującym rozporządzeniu Ministra Finansów z dnia  
12 lutego 2009 r. w sprawie zwolnień wyrobów akcyzowych z obowiązku oznaczania 
znakami akcyzy (Dz. U. Nr 32, poz. 219). Zakłada czasowe utrzymanie zwolnienia  
z obowiązku oznaczania znakami akcyzy niektórych wyrobów akcyzowych.  
Wyroby te konsekwentnie od momentu wprowadzenia obowiązku oznaczania zwolnione były 
z banderolowania. Zwolnienie z obowiązku oznaczania obejmuje grupę wyrobów, w stosunku 
do których, w chwili obecnej, interwencja państwa w postaci obowiązku oznaczania nie 
wydaje się zasadna, bądź z uwagi na nakłady finansowe związane z wprowadzeniem systemu 
oznaczania, obciążające budżet państwa i podatników, jak również trudności techniczne 
związane z aplikowaniem znaków akcyzy na niektóre wyroby, bądź z uwagi na niewielką 
skalę nielegalnego obrotu niektórymi wyrobami. 
 
Czasowe zwolnienie z obowiązku banderolowania ma zastosowanie również do wyrobów 
wyprodukowanych poza terytorium kraju, przeznaczonych na wystawy, targi, salony  
i imprezy o podobnym charakterze, gdy spełnione zostaną przesłanki określone 
rozporządzeniem, a więc m.in. wyroby takie nie mogą być wprowadzone do sprzedaży, 
są otrzymywane bezpłatnie, mają niską wartość jednostkową. Ewentualna procedura 
otrzymywania i oznaczania tych wyrobów znakami akcyzy byłaby skomplikowana 
i niewspółmierna do potrzeb. 
 
Upoważnienie z art. 119 ustawy w zakresie trybu i warunków stosowania zwolnień  
w odniesieniu do niektórych grup wyrobów akcyzowych zostało zrealizowane w odniesieniu 
do wyrobów przeznaczonych na wystawy, targi, salony i imprezy o podobnym charakterze, 
ponieważ w tym konkretnym przypadku potrzebne jest określenie warunków i trybu 
stosowania zwolnień.   
 
W stosunku do pozostałych wyrobów zwolnionych z obowiązku oznaczania nie określono 
warunków i trybu stosowania zwolnień. 
Wprowadzenie warunków i trybu zwolnień w stosunku do wyrobów akcyzowych 
zwolnionych z obowiązku oznaczania znakami akcyzy, określonych w załączniku  
do rozporządzenia, mogłoby powodować sytuacje, w których w przypadku niespełnienia 
warunków podmiot i tak nie mógłby oznaczyć wyrobów akcyzowych z uwagi na to,  
że rozporządzenie w sprawie oznaczania wyrobów akcyzowych znakami akcyzy nie określa 
wzorów banderol na wyroby zwolnione, takie jak np. na cygara, cygaretki czy piwo. Oznacza 
to, że niespełnienie warunków zwolnienia nie skutkowałoby oznaczeniem wyrobu, bo nie ma 
wzorów znaków akcyzy na te wyroby. 
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Projektowana nowelizacja przewiduje zwolnienie z obowiązku oznaczania wyrobów,  
o których mowa powyżej do dnia 31 grudnia 2012 r. 
 
Dwuletni okres obowiązywania zwolnienia z obowiązku oznaczania znakami akcyzy 
niektórych wyrobów akcyzowych wydaje się być optymalny. W przypadku pojawienia 
się przesłanek uzasadniających rezygnację ze zwolnienia z obowiązku oznaczania znakami 
akcyzy jakiejś grupy wyrobów, dwuletni okres pozwoli na przygotowanie się do realizacji 
obowiązku oznaczania zarówno przez administrację (wprowadzenie wzoru banderol, 
wytworzenie i dystrybucję banderol) jak i przemysł (przeprowadzenie prób aplikacji znaków 
akcyzy na wyroby u producentów zagranicznych a w przypadku ewentualnej produkcji 
krajowej dodatkowo konieczność zakupu lub dostosowania urządzeń banderolujących). 
 
Stosownie do postanowień § 4 projektu rozporządzenia, wejdzie ono w życie z dniem  
1 września 2010 r., tj. bez zachowania okresu vacatio legis, określonego w art. 4 ust. 1 ustawy 
z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów 
prawnych (Dz. U. z 2007 r. Nr 68, poz. 449). Związane jest to z koniecznością dostosowania 
terminu wejścia w życie niniejszego rozporządzenia do terminu wejścia w życie 
nowelizowanej ustawy, na podstawie której jest ono wydawane. Z uwagi na powyższe uznać 
należy, że wejście w życie niniejszego rozporządzenia bez okresu vacatio legis, nie narusza 
zasad demokratycznego państwa prawa. 
 
Projekt rozporządzenia nie zawiera norm technicznych w rozumieniu przepisów 
rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 23 grudnia 2002 r. w sprawie sposobu funkcjonowania 
krajowego systemu notyfikacji norm i aktów prawnych (Dz. U. Nr 239, poz. 2039 oraz  
z 2004 r. Nr 65, poz. 597), w związku z czym nie podlega notyfikacji. 
 
Projekt rozporządzenia jest zgodny z prawem Unii Europejskiej. 

 
 
 

Ocena skutków regulacji 
 
1. Wskazanie podmiotów, na które oddziałuje akt normatywny 

Rozporządzenie oddziałuje na podmioty obowiązane do oznaczania wyrobów 
akcyzowych znakami akcyzy, tj. podmioty prowadzące składy podatkowe, 
zarejestrowanych wysyłających podmioty dokonujące produkcji wyrobów akcyzowych na 
zasadach określonych w art. 47 ust. 1 pkt 1, 2, 4 i 5 ustawy z dnia 6 grudnia 2008 r. o 
podatku akcyzowym, importerów, podmioty dokonujące nabycia 
wewnątrzwspólnotowego wyrobów akcyzowych oraz podmioty posiadające wyroby 
akcyzowe nieoznaczone znakami akcyzy, oznaczone nieprawidłowo lub nieodpowiednimi 
znakami akcyzy w przypadku, gdy wyroby te przeznaczone są do dalszej sprzedaży. 

 
2. Wyniki przeprowadzonych konsultacji 

 
Projekt rozporządzenia będzie przedmiotem konsultacji społecznych. 
Projekt rozporządzenia zostanie zamieszczony w Biuletynie Informacji Publicznej (BIP) 
na stronie internetowej Ministerstwa Finansów (www.mf.gov.pl), zgodnie z art.. 5 ustawy 
z dnia 7 lipca 2005 r. o działalności lobbingowej w procesie stanowienia prawa (Dz. U.  
Nr 169, poz. 1414). 
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3. Wpływ aktu normatywnego na: 

a) na sektor finansów publicznych, w tym budżet państwa i budżety jednostek 
samorządu terytorialnego 
Wejście w życie rozporządzenia nie spowoduje skutków finansowych dla budżetu 
państwa a także budżetu jednostek samorządu terytorialnego. Brak projektowanej 
regulacji oznaczałby natomiast obowiązek banderolowania wyrobów, które 
dotychczas były zwolnione z tego obowiązku. Minister właściwy do spraw finansów 
publicznych obowiązany byłby zlecić wytwarzanie i dystrybucję banderol na te 
wyroby, co wiązałoby się z wydatkami z budżetu państwa. Wysokość wydatków 
uzależniona byłaby od cen banderol i kosztów dystrybucji wynegocjowanych z 
wytwórcą banderol oraz liczby potrzebnych banderol. 

b) rynek pracy 
Wejście w życie rozporządzenia nie będzie miało wpływu na rynek pracy. 

c) konkurencyjność gospodarki i przedsiębiorczość, w tym na funkcjonowanie 
przedsiębiorstw. 
Brak projektowanej regulacji oznaczałby obowiązek banderolowania wyrobów, które 
dotychczas były zwolnione z tego obowiązku. Oznaczałoby to m.in. przeprowadzenie 
prób aplikacji znaków akcyzy u producentów zagranicznych, a w przypadku 
ewentualnej produkcji krajowej dodatkowo konieczność zakupu lub dostosowania 
urządzeń banderolujących. 

d) sytuację i rozwój regionalny 
Wejście w życie rozporządzenia nie będzie miało wpływu na sytuację i rozwój 
regionalny. 

4. Wskazanie źródeł finansowania 
Wejście w życie rozporządzenia nie spowoduje konieczności wydatkowania środków 
finansowych. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
5/04/Em                   



Projekt  

ROZPORZĄDZENIE 

MINISTRA FINANSÓW 1) 

z dnia ........................................2010 r. 

w sprawie oznaczania wyrobów akcyzowych znakami akcyzy 
 

Na podstawie art. 122 ust. 1, art. 123 ust. 4, art. 125 ust. 6, art. 126 ust. 6, art. 129, art. 131 
ust. 10, art. 132 ust. 5, art. 137, art. 138 ust. 5 ustawy z dnia 6 grudnia 2008 r. o podatku 
akcyzowym (Dz. U. z 2009 r. Nr 3, poz. 11, Nr 98, poz. 819, Nr 168, poz.1323, Nr 215, 
poz.1667 oraz z 2010 r. Nr 21, poz. 104) zarządza się, co następuje: 

§ 1. Rozporządzenie określa: 
1) postacie znaków akcyzy umieszczanych na opakowaniach jednostkowych 

importowanych, nabywanych wewnątrzwspólnotowo i wyprodukowanych na terytorium 
kraju wyrobów tytoniowych, spirytusowych i winiarskich, ich wzory i elementy znaków 
akcyzy; 

2) kryteria jakościowe znaków akcyzy; 
3) szczegółowe sposoby nanoszenia znaków akcyzy na typowe dla wyrobów tytoniowych, 

spirytusowych i winiarskich opakowania jednostkowe; 
4) wzór wniosku o wskazanie sposobu nanoszenia znaków akcyzy na nietypowe opakowania 

jednostkowe wyrobów akcyzowych; 
5) szczegółowe przypadki, w których znaki akcyzy mogą być zdjęte z opakowań 

jednostkowych wyrobów akcyzowych lub z wyrobów akcyzowych, warunki i tryb 
zdejmowania znaków akcyzy, wzór wniosku o zdjęcie znaków akcyzy; 

6) wzór wstępnego zapotrzebowania na znaki akcyzy; 
7) wysokość kwot stanowiących wartość podatkowych znaków akcyzy, wysokość kwot 

wpłacanych na pokrycie kosztów wytworzenia znaków akcyzy oraz wysokość należności 
z tytułu sprzedaży legalizacyjnych znaków akcyzy; 

8) wzór wniosku o wydanie podatkowych znaków akcyzy lub o sprzedaż legalizacyjnych 
znaków akcyzy oraz o wydanie upoważnienia do odbioru znaków akcyzy, a także wzór 
tego upoważnienia; 

9) szczegółowy wykaz i sposób składania dokumentów załączanych przez wnioskodawcę 
do wniosku o wydanie lub sprzedaż znaków akcyzy oraz o wydanie upoważnień do 
odbioru znaków akcyzy; 

10) sposób prowadzenia ewidencji znaków akcyzy i jej wzór, sposób przewozu 
i przechowywania znaków akcyzy oraz sposób sporządzania protokołu stwierdzającego 
utratę, zniszczenie, uszkodzenie, wydanie lub zwrot znaków akcyzy, zniszczenie 
uszkodzonych lub zniszczonych znaków akcyzy oraz wzór tego protokołu; 

11) zakres i termin dokonywania rozliczeń znaków akcyzy pomiędzy importerem, podmiotem 
dokonującym nabycia wewnątrzwspólnotowego oraz przedstawicielem podatkowym 

                                                 
1)  Minister Finansów kieruje działem administracji rządowej – finanse publiczne, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 2 

rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 16 listopada 2007 r. w sprawie szczegółowego zakresu 
działania Ministra Finansów (Dz. U. Nr 216, poz. 1592). 

 
 



 

 

2

a podmiotem mającym siedzibę poza terytorium kraju, jak również właścicielem 
wyrobów akcyzowych, o którym mowa w art. 13 ust. 3 ustawy z dnia 6 grudnia 2008 r. o 
podatku akcyzowym, zwanej dalej „ustawą” a podmiotem prowadzącym skład podatkowy 
albo podmiotem mającym siedzibę na terytorium państwa trzeciego; 

12) sposób zwrotu znaków akcyzy; 
13) normy dopuszczalnych strat znaków akcyzy powstałych w procesie oznaczania 

w stosunku do łącznej liczby znaków wykorzystanych w ciągu miesiąca kalendarzowego 
do oznaczania wyrobów akcyzowych; 

14) zespół czynności, które składają się na proces oznaczania wyrobów akcyzowych znakami 
akcyzy. 

 
§ 2. 1. Wprowadza się do oznaczania wyrobów akcyzowych objętych obowiązkiem 
oznaczania: 
1) podatkowe znaki akcyzy w postaci banderol podatkowych; 
2) legalizacyjne znaki akcyzy w postaci banderol legalizacyjnych. 
2. Ilekroć w dalszych przepisach jest mowa o banderolach bez bliższego określenia, należy 
przez to rozumieć banderole podatkowe i legalizacyjne. 
 
§ 3. 1. Banderole zawierają w szczególności oznaczenie serii, numer ewidencyjny, dane 
o rodzaju i ilości wyrobu w opakowaniu jednostkowym oraz rok ich wytworzenia. 
2. Wzory banderol podatkowych określa załącznik nr 1 do rozporządzenia. 
3. Wzory banderol legalizacyjnych określa załącznik nr 2 do rozporządzenia. 
4. Kryteria jakościowe, jakim powinny odpowiadać banderole określa załącznik nr 3 do 
rozporządzenia. 
 
§ 4. 1. Banderole są nanoszone na opakowania jednostkowe wyrobów akcyzowych, w sposób 
określony w załączniku nr 4 do rozporządzenia, z tym że banderole legalizacyjne mogą być 
 nanoszone na opakowania jednostkowe w istniejącym stanie tych opakowań. 
2. Wzór wniosku o wskazanie sposobu nanoszenia banderol na nietypowe opakowania 
jednostkowe wyrobów akcyzowych, inne niż wymienione w załączniku nr 4 do 
rozporządzenia, określa załącznik nr 5 do rozporządzenia. 
 
§ 5. 1. Banderole naniesione na opakowania jednostkowe wyrobów akcyzowych lub na 
wyroby akcyzowe, mogą być z nich zdjęte po uzyskaniu zgody właściwego naczelnika urzędu 
celnego, w przypadku gdy: 
1) wyroby akcyzowe mają być zwrócone do podmiotu zagranicznego, od którego zostały 

otrzymane w związku z wadami fizycznymi wyrobów, lub  
2) wyroby akcyzowe przeznaczone są na eksport lub do dostawy wewnątrzwspólnotowej. 
2. Wzór wniosku o zdjęcie banderol określa załącznik nr 6 do rozporządzenia. 
3. Zdjęcia banderol dokonuje się po pisemnym powiadomieniu właściwego naczelnika 
urzędu celnego o zamiarze ich zdjęcia. Pisemnego powiadomienia należy dokonać w terminie 
co najmniej 3 dni przed planowanym dniem wydania wyrobów akcyzowych w celu 
dokonania ich zwrotu do podmiotu zagranicznego lub dokonania eksportu albo dostawy 
wewnątrzwspólnotowej. 
4. Pisemne powiadomienie, o którym mowa w ust. 3, zawiera informacje o rodzaju i ilości 
wyrobów akcyzowych, z których mają być zdjęte banderole oraz o terminie zdjęcia banderol i 
wydania wyrobów akcyzowych. 
5. Zdjęcie banderol odbywa się w obecności upoważnionego na podstawie odrębnych 
przepisów pracownika organu podatkowego. 
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6. Zdjęcie banderol potwierdza się protokołem podpisanym przez dwie osoby reprezentujące 
wnioskodawcę albo przez jedną osobę, jeżeli zapewnienie reprezentacji dwuosobowej nie jest 
możliwe, oraz przez obecnego przy tych czynnościach upoważnionego na podstawie 
odrębnych przepisów pracownika organu podatkowego. 
7. Protokół potwierdzający zdjęcie banderol powinien określać miejsce i datę dokonania 
czynności, rodzaj i liczbę banderol oraz oznaczenie serii i numeru ewidencyjnego banderol, 
pozwalające na ich identyfikację, przyczynę zdjęcia banderol, a także strony czynności i 
nazwiska osób w niej uczestniczących oraz ich podpisy. 
8. Kopia protokołu potwierdzającego zdjęcie banderol przekazywana jest do wytwórcy 
banderol, w przypadku gdy banderole zdjęte z opakowań jednostkowych wyrobów 
akcyzowych lub z wyrobów akcyzowych zwracane są wytwórcy, natomiast w przypadku 
zniszczenia zdjętych banderol, kopia ta przekazywana jest wraz z kopią protokołu zniszczenia 
banderol do właściwego naczelnika urzędu celnego. 
 
§ 6. Podmiot obowiązany do oznaczania wyrobów znakami akcyzy składa w urzędzie 
obsługującym ministra właściwego do spraw finansów publicznych wstępne zapotrzebowanie 
na banderole, którego wzór określa załącznik nr 7 do rozporządzenia. 
 
§ 7. 1. Wysokość kwot stanowiących wartość banderol podatkowych wpłacanych w celu ich 
otrzymania określa załącznik nr 8 do rozporządzenia. 
2.  Wysokość kwot wpłacanych na pokrycie kosztów wytworzenia banderol określa 
załącznik nr 9 do rozporządzenia. 
3.  Wysokość należności z tytułu sprzedaży banderol legalizacyjnych określa załącznik nr 10 
do rozporządzenia. 
4.  W przypadku gdy wysokość kwoty stanowiącej wartość banderol podatkowych, jest 
równa wysokości podatku akcyzowego albo przewyższa wysokość podatku akcyzowego od 
wyrobu akcyzowego podlegającego oznaczaniu tą banderolą, wówczas wysokość kwoty 
stanowiącej wartość banderol podatkowych wynosi 80 % wysokości podatku akcyzowego od 
tego wyrobu. 
 
§ 8. 1. Wnioskodawca, składając wniosek o wydanie albo sprzedaż banderol oraz wydanie 
upoważnień do odbioru banderol do właściwego naczelnika urzędu celnego w sprawach 
znaków akcyzy, załącza odpowiednio: 
1) zaświadczenie organu podatkowego o niezaleganiu lub stwierdzeniu zaległości w 

podatkach dochodowych, podatku od towarów i usług oraz podatku akcyzowym; 
2) kopię odpisu z rejestru przedsiębiorców w Krajowym Rejestrze Sądowym albo kopię 

zaświadczenia o wpisie do Ewidencji Działalności Gospodarczej; 
3) kopię potwierdzenia przyjęcia zgłoszenia rejestracyjnego podatnika podatku akcyzowego; 
4) kopię wpisu do rejestru przedsiębiorców wykonujących działalność regulowaną w 

rozumieniu przepisów ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności 
gospodarczej (Dz. U. z 2007 r. Nr 155, poz. 1095, z późn. zm.2)) lub kopię zezwolenia na 
obrót wyrobami objętymi obowiązkiem uzyskania takiego zezwolenia; 

5) kopię zgłoszenia o planowanym nabyciu wewnątrzwspólnotowym, o którym mowa  
w art. 78 ust. 1 pkt 1 ustawy; 

6) kopię potwierdzenia złożenia zabezpieczenia należności podatkowych wymaganego na 
podstawie odrębnych przepisów; 

7) kopię zezwolenia na: 
                                                 
2)  Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. Nr 180, poz. 1280, z 2008 r. Nr 
70, poz. 416, Nr 116, poz. 732, Nr 141, poz. 888, Nr 171, poz. 1056, Nr 216, poz. 1367, z 2009 r. Nr 3, poz. 11, 
Nr 18, poz. 97, Nr 168, poz. 1323 i Nr 201, poz. 1540. 
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a) prowadzenie składu podatkowego; 
b) nabywanie wyrobów akcyzowych jako zarejestrowany odbiorca; 
c) jednorazowe nabycie wyrobów akcyzowych jako zarejestrowany odbiorca; 
d) wykonywanie czynności w charakterze przedstawiciela podatkowego; 
e) wyprowadzanie wyrobów akcyzowych z cudzego składu podatkowego poza procedurą 

zawieszenia poboru akcyzy, o którym mowa w art. 54 ust.1 ustawy; 
8) kopię spisu wyrobów, o którym mowa w art. 116 ust. 5 ustawy, potwierdzonego przez 

właściwego naczelnika urzędu celnego. 
2. Oryginały dokumentów, o których mowa w ust. 1 pkt 2-8, są okazywane właściwemu 
naczelnikowi urzędu celnego w sprawach znaków akcyzy przed wydaniem decyzji, o której 
mowa w art. 126 ust. 1 ustawy. Dokumenty, o których mowa w ust. 1, powinny zawierać dane 
aktualne w dniu składania wniosku. 
3. W przypadku gdy wnioskodawca składa kolejny wniosek, w terminie nie dłuższym niż 3 
miesiące od złożenia poprzedniego wniosku, nie stosuje się przepisów ust. 1 i 2, pod 
warunkiem, że wnioskodawca złoży oświadczenie, iż informacje wynikające z uprzednio 
złożonych lub okazanych dokumentów oraz stany faktyczne lub prawne, których te 
dokumenty dotyczą, nie uległy zmianie. Nie dotyczy to informacji oraz stanów faktycznych 
lub prawnych zawartych w dokumentach, których termin ważności upłynął zgodnie z 
przepisami regulującymi ich wydawanie oraz dokumentu, o którym mowa w ust. 1 pkt 1. 
4. Do wniosku złożonego po upływie trzech miesięcy od dnia złożenia poprzedniego 
wniosku stosuje się odpowiednio przepisy ust. 1 i 2. 
5. Wzór wniosku o wydanie albo sprzedaż banderol oraz wydanie upoważnień do odbioru 
banderol określa załącznik nr 11 do rozporządzenia. 
6.Wzór upoważnienia do odbioru banderol określa załącznik nr 12 do rozporządzenia. 
 
§ 9. 1. Podmioty obowiązane do oznaczania wyrobów akcyzowych znakami akcyzy oraz 
podmiot prowadzący skład podatkowy na terytorium kraju, któremu właściciel wyrobów 
akcyzowych, o którym mowa w art. 13 ust. 3 ustawy, przekazał banderole w celu naniesienia 
ich na opakowania jednostkowe wyrobów akcyzowych lub na wyroby akcyzowe, prowadzą 
ewidencję wydanych, wykorzystanych do naniesienia, uszkodzonych, zniszczonych, 
utraconych oraz zwróconych banderol zwaną dalej „ewidencją”. 
2. Przed rozpoczęciem wypełniania ewidencji prowadzonej w formie papierowej każda jej 
strona jest numerowana i parafowana przez podmiot obowiązany do prowadzenia ewidencji 
oraz jest opatrzona pieczęcią właściwego naczelnika urzędu celnego. 
3. Ewidencja w formie elektronicznej prowadzona jest zgodnie z pisemną instrukcją 
obsługi programu komputerowego wykorzystywanego do prowadzenia tej ewidencji i w taki 
sposób, aby: 
1) umożliwiała wgląd w treść dokonywanych wpisów oraz ochronę przechowywanych 

danych przed zniekształceniem lub utratą; 
2) umożliwiała dokonywanie korekty danych opatrzonej adnotacją osoby dokonującej tej 

korekty oraz datą jej dokonania; 
3) pozwalała na drukowanie wpisów w porządku chronologicznym; 
4) uniemożliwiała usuwanie wpisów. 
4. Podmiot prowadzący ewidencję w formie elektronicznej przechowuje kopię ewidencji 
zapisaną na informatycznych  nośnikach danych, w sposób zapewniający ochronę 
przechowywanych danych przed zniekształceniem lub utratą lub w formie wydruku. 
5. Ewidencja banderol jest prowadzona odrębnie dla każdej serii banderol. 
6. Wpisów do ewidencji należy dokonywać na bieżąco. Przez bieżące dokonywanie 
wpisów rozumie się dokonywanie wpisów w dniu wystąpienia zdarzeń uzasadniających ich 
dokonanie lub najpóźniej w dniu ujawnienia tych zdarzeń. 
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7. Wpisów do ewidencji należy dokonywać w sposób trwały i wyraźny. Zmian i 
poprawek w ewidencji dokonuje się w taki sposób, aby przekreślony tekst pierwotny pozostał 
czytelny. W przypadku ewidencji prowadzonej w formie papierowej każdą zmianę lub 
poprawkę należy potwierdzić podpisem osoby dokonującej zmiany lub poprawki z podaniem 
daty jej wprowadzenia, a w przypadku ewidencji prowadzonej w formie elektronicznej 
opatrzyć adnotacją osoby dokonującej zmiany lub poprawki z podaniem daty jej 
wprowadzenia. 
8. Podmioty obowiązane do prowadzenia ewidencji ostatniego dnia każdego miesiąca 
dokonują podsumowania wydanych, wykorzystanych do naniesienia, uszkodzonych, 
zniszczonych, utraconych oraz zwróconych banderol, w rachunku narastającym. Stan na 
koniec roku kalendarzowego przenosi się do ewidencji na następny rok kalendarzowy jako 
stan początkowy. 
9. Jako wydanie wpisuje się w ewidencji także otrzymanie, na podstawie upoważnień 
właściwych naczelników urzędów celnych w sprawach znaków akcyzy, nowych banderol w 
zamian za banderole utracone, uszkodzone lub zniszczone w procesie oznaczania wyrobów 
akcyzowych w ramach dopuszczalnych norm strat banderol w stosunku do łącznej liczby 
banderol wykorzystanych w ciągu miesiąca kalendarzowego do oznaczania wyrobów 
akcyzowych. 
10. Wzór ewidencji prowadzonej przez podmioty obowiązane do oznaczania wyrobów 
akcyzowych znakami akcyzy określa załącznik nr 13 do rozporządzenia. 
11. Wzór ewidencji prowadzonej przez podmiot prowadzący skład podatkowy, w którym 
magazynowane są wyroby akcyzowe właściciela, o którym mowa w art. 13 ust. 3 ustawy, 
określa załącznik nr 14 do rozporządzenia. 
 
§ 10. 1. Przechowywanie oraz przewóz banderol wymaga zapewnienia odpowiednich 
środków transportu, pomieszczeń, urządzeń służących do przechowywania, w szczególności 
skarbców lub kas pancernych, oraz ochrony w sposób przyjęty przy przechowywaniu i 
transporcie wartości pieniężnych. 
2. Dostęp do pomieszczeń i urządzeń służących do przechowywania banderol mogą mieć 
wyłącznie osoby imiennie do tego upoważnione. 
3. Środek transportu oraz pomieszczenia i urządzenia służące do przechowywania banderol 
są plombowane przez osoby upoważnione, niezależnie od stosowanych zabezpieczeń przed 
kradzieżą, uszkodzeniem, zniszczeniem oraz utratą banderol. 
4. Zdjęcie plomby następuje każdorazowo w obecności co najmniej dwóch osób. 
W przypadku stwierdzenia naruszenia lub uszkodzenia stanu plomby sporządza się protokół 
oraz przeprowadza spis z natury banderol. 
 
§ 11. 1. Utrata, zniszczenie lub uszkodzenie oraz zniszczenie uszkodzonych lub zniszczonych 
banderol potwierdzane jest protokołem podpisanym przez dwie osoby reprezentujące podmiot 
obowiązany do oznaczania wyrobów akcyzowych znakami akcyzy albo przez jedną osobę, 
jeżeli zapewnienie reprezentacji dwuosobowej nie jest możliwe, oraz przez obecnego przy 
tych zdarzeniach upoważnionego na podstawie odrębnych przepisów pracownika organu 
podatkowego. 
2. Wzór protokołu określa załącznik nr 15 do rozporządzenia. 
 
§ 12. 1. Importer, podmiot dokonujący nabycia wewnątrzwspólnotowego oraz przedstawiciel 
podatkowy jest obowiązany uzyskać od podmiotu zagranicznego dokument rozliczeniowy z 
przekazanych mu banderol, z uwzględnieniem rodzaju, serii, roku wytworzenia, numeru 
ewidencyjnego i liczby banderol przekazanych w celu naniesienia na opakowania 
jednostkowe wyrobów akcyzowych, wykorzystanych do naniesienia, uszkodzonych, 
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zniszczonych, utraconych lub niewykorzystanych, niezwłocznie po otrzymaniu wyrobów, nie 
później jednak niż w terminie trzech miesięcy od dnia wydania banderol podmiotowi 
zagranicznemu mającemu siedzibę poza terytorium kraju. 
2. Właściciel wyrobów akcyzowych, o którym mowa w art. 13 ust. 3 ustawy, jest obowiązany 
uzyskać od podmiotu prowadzącego skład podatkowy albo od podmiotu mającego siedzibę na 
terytorium państwa trzeciego dokument rozliczeniowy z przekazanych mu banderol, z 
uwzględnieniem rodzaju, serii, roku wytworzenia, numeru ewidencyjnego i liczby banderol 
przekazanych w celu naniesienia na opakowania jednostkowe wyrobów akcyzowych, 
wykorzystanych do naniesienia, uszkodzonych, zniszczonych, utraconych lub 
niewykorzystanych: 
1) w terminie 7 dni od dnia naniesienia banderol – w przypadku oznaczania wyrobów 

akcyzowych w składzie podatkowym na terytorium kraju; 
2) niezwłocznie po wyprowadzeniu wyrobów akcyzowych ze składu podatkowego, nie 

później jednak niż w terminie trzech miesięcy od dnia wydania banderol podmiotowi 
prowadzącemu skład podatkowy – w przypadku oznaczania wyrobów akcyzowych w 
składzie podatkowym na terytorium państwa członkowskiego; 

3) niezwłocznie po otrzymaniu wyrobów, nie później jednak niż w terminie trzech miesięcy 
od dnia wydania banderol podmiotowi mającemu siedzibę na terytorium państwa 
trzeciego. 

3. Dokument rozliczeniowy, o którym mowa w ust. 1 i 2 stanowi podstawę dokonania 
odpowiednich wpisów do ewidencji. 
 
§ 13. 1. Z każdorazowego wydania lub zwrotu banderol pomiędzy: 
1) wytwórcą banderol a właściwym naczelnikiem urzędu celnego w sprawach znaków 

akcyzy, 
2) wytwórcą banderol a podmiotem obowiązanym do oznaczania wyrobów akcyzowych 

znakami akcyzy, 
3) właściwym naczelnikiem urzędu celnego w sprawach znaków akcyzy a podmiotem 

obowiązanym do oznaczania wyrobów akcyzowych znakami akcyzy, 
4) właścicielem wyrobów akcyzowych, o którym mowa w art. 13 ust. 3 ustawy, a 

podmiotem prowadzącym skład podatkowy na terytorium kraju 
- sporządza się protokół zdawczo-odbiorczy. 
2. Wzór protokołu, o którym mowa w ust. 1, określa załącznik nr 16 do rozporządzenia. 
3. Protokół, o którym mowa w ust. 1, podpisują dwie osoby reprezentujące każdą ze stron 
dokonujących czynności objętych protokołem, a jeżeli zapewnienie przez strony reprezentacji 
dwuosobowej nie jest możliwe - przez jedną osobę z każdej strony. 
4. Kopia protokołu, w przypadku, o którym mowa w ust. 1 pkt 2, jest składana przez 
podmiot obowiązany do oznaczania wyrobów akcyzowych do właściwego naczelnika urzędu 
celnego w sprawach znaków akcyzy. 
5. Przepis ust. 1 - 3 stosuje się odpowiednio do wydawania oraz zwrotu banderol 
wykorzystywanych w procesie oznaczania wyrobów akcyzowych na terytorium kraju u 
podmiotu dokonującego oznaczania wyrobów akcyzowych. 
6. Fizyczne wydanie lub zwrot banderol następuje niezwłocznie po podpisaniu protokołu, o 
którym mowa w ust. 1. 
 
§ 14. 1. Dopuszczalne miesięczne straty banderol powstałe w procesie oznaczania wyrobów 
akcyzowych na terytorium kraju w stosunku do łącznej liczby banderol wykorzystanych w 
ciągu miesiąca kalendarzowego mogą wynosić najwyżej dla poszczególnych rodzajów 
wyrobów: 
1) 0,5 % - dla opakowań jednostkowych wyrobów spirytusowych; 
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2) 0,5 % - dla opakowań jednostkowych wyrobów tytoniowych; 
3) 0,5 % - dla opakowań jednostkowych wyrobów winiarskich. 
2. Oznaczanie wyrobów akcyzowych znakami akcyzy polega na naniesieniu, z użyciem 
odpowiedniego kleju, ważnej i nieuszkodzonej banderoli na opakowanie jednostkowe wyrobu 
akcyzowego podlegającego oznaczaniu tą banderolą, niezależnie od miejsca i metody 
oznaczania. W przypadku oznaczania wyrobów akcyzowych banderolami na 
zautomatyzowanej linii technologicznej do procesu oznaczania należy zaliczyć także 
czynności włożenia banderol do urządzenia banderolującego oraz następujące łącznie, 
bezpośrednio po oznaczaniu, zautomatyzowane czynności przemieszczenia opakowania 
wyrobu akcyzowego do końca linii technologicznej, zdjęcia opakowania jednostkowego 
wyrobu akcyzowego z tej linii i jednoczesnego włożenia go do opakowania zbiorczego. 
 

§16. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 1 września 2010 r.3) 
 
 

 

MINISTER FINANSÓW 

 

 

 

 

                                                 
3) Zakres spraw regulowany niniejszym rozporządzeniem był poprzednio uregulowany w rozporządzeniu Ministra Finansów 
z dnia 24 lutego 2009 r. w sprawie oznaczania wyrobów akcyzowych znakami akcyzy (Dz. U. Nr 32, poz. 250), które traci 
moc z dniem 1 września 2010 r., w związku z wejściem w życie nowelizacji ustawy z dnia 6 grudnia 2008 r. o podatku 
akcyzowy (Dz. U. z 2009 r. Nr 3, poz. 11, Nr 98, poz. 819, Nr 168, poz.1323, Nr 215, poz.1667 oraz z 2010 r. Nr 21, 
poz. 104). 
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Załączniki do rozporządzenia Ministra Finansów  
z dnia .................................. r. (poz. ……..) 

 
Załącznik nr 1 

 

 
WZORY BANDEROL PODATKOWYCH NA OPAKOWANIA JEDNOSTKOWE 

IMPORTOWANYCH, NABYWANYCH WEWNĄTRZWSPÓLNOTOWO I 
WYPRODUKOWANYCH NA TERYTORIUM KRAJU WYROBÓW TYTONIOWYCH 

(PAPIEROSÓW, TYTONIU), SPIRYTUSOWYCH I WINIARSKICH 
 

I. Wzór banderoli podatkowej na opakowania jednostkowe importowanych, 
nabywanych wewnątrzwspólnotowo wyrobów tytoniowych (papierosów) 

 

 

 

 

Rys. 

II. Wzór banderoli podatkowej na opakowania jednostkowe importowanych, 
nabywanych wewnątrzwspólnotowo wyrobów tytoniowych (tytoniu) 

 

 

 

 

Rys. 

III. Wzory banderol podatkowych na opakowania jednostkowe importowanych, 
nabywanych wewnątrzwspólnotowo wyrobów spirytusowych 

1. Opakowania o pojemności do 0,2 l włącznie 

 

 

 

Rys.1 
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2. Opakowania o pojemności powyżej 0,2 l 

 

 

 

 

Rys.2 

IV. Wzory banderol podatkowych na opakowania jednostkowe importowanych, 
nabywanych wewnątrzwspólnotowo wyrobów winiarskich 

1. Opakowania o pojemności do 0,5 l włącznie 

 

 

 

Rys. 1 

2. Opakowania o pojemności powyżej 0,5 l 

 

 

 

 

Rys. 2 
 

V. Wzór banderoli podatkowej na opakowania jednostkowe wyprodukowanych na 
terytorium kraju wyrobów tytoniowych (papierosów) 

 

 

 

 

Rys. 
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VI. Wzór banderoli podatkowej na opakowania jednostkowe wyprodukowanych na 
terytorium kraju wyrobów tytoniowych (tytoniu) 

 

 

 

 

Rys. 

VII. Wzory banderol podatkowych na opakowania jednostkowe wyprodukowanych na 
terytorium kraju wyrobów spirytusowych 

1. Opakowania o pojemności do 0,2 l włącznie 

 

 

 

Rys. 1 

2. Opakowania o pojemności powyżej 0,2 l 

 

 

 

 

Rys. 2 
 

VIII. Wzory banderol podatkowych na opakowania jednostkowe wyprodukowanych na 
terytorium kraju wyrobów winiarskich 

1. Opakowania o pojemności do 0,5 l włącznie 

 

 

 

Rys. 1 
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2. Opakowania o pojemności powyżej 0,5 l 

 

 

 

 

Rys. 2 
 
 
 
 

Objaśnienia: 
1. Banderole podatkowe według wzorów określonych w poz. I-VIII stosują odpowiednio podmioty 

prowadzące składy podatkowe, importerzy, przedstawiciele podatkowi, podmioty dokonujące 
nabycia wewnątrzwspólnotowego wyrobów akcyzowych podlegających obowiązkowi oznaczania, 
podmioty dokonujące produkcji wyrobów akcyzowych, o których mowa w art. 47 ust. 1 pkt 1, 2, 4 
i 5 ustawy oraz właściciele wyrobów akcyzowych, o których mowa w art. 13 ust. 3. 

2. Banderole podatkowe według wzorów określonych w poz. I-VIII stosuje się także do oznaczania 
innych opakowań jednostkowych wyrobów akcyzowych niż wymienione w załączniku nr 4 do 
rozporządzenia. 
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OPIS WZORÓW BANDEROL PODATKOWYCH NA OPAKOWANIA JEDNOSTKOWE 
IMPORTOWANYCH, NABYWANYCH WEWNĄTRZWSPÓLNOTOWO I 

WYPRODUKOWANYCH NA TERYTORIUM KRAJU WYROBÓW TYTONIOWYCH 
(PAPIEROSÓW, TYTONIU), SPIRYTUSOWYCH I WINIARSKICH1), 3) 

 
 Wymiary w mm 

 
Pozycja 

 
Rysunek 

  
Cechy graficzne 

  
 długość  szerokość 

1  2  3  4  5 
I 
 

Rys. 
 

Banderola4) jest zadrukowana jednostronnie i ma 
wykonane techniką offsetową dwukolorowe tło: 
szare (na marginesach) i beżowe (w centralnej 
części banderoli, nieobejmujące marginesów), 
napisy koloru czarnego umieszczone w czterech 
równoległych wierszach wzdłuż prawego 
marginesu banderoli: "MINISTERSTWO 
FINANSÓW RP ZNAK AKCYZY PODAT.-IMP." 
oraz w dwóch równoległych wierszach biegnących 
wzdłuż lewego marginesu banderoli: "PAPIEROSY 
IMP. - 2008" ("2008" stanowi przykład określenia 
roku wytworzenia banderoli), w dolnej części 
banderoli, pod rozetą, oznaczenie serii i numeru 
ewidencyjnego2), rozetę koloru fioletowego, 
powtarzający się mikrotekst negatywowo-
pozytywowy "RZECZPOSPOLITA POLSKA 
MINISTERSTWO FINANSÓW" wokół orła i 
mikrotekst pozytywowy "POLSKA MF" okalający 
górną część rozety, zabezpieczenie w lewym 
dolnym rogu banderoli wykonane farbą 
termochromową - pod wpływem temperatury staje 
się widoczny jasny element w postaci "łezki", 
włókna zabezpieczające widoczne w kolorze 
bordowym, granatowym i zielonym 

 45 
 

 22 
 

II 
 

Rys. 
 

Banderola jest zadrukowana jednostronnie i ma 
wykonane techniką offsetową dwukolorowe tło: 
szare (na marginesach) i beżowe (w centralnej 
części banderoli, nieobejmujące marginesów), 
napisy koloru czarnego umieszczone w czterech 
równoległych wierszach wzdłuż prawego 
marginesu banderoli: "MINISTERSTWO 
FINANSÓW RP ZNAK AKCYZY PODAT.-IMP." 
oraz w dwóch równoległych wierszach biegnących 
wzdłuż lewego marginesu banderoli: "TYTOŃ 
IMP. - 2008" ("2008" stanowi przykład określenia 
roku wytworzenia banderoli), w dolnej części 
banderoli, pod rozetą, oznaczenie serii i numeru 
ewidencyjnego2), rozetę koloru fioletowego, 
powtarzający się mikrotekst negatywowo-
pozytywowy "RZECZPOSPOLITA POLSKA 

 45 
 

 22 
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MINISTERSTWO FINANSÓW" wokół orła i 
mikrotekst pozytywowy "POLSKA MF" okalający 
górną część rozety, zabezpieczenie w lewym 
dolnym rogu banderoli wykonane farbą 
termochromową - pod wpływem temperatury staje 
się widoczny jasny element w postaci "łezki", 
włókna zabezpieczające widoczne w kolorze 
bordowym, granatowym i zielonym 

III.1 
 

Rys. 1 
 

Banderola jest zadrukowana jednostronnie i ma 
wykonane techniką offsetową dwukolorowe tło: 
szare (na marginesach) i beżowe (w centralnej 
części banderoli, nieobejmujące marginesów), 
napisy koloru czarnego umieszczone w czterech 
równoległych wierszach wzdłuż prawego 
marginesu banderoli: "MINISTERSTWO 
FINANSÓW RP ZNAK AKCYZY PODAT.-IMP." 
oraz napisy w trzech równoległych wierszach 
biegnące wzdłuż lewego marginesu banderoli, 
określające pojemność opakowania jednostkowego, 
serię oraz rok wytworzenia banderoli, dodatkowo 
równolegle do prawego marginesu banderoli 
oznaczenie serii, a pod rozetą - numeru 
ewidencyjnego2). Banderola ma także wykonaną 
techniką wklęsłodrukową rozetę koloru 
fioletowego: w kształcie orła i kłosa z widocznym 
efektem kątowym w postaci litery "S", 
powtarzający się mikrotekst negatywowo-
pozytywowy "RZECZPOSPOLITA POLSKA 
MINISTERSTWO FINANSÓW" wokół orła i 
mikrotekst negatywowo-pozytywowy "POLSKA 
MF", prostopadły do dłuższego boku banderoli przy 
lewym marginesie banderoli, a także mikrotekst 
pozytywowy "POLSKA MF" wokół dwóch boków 
prostokątnej rozety, włókna zabezpieczające 
widoczne w kolorze bordowym, granatowym i 
zielonym 

 50 
 

 12 
 

III.2 
 

Rys. 2 
 

Banderola jest zadrukowana jednostronnie i ma 
wykonane techniką offsetową dwukolorowe tło: 
szare (na marginesach) i beżowe (w centralnej 
części banderoli, nieobejmujące marginesów), 
napisy koloru czarnego umieszczone w czterech 
równoległych wierszach wzdłuż prawego 
marginesu banderoli: "MINISTERSTWO 
FINANSÓW RP ZNAK AKCYZY PODAT.-IMP." 
oraz napisy w trzech równoległych wierszach, 
biegnące wzdłuż lewego marginesu banderoli, 
określające pojemność opakowania jednostkowego, 
serię oraz rok wytworzenia banderoli, dodatkowo 
równolegle do prawego marginesu banderoli 
oznaczenie serii, a w centralnej części banderoli - 

 90 
 

 16 
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numeru ewidencyjnego2). Banderola ma także 
wykonane techniką wklęsłodrukową dwie rozety 
koloru fioletowego: jedną w kształcie orła z dwoma 
kłosami umieszczoną po prawej stronie banderoli 
oraz drugą prostokątną z dwoma kłosami, z 
widocznym efektem kątowym w postaci litery "S", 
umieszczoną po lewej stronie banderoli, 
powtarzający się mikrotekst negatywowo-
pozytywowy "RZECZPOSPOLITA POLSKA 
MINISTERSTWO FINANSÓW" wokół orła i 
mikrotekst pozytywowy "RZECZPOSPOLITA 
POLSKA MINISTERSTWO FINANSÓW" na 
liściach kłosów oraz mikrotekst negatywowo-
pozytywowy "POLSKA MF", prostopadły do 
dłuższego boku banderoli przy prawym marginesie 
banderoli, a także mikrotekst pozytywowy 
"POLSKA MF" wokół prostokątnej rozety, włókna 
zabezpieczające widoczne w kolorze bordowym, 
granatowym i zielonym 

IV.1 
 

Rys. 1  
 

Banderola jest zadrukowana jednostronnie i ma 
wykonane techniką offsetową dwukolorowe tło: 
szare (na marginesach) i beżowe (w centralnej 
części banderoli, nieobejmujące marginesów), 
napisy koloru czarnego umieszczone w czterech 
równoległych wierszach wzdłuż prawego 
marginesu banderoli: "MINISTERSTWO 
FINANSÓW RP ZNAK AKCYZY PODAT.-IMP." 
oraz napisy w trzech równoległych wierszach 
biegnące wzdłuż lewego marginesu banderoli, 
określające pojemność opakowania jednostkowego, 
serię oraz rok wytworzenia banderoli, dodatkowo 
równolegle do prawego marginesu banderoli 
oznaczenie serii, a po lewej stronie banderoli -  
numeru ewidencyjnego2). Banderola ma także dwie 
rozety koloru fioletowego: jedną w kształcie orła z 
liśćmi i gronami winorośli umieszczoną w 
centralnej części banderoli oraz drugą, znajdującą 
się po prawej stronie banderoli, powtarzający się 
mikrotekst negatywowo-pozytywowy 
"RZECZPOSPOLITA POLSKA 
MINISTERSTWO FINANSÓW" wokół orła, 
włókna zabezpieczające widoczne w kolorze 
bordowym, granatowym i zielonym 

 110 
 

 14 
 

IV.2 
 

Rys. 2 
 

Banderola jest zadrukowana jednostronnie i ma 
wykonane techniką offsetową dwukolorowe tło: 
szare (na marginesach) i beżowe (w centralnej 
części banderoli, nieobejmujące marginesów), 
napisy koloru czarnego umieszczone w czterech 
równoległych wierszach wzdłuż prawego 
marginesu banderoli: "MINISTERSTWO 

 160 
 

 16 
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FINANSÓW RP ZNAK AKCYZY PODAT.-IMP." 
oraz napisy w trzech równoległych wierszach, 
biegnące wzdłuż lewego marginesu banderoli, 
określające pojemność opakowania jednostkowego, 
serię oraz rok wytworzenia banderoli, dodatkowo 
po prawej stronie banderoli oznaczenie serii, a po 
lewej stronie banderoli - numeru ewidencyjnego2). 
Banderola ma także trzy rozety koloru fioletowego: 
jedną w kształcie orła z liśćmi i gronami winorośli 
umieszczoną w centralnej części banderoli, drugą 
znajdującą się po prawej stronie banderoli i trzecią 
po lewej stronie banderoli, powtarzający się 
mikrotekst negatywowo-pozytywowy 
"RZECZPOSPOLITA POLSKA 
MINISTERSTWO FINANSÓW" wokół orła i 
mikrotekst negatywowo-pozytywowy "POLSKA 
MF" na rozecie przy lewym marginesie banderoli, 
włókna zabezpieczające widoczne w kolorze 
bordowym, granatowym i zielonym 

V 
 

Rys. 
 

Banderola4) jest zadrukowana jednostronnie i ma 
wykonane techniką offsetową dwukolorowe tło: 
szare (na marginesach) i beżowe (w centralnej 
części banderoli, nieobejmujące marginesów), 
napisy koloru czarnego umieszczone w czterech 
równoległych wierszach wzdłuż prawego 
marginesu banderoli: "MINISTERSTWO 
FINANSÓW RP ZNAK AKCYZY PODAT.-
KRAJ." oraz w dwóch równoległych wierszach 
biegnących wzdłuż lewego marginesu banderoli: 
"PAPIEROSY KRAJ. - 2008" ("2008" stanowi 
przykład określenia roku wytworzenia banderoli), 
w dolnej części banderoli, pod rozetą, oznaczenie 
serii i numeru ewidencyjnego2), rozetę koloru 
fioletowego, powtarzający się mikrotekst 
negatywowo-pozytywowy "RZECZPOSPOLITA 
POLSKA MINISTERSTWO FINANSÓW" wokół 
orła i mikrotekst pozytywowy "POLSKA MF" 
okalający górną część rozety, zabezpieczenie w 
lewym dolnym rogu banderoli wykonane farbą 
termochromową - pod wpływem temperatury staje 
się widoczny jasny element w postaci "łezki", 
włókna zabezpieczające widoczne w kolorze 
bordowym, granatowym i zielonym 

 45 
 

 22 
 

VI 
 

Rys. 
 

Banderola jest zadrukowana jednostronnie i ma 
wykonane techniką offsetową dwukolorowe tło: 
szare (na marginesach) i beżowe (w centralnej 
części banderoli, nieobejmujące marginesów), 
napisy koloru czarnego umieszczone w czterech 
równoległych wierszach wzdłuż prawego 
marginesu banderoli: "MINISTERSTWO 

 45 
 

 22 
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FINANSÓW RP ZNAK AKCYZY PODAT.-
KRAJ." oraz w dwóch równoległych wierszach 
biegnących wzdłuż lewego marginesu banderoli: 
"TYTOŃ KRAJ. - 2008" ("2008" stanowi przykład 
określenia roku wytworzenia banderoli), w dolnej 
części banderoli, pod rozetą, oznaczenie serii i 
numeru ewidencyjnego2), rozetę koloru 
fioletowego, powtarzający się mikrotekst 
negatywowo-pozytywowy "RZECZPOSPOLITA 
POLSKA MINISTERSTWO FINANSÓW" wokół 
orła i mikrotekst pozytywowy "POLSKA MF" 
okalający górną część rozety, zabezpieczenie w 
lewym dolnym rogu banderoli wykonane farbą 
termochromową - pod wpływem temperatury staje 
się widoczny jasny element w postaci "łezki", 
włókna zabezpieczające widoczne w kolorze 
bordowym, granatowym i zielonym 

VII.1 
 

Rys. 1  
 

Banderola jest zadrukowana jednostronnie i ma 
wykonane techniką offsetową dwukolorowe tło: 
szare (na marginesach) i beżowe (w centralnej 
części banderoli, nieobejmujące marginesów), 
napisy koloru czarnego umieszczone w czterech 
równoległych wierszach wzdłuż prawego 
marginesu banderoli: "MINISTERSTWO 
FINANSÓW RP ZNAK AKCYZY PODAT.-
KRAJ." oraz napisy w trzech równoległych 
wierszach, biegnące wzdłuż lewego marginesu 
banderoli, określające pojemność opakowania 
jednostkowego, serię oraz rok wytworzenia 
banderoli, dodatkowo równolegle do prawego 
marginesu banderoli oznaczenie serii, a pod rozetą- 
numeru ewidencyjnego2). Banderola ma także 
wykonaną techniką wklęsłodrukową rozetę koloru 
fioletowego: w kształcie orła i kłosa z widocznym 
efektem kątowym w postaci litery "S", 
powtarzający się mikrotekst negatywowo-
pozytywowy "RZECZPOSPOLITA POLSKA 
MINISTERSTWO FINANSÓW" wokół orła i 
mikrotekst negatywowo-pozytywowy "POLSKA 
MF" prostopadły do dłuższego boku banderoli przy 
lewym marginesie banderoli, a także mikrotekst 
pozytywowy "POLSKA MF" wokół dwóch boków 
prostokątnej rozety, włókna zabezpieczające 
widoczne w kolorze bordowym, granatowym i 
zielonym 

 50 
 

 12 
 

VII.2 
 

Rys. 2 
 

Banderola jest zadrukowana jednostronnie i ma 
wykonane techniką offsetową dwukolorowe tło: 
szare (na marginesach) i beżowe (w centralnej 
części banderoli, nieobejmujące marginesów), 
napisy koloru czarnego umieszczone w czterech 
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równoległych wierszach wzdłuż prawego 
marginesu banderoli: "MINISTERSTWO 
FINANSÓW RP ZNAK AKCYZY PODAT.-
KRAJ." oraz napisy w trzech równoległych 
wierszach, biegnące wzdłuż lewego marginesu 
banderoli, określające pojemność opakowania 
jednostkowego, serię oraz rok wytworzenia 
banderoli, dodatkowo równolegle do prawego 
marginesu banderoli oznaczenie serii, a w 
centralnej części banderoli - numeru 
ewidencyjnego2). Banderola ma także wykonane 
techniką wklęsłodrukową dwie rozety koloru 
fioletowego: jedną w kształcie orła z dwoma 
kłosami umieszczoną po prawej stronie banderoli 
oraz drugą prostokątną z dwoma kłosami, z 
widocznym efektem kątowym w postaci litery "S", 
umieszczoną po lewej stronie banderoli, 
powtarzający się mikrotekst negatywowo-
pozytywowy "RZECZPOSPOLITA POLSKA 
MINISTERSTWO FINANSÓW" wokół orła i 
mikrotekst pozytywowy "RZECZPOSPOLITA 
POLSKA MINISTERSTWO FINANSÓW" na 
liściach kłosów oraz mikrotekst negatywowo-
pozytywowy "POLSKA MF", prostopadły do 
dłuższego boku banderoli przy prawym marginesie 
banderoli, a także mikrotekst pozytywowy 
"POLSKA MF" wokół prostokątnej rozety, włókna 
zabezpieczające widoczne w kolorze bordowym, 
granatowym i zielonym 

VIII.1 
 

Rys. 1 
 

Banderola jest zadrukowana jednostronnie i ma 
wykonane techniką offsetową dwukolorowe tło: 
szare (na marginesach) i beżowe (w centralnej 
części banderoli, nieobejmujące marginesów), 
napisy koloru czarnego umieszczone w czterech 
równoległych wierszach wzdłuż prawego 
marginesu banderoli: "MINISTERSTWO 
FINANSÓW RP ZNAK AKCYZY PODAT.-
KRAJ." oraz napisy w trzech równoległych 
wierszach, biegnące wzdłuż lewego marginesu 
banderoli, określające pojemność opakowania 
jednostkowego, serię oraz rok wytworzenia 
banderoli, dodatkowo równolegle do prawego 
marginesu banderoli oznaczenie serii, a po lewej 
stronie banderoli - numeru ewidencyjnego2). 
Banderola ma także dwie rozety koloru 
fioletowego: jedną w kształcie orła z liśćmi i 
gronami winorośli umieszczoną w centralnej części 
banderoli oraz drugą znajdującą się po prawej 
stronie banderoli, powtarzający się mikrotekst 
negatywowo-pozytywowy "RZECZPOSPOLITA 
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POLSKA MINISTERSTWO FINANSÓW" wokół 
orła, włókna zabezpieczające widoczne w kolorze 
bordowym, granatowym i zielonym 

VIII.2 
 

Rys. 2  
 

Banderola jest zadrukowana jednostronnie i ma 
wykonane techniką offsetową dwukolorowe tło: 
szare (na marginesach) i beżowe (w centralnej 
części banderoli, nieobejmujące marginesów), 
napisy koloru czarnego umieszczone w czterech 
równoległych wierszach wzdłuż prawego 
marginesu banderoli: "MINISTERSTWO 
FINANSÓW RP ZNAK AKCYZY PODAT.-
KRAJ." oraz napisy w trzech równoległych 
wierszach, biegnące wzdłuż lewego marginesu 
banderoli, określające pojemność opakowania 
jednostkowego, serię oraz rok wytworzenia 
banderoli, dodatkowo po prawej stronie banderoli 
oznaczenie serii, a po lewej stronie banderoli- 
numeru ewidencyjnego2). Banderola ma także trzy 
rozety koloru fioletowego: jedną w kształcie orła z 
liśćmi i gronami winorośli umieszczoną w 
centralnej części banderoli, drugą znajdującą się po 
prawej stronie banderoli i trzecią po lewej stronie 
banderoli, powtarzający się mikrotekst 
negatywowo-pozytywowy "RZECZPOSPOLITA 
POLSKA MINISTERSTWO FINANSÓW" wokół 
orła i mikrotekst negatywowo-pozytywowy 
"POLSKA MF" na rozecie przy lewym marginesie 
banderoli, włókna zabezpieczające widoczne w 
kolorze bordowym, granatowym i zielonym 
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 16 
 

 
Objaśnienia: 
1) Wzory są przedstawione w skali 1:1 i zawierają przykładowy rok wytworzenia banderoli. 
2) Banderola każdego poszczególnego rodzaju ma w ramach roku kalendarzowego kolejny numer ewidencyjny 

przedstawiony przykładowo w postaci wyzerowanej. Cyfry numeru ewidencyjnego dla wszystkich banderol 
mają wysokość 1,9 mm. 

3) Zmiany innych właściwości wzorów banderol papierowych niż właściwości określone w tym załączniku oraz 
zmiany roku wytworzenia i numerów ewidencyjnych banderol nie stanowią zmiany wzorów banderol. 

4) Dopuszcza się możliwość perforacji w procesie oznaczania banderol umieszczonych na twardych 
opakowaniach jednostkowych wyrobów tytoniowych (papierosów) w taki sposób, aby nacięcie powierzchni 
banderoli przebiegało po linii wieczka. 
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Załącznik nr 2 
 

WZORY BANDEROL LEGALIZACYJNYCH NA OPAKOWANIA JEDNOSTKOWE 
IMPORTOWANYCH, NABYWANYCH WEWNĄTRZWSPÓLNOTOWO I 

WYPRODUKOWANYCH NA TERYTORIUM KRAJU WYROBÓW TYTONIOWYCH 
(PAPIEROSÓW, TYTONIU), SPIRYTUSOWYCH I WINIARSKICH  

I. Wzór banderoli legalizacyjnej na opakowania jednostkowe wyrobów tytoniowych 
(papierosów) 

Rys. 

II. Wzór banderoli legalizacyjnej na opakowania jednostkowe wyrobów tytoniowych 
(tytoniu) 

Rys. 

III. Wzory banderol legalizacyjnych na opakowania jednostkowe wyrobów 
spirytusowych 

1. Opakowania o pojemności do 0,2 l włącznie 

Rys. 1 

2. Opakowania o pojemności powyżej 0,2 l 

Rys. 2 

 

IV. Wzory banderol legalizacyjnych na opakowania jednostkowe wyrobów winiarskich 

1. Opakowania o pojemności do 0,5 l włącznie 

Rys. 1 

2. Opakowania o pojemności powyżej 0,5 l 

Rys. 2 

Objaśnienia: 
1. Banderole legalizacyjne według wzorów określonych w poz. I-IV stosują podmioty posiadające 

wyroby nieoznaczone, oznaczone nieprawidłowo lub nieodpowiednimi znakami akcyzy, w 
szczególności znakami uszkodzonymi, które to wyroby występują poza procedurą zawieszenia 
poboru akcyzy. 

2. Banderole legalizacyjne według wzorów określonych w poz. III i IV stosują podmioty, które 
przelewają wyroby spirytusowe lub winiarskie, od których zapłacono akcyzę, z opakowań 
jednostkowych oznaczonych banderolami w inne opakowania jednostkowe. 

3. Banderole legalizacyjne według wzorów określonych w poz. I-IV stosuje się także do oznaczania 
innych opakowań jednostkowych wyrobów akcyzowych niż wymienione w załączniku nr 4 do 
rozporządzenia. 



 

 

20

OPIS WZORÓW BANDEROL LEGALIZACYJNYCH NA OPAKOWANIA 
JEDNOSTKOWE IMPORTOWANYCH, NABYWANYCH 

WEWNĄTRZWSPÓLNOTOWO I WYPRODUKOWANYCH NA TERYTORIUM KRAJU 
WYROBÓW TYTONIOWYCH (PAPIEROSÓW, TYTONIU), SPIRYTUSOWYCH I 

WINIARSKICH1), 3) 
 

 Wymiary w mm 
 

Pozycja 
 

Rysunek 
  

 Cechy graficzne 
  

 długość  szerokość 
1  2  3  4  5 

I 
 

Rys. 
 

Banderola4) jest zadrukowana jednostronnie i ma 
wykonane techniką offsetową dwukolorowe tło: 
szare (na marginesach) i zielone (w centralnej 
części banderoli, nieobejmujące marginesów), 
napisy koloru czarnego umieszczone w czterech 
równoległych wierszach wzdłuż prawego 
marginesu banderoli: "MINISTERSTWO 
FINANSÓW RP ZNAK AKCYZY 
LEGALIZACJA" oraz w dwóch równoległych 
wierszach biegnących wzdłuż lewego marginesu 
banderoli: "PAPIEROSY-2008" ("2008" stanowi 
przykład określenia roku wytworzenia banderoli), 
w dolnej części banderoli, pod rozetą oznaczenie 
serii i numeru ewidencyjnego2), rozetę koloru 
fioletowego, powtarzający się mikrotekst 
negatywowo-pozytywowy "RZECZPOSPOLITA 
POLSKA MINISTERSTWO FINANSÓW" wokół 
orła i mikrotekst pozytywowy "POLSKA MF" 
okalający górną część rozety, zabezpieczenie w 
lewym dolnym rogu banderoli wykonane farbą 
termochromową - pod wpływem temperatury staje 
się widoczny jasny element w postaci "łezki", 
włókna zabezpieczające widoczne w kolorze 
bordowym, granatowym i zielonym 

 45 
 

 22 
 

II 
 

Rys. 
 

Banderola jest zadrukowana jednostronnie i ma 
wykonane techniką offsetową dwukolorowe tło: 
szare (na marginesach) i zielone (w centralnej 
części banderoli, nieobejmujące marginesów), 
napisy koloru czarnego umieszczone w czterech 
równoległych wierszach wzdłuż prawego 
marginesu banderoli: "MINISTERSTWO 
FINANSÓW RP ZNAK AKCYZY 
LEGALIZACJA" oraz w dwóch równoległych 
wierszach biegnących wzdłuż lewego marginesu 
banderoli: "TYTOŃ-2008" ("2008" stanowi 
przykład określenia roku wytworzenia banderoli), 
w dolnej części banderoli, pod rozetą oznaczenie 
serii i numeru ewidencyjnego2), rozetę koloru 
fioletowego, powtarzający się mikrotekst 

 45 
 

 22 
 



 

 

21

negatywowo-pozytywowy "RZECZPOSPOLITA 
POLSKA MINISTERSTWO FINANSÓW" wokół 
orła i mikrotekst pozytywowy "POLSKA MF" 
okalający górną część rozety, zabezpieczenie w 
lewym dolnym rogu banderoli wykonane farbą 
termochromową - pod wpływem temperatury staje 
się widoczny jasny element w postaci "łezki", 
włókna zabezpieczające widoczne w kolorze 
bordowym, granatowym i zielonym 

III.1 
 

Rys. 1 
 

Banderola jest zadrukowana jednostronnie i ma 
wykonane techniką offsetową dwukolorowe tło: 
szare (na marginesach) i zielone (w centralnej 
części banderoli, nieobejmujące marginesów), 
napisy koloru czarnego umieszczone w czterech 
równoległych wierszach wzdłuż prawego 
marginesu banderoli: "MINISTERSTWO 
FINANSÓW RP ZNAK AKCYZY 
LEGALIZACJA" oraz napisy w trzech 
równoległych wierszach, biegnące wzdłuż lewego 
marginesu banderoli, określające pojemność 
opakowania jednostkowego, serię oraz rok 
wytworzenia banderoli, dodatkowo równolegle do 
prawego marginesu banderoli oznaczenie serii, a 
pod rozetą - numeru ewidencyjnego2). Banderola 
ma także wykonaną techniką wklęsłodrukową 
rozetę koloru fioletowego: w kształcie orła i kłosa z 
widocznym efektem kątowym w postaci litery "S", 
powtarzający się mikrotekst negatywowo-
pozytywowy "RZECZPOSPOLITA POLSKA 
MINISTERSTWO FINANSÓW" wokół orła i 
mikrotekst negatywowo-pozytywowy "POLSKA 
MF", prostopadły do dłuższego boku banderoli przy 
lewym marginesie banderoli, a także mikrotekst 
pozytywowy "POLSKA MF" wokół dwóch boków 
prostokątnej rozety, włókna zabezpieczające 
widoczne w kolorze bordowym, granatowym i 
zielonym 

 50 
 

 12 
 

III.2 
 

Rys. 2 
 

Banderola jest zadrukowana jednostronnie i ma 
wykonane techniką offsetową dwukolorowe tło: 
szare (na marginesach) i zielone (w centralnej 
części banderoli, nieobejmujące marginesów), 
napisy koloru czarnego umieszczone w czterech 
równoległych wierszach wzdłuż prawego 
marginesu banderoli: "MINISTERSTWO 
FINANSÓW RP ZNAK AKCYZY 
LEGALIZACJA" oraz napisy w trzech 
równoległych wierszach, biegnące wzdłuż lewego 
marginesu banderoli, określające pojemność 
opakowania jednostkowego, serię oraz rok 
wytworzenia banderoli, dodatkowo równolegle do 

 90 
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prawego marginesu banderoli oznaczenie serii, a w 
centralnej części banderoli - numeru 
ewidencyjnego2). Banderola ma także wykonane 
techniką wklęsłodrukową dwie rozety koloru 
fioletowego: jedną w kształcie orła z dwoma 
kłosami umieszczoną po prawej stronie banderoli 
oraz drugą prostokątną z dwoma kłosami, z 
widocznym efektem kątowym w postaci litery "S", 
umieszczoną po lewej stronie banderoli, 
powtarzający się mikrotekst negatywowo-
pozytywowy "RZECZPOSPOLITA POLSKA 
MINISTERSTWO FINANSÓW" wokół orła i 
mikrotekst pozytywowy "RZECZPOSPOLITA 
POLSKA MINISTERSTWO FINANSÓW" na 
liściach kłosów oraz mikrotekst negatywowo-
pozytywowy "POLSKA MF", prostopadły do 
dłuższego boku banderoli przy prawym marginesie 
banderoli, a także mikrotekst pozytywowy 
"POLSKA MF" wokół prostokątnej rozety, włókna 
zabezpieczające widoczne w kolorze bordowym, 
granatowym i zielonym 

IV.1 
 

Rys. 1 
 

Banderola jest zadrukowana jednostronnie i ma 
wykonane techniką offsetową dwukolorowe tło: 
szare (na marginesach) i zielone (w centralnej 
części banderoli, nieobejmujące marginesów), 
napisy koloru czarnego umieszczone w czterech 
równoległych wierszach wzdłuż prawego 
marginesu banderoli: "MINISTERSTWO 
FINANSÓW RP ZNAK AKCYZY 
LEGALIZACJA" oraz napisy w trzech 
równoległych wierszach, biegnące wzdłuż lewego 
marginesu banderoli, określające pojemność 
opakowania jednostkowego, serię oraz rok 
wytworzenia banderoli, dodatkowo równolegle do 
prawego marginesu banderoli oznaczenie serii, a po 
lewej stronie banderoli - numeru ewidencyjnego2). 
Banderola ma także dwie rozety koloru 
fioletowego: jedną w kształcie orła z liśćmi i 
gronami winorośli umieszczoną w centralnej części 
banderoli oraz drugą znajdującą się po prawej 
stronie banderoli, powtarzający się mikrotekst 
negatywowo-pozytywowy "RZECZPOSPOLITA 
POLSKA MINISTERSTWO FINANSÓW" wokół 
orła, włókna zabezpieczające widoczne w kolorze 
bordowym, granatowym i zielonym 
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 14 
 

IV.2 
 

Rys. 2 
 

Banderola jest zadrukowana jednostronnie i ma 
wykonane techniką offsetową dwukolorowe tło: 
szare (na marginesach) i zielone (w centralnej 
części banderoli, nieobejmujące marginesów), 
napisy koloru czarnego umieszczone w czterech 

 160 
 

 16 
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równoległych wierszach wzdłuż prawego 
marginesu banderoli: "MINISTERSTWO 
FINANSÓW RP ZNAK AKCYZY 
LEGALIZACJA" oraz napisy w trzech 
równoległych wierszach, biegnące wzdłuż lewego 
marginesu banderoli, określające pojemność 
opakowania jednostkowego, serię oraz rok 
wytworzenia banderoli, dodatkowo po prawej 
stronie banderoli oznaczenie serii, a po lewej 
stronie banderoli - numeru ewidencyjnego2). 
Banderola ma także trzy rozety koloru fioletowego: 
jedną w kształcie orła z liśćmi i gronami winorośli 
umieszczoną w centralnej części banderoli, drugą 
znajdującą się po prawej stronie banderoli i trzecią 
po lewej stronie banderoli, powtarzający się 
mikrotekst negatywowo-pozytywowy 
"RZECZPOSPOLITA POLSKA  
MINISTERSTWO FINANSÓW" wokół orła i 
mikrotekst negatywowo-pozytywowy "POLSKA 
MF" na rozecie przy lewym marginesie banderoli, 
włókna zabezpieczające widoczne w kolorze 
bordowym, granatowym i zielonym 

 
Objaśnienia: 
1) Wzory są przedstawione w skali 1:1 i zawierają przykładowy rok wytworzenia banderoli. 
2) Banderola każdego poszczególnego rodzaju ma w ramach roku kalendarzowego kolejny numer ewidencyjny 

przedstawiony przykładowo w postaci wyzerowanej. Cyfry numeru ewidencyjnego dla wszystkich banderol 
mają wysokość 1,9 mm. 

3) Zmiany innych właściwości wzorów banderol papierowych niż właściwości określone w tym załączniku oraz 
zmiany roku wytworzenia i numerów ewidencyjnych banderol nie stanowią zmiany wzorów banderol. 

4) Dopuszcza się możliwość perforacji w procesie oznaczania banderol umieszczonych na twardych 
opakowaniach jednostkowych wyrobów tytoniowych (papierosów) w taki sposób, aby nacięcie powierzchni 
banderoli przebiegało po linii wieczka. 
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Załącznik nr 3 

 
KRYTERIA JAKOŚCIOWE BANDEROL PODATKOWYCH I LEGALIZACYJNYCH 

NA OPAKOWANIA JEDNOSTKOWE IMPORTOWANYCH, 
NABYWANYCH WEWNĄTRZWSPÓLNOTOWO I WYPRODUKOWANYCH 
NA TERYTORIUM KRAJU WYROBÓW TYTONIOWYCH (PAPIEROSÓW, 

TYTONIU), SPIRYTUSOWYCH I WINIARSKICH 
 

Banderole na opakowania jednostkowe importowanych, nabywanych wewnątrzwspólnotowo 
i wyprodukowanych na terytorium kraju wyrobów tytoniowych (papierosów, tytoniu), 
spirytusowych i winiarskich oraz odpowiednio banderole próbne powinny spełniać 
następujące kryteria jakościowe, tj. powinny być: 
1) pokrojone według ustalonych wymiarów z dokładnością +/-0,2 mm, z dopuszczalnym 

odchyleniem od prostopadłości, które nie może być większe niż 0,6 mm, 
2) niezmienne pod względem właściwości kolorystycznych, przez co najmniej 12 miesięcy 

od daty wytworzenia banderol przy temperaturze przechowywania 22˚C i wilgotności 
względnej 60%, 

3) wydrukowane z dopuszczalnym odchyleniem elementów offsetowych, wklęsłodrukowych 
lub innych, wynoszącym nie więcej niż 1,5 mm w stosunku do tych elementów na 
banderolach wzorcowych, pod warunkiem nie zachodzenia na siebie tych elementów, 

4) z numeracją, która nie może występować na innych elementach graficznych niż tło, 
z wyjątkiem banderol na opakowania jednostkowe wyrobów winiarskich o pojemności do 
0,5 l i banderol na opakowania jednostkowe wyrobów tytoniowych (papierosów, tytoniu), 
gdzie częściowo może być umieszczona na fragmencie rozety. 

 

Kryteria jakościowe arkuszy banderol są następujące: 
1) arkusze banderol na opakowania jednostkowe wyrobów tytoniowych (papierosy, tytoń): 

format 510x700 mm (z tolerancją +/- 1,5 mm), 315 sztuk banderol na każdym arkuszu (15 
rzędów po 21 sztuk banderol w każdym rzędzie), 

2) arkusze banderol na opakowania jednostkowe wyrobów spirytusowych o pojemności 
do 0,2 l: format 410x450 mm (z tolerancją +/- 2,0 mm), 240 sztuk banderol na każdym 
arkuszu (8 rzędów po 30 sztuk w każdym rzędzie), 

3) arkusze banderol na opakowania jednostkowe wyrobów spirytusowych o pojemności 
powyżej 0,2 l: format 510x680 mm (z tolerancją +/- 2,0 mm), 203 sztuk banderol 
na każdym arkuszu (7 rzędów po 29 sztuk w każdym rzędzie), 

4) arkusze banderol na opakowania jednostkowe wyrobów winiarskich o pojemności do 0,5 
l: format 480x700 mm (z tolerancją +/- 1,5 mm), 180 sztuk banderol na każdym arkuszu 
(6 rzędów po 30 sztuk w każdym rzędzie), 

5) arkusze banderol na opakowania jednostkowe wyrobów winiarskich o pojemności 
powyżej 0,5 l: format 480x680 mm (z tolerancją +/- 1,5 mm), 100 sztuk banderol 
na każdym arkuszu (4 rzędy po 25 sztuk w każdym rzędzie). 

Parametry banderol umieszczonych na arkuszach są zgodne z kryteriami jakościowymi 
określonymi w stosunku do banderol pokrojonych. 
Nie są dopuszczalne inne odstępstwa od ustalonych powyżej. 
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Załącznik nr 4 

 
SPOSOBY UMIESZCZANIA BANDEROL NA OPAKOWANIACH JEDNOSTKOWYCH 

IMPORTOWANYCH, NABYWANYCH WEWNĄTRZWSPÓLNOTOWO I 
WYPRODUKOWANYCH NA TERYTORIUM KRAJU WYROBÓW TYTONIOWYCH 

(PAPIEROSÓW, TYTONIU), SPIRYTUSOWYCH I WINIARSKICH 

 

        
Rysunek 1 przedstawia sposób umocowania 
odpowiednim klejem banderoli: 
- podatkowej o wymiarach 45x22 mm bezpośrednio na  
   twardym opakowaniu jednostkowym papierosów (pod  
   celofanem), u góry z tyłu i z boku opakowania, w 
   kształcie litery "L" położonej poziomo do wysokości  
   opakowania, 
- legalizacyjnej o wymiarach 45x22 mm na  twardym 
   opakowaniu jednostkowym papierosów u góry z tyłu i z 
   boku opakowania jednostkowego papierosów, w 
kształcie litery "L" położonej poziomo do wysokości 
opakowania. Banderola legalizacyjna może być 
nanoszona na istniejący stan opakowania jednostkowego. 

 
 

Rysunek 2 przedstawia sposób umocowania 
odpowiednim klejem banderoli: 
- podatkowej o wymiarach 45x22 mm bezpośrednio na 
   miękkim opakowaniu jednostkowym papierosów (pod  
   celofanem, o ile występuje) od góry opakowania, w 
   kształcie odwróconej litery „U”, 
- legalizacyjnej o wymiarach 45x22 mm na miękkim 
   opakowaniu jednostkowym od góry opakowania, w         
kształcie odwróconej  litery „U”. Banderola legalizacyjna 
może być nanoszona na istniejący stan opakowania 
jednostkowego. 

 
 

 
 

 
 
Rysunek 3 przedstawia sposób umocowania 
odpowiednim klejem banderoli podatkowej i 
legalizacyjnej, o wymiarach 45x22 mm, bezpośrednio na 
opakowaniu jednostkowym. Banderola powinna być 
nałożona w kształcie litery „I”, pionowo na zamknięciu 
opakowania, równolegle do krótszego boku opakowania 
po jego prawej lub lewej stronie.  
 

 

Rys. 1

Rys. 2

Rys. 3
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 Rys.5  
555 RR 

Rysunek 4 przedstawia sposób umocowania 
odpowiednim klejem banderoli podatkowej i 
legalizacyjnej, o wymiarach 50x12 mm, 
bezpośrednio na opakowaniu jednostkowym 
(butelce) wyrobu spirytusowego o pojemności 
(zawartości) do 0,2 l włącznie oraz banderoli 
podatkowej i legalizacyjnej, o wymiarach 90x16 
mm, bezpośrednio na opakowaniu jednostkowym 
(butelce) wyrobu spirytusowego o pojemności 
(zawartości) powyżej 0,2 l (od góry na zamknięciu i 
szyjce opakowania, w kształcie odwróconej litery 
"L"), z tym że napis "MINISTERSTWO 
FINANSÓW RP ZNAK AKCYZY PODAT.-
KRAJ." (odpowiednio do rodzaju banderoli) 
zawarty na marginesie banderoli znajduje się na 
nakrętce opakowania. 

 

 

 

 

 

Rysunek 5 przedstawia sposób umocowania 
odpowiednim klejem banderoli podatkowej i 
legalizacyjnej, o wymiarach 110x14 mm, 
bezpośrednio na opakowaniu jednostkowym (butelce) 
wyrobu winiarskiego o pojemności (zawartości) 
do 0,5 l włącznie oraz banderoli podatkowej i 
legalizacyjnej, o wymiarach       160x16 mm, 
bezpośrednio na opakowaniu jednostkowym (butelce) 
wyrobu winiarskiego o pojemności (zawartości) 
powyżej 0,5 l (od góry na zamknięciu i szyjce 
opakowania, w kształcie odwróconej litery "U"). 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Rys. 4
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Załącznik nr 5 

WZÓR 
WNIOSEK O WSKAZANIE SPOSOBU NANOSZENIA BANDEROL  
NA OPAKOWANIA JEDNOSTKOWE WYROBÓW AKCYZOWYCH 

 
 
.............................................................     ............................................. 
pieczęć wnioskodawcy z nazwą i adresem     miejscowość, data 
 
 
 
.................................................................... 
REGON, PESEL, NIP*) 

 
.............................................................    Naczelnik Urzędu Celnego w 1) ........ 
numer akcyzowy podatnika*)     ................................................................. 
        ul. ...................................................... 
        ........................................................... 
 

WNIOSEK 
o wskazanie sposobu nanoszenia banderol 2) ........................... 

na opakowania jednostkowe 3) ............................. wyrobów 4).................................. 
 
Rodzaj wyrobu akcyzowego 5) 

....................................................................................................................................................................

.................................................................................................................................................................... 

.................................................................................................................................................................... 
Opis opakowania jednostkowego wyrobu akcyzowego6) 

.................................................................................................................................................................... 

.................................................................................................................................................................... 

.................................................................................................................................................................... 
Opis proponowanego sposobu naniesienia banderoli na opakowanie jednostkowe wyrobu 
akcyzowego7) 

....................................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................................

.................................................................................................................................................................... 
Uwagi, oświadczenia wnioskodawcy 
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................... 

........................................................ 
podpis i imienna pieczątka 
wnioskodawcy 

 
Objaśnienia: 
1) Należy podać właściwego naczelnika  urzędu celnego w sprawach znaków akcyzy. 
2) Należy podać odpowiednio: podatkowych albo legalizacyjnych. 
3) Należy wpisać odpowiednio: importowanych , nabywanych wewnątrzwspólnotowo albo wyprodukowanych na terytorium kraju. 
4) Należy wpisać odpowiednio: tytoniowych (papierosów, tytoniu) albo spirytusowych, albo winiarskich. 
5) Należy podać: rodzaj i nazwę wyrobu oraz kraj pochodzenia wyrobu.  
6) Należy podać: rodzaj opakowania, pojemność lub zawartość opakowania, opis otwarcia lub miejsca przeznaczonego do otwarcia 

opakowania. 
7) Należy określić położenie banderoli, która ma być naniesiona na opakowanie jednostkowe wyrobu akcyzowego w stosunku do 

elementów tego opakowania oraz  załączyć szkic opakowania jednostkowego wyrobu akcyzowego z propozycją naniesienia 
banderoli. 

*) Niepotrzebne skreślić.  
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Załącznik nr 6 
WZÓR 

WNIOSEK O ZDJĘCIE BANDEROL Z OPAKOWAŃ JEDNOSTKOWYCH  
WYROBÓW AKCYZOWYCH LUB Z WYROBÓW AKCYZOWYCH 

 
 
.............................................................     .................................................... 
pieczęć wnioskodawcy z nazwą i adresem                miejscowość, data 
 
 
 
.................................................................... 
REGON, PESEL, NIP*) 

 
.............................................................    Naczelnik Urzędu Celnego w 1) ........ 
numer akcyzowy podatnika*)     ................................................................. 
        ul. ...................................................... 
        ........................................................... 

 
 

WNIOSEK 
o zdjęcie banderol z opakowań jednostkowych  

wyrobów akcyzowych lub z wyrobów akcyzowych 
 

1. Łączna liczba przeznaczonych do zdjęcia banderol  ................................................. szt., w tym z opakowań 
jednostkowych: 
1) .......................................2) wyrobów ................................................3) - .................................. szt. banderol 
2) .......................................2) wyrobów ................................................3) - .................................. szt. banderol 
3) .......................................2) wyrobów ................................................3) - .................................. szt. banderol 
4) .......................................2) wyrobów ................................................3) - .................................. szt. banderol 
5) .......................................2) wyrobów ................................................3) - .................................. szt. banderol 

2. Wykaz wyrobów oznaczonych banderolami przeznaczonymi do zdjęcia 4) 

..............................................................................................................................................................................

..............................................................................................................................................................................

..............................................................................................................................................................................

.............................................................................................................................................................................. 
3. Przyczyna złożenia wniosku o zdjęcie banderol wraz z uzasadnieniem 5) 

..............................................................................................................................................................................

.............................................................................................................................................................................. 
4. Przeznaczenie wyrobów6) 
       .............................................................................................................................................................................. 

..............................................................................................................................................................................

.............................................................................................................................................................................. 
5. Uwagi, oświadczenia wnioskodawcy  

..............................................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................... 

 
 

.................................................................... 
podpis i imienna pieczątka wnioskodawcy 

 
Objaśnienia: 
1) Należy podać właściwego naczelnika  urzędu celnego. 
2) Należy wpisać odpowiednio: importowanych, nabywanych wewnątrzwspólnotowo albo wyprodukowanych na terytorium kraju. 
3) Należy wpisać odpowiednio: tytoniowych (papierosów, tytoniu) albo spirytusowych, albo winiarskich. 
4) Należy podać: nazwę wyrobu,  pojemność lub zawartość opakowania, pochodzenie wyrobu.  
5) Należy podać odpowiednio termin wywozu wyrobów, z których mają być zdjęte banderole. 
6) Należy podać dokładny adres odbiorcy wyrobów. 
*) Niepotrzebne skreślić.  
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Załącznik nr 7 
 

WZÓR 
WSTĘPNE ZAPOTRZEBOWANIE ROCZNE NA BANDEROLE  

PODATKOWE I LEGALIZACYJNE 

Tabela 1. Wyroby spirytusowe 

.............................                                                                                            .............................. 
pieczęć podmiotu obowiązanego do oznaczania                                                                      miejscowość, data 
z nazwą i adresem 
                                                                          
..............................                                                                     Ministerstwo Finansów 
REGON, PESEL, NIP*)                                                                   Departament Podatku  
                                                                                                   Akcyzowego i Ekologicznego 
                                                                                                   ul. Świętokrzyska 12  
.......................................                                                            00 - 916 Warszawa 
numer akcyzowy podatnika*) 

 
................................................................................ 
właściwy urząd celny w sprawach znaków akcyzy 

WSTĘPNE ZAPOTRZEBOWANIE 

na znaki akcyzy - banderole1) ............................ na opakowania jednostkowe2) 
............................... wyrobów spirytusowych w ………......... r. (...................)3) 

 
 Liczba banderol w sztukach Lp. 

 
 Pojemność 
opakowania 

jednostkowego w 
litrach 

 Miejscowość 
stosowania 
banderol 4) 

 
jednorazowo5) miesięcznie rocznie 

 
1. 
 

 do 0,2 włącznie 
 

  
 

  
 

  
 

  
 

2. 
 

 powyżej 0,2  
 

  
 

  
 

  
 

  
 

 
Objaśnienia: 
1) Należy wpisać: podatkowe albo legalizacyjne. 
2) Należy wpisać w przypadku banderol podatkowych: importowanych, nabywanych wewnątrzwspólnotowo 

albo wyprodukowanych na terytorium kraju. 
3) Należy wpisać: zwiększające lub zmniejszające w razie składania w ciągu roku dodatkowego 

zapotrzebowania. 
4) Należy podać miejscowość, w której będą nanoszone banderole. 
5) Należy wypełnić przy wstępnym zapotrzebowaniu dla jednorazowego oznaczania wyrobów banderolami. 
*) Niepotrzebne skreślić. 

 
 
 
……………………………….…….. 
podpis i imienna pieczątka podmiotu  
obowiązanego do oznaczania 
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Tabela 2. Wyroby winiarskie 

 

.............................                                                                                            .............................. 
pieczęć podmiotu obowiązanego do oznaczania                                                                      miejscowość, data 
z nazwą i adresem 
       
                                                                     
..............................                                                                     Ministerstwo Finansów 
REGON, PESEL, NIP*)                                                                   Departament Podatku  
                                                                                                   Akcyzowego i Ekologicznego 
                                                                                                   ul. Świętokrzyska 12  
.......................................                                                            00 - 916 Warszawa 
numer akcyzowy podatnika*) 

 

................................................................................ 
właściwy urząd celny w sprawach znaków akcyzy 
 

 

WSTĘPNE ZAPOTRZEBOWANIE 

na znaki akcyzy - banderole1) ............................ na opakowania jednostkowe2) 
............................... wyrobów winiarskich w……………………........ r. (...................)3) 

 
 Liczba banderol w sztukach Lp. 

 
 Pojemność 
opakowania 

jednostkowego  
w litrach 

 
Miejscowość 
stosowania 
banderol 4) jednorazowo5) 

 
miesięcznie rocznie 

 
1. 
 

 do 0,5 włącznie 
 

  
 

  
 

  
 

  
 

2. 
 

powyżej 0,5  
 

  
 

  
 

  
 

  
 

 
Objaśnienia: 
1) Należy wpisać: podatkowe albo legalizacyjne. 
2) Należy wpisać w przypadku banderol podatkowych: importowanych, nabywanych wewnątrzwspólnotowo 

albo wyprodukowanych na terytorium kraju. 
3) Należy wpisać: zwiększające lub zmniejszające w razie składania w ciągu roku dodatkowego 

zapotrzebowania. 
4) Należy podać miejscowość, w której będą nanoszone banderole. 
5) Należy wypełnić przy wstępnym zapotrzebowaniu dla jednorazowego oznaczania wyrobów banderolami. 
*) Niepotrzebne skreślić. 

 

........................................ 
podpis i imienna pieczątka podmiotu  
obowiązanego do oznaczania 
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Tabela 3. Wyroby tytoniowe (papierosy lub tytoń) 

. 

 

.............................                                                                                            .............................. 
pieczęć podmiotu obowiązanego do oznaczania                                                                      miejscowość, data 
z nazwą i adresem 
       
                                                                     
..............................                                                                     Ministerstwo Finansów 
REGON, PESEL, NIP*)                                                                   Departament Podatku  
                                                                                                   Akcyzowego i Ekologicznego 
                                                                                                   ul. Świętokrzyska 12  
.......................................                                                            00 - 916 Warszawa 
numer akcyzowy podatnika*) 

 

................................................................................ 
właściwy urząd celny w sprawach znaków akcyzy 
 

 

WSTĘPNE ZAPOTRZEBOWANIE 

na znaki akcyzy - banderole1) ............................ na opakowania jednostkowe2) 
............................... wyrobów tytoniowych3)...................w .............. r. (...................) 4). 

 
 Liczba banderol w sztukach Lp. 

 
 Rodzaj  

wyrobu 3) 
 Miejscowość 

stosowania 
banderol 5) jednorazowo 6) miesięcznie 

 
rocznie 

 
 

  
 

  
 

  
 

  
 

  
 

 
Objaśnienia: 
1) Należy wpisać: podatkowe albo legalizacyjne. 
2) Należy wpisać w przypadku banderol podatkowych: importowanych, nabywanych wewnątrzwspólnotowo 

albo wyprodukowanych na terytorium kraju. 
3) Należy wpisać: papierosy lub tytoń. 
4) Należy wpisać: zwiększające lub zmniejszające w razie składania w ciągu roku dodatkowego 

zapotrzebowania. 
5) Należy podać miejscowość, w której będą nanoszone banderole. 
6) Należy wypełnić przy wstępnym zapotrzebowaniu dla jednorazowego oznaczania wyrobów banderolami. 
*) Niepotrzebne skreślić. 

 

........................................ 
podpis i imienna pieczątka podmiotu  
obowiązanego do oznaczania 
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Załącznik nr 8 

 

WYSOKOŚĆ KWOT STANOWIĄCYCH WARTOŚĆ BANDEROL PODATKOWYCH 

 

Tabela 1. Importowane, nabywane wewnątrzwspólnotowo i wyprodukowane na 
terytorium kraju wyroby tytoniowe (papierosy, tytoń) 

 
Lp. 

 
 Rodzaj wyrobów tytoniowych w opakowaniu 

jednostkowym 
 

 Kwota stanowiąca wartość banderol 
podatkowych w zł 

 
1. 
 

Papierosy importowane, nabywane 
wewnątrzwspólnotowo i wyprodukowane na 
terytorium kraju 

 
0,15 

 
2. 
 

Tytoń importowany, nabywany 
wewnątrzwspólnotowo i wyprodukowany na 
terytorium kraju 

 
0,15 

 
 
 
Tabela 2. Importowane, nabywane wewnątrzwspólnotowo i wyprodukowane na 

terytorium kraju wyroby spirytusowe 
 
Lp. 

 
 Pojemność opakowania jednostkowego w 

litrach 
 

 Kwota stanowiąca wartość banderol 
podatkowych w zł 

 
1. 
 

do 0,2 włącznie 0,5 
 

2. 
 

 powyżej 0,2  0,85 
 

 
 
 
Tabela 3. Importowane, nabywane wewnątrzwspólnotowo i wyprodukowane na 

terytorium kraju wyroby winiarskie 
 
Lp. 

 
 Pojemność (zawartość) opakowania 

jednostkowego w litrach 
 

 Kwota stanowiąca wartość banderol 
podatkowych w zł 

 
1. 
 

do 0,5 włącznie 
 

0,02 
 

2. 
 

powyżej 0,5  
 

0,08 
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Załącznik nr 9 
 

WYSOKOŚĆ KWOT WPŁACANYCH NA POKRYCIE KOSZTÓW WYTWORZENIA 
BANDEROL  

 
Tabela 1. Importowane, nabywane wewnątrzwspólnotowo i wyprodukowane na terytorium 

kraju wyroby tytoniowe (papierosy, tytoń) 
Lp. Wymiar 

banderoli w 
mm 

Wysokość kwot wpłacanych na 
pokrycie kosztów wytworzenia 

banderol w arkuszach za 1.000 szt. 
w zł 

Wysokość kwot wpłacanych na 
pokrycie kosztów wytworzenia 

banderol pokrojonych za 1.000 szt. 
w zł 

1. 45 x 22 12,00 14,00 
 
 
 
Tabela 2. Importowane, nabywane wewnątrzwspólnotowo i wyprodukowane na terytorium 

kraju wyroby spirytusowe 
Lp. Wymiar 

banderoli w 
mm 

Wysokość kwot wpłacanych na 
pokrycie kosztów wytworzenia 

banderol w arkuszach za 1.000 szt. 
w zł 

Wysokość kwot wpłacanych na 
pokrycie kosztów wytworzenia 

banderol pokrojonych za 1.000 szt. 
w zł 

1. 50 x 12 14,00 19,45 
2. 90 x 16 23,80 28,90 
 
 
 
Tabela 3. Importowane, nabywane wewnątrzwspólnotowo i wyprodukowane na terytorium 

kraju wyroby winiarskie 
Lp. Wymiar 

banderoli w 
mm 

Wysokość kwot wpłacanych na 
pokrycie kosztów wytworzenia 

banderol w arkuszach za 1.000 szt. 
w zł 

Wysokość kwot wpłacanych na 
pokrycie kosztów wytworzenia 

banderol pokrojonych za 1.000 szt. 
w zł 

1. 110 x 14 14,10 16,70 
2. 160 x 16 17,65 20,30 
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Załącznik nr 10 

ZESTAWIENIE NALEŻNOŚCI Z TYTUŁU SPRZEDAŻY BANDEROL 
LEGALIZACYJNYCH NA OPAKOWANIA JEDNOSTKOWE WYROBÓW 

TYTONIOWYCH (PAPIEROSÓW, TYTONIU), SPIRYTUSOWYCH I WINIARSKICH 
 
 
Lp. 

 
 Rodzaj wyrobu w opakowaniu jednostkowym oraz rodzaj lub 

pojemność tego opakowania 
 

 Należność za 
sprzedaż banderoli 
legalizacyjnej w zł

1. 
 

Papierosy we wszystkich opakowaniach1) - niezależnie od liczby 
papierosów 

1,30 
 

2. 
 

Tytoń we wszystkich opakowaniach2) - niezależnie od gramatury 
 

1,30 
 

3. 
 

Wyroby spirytusowe w opakowaniu3) o pojemności do 0,2 l włącznie 1,30 
 

4. 
 

Wyroby spirytusowe w opakowaniu3) o pojemności powyżej 0,2 l 
 

1,30 
 

5. 
 

Wyroby winiarskie w opakowaniu4) o pojemności do 0,5 l włącznie 
 

1,30 
 

6. 
 

Wyroby winiarskie w opakowaniu4) o pojemności powyżej 0,5 l 
 

1,30 
 

 
Objaśnienia: 
1) Banderola legalizacyjna dotyczy także wszystkich (nietypowych) opakowań jednostkowych innych niż 

określone w załączniku nr 4 (rys. 1 i 2) do rozporządzenia. 
2) Banderola legalizacyjna dotyczy także wszystkich (nietypowych) opakowań jednostkowych innych niż 

określone w załączniku nr 4 (rys. 3) do rozporządzenia. 
3) Banderola legalizacyjna dotyczy także wszystkich (nietypowych) opakowań jednostkowych innych niż 

określone w załączniku nr 4 (rys. 4) do rozporządzenia. 
4) Banderola legalizacyjna dotyczy także wszystkich (nietypowych) opakowań jednostkowych innych niż 

określone w załączniku nr 4 (rys. 5) do rozporządzenia. 
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Załącznik nr 11 

 
WZÓR 

WNIOSEK O WYDANIE ALBO SPRZEDAŻ BANDEROL ORAZ  
O WYDANIE UPOWAŻNIEŃ DO ODBIORU BANDEROL 

 
.............................................................     ............................................. 
pieczęć wnioskodawcy z nazwą i adresem     miejscowość, data 
 
.................................................................... 
REGON, PESEL, NIP*) 

.............................................................    Naczelnik Urzędu Celnego w 1)  
numer akcyzowy podatnika*)     ........................................................ 
        ul. ............................................. 
        .............................................. 

WNIOSEK 
 

o wydanie albo sprzedaż*) banderol ........................................2) oraz o wydanie upoważnień do odbioru 
banderol na opakowania jednostkowe ........................................3) wyrobów .....................................................4) 
 

1. Łączna liczba wnioskowanych banderol .................................................... szt., w tym na opakowania 
jednostkowe: 

1) ...................5) - ................. szt. banderol (pociętych) w paczkach *) oraz ................ szt. banderol w arkuszach*) 

2) ...................5) - ................. szt. banderol (pociętych) w paczkach *) oraz ................ szt. banderol w arkuszach*) 

3) ...................5) - ................. szt. banderol (pociętych) w paczkach *) oraz ................ szt. banderol w arkuszach*) 

4) ...................5) - ................. szt. banderol (pociętych) w paczkach *) oraz ................ szt. banderol w arkuszach*) 

5) ...................5) - ................. szt. banderol (pociętych) w paczkach *) oraz ................ szt. banderol w arkuszach*) 

2. Nazwa i adres producenta zagranicznego 6) 

.................................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................................. 
3. Przedstawiciele (pełnomocnicy) wnioskodawcy uprawnieni do odbioru banderol 7) 

.................................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................................. 
4. Uwagi, oświadczenia wnioskodawcy 

................................................................................................................................................................................. 
 

.............................................................. 
podpis i imienna pieczątka wnioskodawcy  

Załączniki8) : 
 
 
Objaśnienia: 
1) Należy podać właściwego naczelnika  urzędu celnego w sprawach znaków akcyzy. 
2) Należy wpisać odpowiednio: podatkowych albo legalizacyjnych. 
3) Należy wpisać odpowiednio: importowanych, nabytych wewnątrzwspólnotowo albo wyprodukowanych na terytorium kraju. 
4) Należy wpisać odpowiednio: tytoniowych (papierosów lub tytoniu) albo spirytusowych, albo winiarskich. 
5) Należy wpisać odpowiednio: serię albo rodzaj, pochodzenie wyrobu, pojemność np. papierosów wyprodukowanych na terytorium kraju, 

lub wyrobów spirytusowych wyprodukowanych na terytorium kraju w opakowaniach jednostkowych o pojemności do 0,2l włącznie. Przy 
wypełnianiu tej części wniosku należy odpowiednio wykorzystać załączniki nr 1, 2, 4 oraz 8-10 do rozporządzenia. 

6) Wypełnia importer, przedstawiciel podatkowy, podmiot dokonujący nabycia wewnątrzwspólnotowego lub właściciel wyrobów 
akcyzowych, o którym mowa w art. 13 ust. 3 ustawy. 

7) Należy wpisać imiona, nazwiska, miejsca zamieszkania, serie i numery dowodów osobistych pełnomocników. 
8) Należy wymienić załączniki składane z wnioskiem. 

*)  Niepotrzebne skreślić. 



 

 

36

Załącznik nr 12 
 

 
WZÓR UPOWAŻNIENIA DO ODBIORU BANDEROL PODATKOWYCH I 

LEGALIZACYJNYCH NA OPAKOWANIA JEDNOSTKOWE IMPORTOWANYCH, 
NABYWANYCH WEWNĄTRZWSPÓLNOTOWO I WYPRODUKOWANYCH NA 

TERYTORIUM KRAJU WYROBÓW TYTONIOWYCH (PAPIEROSÓW, TYTONIU), 
SPIRYTUSOWYCH I WINIARSKICH 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

OPIS WZORU UPOWAŻNIENIA DO ODBIORU BANDEROL PODATKOWYCH I 
LEGALIZACYJNYCH NA OPAKOWANIA JEDNOSTKOWE IMPORTOWANYCH, 
NABYWANYCH WEWNĄTRZWSPÓLNOTOWO I WYPRODUKOWANYCH NA 

TERYTORIUM KRAJU WYROBÓW TYTONIOWYCH (PAPIEROSÓW, TYTONIU), 
SPIRYTUSOWYCH I WINIARSKICH1) 

 
Wymiary w mm Rysunek Cechy graficzne 

wysokość szerokość 
1 2 3 4 

Rys. Upoważnienie jest drukowane dwustronnie: na papierze białym 
w odcieniu chamois jest widoczne wykonane techniką 
offsetową tło w kolorze beżowym – część centralna 
wydrukowana jednolicie jest otoczona ramką giloszową. Awers 
stanowi formularz upoważnienia; wszystkie napisy w kolorze 
czarnym, z wyjątkiem wydrukowanego techniką typograficzną 
w kolorze czerwonym 7-cyfrowego numeru upoważnienia2), na 
rewersie upoważnienia znajdują się objaśnienia wydrukowane 
kolorem czarnym określające sposób wypełnienia formularza. 
Na całej powierzchni upoważnienia jest widoczny regularnie 
rozmieszczony znak wodny w postaci tzw. róży wiatrów oraz 
włókna zabezpieczające w kolorach: bordowym, granatowym i 
zielonym. 

297 210 

Objaśnienia: 
1) Wzór upoważnienia przedstawiony jest w skali 1:1. 
2) Upoważnienie posiada numer ewidencyjny o ciągłej numeracji, przedstawiony przykładowo w postaci wyzerowanej. 

 



Załącznik nr 13 
WZÓR 

EWIDENCJA WYDANYCH, ZUŻYTYCH, USZKODZONYCH, UTRACONYCH, ZWRÓCONYCH ORAZ ZNISZCZONYCH 
BANDEROL PODATKOWYCH I LEGALIZACYJNYCH 

 
........................................................................... 

pieczęć podmiotu obowiązanego do oznaczania  
z nazwą i adresem 

EWIDENCJA1) 
 

banderol.......................2) na......................3) wyroby.............................4) w opakowaniach jednostkowych.........................5) 
 

 Banderole wydane przez właściwego naczelnika urzędu celnego 
w sprawach znaków akcyzy  

Liczba banderol  

ozna- Liczba banderol wydanych 

Data wydania albo 
wysłania banderol 

uszkodzonych utraconych zniszczonych 

Banderole 
pozostałe 

 
czenie 
bande- 

bez 
liczby  

za zwró- 
cone 

wydanie 
banderol 

wysłanie 
banderol 

przy 
ozna- 

poza 
ozna- 

przy 
ozna- 

poza 
ozna- 

przy 
ozna- 

poza 
ozna- 

Lp data  
wyda
-nia 

właściwy 
naczelnik 
urzędu 
celnego w 
sprawach 
znaków 
akcyzy   

roli 6) z 6 i 7 nie wy-
korzysta- 
ne i nie 
uszko-
dzone 

w 
ramach 
norma-
tywu 
strat 

do ozna-
czenia 

poza 
teryto-
rium 
kraju 

Nazwa 
i adres 
produ- 
centa 
zagra- 
niczne- 
go 

wyda-
nych 
do 
oznacza-
nia 

wysła-
nych 
poza 
teryto-
rium 
kraju 

wykorzys
tanych do 
naniesien
ia i 
nieuszko-
dzonych 

czaniu czaniem czaniu czaniem czaniu cza- 
niem 

data licz- 
ba 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 
                     

Suma:    x x x          x  
 

Zwrot banderol do właściwego w sprawach znaków akcyzy naczelnika urzędu celnego   
banderole nieuszkodzone  

i niewykorzystane 
banderole uszkodzone 

Adnotacje właściwego w sprawach znaków akcyzy naczelnika urzędu celnego  
liczba banderol uszkodzonych  data 

zwrotu 
banderol 

liczba  
zwróconych 

banderol 

data  
zwrotu  

banderol 
 

przy oznaczaniu 
 

poza oznaczaniem 
 

22 23 24 25 26 27 
      

x  x   x 
 

         .................................................................  ............................................................ 
         podpis i imienna pieczątka podmiotu obowiązanego do oznaczania 7) imienna pieczęć właściwego naczelnika urzędu celnego 7) 
 
1) Wypełnia podmiot obowiązany do oznaczania wyrobów akcyzowych znakami akcyzy. Ewidencja prowadzona jest odrębnie dla każdej serii banderol. 
2) Należy wpisać odpowiednio: podatkowych albo legalizacyjnych. 
3) Należy wpisać odpowiednio: importowane, nabywane wewnątrzwspólnotowo albo wyprodukowane na terytorium kraju. 
4) Należy wpisać odpowiednio: tytoniowe (papierosy lub tytoń) albo spirytusowe, albo winiarskie. 
5) Należy wpisać odpowiednio rodzaj i/lub zawartość opakowania jednostkowego z wykorzystaniem załączników nr 1, 2, 4 i 8–10 do rozporządzenia, np.: butelki do 0,2 l włącznie albo do 0,5 l włącznie (dla banderol na wyroby spirytusowe, winiarskie). 
6) Należy wpisać serię, numer ewidencyjny i rok wytworzenia banderoli. 
7) Dotyczy ewidencji prowadzonej w formie papierowej 
*)  Niepotrzebne skreślić.



 

Załącznik nr 14 
WZÓR 

EWIDENCJA WYDANYCH, ZUŻYTYCH, USZKODZONYCH, UTRACONYCH, ZWRÓCONYCH ORAZ ZNISZCZONYCH 
BANDEROL PODATKOWYCH I LEGALIZACYJNYCH PROWADZONA PRZEZ PODMIOTY PROWADZĄCE SKŁAD PODATKOWY, W KTÓRYM 

MAGAZYNOWANE SĄ WYROBY AKCYZOWE WŁAŚCICIELA, O KTÓRYM MOWA W ART. 13 UST. 3  USTAWY 
 

........................................................................... 
      pieczęć podmiotu prowadzącego skład podatkowy,  
w którym magazynowane są wyroby akcyzowe właściciela,  
 o którym mowa w art. 13 ust. 3 ustawy z nazwą i adresem 

EWIDENCJA1) 
 

banderol.......................2) na......................3) wyroby.............................4) w opakowaniach jednostkowych.........................5)  .............................................................................  7) 
 

Banderole otrzymane od właściciela, o którym 
mowa w art. 13 ust. 3 

Liczba banderol Stan banderol 

uszkodzonych utraconych zniszczonych 

Lp. 

data  
otrzymania 

oznaczenie 
banderoli6) 

Liczba 
banderol 

otrzymanych 

wydanych do 
oznaczania 

wykorzystanych 
do naniesienia i 

nie 
uszkodzonych 

przy 
oznaczaniu 

poza 
oznaczaniem 

przy 
oznaczaniu 

poza 
oznaczaniem 

przy 
oznaczaniu 

poza 
oznaczaniem 

data liczba 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 
              

Suma:          x  
 

 

Zwrot banderol do właściciela, o którym mowa w art. 13 ust. 3 
Banderole nieuszkodzone 

i niewykorzystane 
Banderole uszkodzone 

liczba banderol uszkodzonych data zwrotu 
banderol 

liczba zwróconych 
banderol 

data zwrotu  
banderol przy oznaczaniu poza oznaczaniem 

15 16 17 18 19 
     

x  x   
  

 
.................................................................                                                                                     ............................................................ 
podpis i imienna pieczątka podmiotu prowadzącego skład podatkowy,          imienna pieczęć właściwego naczelnika urzędu celnego 8) 
w którym magazynowane są wyroby akcyzowe właściciela,  
o którym mowa w art. 13 ust. 3 ustawy 8)  
 
1) Ewidencja prowadzona jest odrębnie dla każdej serii banderol. 
2) Należy wpisać odpowiednio: podatkowych albo legalizacyjnych. 
3) Należy wpisać odpowiednio: importowane, nabywane wewnątrzwspólnotowo albo wyprodukowane na terytorium kraju. 
4) Należy wpisać odpowiednio: tytoniowe (papierosy lub tytoń) albo spirytusowe, albo winiarskie. 
5) Należy wpisać odpowiednio rodzaj i/lub zawartość opakowania jednostkowego z wykorzystaniem załączników nr 1, 2, 4 i 8–10 do rozporządzenia, np.: butelki do 0,2 l włącznie albo do 0,5 l włącznie (dla banderol na wyroby spirytusowe, winiarskie). 
6) Należy wpisać serię, numer ewidencyjny i rok wytworzenia banderoli. 
7) Należy wpisać nazwę i adres właściciela wyrobów akcyzowych, o którym mowa w art. 13 ust. 3 ustawy. 
8) Dotyczy ewidencji prowadzonej w formie papierowej. 
*)  Niepotrzebne skreślić



Załącznik nr 15 
 

 
WZÓR 

PROTOKÓŁ W SPRAWIE UTRATY, ZNISZCZENIA LUB USZKODZENIA  

ALBO ZNISZCZENIA USZKODZONYCH LUB ZNISZCZONYCH BANDEROL 
 
............................................................................ 
pieczęć podmiotu obowiązanego do oznaczania  
z nazwą i adresem 
 
.................................................................. 
REGON, PESEL, NIP*) 
 
.................................................................. 
numer akcyzowy podatnika*) 
 

PROTOKÓŁ 
z dnia ..................................... 

w sprawie utraty, zniszczenia, uszkodzenia  

albo zniszczenia uszkodzonych lub zniszczonych*) banderol  1)  

...................................................................................................... 

 
sporządzony w 2) ...................................................................... przez 3)  

....................................................................................................................................................... 
Opis okoliczności utraty, zniszczenia, uszkodzenia albo zniszczenia uszkodzonych lub 
zniszczonych*) banderol  4) 

....................................................................................................................................................... 

....................................................................................................................................................... 
Na tym protokół zakończono nie wnosząc zastrzeżeń/ wnosząc zastrzeżenia*) 

.......................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................... 
Protokół sporządzono w .................... egzemplarzach, które przekazano 
.......................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................... 

 
.................................... 
.................................... 
podpisy członków komisji  
....................................... 
podpis pracownika urzędu celnego*) 

 
 
 
Objaśnienia: 
1) Należy podać rodzaj banderoli (podatkowa, legalizacyjna). 
2) Należy podać miejscowość. 
3) Należy podać podmiot, u którego nastąpiła utrata, zniszczenie lub uszkodzenie banderol albo zniszczenie uszkodzonych 

lub zniszczonych banderol. 
4) Należy podać: podatkowych albo legalizacyjnych przy wykorzystaniu załączników nr 1 i 2 do rozporządzenia, np. na 

opakowania jednostkowe wyrobów tytoniowych (papierosów), na opakowania jednostkowe wyrobów spirytusowych o 
pojemności do 0,2 l włącznie albo powyżej 0,2 l, na opakowania jednostkowe wyrobów winiarskich o pojemności do 0,5l 
włącznie albo powyżej 0,5 l. 

*)    Niepotrzebne skreślić. 
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Załącznik nr 16 
 
 

WZÓR 
PROTOKÓŁ W SPRAWIE WYDANIA LUB ZWROTU BANDEROL 

 
 
 

PROTOKÓŁ 
nr…………………….. 

z dnia ..................................... 
w sprawie wydania lub zwrotu*) banderol  1)  

...................................................................................................... 

 
sporządzony w2)……………………………………………………………………………….... 
pomiędzy3)……………………………………………………………………………………… 
reprezentowany przez4) ……………………………….………………………………………... 
a………………………………………………………………………………………………….
reprezentowany przez4) ………………………………………………………………………… 
 
 

rok 
wytworzenia 

seria numer ewidencyjny liczba  
(w sztukach) 

nr upoważnienia 
do odbioru 
banderol 5) 

     
     
     
 
 
Na tym protokół zakończono nie wnosząc zastrzeżeń/ wnosząc zastrzeżenia*) 

.......................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................... 
Protokół sporządzono w ..............jednobrzmiących  egzemplarzach. 

 
 

………………………. 
 
………………………. 
 
………………………. 
 
………………………. 
podpisy osób uczestniczących  

 
 
 
Objaśnienia: 
1) Należy podać rodzaj banderoli (podatkowa, legalizacyjna). 
2) Należy podać miejscowość i miejsce dokonania czynności np. Urząd Celny w Białymstoku. 
3) Należy podać strony czynności np. Urząd Celny w Białymstoku 
4) Należy podać imiona i nazwiska osób uczestniczących w czynności. 
5) Jeżeli dotyczy. 
*)    Niepotrzebne skreślić. 



 

 

41

Uzasadnienie 

 
Projektowane rozporządzenie Ministra Finansów w sprawie oznaczania wyrobów 
akcyzowych znakami akcyzy stanowi wykonanie upoważnień dla ministra właściwego do 
spraw finansów publicznych zawartych w art. 122 ust. 1, art. 123 ust. 4, art. 125 ust. 6, art. 
126 ust. 6, art. 129, art. 131 ust. 10, art. 132 ust. 5, art. 137, art. 138 ust. 5 nowelizowanej 
ustawy z dnia 6 grudnia 2008 r. o podatku akcyzowym (Dz. U. z 2009 r. Nr 3, poz. 11, Nr 98, 
poz. 819, Nr 168, poz.1323, Nr 215, poz.1667 oraz z 2010 r. Nr 21, poz. 104). 
 
Zakres przedmiotowego projektu rozporządzenia pokrywa się z zakresem regulacji zawartych 
w rozporządzeniu Ministra Finansów z dnia 24 lutego 2009 r. w sprawie oznaczania wyrobów 
akcyzowych znakami akcyzy (Dz. U. Nr 32, poz. 250) zwanym dalej rozporządzeniem 
obowiązującym. Opracowanie projektu nowego rozporządzenia wynika ze zmiany brzmienia 
delegacji ustawowej stanowiącej postawę prawną wydania przedmiotowego aktu prawnego. 
 
Uzasadnienie zawiera omówienie przepisów, w których zaproponowano zmiany. 
 
W § 3 ust. 1 zawierającym otwarty katalog elementów jakie mogą znajdować się na banderoli 
zastąpiono datę wytworzenia rokiem wytworzenia. Zmiana ma charakter doprecyzowujący. 
Zmiana podyktowana jest tym, że na banderoli faktycznie nadrukowany jest rok wytworzenia, 
a nie data w postaci dnia, miesiąca i roku. 
 
Zmiana w § 4 ust. 1 ma charakter doprecyzowujący. Przedmiotowa zmiana została 
zaproponowana w związku z pojawiającymi się w praktyce wątpliwościami związanymi z 
obowiązującym brzmieniem przedmiotowego przepisu w powiązaniu z brzmieniem opisu do 
rysunku wskazującego sposób nanoszenia banderol legalizacyjnych na opakowania 
jednostkowe papierosów, który zawarty jest w załączniku nr 4 do obowiązującego 
rozporządzenia. Wątpliwości dotyczą tego czy banderola legalizacyjna może być nanoszona 
również pod folię chroniącą opakowanie jednostkowe papierosów. Uregulowana w 
obowiązującym rozporządzeniu możliwości nanoszenia banderol legalizacyjnych na folię 
chroniącą opakowanie jednostkowe papierosów stanowi wyjątek od ogólnej zasadny 
nanoszenia banderol bezpośrednio na opakowanie jednostkowe wyrobów akcyzowych w taki 
sposób, aby banderola została uszkodzona przy otwarciu opakowania w miejscu do tego 
przeznaczonym. Możliwość nanoszenia banderol legalizacyjnych na folię została 
wprowadzona w celu ułatwienia ich nanoszenia na opakowania papierosów, tak aby nie było 
konieczności zdejmowania folii, co ma szczególne znacznie dla podmiotów, które dokonują 
hurtowej lub detalicznej sprzedaży papierosów. Możliwość ta powinna być traktowana zatem 
jako uprawnienie a nie jako obowiązek zwłaszcza, że nanoszenie banderol legalizacyjnych 
bezpośrednio na opakowanie jednostkowe papierosów (pod folię) w pełni odpowiada 
ogólnym zasadom nanoszenia banderol. W związku z powyższym ww. przepis, jak również 
wspomniany opis do rysunku wskazującego sposób nanoszenia banderol na opakowania 
papierosów skonstruowany został w sposób, aby wynikała z niego możliwość nanoszenia 
banderol legalizacyjnych zarówno pod folią jak i na folię. 
 
W § 6 termin składania wstępnego zapotrzebowania na znaki akcyzy przeniesiono  
do przepisów ustawowych. W przepisach ustawowych określono również ostateczny termin 
zmiany wstępnego zapotrzebowania na znaki akcyzy w celu uniknięcia sytuacji, w której 
podatnicy nie będą odbierać znaków akcyzy, które zamówili we wstępnym zapotrzebowaniu. 
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Regulacja § 7 ust.2 jest konsekwencja dodanego do ustawy art. 126 ust. 6 pkt 4 i dotyczy 
określenia kosztów wytworzenia zarówno podatkowych jak i legalizacyjnych znaków akcyzy. 
Oznacza to zatem, że nowelizowane przepisy ww. ustawy przewidują, że kwota wpłacana na 
pokrycie kosztów wytworzenia podatkowych i legalizacyjnych znaków akcyzy stanowi co 
najmniej 80% całkowitych kosztów ich wytworzenia. 
 
Zmiana wprowadzona w § 8 ust. 1 pkt 7 lit a i b polega na zastąpieniu wyrażenia 
„zarejestrowany handlowiec” i „niezarejestrowany handlowiec” wyrażeniem „zarejestrowany 
odbiorca” i jest konsekwencją nowego zdefiniowania tych podmiotów w nowelizowanej 
ustawie. 

Zmiana w § 9 polega za zastąpieniu sformułowania „podmiot prowadzący skład podatkowy, 
w którym magazynowane są wyroby akcyzowe właściciela , o którym mowa w art. 13 ust. 3” 
sformułowaniem „podmiot prowadzący skład podatkowy na terytorium kraju, któremu 
właściciel wyrobów akcyzowych, o którym mowa w art. 13 ust. 3 ustawy, przekazał 
banderole w celu naniesienia ich na opakowania jednostkowe wyrobów akcyzowych lub na 
wyroby akcyzowe” jest konsekwencją zmiany wprowadzonej w tym zakresie w 
nowelizowanej ustawie. Przedmiotowa zmiana ma na celu dostosowanie regulacji zawartej w 
§ 9 do brzmienia nowelizowanego art. 131 ust. 1 ustawy. Celem wprowadzenia 
przedmiotowej zmiany w ustawie, a w konsekwencji również w projektowanym 
rozporządzeniu było to, aby w przypadku wyrobów stanowiących własność właściciela, o 
którym mowa w art. 13 ust. 3 ustawy obowiązany do prowadzenia ewidencji był skład 
podatkowy na terytorium kraju tylko wtedy, gdy ww. właściciel przekazał do tego składu 
znaki akcyzy celem ich naniesienia na opakowania jednostkowe wyrobów akcyzowych. 

Zmiana brzmienia § 12 ust. 2 wynika z projektowanej nowelizacji art. 130 ust. 4 i art. 132 ust. 
2 ustawy o podatku akcyzowym. Nowelizowane przepisy ww. ustawy przewidują 
rozszerzenie katalogu podmiotów, którym właściciel wyrobów akcyzowych, o którym mowa 
w art. 13 ust. 3, może na zasadzie odstępstwa od ogólnej reguły „zakazu przekazywania 
znaków akcyzy” przekazać znaki akcyzy, w celu naniesienia ich na opakowania jednostkowe 
wyrobów akcyzowych z uwagi na to, że w praktyce wyroby te mogą być oznaczane również 
w państwach trzecich. Istnieje zatem także konieczność uzyskania dokumentu 
rozliczeniowego z przekazanych w ten sposób banderol oraz odkreślenia w rozporządzeniu 
terminu dokonania tego rozliczenia. 

 
W § 12 dodano ust. 3, który mówi, że dokument rozliczeniowy, o którym mowa w § 12 ust. 
1 i 2 stanowi podstawę dokonania odpowiednich wpisów do ewidencji. W obowiązujących 
przepisach regulacja ta zawarta była jedynie w § 12 ust. 1, zatem dotyczyła jedynie 
dokumentu rozliczeniowego uzyskiwanego przez podmioty wymienione w tym ustępie. Z 
uwagi jednak na to, że również właściciel wyrobów akcyzowych, który jest wymieniony w § 
12 ust. 2 projektowanego rozporządzenia jest obowiązany do prowadzenia ewidencji 
banderol, także w jego przypadku dokument rozliczeniowy stanowi w praktyce podstawę 
dokonywania wpisów do ewidencji. Znalazło to odzwierciedlenie w projektowanym ust. 3. 
 
W załączniku Nr 7 do niniejszego projektu rozporządzenia dodano element treści „właściwy 
urząd celny w sprawach znaków akcyzy” w celu uproszczenia przyporządkowania 
podatników do właściwych urzędów celnych w sprawach znaków akcyzy,  upoważnionych do 
wydania decyzji w sprawie wydania podatkowych znaków akcyzy lub sprzedaży 
legalizacyjnych znaków akcyzy.  
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Stosownie do postanowień § 16 projektu rozporządzenia, wejdzie ono w życie z dniem 1 
września 2010 r., tj. bez zachowania okresu vacatio legis, określonego w art. 4 ust. 1 ustawy z 
dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych 
(Dz. U. z 2007 r. Nr 68, poz. 449). Związane jest to z koniecznością dostosowania terminu 
wejścia w życie niniejszego rozporządzenia do terminu wejścia w życie nowelizacji ustawy, 
na podstawie której jest ono wydawane. Z uwagi na powyższe uznać należy, że wejście w 
życie niniejszego rozporządzenia bez okresu vacatio legis, nie narusza zasad 
demokratycznego państwa prawa. 
 
Projektowane rozporządzenie jest zgodne z prawem Unii Europejskiej. 
 
Zgodnie z art. 21 dyrektywy Rady 92/12/EWG z dnia 25 lutego 1992 r. w sprawie ogólnych 
warunków dotyczących wyrobów objętych podatkiem akcyzowym, ich przechowywania, 
przepływu oraz kontrolowania Państwa Członkowskie mogą zażądać, aby wyroby 
dopuszczone do konsumpcji na ich terytorium posiadały oznaczenia podatkowe lub krajowe 
znaki identyfikacyjne używane do celów fiskalnych. Szczegółowe zasady oznaczania 
wyrobów akcyzowych pozostają zatem w gestii Państw Członkowskich. 

 
 
 

Ocena skutków regulacji 
 
 
 
1. Wskazanie podmiotów, na które oddziałuje akt normatywny 

Rozporządzenie oddziałuje na podmioty obowiązane do oznaczania wyrobów 
akcyzowych znakami akcyzy, tj. podmioty prowadzące składy podatkowe, 
zarejestrowanych wysyłających, podmioty dokonujące produkcji wyrobów akcyzowych 
na zasadach określonych w art. 47 ust. 1 pkt 1, 2 , 4 i 5 ustawy z dnia 6 grudnia 2008 r. o 
podatku akcyzowym, importerów, podmioty dokonujące nabycia 
wewnątrzwspólnotowego wyrobów akcyzowych oraz podmioty posiadające wyroby 
akcyzowe nieoznaczone znakami akcyzy, oznaczone nieprawidłowo lub nieodpowiednimi 
znakami akcyzy w przypadku, gdy wyroby te przeznaczone są do dalszej sprzedaży. 

 

2. Wyniki przeprowadzonych konsultacji 
 

Projekt rozporządzenia będzie przedmiotem konsultacji społecznych. 
Projekt rozporządzenia zostanie zamieszczony w Biuletynie Informacji Publicznej (BIP) 
na stronie internetowej Ministerstwa Finansów (www.mf.gov.pl), zgodnie z art.. 5 ustawy 
z dnia 7 lipca 2005 r. o działalności lobbingowej w procesie stanowienia prawa (Dz. U.  
Nr 169, poz. 1414). 

 

3. Wpływ aktu normatywnego na: 

a) sektor finansów publicznych, w tym budżet państwa i budżety jednostek 
samorządu terytorialnego 

Wejście w życie rozporządzenia nie pociąga za sobą dodatkowych skutków 
finansowych dla budżetu państwa, poza planowanymi corocznie na system znaków 
akcyzy. Skutki finansowe funkcjonowania systemu znaków akcyzy w postaci 
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wydatków, głównie na druk i dystrybucję znaków akcyzy i wpływów z tytułu kosztów 
wytworzenia banderol podatkowych wpłacanych przez podatników w celu otrzymania 
banderol podatkowych są corocznie prognozowane i znajdują odzwierciedlenie w 
ustawie budżetowej. W budżecie państwa na rok 2009 r. przewidziano na druk, 
dystrybucję i obsługę systemu znaków akcyzy kwotę w wysokości 80 mln zł. 

b) rynek pracy 
Wejście w życie rozporządzenia nie będzie miało wpływu na rynek pracy. 

c) konkurencyjność gospodarki i przedsiębiorczość, w tym na funkcjonowanie 
przedsiębiorstw. 

Wejście w życie rozporządzenia nie będzie miało wpływu na konkurencyjność 
gospodarki i przedsiębiorczość, w tym na funkcjonowanie przedsiębiorstw. 

d) sytuację i rozwój regionalny 
Wejście w życie rozporządzenia nie będzie miało wpływu na sytuację i rozwój 
regionalny. 

4. Wskazanie źródeł finansowania 
Środki rezerwowane co roku w budżecie państwa na druk i dystrybucję znaków akcyzy 
oraz obsługę systemu znaków akcyzy. 
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