
 Do druku nr 1083
 Warszawa, 9 października 2008 r.

SEJM  
RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ 

VI kadencja 
Kancelaria Prezesa Rady Ministrów  

Sekretarz Rady Ministrów  
RM 10-142-08  

 
 
 Pan  
 Lech Czapla 
 Szef Kancelarii Sejmu 
 Rzeczypospolitej Polskiej 
 
 

Szanowny Panie Ministrze 
 

W odpowiedzi na list Marszałka Sejmu z dnia 6 października br. 
dotyczący aktów wykonawczych do projektu ustawy 

 

- o podatku akcyzowym 
 

przekazuję, zgodnie z wymogami art. 34 ust. 4a regulaminu Sejmu, projekty tych 
aktów. 

 

Z wyrazami szacunku 

 

(-) Maciej Berek 



     Projekt wstępny 
 
 

ROZPORZĄDZENIE 
MINISTRA FINANSÓW 1) 
z dnia .......................2008 r. 

w sprawie wykazu i terytorialnego zasięgu działania urzędów celnych i izb celnych, 
których odpowiednio naczelnicy i dyrektorzy są właściwi do wykonywania zadań w 

zakresie akcyzy  
 
 

Na podstawie art. 10 ust. 13 ustawy z dnia            2008 r. o podatku akcyzowym (Dz. U. 
Nr , poz.  ) zarządza się, co następuje: 

§ 1. Wykaz i terytorialny zasięg działania urzędów celnych i izb celnych, których 
odpowiednio naczelnicy i dyrektorzy są właściwi do wykonywania zadań w zakresie akcyzy, 
określa załącznik do rozporządzenia. 

§ 2. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem           2008 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). 

 



 
Załącznik do rozporządzenia Ministra Finansów 

z dnia              (poz. ......) 

WYKAZ I TERYTORIALNY ZASIĘG DZIAŁANIA URZĘDÓW CELNYCH I IZB 
CELNYCH, KTÓRYCH ODPOWIEDNIO NACZELNICY I DYREKTORZY SĄ 
WŁAŚCIWI DO WYKONYWANIA ZADAŃ W ZAKRESIE AKCYZY NA TERYTORIUM 
KRAJU 
 
 

Lp. 
 

 Izba Celna 
 

 Terytorialny zasięg działania 
 

 
 

 Urząd Celny 
 

  
 

1 
 

 2 
 

 3 
 

I. 
 

 Izba Celna w Białej Podlaskiej 
 

 obszar województwa lubelskiego 
 

1. 
 

 Urząd Celny w Białej Podlaskiej 
 

 powiaty: bialski, łukowski, parczewski, radzyński 
oraz miasto Biała Podlaska 
 

2. 
 

 Urząd Celny w Lublinie 
 

 powiaty: biłgorajski, janowski, kraśnicki, 
lubartowski, lubelski, łęczyński, opolski, puławski, 
rycki, świdnicki oraz miasto Lublin 
 

3. 
 

 Urząd Celny w Zamościu 
 

 powiaty: chełmski, hrubieszowski, krasnostawski, 
tomaszowski, włodawski, zamojski oraz miasta: Chełm 
i Zamość 
 

II. 
 

 Izba Celna w Białymstoku 
 

 obszar województwa podlaskiego 
 

1. 
 

 Urząd Celny w Białymstoku 
 

 powiaty: białostocki, bielski, hajnowski, moniecki, 
siemiatycki, sokólski oraz miasto Białystok 
 

2. 
 

 Urząd Celny w Łomży 
 

 powiaty: grajewski, kolneński, łomżyński, 
wysokomazowiecki, zambrowski oraz miasto Łomża 
 

3. 
 

 Urząd Celny w Suwałkach 
 

 powiaty: augustowski, sejneński, suwalski oraz 
miasto Suwałki 
 

III. 
 

 Izba Celna w Gdyni 
 

 obszar województwa pomorskiego 
 

1. 
 

 Urząd Celny w Gdyni 
 

 powiaty: kartuski, kościerski, pucki, wejherowski 
oraz miasta: Gdynia i Sopot 
 

2. 
 

 Urząd Celny w Gdańsku 
 

 powiaty: gdański, kwidzyński, malborski, 
nowodworski, starogardzki, sztumski, tczewski oraz 
miasto Gdańsk 
 

3. 
 

 Urząd Celny w Słupsku 
 

 powiaty: bytowski, chojnicki, człuchowski, lęborski, 
słupski oraz miasto Słupsk 
 

IV. 
 

 Izba Celna w Katowicach 
 

 obszar województwa śląskiego 
 

1. 
 

 Urząd Celny w Katowicach 
 

 powiaty: będziński, bieruńsko-lędziński, mikołowski, 
gmina Ożarowice z powiatu tarnogórskiego oraz 
miasta: Chorzów, Dąbrowa Górnicza, Jaworzno, 
Katowice, Mysłowice, Siemianowice Śląskie, 
Sosnowiec, Tychy 
 

2. 
 

 Urząd Celny w Rybniku  powiaty: gliwicki, raciborski, rybnicki, tarnogórski 
z wyłączeniem gminy Ożarowice, wodzisławski, gmina 
Pawłowice z powiatu pszczyńskiego oraz miasta: 
Bytom, Gliwice, Jastrzębie-Zdrój, Piekary Śląskie, 
Ruda Śląska, Rybnik, Świętochłowice, Zabrze, Żory 
 

3. 
 

 Urząd Celny w Częstochowie 
 

 powiaty: częstochowski, kłobucki, lubliniecki, 
myszkowski, zawierciański oraz miasto Częstochowa 
 

4.  Urząd Celny w Bielsku-Białej powiaty: bielski, cieszyński, pszczyński z 



  wyłączeniem gminy Pawłowice, żywiecki oraz miasta: 
Bielsko-Biała i Cieszyn 
 

V. 
 

 Izba Celna w Kielcach 
 

obszar województwa świętokrzyskiego 
 

1. 
 

 Urząd Celny w Kielcach 
 

obszar województwa świętokrzyskiego 
 

VI. 
 

 Izba Celna w Krakowie 
 

 obszar województwa małopolskiego 
 

1. 
 

 Urząd Celny w Krakowie 
 

 powiaty: bocheński, chrzanowski, krakowski, 
miechowski, olkuski, proszowicki, wielicki oraz 
miasto Kraków 
 

2. 
 

 Urząd Celny w Nowym Targu 
 

 powiaty: myślenicki, nowotarski, oświęcimski, suski, 
tatrzański, wadowicki oraz gminy: Mszana Dolna i 
Niedźwiedź z powiatu limanowskiego 
 

3. 
 

 Urząd Celny w Nowym Sączu 
 

 powiaty: brzeski, dąbrowski, gorlicki, limanowski z 
wyłączeniem gmin: Mszana Dolna i Niedźwiedź, 
nowosądecki, tarnowski oraz miasta: Nowy Sącz i 
Tarnów 
 

VII. 
 

 Izba Celna w Łodzi 
 

 obszar województwa łódzkiego 
 

1. 
 

 Urząd Celny I w Łodzi 
 

 powiaty: brzeziński, łaski, łódzki wschodni, 
pabianicki, rawski, sieradzki, wieluński, 
wieruszowski, zduńskowolski oraz dzielnice miasta 
Łódź: Górna i Widzew 
 

2. 
 

 Urząd Celny II w Łodzi 
 

 powiaty: kutnowski, łęczycki, łowicki, poddębicki, 
skierniewicki, zgierski, dzielnice miasta Łódź: 
Bałuty, Polesie i Śródmieście oraz miasto 
Skierniewice 
 

3. 
 

 Urząd Celny w Piotrkowie 
Trybunalskim 
 

 powiaty: bełchatowski, opoczyński, pajęczański, 
piotrkowski, radomszczański, tomaszowski oraz miasto 
Piotrków Trybunalski 
 

VIII. 
 

 Izba Celna w Olsztynie 
 

 obszar województwa warmińsko-mazurskiego 
 

1. 
 

 Urząd Celny w Olsztynie 
 

 powiaty: bartoszycki, ełcki, giżycki, gołdapski, 
kętrzyński, lidzbarski, mrągowski, nidzicki, olecki, 
olsztyński, piski, szczycieński, węgorzewski oraz 
miasto Olsztyn 
 

2. 
 

 Urząd Celny w Elblągu 
 

 powiaty: braniewski, działdowski, elbląski, iławski, 
nowomiejski, ostródzki oraz miasto Elbląg 
 

IX. 
 

 Izba Celna w Opolu 
 

 obszar województwa opolskiego 
 

1. 
 

 Urząd Celny w Opolu 
 

 obszar województwa opolskiego 
 

X. 
 

 Izba Celna w Poznaniu 
 

 obszar województwa wielkopolskiego 
 

1. 
 

 Urząd Celny w Poznaniu 
 

 powiaty: gnieźnieński, obornicki, poznański, 
średzki, szamotulski, wrzesiński oraz miasto Poznań 
 

2. 
 

 Urząd Celny w Pile 
 

 powiaty: chodzieski, czarnkowsko-trzcianecki, 
pilski, wągrowiecki, złotowski 
 

3. 
 

 Urząd Celny w Lesznie 
 

 powiaty: gostyński, grodziski, kościański, 
leszczyński, międzychodzki, nowotomyski, rawicki, 
śremski, wolsztyński oraz miasto Leszno 
 

4. 
 

 Urząd Celny w Kaliszu 
 

 powiaty: jarociński, kaliski, kępiński, kolski, 
koniński, krotoszyński, ostrowski, ostrzeszowski, 
pleszewski, słupecki, turecki oraz miasta: Kalisz i 
Konin 
 

XI. 
 

 Izba Celna w Przemyślu 
 

 obszar województwa podkarpackiego 
 

1. 
 

 Urząd Celny w Przemyślu 
 

 powiaty: jarosławski, lubaczowski, przemyski, 
przeworski oraz miasto Przemyśl 
 

2.  Urząd Celny w Rzeszowie powiaty: dębicki, kolbuszowski, leżajski, łańcucki, 



  mielecki, niżański, ropczycko-sędziszowski, 
rzeszowski, stalowowolski, strzyżowski, tarnobrzeski 
oraz miasta: Rzeszów i Tarnobrzeg 
 

3. 
 

 Urząd Celny w Krośnie 
 

 powiaty: bieszczadzki, brzozowski, jasielski, 
krośnieński, leski, sanocki oraz miasto Krosno 
 

XII. 
 

 Izba Celna w Rzepinie 
 

 obszar województwa lubuskiego 
 

1. 
 

 Urząd Celny w Zielonej Górze 
 

 powiaty: krośnieński, nowosolski, wschowski, 
żagański, żarski, zielonogórski oraz miasto Zielona 
Góra 
 

2. 
 

 Urząd Celny w Gorzowie 
Wielkopolskim 
 

 powiaty: gorzowski, międzyrzecki, słubicki, 
strzelecko-drezdenecki, sulęciński, świebodziński 
oraz miasto Gorzów Wielkopolski 
 

XIII. 
 

 Izba Celna w Szczecinie 
 

 obszar województwa zachodniopomorskiego 
 

1. 
 

 Urząd Celny w Szczecinie 
 

 powiaty: choszczeński, goleniowski, gryfiński, 
kamieński, myśliborski, policki, pyrzycki, 
stargardzki oraz miasta: Szczecin i Świnoujście 
 

2. 
 

 Urząd Celny w Koszalinie 
 

 powiaty: białogardzki, drawski, gryficki, 
kołobrzeski, koszaliński, łobeski, sławieński, 
szczecinecki, świdwiński, wałecki oraz miasto 
Koszalin 
 

XIV. 
 

 Izba Celna w Toruniu 
 

 obszar województwa kujawsko-pomorskiego 
 

1. 
 

 Urząd Celny w Bydgoszczy 
 

 powiaty: bydgoski, inowrocławski, mogileński, 
nakielski, sępoleński, świecki, tucholski, żniński 
oraz miasto Bydgoszcz 
 

2. 
 

 Urząd Celny w Toruniu 
 

 powiaty: aleksandrowski, brodnicki, chełmiński, 
golubsko-dobrzyński, grudziądzki, lipnowski, 
radziejowski, rypiński, toruński, wąbrzeski, 
włocławski oraz miasta: Grudziądz, Toruń i Włocławek 
 

XV. 
 

 Izba Celna w Warszawie 
 

 obszar województwa mazowieckiego 
 

1. 
 

 Urząd Celny I w Warszawie 
 

 powiat piaseczyński oraz dzielnice m.st. Warszawy: 
Bemowo, Bielany, Mokotów, Ochota, Śródmieście, 
Ursus, Ursynów, Wilanów, Wola, Włochy, Żoliborz 
 

2. 
 

 Urząd Celny II w Warszawie 
 

 powiaty: legionowski, nowodworski, otwocki, 
wołomiński, gminy: Dębe Wielkie, Halinów i Sulejówek 
z powiatu mińskiego oraz dzielnice m.st. Warszawy: 
Białołęka, Praga-Południe, Praga-Północ, Rembertów, 
Targówek, Wawer, Wesoła 
 

3. 
 

 Urząd Celny w Radomiu 
 

 powiaty: białobrzeski, grójecki, kozienicki, lipski, 
przysuski, radomski, szydłowiecki, zwoleński oraz 
miasto Radom 
 

4. 
 

 Urząd Celny w Pruszkowie 
 

 powiaty: gostyniński, grodziski, płocki, 
pruszkowski, sierpecki, sochaczewski, warszawski 
zachodni, żyrardowski oraz miasto Płock 
 

5. 
 

 Urząd Celny w Siedlcach 
 

 powiaty: garwoliński, łosicki, miński z wyłączeniem 
gmin: Dębe Wielkie, Halinów i Sulejówek, siedlecki, 
sokołowski, węgrowski oraz miasto Siedlce 
 

6. 
 

 Urząd Celny w Ciechanowie 
 

 powiaty: ciechanowski, makowski, mławski, 
ostrołęcki, ostrowski, płoński, przasnyski, 
pułtuski, wyszkowski, żuromiński oraz miasto 
Ostrołęka 
 

XVI. 
 

 Izba Celna we Wrocławiu 
 

 obszar województwa dolnośląskiego 
 

1. 
 

 Urząd Celny we Wrocławiu 
 

 powiaty: milicki, oleśnicki, oławski, strzeliński, 
średzki, trzebnicki, wołowski, wrocławski oraz 
miasto Wrocław 
 

2.  Urząd Celny w Legnicy powiaty: bolesławiecki, głogowski, górowski, 



  jaworski, legnicki, lubański, lubiński, polkowicki, 
zgorzelecki, złotoryjski oraz miasto Legnica 
 

3. 
 

 Urząd Celny w Wałbrzychu 
 

powiaty: dzierżoniowski, jeleniogórski, 
kamiennogórski, kłodzki, lwówecki, świdnicki, 
wałbrzyski, ząbkowicki oraz miasta: Jelenia Góra i 
Wałbrzych 

 
 



 
Projekt wstępny 

ROZPORZĄDZENIE 
MINISTRA FINANSÓW1) 

z dnia .................... 2008 r. 

w sprawie wykazu i terytorialnego zasięgu działania urzędów celnych i izb celnych, 
których odpowiednio naczelnicy i dyrektorzy są właściwi  

w zakresie spraw dotyczących znaków akcyzy  

 
Na podstawie art. 10 ust. 14 ustawy z dnia .................. 2008 r. o podatku akcyzowym 

(Dz. U. Nr ......, poz. .......) zarządza się, co następuje: 

§ 1. Rozporządzenie określa wykaz i terytorialny zasięg działania urzędów celnych i izb 
celnych, których odpowiednio naczelnicy i dyrektorzy są właściwi w zakresie określonych 
w ustawie spraw dotyczących znaków akcyzy, stanowiący załącznik do rozporządzenia. 

§ 2. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem ............. 2008 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)  Niniejsze rozporządzenie było poprzedzone rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 6 kwietnia 2004 r.  

  w sprawie wykazu urzędów celnych, których naczelnicy są właściwi w sprawach znaków akcyzy, oraz  
  terytorialnego zasięgu ich działania (Dz. U. Nr 70, poz. 638).  

 
 
 
 
 

 



Załącznik do rozporządzenia Ministra Finansów 
z dnia              (poz. ......) 

 
 

WYKAZ URZĘDÓW CELNYCH I IZB CELNYCH, KTÓRYCH ODPOWIEDNIO 
NACZELNICY I DYREKTORZY SĄ WŁAŚCIWI W ZAKRESIE SPRAW 

DOTYCZĄCYCH ZNAKÓW AKCYZY, A TAKŻE TERYTORIALNY ZASIĘG ICH 
DZIAŁANIA 

  
Izba Celna Lp. 

 Urząd Celny 
Terytorialny zasięg działania  

 
1 2 3 

Izba Celna w Białej Podlaskiej  1. 
Urząd Celny w Lublinie 

województwo lubelskie 

Izba Celna w Białymstoku 2. 
Urząd Celny w Białymstoku 

województwo podlaskie 

Izba Celna w Gdyni 3. 
Urząd Celny w Gdańsku 

województwo pomorskie 

Izba Celna w Katowicach 4. 
Urząd Celny w Katowicach 

województwo śląskie 

Izba Celna w Krakowie 5. 

Urząd Celny w Krakowie 

województwa: małopolskie, świętokrzyskie 

Izba Celna w Łodzi 6. 
Urząd Celny II w Łodzi 

województwo łódzkie 

Izba Celna w Olsztynie 7. 
Urząd Celny w Olsztynie 

województwo warmińsko-mazurskie 

Izba Celna w Poznaniu 8. 
Urząd Celny w Poznaniu 

województwa: lubuskie, wielkopolskie 

Izba Celna w Przemyślu 9. 
 Urząd Celny w Rzeszowie 

województwo podkarpackie 

Izba Celna w Szczecinie 10. 
 Urząd Celny w Szczecinie 

województwo zachodniopomorskie 

Izba Celna w Toruniu 11. 
 Urząd Celny w Bydgoszczy 

województwo kujawsko-pomorskie 

Izba Celna w Warszawie 12. 
 Urząd Celny II w Warszawie 

województwo mazowieckie 

Izba Celna we Wrocławiu 13. 
 Urząd Celny we Wrocławiu 

województwa: dolnośląskie, opolskie 

 
 
 

 



Projekt wstępny  
 

ROZPORZĄDZENIE  
MINISTRA FINANSÓW1) 

 
z dnia .............................. 2008 r.  

 
w sprawie wzorów zgłoszeń rejestracyjnych w zakresie podatku akcyzowego  

 
Na podstawie art. 15 ustawy z dnia .......... 2008 r.  o podatku akcyzowym (Dz. U. Nr ...poz. 
....), zarządza się, co następuje: 

 § 1. Określa się: 

1) wzór zgłoszenia rejestracyjnego w zakresie podatku akcyzowego, stanowiący załącznik  
nr 1 do rozporządzenia; 

2) wzór potwierdzenia przyjęcia zgłoszenia rejestracyjnego w zakresie podatku akcyzowego, 
stanowiący załącznik nr 2 do rozporządzenia; 

3) wzór zgłoszenia o zaprzestaniu wykonywania czynności podlegających opodatkowaniu 
podatkiem akcyzowym, czynności z użyciem wyrobów akcyzowych objętych zwolnie-
niem od akcyzy ze względu na ich przeznaczenie lub o zaprzestaniu prowadzenia działal-
ności gospodarczej, stanowiący załącznik nr 3 do rozporządzenia.  

§ 2. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2009 r. 
 

 
 

Minister Finansów 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 

 

                                                           
1) Minister Finansów kieruje działem administracji rządowej – finanse publiczne, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 2 rozporządze-
nia Prezesa Rady Ministrów z dnia 16 listopada 2007 r.  w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Finansów (Dz. 
U. Nr 216, poz. 1592). 



Załączniki do rozporządzenia Ministra  
Finansów z dnia               2008 r. (poz.     ) 

Załącznik nr 1 
POLA JASNE WYPEŁNIA PODMIOT, POLA CIEMNE WYPEŁNIA URZĄD CELNY. WYPEŁNIAĆ NA MASZYNIE,  
KOMPUTEROWO LUB RĘCZNIE, DRUKOWANYMI LITERAMI, CZARNYM LUB NIEBIESKIM KOLOREM. 
1. Numer Identyfikacji Podatkowej 
 

2. Numer dokumentu                                    
                                                                 

3. Status  
                                                         

AKC - R 
 

ZGŁOSZENIE REJESTRACYJNE W ZAKRESIE PODATKU AKCYZOWEGO 
Podstawa prawna 
zgłoszenia: 
Miejsce składania: 
 

Art. 9 ust. 8 i art. 12 ust. 1, 3 i 5 ustawy z dnia ................2008 r. o podatku akcyzowym 
(Dz. U. Nr ..., poz.  ...). 
Urząd celny kierowany przez naczelnika właściwego ze względu na miejsce wykonywania 
czynności podlegających opodatkowaniu; jeżeli czynności te wykonywane są na terenie 
objętym zakresem działania dwóch lub więcej naczelników urzędów celnych, wówczas 
osoby prawne oraz jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej składają dekla-
racje w urzędzie celnym kierowanym przez naczelnika właściwego ze względu na siedzibę 
podmiotu, a osoby fizyczne – w urzędzie celnym kierowanym przez naczelnika właściwe-
go ze względu na adres zamieszkania osoby fizycznej; jeżeli właściwym organem podat-
kowym jest Naczelnik Urzędu Celnego I w Warszawie, wówczas miejscem składania jest 
Urząd Celny I w Warszawie. 

A.1. MIEJSCE ZŁOŻENIA ZGŁOSZENIA 

 4. Naczelnik Urzędu Celnego w 
 

A.2. CEL ZŁOŻENIA ZGŁOSZENIA
 5. Cel złożenia zgłoszenia (zaznaczyć właściwy kwadrat): 

                                                                                                          1. rejestracja                               2. aktualizacja danych 
 

Poz. 6 i 7 należy wypełnić tylko w przypadku zgłoszenia w celu aktualizacji danych. 
 6. Zakres zmiany danych (zaznaczyć właściwy kwadrat): 

                     1. zmiana nie spowodowała zmiany właściwości naczelnika urzędu celnego 

                      2. zmiana spowodowała zmianę właściwości naczelnika urzędu celnego 

 7. Poprzedni naczelnik urzędu celnego (należy wypełnić tylko w przypadku zaznaczenia w poz. 6 kwadratu nr 2) 

 
 

B.  DANE PODMIOTU 
* - dotyczy podmiotu niebędącego osobą fizyczną                ** - dotyczy podmiotu będącego osobą fizyczną 

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

                 1.   podmiot niebędący osoba fizyczną                    2. osoba fizyczna                      

9. Nazwa pełna* /Nazwisko, pierwsze imię, drugie imię** 
 
 
10. Nazwa skrócona* / Imię ojca, imię matki** 

 
 

 

 
11. Numer identyfikacyjny REGON* /Numer ewidencyjny   

PESEL ** 
 
 

 
12. Data rozpoczęcia działalności* /Data 

urodzenia** 
(dzień – miesiąc – rok) 

 
 
 

 11a. Nazwa*/ Nazwisko, imię **  i adres siedziby*/zamieszkania** podmiotu zagranicznego reprezentowanego 
przez podmiot reprezentujący (dot.  przypadku nabycia wewnątrzwspólnotowego energii elektrycznej) 
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B. 2.  ADRES SIEDZIBY* /ADRES ZAMIESZKANIA** 
 

13. Kraj  
 

14. Województwo 15. Powiat 

16. Gmina 
 

17. Ulica                                                                 18. Nr domu 19. Nr lokalu 

20. Miejscowość 
 

21. Kod pocztowy 22. Poczta 

 

23. Telefon 
 

24. Faks 25. Adres e-mail 

B. 3. OKOLICZNOŚCI OKREŚLAJĄCE OBOWIĄZEK PODATKOWY W ZAKRESIE  
        PODATKU AKCYZOWEGO 
 

26. Podmiot podlega opodatkowaniu podatkiem akcyzowym (zaznaczyć właściwy kwadrat): 
                                1. tak                                                              2. nie 

W przypadku zaznaczenia odpowiedzi 2 („nie”), należy wypełnić część B. 4. 
27. Podmiot będzie składał deklaracje akcy-
zowe AKC-3/AKC-3zh lub informacje AKC-
INF  (zaznaczyć właściwy kwadrat): 
 
                  1. tak                          2. nie 

28. Miesiąc, za który podmiot złoży pierwszą deklarację  akcy-
zową AKC-3/AKC-3zh lub informację AKC-INF (wypełnić, 
jeżeli w poz. 27 zaznaczono kwadrat nr 1) 
 
 
                   (miesiąc – rok) 

 

29. Rodzaj wyrobu dominującego przy opodatkowaniu podatkiem akcyzowym: 
       (zaznaczyć właściwy kwadrat, jeśli w poz. 27 zaznaczono kwadrat nr 1) 

 1. alkohol etylowy           2. wino, napoje fermentowane i produkty pośrednie                 3.  piwo                  
 

 4. oleje opałowe               5. paliwa silnikowe                   6. gaz                                       7. samochody osobowe       
 

 8. wyroby tytoniowe       9. energia elektryczna                  
 
30. Rodzaj prowadzonej działalności  wg Polskiej Klasyfikacji Działalności (PKD)  
(wymagane jest podanie 5-znakowego kodu podklasy PKD) 
 
 

B.4. DANE DOT. PROWADZONEJ DZIAŁALNOŚCI W ZAKRESIE WYROBÓW AKCYZOWYCH OBJĘ-
TYCH ZWOLNIENIEM OD AKCYZY 

 

30a. Adres wykonywanej działalności 

 

30b. Rodzaj wyrobu zużywanego 

 

30c. Przewidywana średnia miesięczna ilość zużywanego wy-
robu akcyzowego 

30d. Adres wykonywanej działalności 

 

30e. Rodzaj wyrobu zużywanego 

 

30f.  Przewidywana średnia miesięczna ilość zużywanego 
wyrobu akcyzowego 

 

30g. Adres wykonywanej działalności 

 

30h. Rodzaj wyrobu zużywanego 

 

30i. Przewidywana średnia miesięczna ilość zużywanego wy-
robu akcyzowego 
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C.  OŚWIADCZENIE I PODPIS PODMIOTU LUB OSOBY REPREZENTUJĄCEJ PODMIOT 
 

Oświadczam, że są mi znane przepisy Kodeksu karnego skarbowego o odpowiedzialności za podanie danych niezgodnych z rzeczywistością: 
31. Imię  
 

32. Nazwisko  

33. Data wypełnienia zgłoszenia (dzień – miesiąc – rok): 
 
 

34. Podpis (i pieczątka) podmiotu lub osoby reprezentującej pod-
miot 
 
 

D. ADNOTACJE NACZELNIKA URZĘDU CELNEGO 

35. Uwagi naczelnika urzędu                                                                                                                                               
 
 
 
 
                    

 

36. Identyfikator przyjmującego formularz 
 
 
 
 

37. Podpis przyjmującego formularz 
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Załącznik nr 2  

 
 
 

......................................... 
        (miejscowość i data) 

 
 
......................................... 
(pieczątka urzędu celnego) 
 
 
 
 
AKC-PR 
 

POTWIERDZENIE PRZYJĘCIA ZGŁOSZENIA REJESTRACYJNEGO 
PODATNIKA PODATKU AKCYZOWEGO 

 
Na podstawie art. 12 ust. 2 ustawy z dnia ..................... 2008 r. o podatku akcyzowym (Dz. U. Nr ..., poz. ...) 
potwierdzam dokonanie zgłoszenia rejestracyjnego przez podatnika: 

 
 
o Numerze Identyfikacji Podatkowej 

 
 
 
 

 

 
 
 
 

 
 
 
....................................................................................... 
       (podpis i pieczęć naczelnika urzędu celnego 
        lub oznaczenie organu podatkowego) 
           

 
 
 
 
 
 
Nadawca: 
 
 
 
 
 
 
 

Adresat: 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Załącznik nr 3  

 
POLA JASNE WYPEŁNIA PODMIOT, POLA CIEMNE WYPEŁNIA URZĄD CELNY. WYPEŁNIAĆ NA MASZYNIE,  
KOMPUTEROWO LUB RĘCZNIE, DRUKOWANYMI LITERAMI, CZARNYM LUB NIEBIESKIM KOLOREM. 
1. Numer Identyfikacji Podatkowej 
 
 

2. Numer dokumentu                                    
                                                                     
                                                                     

3. Status 
                                 
                                 

 
AKC-Z 

ZGŁOSZENIE O ZAPRZESTANIU WYKONYWANIA CZYNNOŚCI PODLEGAJĄCYCH 
OPODATKOWANIU PODATKIEM AKCYZOWYM, CZYNNOŚCI Z UŻYCIEM WYROBÓW  

AKCYZOWYCH OBJĘTYCH ZWOLNIENIEM OD AKCYZY ZE WZGLĘDU NA ICH  
PRZEZNACZENIE  LUB  O ZAPRZESTANIU PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ 
 
Podstawa prawna: 
 
Miejsce składania: 
 

Art. 14 ust. 1, 2 ustawy z dnia .................... 2008 r. o podatku akcyzowym (Dz. U. Nr ..., 
poz. ....). 
Naczelnik urzędu celnego właściwy ze względu na miejsce wykonywania czynności podle-
gających opodatkowaniu tym podatkiem; jeżeli czynności te wykonywane są na terenie 
właściwości miejscowej dwóch lub więcej organów podatkowych - naczelnik urzędu celne-
go właściwy ze względu na siedzibę podmiotu, gdy podmiot nie ma siedziby – naczelnik 
urzędu celnego właściwy ze względu na adres zamieszkania, w pozostałych przypadkach – 
Naczelnik Urzędu Celnego I w Warszawie. 

A. MIEJSCE ZŁOŻENIA ZGŁOSZENIA 

 4. Naczelnik Urzędu Celnego  

B. DANE PODMIOTU 
* - dotyczy podmiotu niebędącego osobą fizyczną                      ** - dotyczy podmiotu będącego osobą fizyczną 
 

B. 1. DANE IDENTYFIKACYJNE */ DANE PERSONALNE ** 
 

5. Rodzaj podmiotu (zaznaczyć właściwy kwadrat): 
                                                      1. podmiot niebędący osobą fizyczną                        2. osoba fizyczna 

 

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

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

7. Kraj 
 

8. Województwo 9. Powiat 

10. Gmina 
 

11. Ulica 12. Nr domu 13. Nr lokalu 

14. Miejscowość 
 

15. Kod pocztowy 16. Poczta 

 

17. Telefon 
 

18. Faks 19. Adres e-mail 

C. ZGŁOSZENIE O ZAPRZESTANIU CZYNNOŚCI PODLEGAJĄCYCH OPODATKOWANIU LUB 
CZYNNOŚCI Z UŻYCIEM WYROBÓW AKCYZOWYCH OBJĘTYCH ZWOLNIENIEM OD AK-
CYZY ZE WZGLĘDU NA ICH PRZEZNACZENIE 

 
20. Data zaprzestania wykonywania czynności (dzień – miesiąc – rok): 

 
 
 

 

21. Przyczyna zaprzestania wykonywania czynności (zaznaczyć właściwy kwadrat): 
    
       1. likwidacja                                2. upadłość                              3. śmierć podatnika                            4. inna 
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 22. Wyjaśnienie przyczyny zaprzestania wykonywania czynności  
(wypełnia się tylko w przypadku zaznaczenia w poz. 21 kwadratu nr 4) 

 
 
 

 23. Urząd celny, w którym złożono ostatnią deklarację podatkową dla podatku akcyzowego 
 
 
 

D. ZGŁOSZENIE O ZAPRZESTANIU PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ  
 

24. Data zaprzestania wykonywania czynności 
(dzień – miesiąc – rok) 

25. Przyczyna zaprzestania wykonywania czynności (zaznaczyć właściwy kwadrat): 
 
            1. likwidacja                            2. upadłość                              3. śmierć podmiotu                            4. inna 

26. Wyjaśnienie przyczyny zaprzestania wykonywania czynności (wypełnia się tylko w przypadku 
zaznaczenia w poz. 25 kwadratu nr 4) 

 
 
 

 

27. Urząd celny, w którym złożono ostatnią deklarację podatkową dla podatku akcyzowego 
 
 

E. OŚWIADCZENIE I PODPIS PODMIOTU LUB OSOBY REPREZENTUJĄCEJ PODMIOT 
Oświadczam, że są mi znane przepisy Kodeksu karnego skarbowego o odpowiedzialności za podanie danych niezgodnych z rzeczywistością 

28. Imię 
 

29. Nazwisko 
 
 

 

30. Data wypełnienia zgłoszenia (dzień – miesiąc – rok) 
 

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

F. ADNOTACJE URZĘDU CELNEGO 
32. Uwagi urzędu celnego 
                                                                                                                                                                             
                                                                                                                                                                            
                                                                                                                                                                             
                                                                                                                                                                             
                                                                                                                                                                            
     
 
                                                                                                                                                                        
                                                                                                                                                                             
                                                                                                                                                                            
                                                                                                                                                                            

 

33. Identyfikator przyjmującego formularz 
                                                                                 
                                      
 
 
 
                           

 34. Podpis przyjmującego formularz    
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Projekt wstępny 
 

 
 

ROZPORZĄDZENIE  
MINISTRA FINANSÓW1) 

 
z dnia .............................. 2008 r.  

w sprawie wzorów deklaracji podatkowych dla podatku akcyzowego, wzoru deklaracji 
w sprawie przedpłaty akcyzy oraz wzorów informacji o wyrobach akcyzowych znajdu-

jących się w składzie podatkowym 
 
 
Na podstawie art. 21 ust. 1  i art. 102 ust. 4 pkt 1 ustawy z dnia .......... 2008 r. o podatku ak-
cyzowym (Dz. U.  Nr ..., poz. ...) zarządza się, co następuje:   

§ 1. Deklaracje podatkowe dla podatku akcyzowego składają się z formularza głównego, któ-
rego wzór określa załącznik nr 1 do rozporządzenia oraz z formularzy szczegółowych o po-
datku akcyzowym dla poszczególnych grup wyrobów akcyzowych, których wzory określają 
załączniki nr 2 – 10 do rozporządzenia. 

§ 2. Wzór deklaracji w sprawie przedpłaty akcyzy określa załącznik nr 11  do rozporządzenia. 

§ 3. Wzory informacji o wyrobach akcyzowych w składzie podatkowym określają załączniki 
nr 12 – 18 do rozporządzenia. 

§ 4. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2009 r. 

 

 

 Minister Finansów 

 

 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

                                                 
1) Minister Finansów kieruje działem administracji rządowej – finanse publiczne, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 2 rozporządze-
nia Prezesa Rady Ministrów z dnia 16 listopada 2007 r.  w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Finansów (Dz. 
U. Nr 216, poz. 1592). 
 
 
 



Załączniki do rozporządzenia Ministra Finansów  
z dnia                        2008 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 
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1. Numer Identyfikacji Podatkowej podatnika 2. Nr dokumentu 3. Status 

 

AKC – 3/AKC – 3zh *                                                     
 

DEKLARACJA DLA PODATKU AKCYZOWEGO 
za 
 

 4. Miesiąc 5. Rok   

 
Podstawa prawna: Art. 16, art. 18, art. 20  i art. 102 ust. 1  ustawy z dnia ....... 2008 r. o podatku akcyzowym (Dz. U.  Nr ..., poz. ...),   zwanej dalej „ustawą”. 

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 podlegających opodatkowaniu tym 
podatkiem; jeżeli czynności te wykonywane są na terenie objętym zakresem działania 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 siedzibę 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-3/A 
20. 

zł

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

21. 
zł

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

22. 
zł

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

23. 
zł

 Ogółem podatek akcyzowy od samochodów osobowych 
Kwota z poz. 9 formularza nr 1 AKC-3/E 

24. 
zł

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

25. 
zł

Ogółem podatek akcyzowy od energii elektrycznej 
Kwota z poz. 11 formularza AKC-3/H 

26. 
zł

 

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

27. 
zł

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

28. 
zł

Razem podatek akcyzowy 
Suma kwot z poz. od 20 do 28 

29. 
zł
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D. ROZLICZENIE KWOT PODATKU AKCYZOWEGO 
 Kwota stanowiąca wartość podatkowych znaków akcyzy 

Suma kwot z poz. 14 formularza/formularzy AKC-3/A, z poz. 14 formularza/formularzy AKC-3/B  
i z poz. 14 formularza/formularzy AKC-3/F 

30. 

zł
 Kwoty wpłat dziennych 

Suma kwot z poz. 174 formularza AKC-3/A, z poz. 174 formularza AKC-3/B, z poz. 171 
formularza  AKC-3/C, z poz. 171 formularza AKC-3/D, z poz. 174 formularza AKC-3/F, z poz. 171 
zał. AKC-3/I i z poz. 171 formularza AKC-3/J 

31. 

zł

 Kwota wpłaty miesięcznej 
Kwota z poz. 74 formularza AKC-3/H 

32. 
 

zł

 Kwota dokonanej przedpłaty akcyzy 
Kwota z pozycji 19 deklaracji AKC-PA złożonej za miesiąc, którego niniejsza deklaracja dotyczy  

33. 
 

zł

E. KWOTA PODATKU AKCYZOWEGO PRZYPADAJĄCA DO ZAPŁATY 
Kwota nadwyżki wpłat do rozliczenia z poprzedniego miesiąca  
Kwota z poz. „Nadwyżka wpłat do rozliczenia” z poprzednio złożonej deklaracji 

34. 

zł

Do zapłaty ****) 
Od kwoty z poz. 29 należy odjąć sumę kwot z poz. 30, 31, 32,  33 i 34. Jeżeli różnica jest liczbą 
ujemną, należy wpisać 0. 

35. 
 

zł

 

Nadwyżka wpłat do rozliczenia 
Od sumy kwot z poz. 30, 31, 32, 33 i 34 należy odjąć kwotę z poz. 29. Jeżeli różnica jest liczbą 
ujemną, należy wpisać 0. 

36. 
 

zł

F. INFORMACJA O ZAŁĄCZNIKACH 
W każdym z poniższych pól należy podać liczbę dołączonych formularzy o podanym symbolu (np. jeżeli załączono formularz AKC-3/B o następujących 
numerach: 1, 1a, 2, 3 i 3a,  to w polu 38 należy wpisać 5). 
 37.  

AKC-3/A 
38.  
AKC-3/B 

39.  
AKC-3/C 

40.  
AKC-3/D 

41.  
AKC-3/E 

42.  
AKC-3/F 

43.  
AKC-3/H 

44.  
AKC-3/I 

45.  
AKC-3/J 

  

G. NUMERY AKCYZOWE SKŁADÓW, 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-3/A)

46. 
  

64. 
  

82. 

47. 
  

65. 
  

83. 

48. 
  

66. 
  

84. 

49. 
  

67. 
  

85. 

50. 
  

68. 
  

86. 

51. 
  

69. 
  

87. 

52. 
  

70. 
  

88. 

53. 
  

71. 
  

89. 

54. 
  

72. 
  

90. 

55. 
  

73. 
  

91. 

56. 
  

74. 
  

92. 

57. 
  

75. 
  

93. 

58. 
  

76. 
  

94. 

59. 
  

77. 
  

95. 

60. 
  

78. 
  

96. 
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61. 
  

79. 
  

97. 

62. 
  

80. 
  

98. 

63. Ilość składów podatkowych wymienionych w kolumnie a 
 
 

81. Ilość składów podatkowych wymienionych w kolumnie b 
 
 
 

 

H. NUMER AKCYZOWY ZAREJESTROWANEGO HANDLOWCA 
 99. Numer akcyzowy zarejestrowanego handlowca 

 
 
 
 

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

 
101. Nazwisko 

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

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

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

J. ADNOTACJE URZĘDU CELNEGO 
 105. Uwagi urzędu celnego 

 
 
 
 
 
 
 

 106. Identyfikator przyjmującego formularz 
 
 

107. Podpis przyjmującego formularz 

 
Objaśnienie: 

* Jeżeli deklaracja składana jest przez zarejestrowanego handlowca w związku z nabyciem wewnątrzwspólnotowym wyrobów 
akcyzowych zharmonizowanych, należy przekreślić wyrazy AKC-3; w pozostałych przypadkach należy przekreślić wyrazy AKC-3zh.  

 

W deklaracji AKC-3/AKC-3zh oraz w formularzach stanowiących załączniki do deklaracji AKC-3/AKC-3zh 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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1. Numer Identyfikacji Podatkowej podatnika 

 
 

AKC – 3/A      
 
 

PODATEK  AKCYZOWY  OD  ALKOHOLU  ETYLOWEGO 
za 

 
 2. Miesiąc 3. Rok  4. Numer formularza 

 
 
 
 

Niniejszy formularz należy załączyć do formularza głównego AKC- 3 lub AKC-3zh 

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 HANDLOWCU 
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 HANDLOWCA 
 10. Numer akcyzowy zarejestrowanego handlowca (wypełnić tylko w przypadku, gdy deklaracja nie dotyczy składu podatkowego) 

 
 

 

C. OBLICZENIE KWOTY PODATKU AKCYZOWEGO
 Razem obliczony podatek 

Suma kwot z poz. 277 formularzy AKC-3/A. 
11. 

zł
 Zwolnienia i pomniejszenia 

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
 Podatek należny  

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

zł
 Nadpłata 

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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AKC-3/A(4) 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 
 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-3/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-3/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-3/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. 17 ust. 1 ustawy z dnia               2008 r. o podatku akcyzowym (Dz.U. Nr      , poz.         ).  
 
 



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

 

AKC-3/A(4) 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 
 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 dopuszczalne normy zużycia, w kolumnie „b”, obok nazwy grupy wyrobów należy wpisać wyraz: ubytki   
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 handlowiec składający deklarację w związku z dokonanym nabyciem wewnątrzwspólnotowym 



   Załącznik nr 3 
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1. Numer Identyfikacji Podatkowej podatnika 

 
 

AKC – 3/B      
 

PODATEK  AKCYZOWY  OD  WINA,  
NAPOJÓW FERMENTOWANYCH I PRODUKTÓW POŚREDNICH 

za 
 
 2. Miesiąc 3. Rok  4. Numer formularza 

 
 
 
 

Niniejszy formularz należy załączyć do formularza głównego AKC- 3 lub AKC-3zh 

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 HANDLOWCU 
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 HANDLOWCA 
 10. Numer akcyzowy zarejestrowanego handlowca (wypełnić tylko w przypadku, gdy deklaracja nie dotyczy składu podatkowego) 

 
 

 

C. OBLICZENIE KWOTY PODATKU AKCYZOWEGO
 Razem obliczony podatek 

Suma kwot z poz. 277  formularzy AKC-3/B. 
11. 

zł
 Zwolnienia i pomniejszenia 

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
 Podatek należny  

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

zł
 Nadpłata 

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-3/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-3/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-3/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. 17 ust. 1 ustawy z dnia               2008 r. o podatku akcyzowym (Dz.U. Nr      , poz.         ).  



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

 

AKC-3/B(4) 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 
 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 dopuszczalne normy zużycia, w kolumnie „b”, obok nazwy grupy wyrobów należy wpisać wyraz: ubytki   
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 handlowiec składający deklarację w związku z dokonanym nabyciem wewnątrzwspólnotowym 
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1. Numer Identyfikacji Podatkowej podatnika 

 
 
 

AKC – 3/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- 3 lub AKC-3zh 

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 HANDLOWCU 
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 HANDLOWCA 
 10. Numer akcyzowy zarejestrowanego handlowca (wypełnić tylko w przypadku, gdy deklaracja nie dotyczy składu podatkowego) 

 
 

 

C. OBLICZENIE KWOTY PODATKU AKCYZOWEGO
 Razem obliczony podatek 

Suma kwot z poz. 274  formularzy AKC-3/D. 
11. 

zł
 Zwolnienia i pomniejszenia 

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
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D. 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 
 14. 15. 

 
zł 

16. 17. 

zł

18. 

zł
 19. 20. 

 
zł 

21. 22. 

zł

23. 

zł
 24. 25. 

 
zł 

26. 27. 

zł

28. 

zł
 29. 30. 

 
zł 

31. 32. 

zł

33. 
 

zł
 34. 35. 

 
zł 

36. 37. 

zł

38. 

zł
 39. 40. 

 
zł 

41. 42. 

zł

43. 

zł
 44. 45. 

 
zł 

46. 47. 

zł

48. 

zł
 49. 50. 

 
zł 

51. 52. 

zł

53. 

zł
 54. 55. 

 
zł 

56. 57. 

zł

58. 

zł
 59. 60. 

 
zł 

61. 62. 

zł

63. 

zł
 64. 65. 

 
zł 

66. 67. 

zł

68. 

zł
 69. 70. 

 
zł 

71. 72. 

zł

73. 

zł
 74. 75. 

 
zł 

76. 77. 

zł

78. 

zł
 79. 80. 

 
zł 

81. 82. 

zł

83. 

zł
 84. 85. 

 
zł 

86. 87. 

zł

88. 

zł
 89. 90. 

 
zł 

91. 92. 

zł

93. 

zł
 94. 95. 

 
zł 

96. 97. 

zł

98. 

zł
 99. 100. 

 
zł 

101. 102. 

zł

103. 

zł
 104. 105. 

 
zł 

106. 107. 

zł

108. 

zł
 109. 110. 

 
zł 

111. 112. 

zł

113. 

zł
 114. 115. 

 
zł 

116. 117. 

zł

118. 

zł
 119. 120. 

 
zł 

121. 122. 

zł

123. 

zł
 124. 125. 

 
zł 

126. 127. 

zł

128. 

zł
 129. 130. 

 
zł 

131. 132.  

zł

133. 

zł
 134. 135. 

 
zł 

136. 137. 

zł

138. 

zł
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 139. 140. 
 

zł 

141. 142. 

zł

143. 

zł
 144. 145. 

 
zł 

146. 147. 

zł

148. 

zł
 149. 150. 

 
zł 

151. 152. 

zł

153. 

zł
 154. 155. 

 
zł 

156. 157. 

zł

158. 

zł
 159. 160. 

 
zł 

161. 162. 

zł

163. 

zł
 164. 165. 

 
zł 

166. 167. 

zł

168. 

zł
169. 

 
zł 

170. 

zł

171. 

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-3/D należy wypełnić oddzielnie, wpisując w polu 4 formularza kolejno numery:  
1, 2, 3 … (część D należy wypełnić tylko w formularzu nr 1 – dla wszystkich składów łącznie). Jeżeli wystąpi 
konieczność wypełnienia więcej niż jednego formularza AKC-3/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-3/D dotyczącego tego samego składu, część C wypełnia się tylko w formularzach 
oznaczonych numerami: 1, 2, 3 ... .   
 
Części B i D formularza nie wypełnia podatnik, który zobowiązany jest do dokonania przedpłaty akcyzy, zgodnie z  art. 
17 ust. 1 ustawy z dnia               2008 r. o podatku akcyzowym (Dz.U. Nr      , poz.         ).  
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E. 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 
 172. 173. 174. 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. 

 Sprzedaż na eksport  268. 269. 270. 
 

271. 

 Razem  272. 273.  274. 

1) w przypadku wykazywania ubytków wyrobów akcyzowych, przekraczających normy dopuszczalnych ubytków lub dopuszczalne normy zużycia, w kolumnie „b”, obok nazwy grupy wyrobów należy wpisać wyraz: ubytki   
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 handlowiec składający deklarację w związku z dokonanym nabyciem wewnątrzwspólnotowym 



Załącznik nr 6 

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

 

 AKC-3/E(3) 1/2 

 

1. Numer Identyfikacji Podatkowej podatnika 

 
 

AKC – 3/E      
 
 

 
PODATEK  AKCYZOWY  OD  SAMOCHODÓW  OSOBOWYCH 
 

za 
 

 
 2. Miesiąc 3. Rok  4. Numer formularza 

 
 
 
 
 
 

Niniejszy formularz należy załączyć do formularza głównego AKC- 3 

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. OBLICZENIE KWOTY PODATKU AKCYZOWEGO 
 Razem obliczony podatek 

Suma kwot z poz. 112  formularzy AKC-3/E. 
7. 

zł

 Zwolnienia i pomniejszenia 
 
Wykazana kwota nie może przekroczyć kwoty wykazanej w polu 7. 

8. 
zł

 Ogółem podatek 
 
Od kwoty z poz. 7 należy odjąć kwotę z poz. 8.  

9. 
zł

 
 
 
 
 

Objaśnienia: 
 

W przypadku złożenia przez podatnika więcej niż jednego formularza AKC-3/E część B wypełnia się tylko 
w formularzu nr 1. 
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AKC-3/E(3) 2/2 

 

D. OBLICZENIE KWOT PODATKU AKCYZOWEGO OD POSZCZEGÓLNYCH WYROBÓW 

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 
 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. 104. 105. 

 Sprzedaż na eksport  106. 107. 108. 
 

109. 

 Razem  110. 111.  112. 

 
 



   Załącznik nr 7 
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1. Numer Identyfikacji Podatkowej podatnika 

 
 

AKC – 3/F      
 

PODATEK  AKCYZOWY  OD  WYROBÓW TYTONIOWYCH 
 

za 
 
 2. Miesiąc 3. Rok  4. Numer formularza 

 
 
 
 

Niniejszy formularz należy załączyć do formularza głównego AKC- 3 lub AKC-3zh 

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 HANDLOWCU 
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 HANDLOWCA 
 10. Numer akcyzowy zarejestrowanego handlowca (wypełnić tylko w przypadku, gdy deklaracja nie dotyczy składu podatkowego) 

 
 

 

C. OBLICZENIE KWOTY PODATKU AKCYZOWEGO
 Razem obliczony podatek 

Suma kwot z poz. 252 formularzy AKC-3/F. 
11. 

zł
 Zwolnienia i pomniejszenia 

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
 Podatek należny  

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

zł
 Nadpłata 

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-3/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-3/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-3/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. 
17 ust. 1 ustawy z dnia               2008 r. o podatku akcyzowym (Dz.U. Nr      , poz.         ).  
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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  
 

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 
179a.  175. 

 
176. 177. 178. 

179b. 

180. 

185a.  181. 
 

182. 183. 184. 

185b. 

186. 

191a.  187. 
 

188. 189. 190. 

191b. 

192. 

197a.  193. 
 

194. 195. 196. 

197b. 

198. 

203a.  199. 
 

200. 201. 202. 

203b. 

204. 

209a.  205. 
 

206. 207. 208. 

209b. 

210. 

215a.  211. 
 

212. 213. 214. 

215b. 

216. 

221a.  217. 
 

218. 219. 220. 

221b. 

222. 

227a.  223. 
 

224. 225. 226. 

227b. 

228. 

233a.  229. 
 

230. 231. 232. 

233b. 

234. 

239a.  235. 
 

236. 237. 238. 

239b. 

240. 

245a.  241. 
 

242. 243. 
 
 

244. 

245b. 

246. 

249a.  Sprzedaż na eksport  247. 248. 

249b. 

250. 

 Razem  251.   252. 

1)   w przypadku wykazywania ubytków wyrobów akcyzowych, przekraczających normy dopuszczalnych ubytków lub dopuszczalne normy zużycia, w kolumnie „b”, obok nazwy grupy wyrobów należy wpisać wyraz: ubytki   
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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1. Numer Identyfikacji Podatkowej podatnika 

 
 
 
 

AKC – 3/H      
 

 
PODATEK  AKCYZOWY  OD  ENERGII  ELEKTRYCZNEJ 
 

za 
 
 
 
 2. Miesiąc/miesiące 1) 

                     _ 
3. Rok 

 
 
 
 
 

Załącznik do deklaracji AKC- 3 

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. PODATEK  AKCYZOWY  OD  ENERGII   ELEKTRYCZNEJ 
Ośmiocyfrowy kod CN 6. 

Stawka podatku akcyzowego (w zł/MWh) 

 

7. 

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

8. 

Kwota podatku akcyzowego 

 

9. 

zł
Zwolnienia i pomniejszenia 

Wykazana kwota nie może przekroczyć kwoty z pozycji 9. 

10. 

zł
Ogółem podatek akcyzowy 

Od kwoty z pola 9  należy odjąć kwotę wykazana w polu 10. 

11. 

zł
Kwota dokonanych wstępnych wpłat miesięcznych 

Pole 78 niniejszej deklaracji.     

12. 

zł
Nadwyżka wpłat do rozliczenia z poprzedniej deklaracji 

Kwota wykazana w polu 15  poprzedniej deklaracji. 

13. 

zł
Do zapłaty: 

Od kwoty wykazanej w polu 11 należy odjąć sumę kwot wykazanych w polu 12 i 13. Jeżeli 
różnica jest liczbą ujemną należy wpisać 0. 

14. 

zł

Nadwyżka wpłat do rozliczenia  

Od sumy kwot wykazanych w polu 12 i 13 należy odjąć kwotę wykazaną w polu 11. Jeżeli 
różnica jest liczbą ujemną należy wpisać 0. 

15. 

zł

 
 
 
1) jeżeli formularz składany jest za okres 1 miesiąca np. za styczeń, wówczas w polu 2 należy wpisać: 01 - 01 
2) część C formularza wypełniać tylko w przypadku, gdy deklaracja składana jest za okres dłuższy niż dwa miesiące 
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C. WSTĘPNE  WPŁATY MIESIĘCZNE 2) 

Lp. Miesiąc i rok w którym 
powstał obowiązek 

podatkowy 

Data dokonania wstępnej 
wpłaty miesięcznej 

Kwota podatku akcyzowego za 
miesiąc w którym powstał 

obowiązek podatkowy 
Kwota nadwyżki wstępnych wpłat 

miesięcznych z  poprzedniej 
deklaracji zaliczona na poczet 
wstępnych wpłat miesięcznych  

Kwota dokonanej wstępnej wpłaty 
miesięcznej 

(d – e) 

a b c d e f
 16. 17. 18. 

zł

19. 

zł 

20. 

zł
 21. 22. 23. 

zł

24. 

zł 

25. 

zł
 26. 27. 28. 

zł

29. 

zł 

30. 

zł
 31. 32. 33. 

zł

34. 

zł 

35. 

zł
 36. 37. 38. 

zł

39. 

zł 

40. 

zł
 41. 42. 43. 

zł

44. 

zł 

45. 

zł
 46. 47. 48. 

zł

49. 

zł 

50. 

zł
 51. 52. 53. 

zł

54. 

zł 

55. 

zł
 56. 57. 58. 

zł

59. 

zł 

60. 

zł
 61. 62. 63. 

zł

64. 

zł 

65. 

zł
 66. 67. 68. 

zł

69. 

zł 

70. 

zł
 71. 72. 73 

zł

74. 

zł 

75. 

zł
Razem: 

 

76. 

 

77. 

zł 

78. 

zł

 
 

 



   Załącznik nr 9 
 

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

 AKC-3/I(4) 1/4 

 

1. Numer Identyfikacji Podatkowej podatnika 

 

 
AKC – 3/I      

 
PODATEK  AKCYZOWY  OD  OLEJÓW OPAŁOWYCH 

 
 

za 
 
 
 
 2. Miesiąc 3. Rok  4. Numer formularza 

 
 
 
 
 
 
 

Niniejszy formularz należy załączyć do formularza głównego AKC- 3 lub AKC-3zh 

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 HANDLOWCU 
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 HANDLOWCA 
 10. Numer akcyzowy zarejestrowanego handlowca (wypełnić tylko w przypadku, gdy deklaracja nie dotyczy składu podatkowego) 

 
 

 

C. OBLICZENIE KWOTY PODATKU AKCYZOWEGO
 Razem obliczony podatek 

Suma kwot z poz. 274  formularzy AKC-3/I. 
11. 

zł
 Zwolnienia i pomniejszenia 

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
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D. 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 
 14. 15. 

 
zł 

16. 17. 

zł

18. 

zł
 19. 20. 

 
zł 

21. 22. 

zł

23. 

zł
 24. 25. 

 
zł 

26. 27. 

zł

28. 

zł
 29. 30. 

 
zł 

31. 32. 

zł

33. 
 

zł
 34. 35. 

 
zł 

36. 37. 

zł

38. 

zł
 39. 40. 

 
zł 

41. 42. 

zł

43. 

zł
 44. 45. 

 
zł 

46. 47. 

zł

48. 

zł
 49. 50. 

 
zł 

51. 52. 

zł

53. 

zł
 54. 55. 

 
zł 

56. 57. 

zł

58. 

zł
 59. 60. 

 
zł 

61. 62. 

zł

63. 

zł
 64. 65. 

 
zł 

66. 67. 

zł

68. 

zł
 69. 70. 

 
zł 

71. 72. 

zł

73. 

zł
 74. 75. 

 
zł 

76. 77. 

zł

78. 

zł
 79. 80. 

 
zł 

81. 82. 

zł

83. 

zł
 84. 85. 

 
zł 

86. 87. 

zł

88. 

zł
 89. 90. 

 
zł 

91. 92. 

zł

93. 

zł
 94. 95. 

 
zł 

96. 97. 

zł

98. 

zł
 99. 100. 

 
zł 

101. 102. 

zł

103. 

zł
 104. 105. 

 
zł 

106. 107. 

zł

108. 

zł
 109. 110. 

 
zł 

111. 112. 

zł

113. 

zł
 114. 115. 

 
zł 

116. 117. 

zł

118. 

zł
 119. 120. 

 
zł 

121. 122. 

zł

123. 

zł
 124. 125. 

 
zł 

126. 127. 

zł

128. 

zł
 129. 130. 

 
zł 

131. 132.  

zł

133. 

zł
 134. 135. 

 
zł 

136. 137. 

zł

138. 

zł
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 139. 140. 
 

zł 

141. 142. 

zł

143. 

zł
 144. 145. 

 
zł 

146. 147. 

zł

148. 

zł
 149. 150. 

 
zł 

151. 152. 

zł

153. 

zł
 154. 155. 

 
zł 

156. 157. 

zł

158. 

zł
 159. 160. 

 
zł 

161. 162. 

zł

163. 

zł
 164. 165. 

 
zł 

166. 167. 

zł

168. 

zł
169. 

 
zł 

170. 

zł

171. 

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-3/I należy wypełnić oddzielnie, wpisując w polu 4 formularza kolejno numery:  
1, 2, 3 … (część D należy wypełnić tylko w formularzu nr 1 – dla wszystkich składów łącznie). Jeżeli wystąpi 
konieczność wypełnienia więcej niż jednego formularza AKC-3/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-3/I dotyczącego tego samego składu, część C wypełnia się tylko w formularzach 
oznaczonych numerami: 1, 2, 3 ... .   
 
Części B i D formularza nie wypełnia podatnik, który zobowiązany jest do dokonania przedpłaty akcyzy, zgodnie z  art. 
17 ust. 1 ustawy z dnia               2008 r. o podatku akcyzowym (Dz.U. Nr      , poz.         ).  
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E. 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 tys. litrów, w tys. kg 3) 

 
Stawka podatku Kwota podatku w zł 

 

a b c d e f g 
 172. 173. 174. 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. 

 Sprzedaż na eksport  268. 269. 270. 
 

271. 

273a.  Razem  272. 

273b. 

 274. 

1) w przypadku wykazywania ubytków wyrobów akcyzowych, przekraczających normy dopuszczalnych ubytków lub dopuszczalne normy zużycia, w kolumnie „b”, obok nazwy grupy wyrobów należy wpisać wyraz: ubytki   
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 handlowiec składający deklarację w związku z dokonanym nabyciem wewnątrzwspólnotowym 
3)    z dokładnością do trzech miejsc po przecinku; w polu 273a. należy podać ilość w tys. litrów, a w polu 273b. należy podać ilość w tys. kilogramów 
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1. Numer Identyfikacji Podatkowej podatnika 

 
 
 

AKC – 3/J      
 

 
PODATEK  AKCYZOWY  OD  GAZU 

 
 

za 
 
 
 
 2. Miesiąc 3. Rok  4. Numer formularza 

 
 
 
 
 
 

Niniejszy formularz należy załączyć do formularza głównego AKC- 3 lub AKC-3zh 

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 HANDLOWCU 
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 HANDLOWCA 
 10. Numer akcyzowy zarejestrowanego handlowca (wypełnić tylko w przypadku, gdy deklaracja nie dotyczy składu podatkowego) 

 
 

 

C. OBLICZENIE KWOTY PODATKU AKCYZOWEGO
 Razem obliczony podatek 

Suma kwot z poz. 274  formularzy AKC-3/J. 
11. 

zł
 Zwolnienia i pomniejszenia 

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
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D. 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 
 14. 15. 

 
zł 

16. 17. 

zł

18. 

zł
 19. 20. 

 
zł 

21. 22. 

zł

23. 

zł
 24. 25. 

 
zł 

26. 27. 

zł

28. 

zł
 29. 30. 

 
zł 

31. 32. 

zł

33. 
 

zł
 34. 35. 

 
zł 

36. 37. 

zł

38. 

zł
 39. 40. 

 
zł 

41. 42. 

zł

43. 

zł
 44. 45. 

 
zł 

46. 47. 

zł

48. 

zł
 49. 50. 

 
zł 

51. 52. 

zł

53. 

zł
 54. 55. 

 
zł 

56. 57. 

zł

58. 

zł
 59. 60. 

 
zł 

61. 62. 

zł

63. 

zł
 64. 65. 

 
zł 

66. 67. 

zł

68. 

zł
 69. 70. 

 
zł 

71. 72. 

zł

73. 

zł
 74. 75. 

 
zł 

76. 77. 

zł

78. 

zł
 79. 80. 

 
zł 

81. 82. 

zł

83. 

zł
 84. 85. 

 
zł 

86. 87. 

zł

88. 

zł
 89. 90. 

 
zł 

91. 92. 

zł

93. 

zł
 94. 95. 

 
zł 

96. 97. 

zł

98. 

zł
 99. 100. 

 
zł 

101. 102. 

zł

103. 

zł
 104. 105. 

 
zł 

106. 107. 

zł

108. 

zł
 109. 110. 

 
zł 

111. 112. 

zł

113. 

zł
 114. 115. 

 
zł 

116. 117. 

zł

118. 

zł
 119. 120. 

 
zł 

121. 122. 

zł

123. 

zł
 124. 125. 

 
zł 

126. 127. 

zł

128. 

zł
 129. 130. 

 
zł 

131. 132.  

zł

133. 

zł
 134. 135. 

 
zł 

136. 137. 

zł

138. 

zł
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 139. 140. 
 

zł 

141. 142. 

zł

143. 

zł
 144. 145. 

 
zł 

146. 147. 

zł

148. 

zł
 149. 150. 

 
zł 

151. 152. 

zł

153. 

zł
 154. 155. 

 
zł 

156. 157. 

zł

158. 

zł
 159. 160. 

 
zł 

161. 162. 

zł

163. 

zł
 164. 165. 

 
zł 

166. 167. 

zł

168. 

zł
169. 

 
zł 

170. 

zł

171. 

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-3/J należy wypełnić oddzielnie, wpisując w polu 4 formularza kolejno numery:  
1, 2, 3 … (część D należy wypełnić tylko w formularzu nr 1 – dla wszystkich składów łącznie). Jeżeli wystąpi 
konieczność wypełnienia więcej niż jednego formularza AKC-3/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-3/J dotyczącego tego samego składu, część C wypełnia się tylko w formularzach 
oznaczonych numerami: 1, 2, 3 ... .   
 
Części B i D formularza nie wypełnia podatnik, który zobowiązany jest do dokonania przedpłaty akcyzy, zgodnie z  art. 
17 ust. 1 ustawy z dnia               2008 r. o podatku akcyzowym (Dz.U. Nr      , poz.         ).  
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E. 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) 
Stawka podatku Kwota podatku w zł 

 

a b c d e f g 
 172. 173. 174. 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. 

 Sprzedaż na eksport  268. 269. 270. 
 

271. 

 Razem  272. 273.  274. 

1) w przypadku wykazywania ubytków wyrobów akcyzowych, przekraczających normy dopuszczalnych ubytków lub dopuszczalne normy zużycia, w kolumnie „b”, obok nazwy grupy wyrobów należy wpisać wyraz: ubytki   
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 handlowiec składający deklarację w związku z dokonanym nabyciem wewnątrzwspólnotowym 
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1. Numer Identyfikacji Podatkowej podatnika 2. Nr dokumentu 3. Status 

 

AKC - PA      
 

DEKLARACJA  W  SPRAWIE  PRZEDPŁATY  AKCYZY 
 

 
Podstawa prawna: Art. 17 ustawy z dnia               2008 r. o podatku akcyzowym (Dz. U. Nr     , poz.     ) zwanej dalej „ustawą”. 

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

Miejsce składania:  Urząd celny kierowany przez naczelnika właściwego ze względu na miejsce wykonywania czynności podlegających opodatkowaniu;  
 
jeżeli czynności te wykonywane są na terenie objętym zakresem działania dwóch lub więcej naczelników urzędów celnych, wówczas osoby 
prawne oraz jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej składają deklaracje w urzędzie celnym kierowanym przez naczelnika 
właściwego ze względu na ich siedzibę i adres, a osoby fizyczne – w urzędzie celnym kierowanym przez naczelnika właściwego ze względu 
na ich miejsce zamieszkania;  
 
jeżeli właściwym organem podatkowym jest Naczelnik Urzędu Celnego I w Warszawie, wówczas miejscem składania jest Urząd Celny I w 
Warszawie. 

A. MIEJSCE 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, data urodzenia ** 
 
 
 

B.2. ADRES SIEDZIBY* / MIEJSCA 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 PRZEDPŁATY AKCYZY 
 Przedpłata akcyzy do zapłaty*** 

 
 
Kwota podatku akcyzowego z pozycji 90  

19. 

                                                zł
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D. OBLICZENIE KWOTY PRZEDPŁAT AKCYZY OD POSZCZEGÓLNYCH WYROBÓW 

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

przedpłaty 1) Stawka podatku 
Kwota przedpłaty w zł 

d x e 
 

a b c d e f 
 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. 

 Razem    90. 

 
1) 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, przy czym w 

przypadku hektolitrów ilość zaokrągla się z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku, w przypadku tysięcy litrów, tysięcy kilogramów i tysięcy sztuk - z dokładnością do trzech miejsc po przecinku 
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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. 
 91. Imię 

 
92. Nazwisko 

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

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

 95. Adres i numer telefonu podatnika lub osoby reprezentującej podatnika 
 
 
 

F. ADNOTACJE URZĘDU CELNEGO 
 96. Uwagi urzędu celnego 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 97. Identyfikator przyjmującego formularz 
 
 

98. Podpis przyjmującego formularz 

 
 

*** Pouczenie: W wypadku niewpłacenia w obowiązującym terminie kwoty z poz. 19 lub wpłacenie 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: 

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.). 
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1. Numer Identyfikacji Podatkowej składającego informację 

 
 
INF - A      
 
INFORMACJA  O ALKOHOLU ETYLOWYM W SKŁADZIE PODATKOWYM 
 

za 
 
 2. Miesiąc 3. Rok 

 
 
 
 
Podstawa prawna: Art. 16 ust. 6  ustawy z dnia                2008 r. o podatku akcyzowym (Dz. U. Nr      , poz.    ). 
Termin składania: Do 25 dnia miesiąca następującego  po miesiącu, którego informacja dotyczy. 

Miejsce składania: Urząd celny kierowany przez naczelnika właściwego ze względu na miejsce wystąpienia przedmiotu opodatkowania 
opodatkowaniu tym podatkiem; jeżeli czynności te wykonywane są na terenie objętym zakresem działania 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 siedzibę 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 ZŁOŻENIA INFORMACJI
 4. Urząd celny, do którego adresowana jest informacja 

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

 

B. DANE IDENTYFIKACYJNE PODMIOTU SKŁADAJĄCEGO INFORMACJĘ  
*- dotyczy podmiotów niebędących osobami fizycznymi       **- dotyczy podmiotów będących osobami fizycznymi 

6. Rodzaj podmiotu (zaznaczyć właściwy kwadrat) 
 

1. podmiot niebędący osobą fizyczną                                   2. osoba fizyczna 

 

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

C. DANE O SKŁADZIE PODATKOWYM  

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

 
 
 

 9. Adres składu podatkowego 
 
 
 

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. 19  poprzedniej informacji. 

10. 

Kwota podatku akcyzowego w zawieszeniu odpowiadająca 
zapasowi początkowemu  
 

11. 
 

zł

Ilość wyrobów akcyzowych przyjęta do składu 12. 

Ilość wyprodukowanych wyrobów akcyzowych 13. 
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Ilość wyrobów akcyzowych zużytych do produkcji 14. 

Ilość wyrobów akcyzowych wydana ze składu 
z tego: 

15. 
 

 w procedurze zawieszenia 
 

16. 

 poza procedurą zawieszenia 17. 
 

Ubytki  18. 
 

Zapas końcowy  
Suma ilości z poz.: 10, 12 i 13 pomniejszona o ilość wykazaną w poz. 
14, 15 i 18  informacji. 

19. 

Kwota podatku akcyzowego w zawieszeniu odpowiadająca 
zapasowi końcowemu 

20. 
zł

D. SKŁADAJĄCY  INFORMACJĘ 
  
 21. Imię 

 
22. Nazwisko 

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

24. Podpis (i pieczątka) prowadzącego skład podatkowy 

 25. Numer  telefonu  i  adres e-mail  prowadzącego skład podatkowy 
 
 

 
 



   Załącznik nr 13 
 

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

INF- B(1) 1/2 

 

1. Numer Identyfikacji Podatkowej składającego informację 

 
INF - B      
 
INFORMACJA  O WINIE, NAPOJACH FERMENTOWANYCH I PRODUKTACH 

POŚREDNICH  W SKŁADZIE PODATKOWYM 
 

za 
 
 2. Miesiąc 3. Rok 

 
 
 
 
Podstawa prawna: Art. 16 ust. 6 ustawy z dnia                2008 r. o podatku akcyzowym (Dz. U. Nr      , poz.    ). 
Termin składania: Do 25 dnia miesiąca następującego  po miesiącu, którego informacja dotyczy. 

Miejsce składania: Urząd celny kierowany przez naczelnika właściwego ze względu na miejsce wystąpienia przedmiotu opodatkowania 
opodatkowaniu tym podatkiem; jeżeli czynności te wykonywane są na terenie objętym zakresem działania 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 siedzibę 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 ZŁOŻENIA INFORMACJI
 4. Urząd celny, do którego adresowana jest informacja 

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

 

B. DANE IDENTYFIKACYJNE PODMIOTU SKŁADAJĄCEGO INFORMACJĘ  
*- dotyczy podmiotów niebędących osobami fizycznymi       **- dotyczy podmiotów będących osobami fizycznymi 

6. Rodzaj podmiotu (zaznaczyć właściwy kwadrat) 
 

1. podmiot niebędący osobą fizyczną                                    2. osoba fizyczna 

 

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

C. DANE O SKŁADZIE PODATKOWYM  

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

 
 
 

 9. Adres składu podatkowego 
 
 
 

C.2. DANE DOTYCZĄCE WYROBÓW W SKŁADZIE 
 w hektolitrach – z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku 
Zapas początkowy 
Ilość z poz. 19  poprzedniej informacji. 

10. 

Kwota podatku akcyzowego w zawieszeniu odpowiadająca 
zapasowi początkowemu  
 

11. 
 

zł

Ilość wyrobów akcyzowych przyjęta do składu 12. 

Ilość wyprodukowanych wyrobów akcyzowych 13. 
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Ilość wyrobów akcyzowych zużytych do produkcji 14. 

Ilość wyrobów akcyzowych wydana ze składu 
z tego: 

15. 
 

 w procedurze zawieszenia 
 

16. 

 poza procedurą zawieszenia 17. 
 

Ubytki  18. 
 

Zapas końcowy  
Suma ilości z poz.: 10, 12 i 13 pomniejszona o ilość wykazaną w poz. 
14, 15 i 18  informacji. 

19. 

Kwota podatku akcyzowego w zawieszeniu odpowiadająca 
zapasowi końcowemu 

20. 
zł

D. SKŁADAJĄCY  INFORMACJĘ 
  
 21. Imię 

 
22. Nazwisko 

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

24. Podpis (i pieczątka) prowadzącego skład podatkowy 

 25. Numer  telefonu  i  adres e-mail  prowadzącego skład podatkowy 
 
 

 



   Załącznik nr 14 
 

WYPEŁNIAĆ NA MASZYNIE, KOMPUTEROWO LUB RĘCZNIE DUŻYMI DRUKOWANYMI LITERAMI, CZARNYM LUB NIEBIESKIM KOLOREM 
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1. Numer Identyfikacji Podatkowej składającego informację 

 
 
INF - C      
 
INFORMACJA  O PIWIE  W SKŁADZIE PODATKOWYM 
 

za 
 
 2. Miesiąc 3. Rok 

 
 
 
 
Podstawa prawna: Art. 16 ust. 6 ustawy z dnia                2008 r. o podatku akcyzowym (Dz. U. Nr      , poz.    ). 
Termin składania: Do 25 dnia miesiąca następującego  po miesiącu, którego informacja dotyczy. 

Miejsce składania: Urząd celny kierowany przez naczelnika właściwego ze względu na miejsce wystąpienia przedmiotu opodatkowania 
opodatkowaniu tym podatkiem; jeżeli czynności te wykonywane są na terenie objętym zakresem działania 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 siedzibę 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 ZŁOŻENIA INFORMACJI
 4. Urząd celny, do którego adresowana jest informacja 

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

 

B. DANE IDENTYFIKACYJNE PODMIOTU SKŁADAJĄCEGO INFORMACJĘ  
*- dotyczy podmiotów niebędących osobami fizycznymi       **- dotyczy podmiotów będących osobami fizycznymi 

6. Rodzaj podmiotu (zaznaczyć właściwy kwadrat) 
 

1. podmiot niebędący osobą fizyczną                                   2. osoba fizyczna 

 

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

C. DANE O SKŁADZIE PODATKOWYM  

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

 
 
 

 9. Adres składu podatkowego 
 
 
 

C.2. DANE DOTYCZĄCE WYROBÓW W SKŁADZIE 
 w hektolitrach – z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku 
Zapas początkowy 
Ilość z poz. 19  poprzedniej informacji. 

10. 

Kwota podatku akcyzowego w zawieszeniu odpowiadająca 
zapasowi początkowemu  
 

11. 
 

zł

Ilość wyrobów akcyzowych przyjęta do składu 12. 

Ilość wyprodukowanych wyrobów akcyzowych 13. 
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Ilość wyrobów akcyzowych zużytych do produkcji 14. 

Ilość wyrobów akcyzowych wydana ze składu 
z tego: 

15. 
 

 w procedurze zawieszenia 
 

16. 

 poza procedurą zawieszenia 17. 
 

Ubytki  18. 
 

Zapas końcowy  
Suma ilości z poz.: 10, 12 i 13 pomniejszona o ilość wykazaną w poz. 
14, 15 i 18  informacji. 

19. 

Kwota podatku akcyzowego w zawieszeniu odpowiadająca 
zapasowi końcowemu 

20. 
zł

D. SKŁADAJĄCY  INFORMACJĘ 
 
21. Imię 
 

22. Nazwisko 

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

24. Podpis (i pieczątka) prowadzącego skład podatkowy 

25. Numer  telefonu  i  adres e-mail  prowadzącego skład podatkowy 
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1. Numer Identyfikacji Podatkowej składającego informację 

 
 
INF - D      
 
INFORMACJA  O PALIWACH  SILNIKOWYCH  W SKŁADZIE PODATKOWYM 
 

za 
 
 2. Miesiąc 3. Rok 

 
 
 
 
Podstawa prawna: Art. 16 ust. 6 ustawy z dnia                2008 r. o podatku akcyzowym (Dz. U. Nr      , poz.    ). 
Termin składania: Do 25 dnia miesiąca następującego  po miesiącu, którego informacja dotyczy. 

Miejsce składania: Urząd celny kierowany przez naczelnika właściwego ze względu na miejsce wystąpienia przedmiotu opodatkowania 
opodatkowaniu tym podatkiem; jeżeli czynności te wykonywane są na terenie objętym zakresem działania 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 siedzibę 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 ZŁOŻENIA INFORMACJI
 4. Urząd celny, do którego adresowana jest informacja 

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

 

B. DANE IDENTYFIKACYJNE PODMIOTU SKŁADAJĄCEGO INFORMACJĘ  
*- dotyczy podmiotów niebędących osobami fizycznymi       **- dotyczy podmiotów będących osobami fizycznymi 

6. Rodzaj podmiotu (zaznaczyć właściwy kwadrat) 
 

1. podmiot niebędący osobą fizyczną                                   2. osoba fizyczna 

 

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

C. DANE O SKŁADZIE PODATKOWYM  

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

 
 
 

 9. Adres składu podatkowego 
 
 
 

C.2. DANE DOTYCZĄCE WYROBÓW W SKŁADZIE  
 w tysiącach litrów – z dokładnością do trzech miejsc po przecinku 
Zapas początkowy 
Ilość z poz. 19  poprzedniej informacji. 

10. 

Kwota podatku akcyzowego w zawieszeniu odpowiadająca 
zapasowi początkowemu  
 

11. 
 

zł

Ilość wyrobów akcyzowych przyjęta do składu 12. 

Ilość wyprodukowanych wyrobów akcyzowych 13. 
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Ilość wyrobów akcyzowych zużytych do produkcji 14. 

Ilość wyrobów akcyzowych wydana ze składu 
z tego: 

15. 
 

 w procedurze zawieszenia 
 

16. 

 poza procedurą zawieszenia 17. 
 

Ubytki  18. 
 

Zapas końcowy  
Suma ilości z poz.: 10, 12 i 13 pomniejszona o ilość wykazaną w poz. 
14, 15 i 18  informacji. 

19. 

Kwota podatku akcyzowego w zawieszeniu odpowiadająca 
zapasowi końcowemu 

20. 
zł

D. SKŁADAJĄCY  INFORMACJĘ 
  
21. Imię 
 

22. Nazwisko 

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

24. Podpis (i pieczątka) prowadzącego skład podatkowy 

25. Numer  telefonu  i  adres e-mail  prowadzącego skład podatkowy 
 
 

 



   Załącznik nr 16 
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1. Numer Identyfikacji Podatkowej składającego informację 

 
INF - F      
 
INFORMACJA  O WYROBACH TYTONIOWYCH  W SKŁADZIE PODATKOWYM 
 

za 
 
 2. Miesiąc 3. Rok 

 
 
 
 
 
Podstawa prawna: Art. 16 ust. 6 ustawy z dnia                2008 r. o podatku akcyzowym (Dz. U. Nr      , poz.    ). 
Termin składania: Do 25 dnia miesiąca następującego  po miesiącu, którego informacja dotyczy. 

Miejsce składania: Urząd celny kierowany przez naczelnika właściwego ze względu na miejsce wystąpienia przedmiotu opodatkowania 
opodatkowaniu tym podatkiem; jeżeli czynności te wykonywane są na terenie objętym zakresem działania 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 siedzibę 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 ZŁOŻENIA INFORMACJI
 4. Urząd celny, do którego adresowana jest informacja 

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

 

B. DANE IDENTYFIKACYJNE PODMIOTU SKŁADAJĄCEGO INFORMACJĘ  
*- dotyczy podmiotów niebędących osobami fizycznymi       **- dotyczy podmiotów będących osobami fizycznymi 

6. Rodzaj podmiotu (zaznaczyć właściwy kwadrat) 
 

1. podmiot niebędący osobą fizyczną                                   2. osoba fizyczna 

 

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

C. DANE O SKŁADZIE PODATKOWYM  

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

 
 
 

 9. Adres składu podatkowego 
 
 
 

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 

(w kilogramach) 
Zapas początkowy 
Papierosy - ilość z poz. 18  poprzedniej informacji. 
Cygara i cygaretki - ilość z poz. 28 poprzedniej informacji. 
Tytoń - ilość z poz. 38 poprzedniej informacji. 

10. 20. 
 

30. 

Kwota podatku akcyzowego w zawieszeniu odpowiadająca 
zapasowi początkowemu  
 

11. (poz. 19 z poprzedniej        
deklaracji) 

 
zł

21. (poz. 29 z poprzedniej        
deklaracji) 

 
zł 

31. (poz. 39 z poprzedniej        
deklaracji) 

 
zł

Ilość wyrobów akcyzowych przyjęta do składu 
 

12. 22. 32. 

Ilość wyprodukowanych wyrobów akcyzowych 13. 23. 33. 
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Ilość wyrobów akcyzowych wydana ze składu 
z tego: 

14. 
 

24. 
 

34. 
 

 w procedurze zawieszenia 
 

15. 25. 35. 

 poza procedurą zawieszenia 16. 
 

26. 
 

36. 
 

Ubytki  17. 
 

27. 
 

37. 
 

Zapas końcowy  
. 

18. (suma ilości z poz. 10,12 i 
13 pomniejszona o ilość 
wykazaną w poz. 14 i 17) 

28. (suma ilości z poz. 20,22 
i 23 pomniejszona o ilość 
wykazaną w poz. 24 i 27)  

38. (suma ilości z poz. 30,32 
i 33 pomniejszona o ilość 
wykazaną w poz. 34 i 37) 

Kwota podatku akcyzowego w zawieszeniu odpowiadająca 
zapasowi końcowemu 

19. 
 

zł

29. 
 

 
zł 

39. 

zł

 D. SKŁADAJĄCY  INFORMACJĘ 
   
 40. Imię 

 
41. Nazwisko 

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

43. Podpis (i pieczątka) prowadzącego skład podatkowy 

 44. Numer  telefonu  i  adres e-mail  prowadzącego skład podatkowy 
 
 

 



   Załącznik nr 17 
 

WYPEŁNIAĆ NA MASZYNIE, KOMPUTEROWO LUB RĘCZNIE DUŻYMI DRUKOWANYMI LITERAMI, CZARNYM LUB NIEBIESKIM KOLOREM 
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1. Numer Identyfikacji Podatkowej składającego informację 

 
 
INF - I      
 
INFORMACJA  O OLEJACH OPAŁOWYCH  W SKŁADZIE PODATKOWYM 
 

za 
 
 2. Miesiąc 3. Rok 

 
 
 
Podstawa prawna: Art. 16 ust. 6 ustawy z dnia                2008 r. o podatku akcyzowym (Dz. U. Nr      , poz.    ). 
Termin składania: Do 25 dnia miesiąca następującego  po miesiącu, którego informacja dotyczy. 

Miejsce składania: Urząd celny kierowany przez naczelnika właściwego ze względu na miejsce wystąpienia przedmiotu opodatkowania 
opodatkowaniu tym podatkiem; jeżeli czynności te wykonywane są na terenie objętym zakresem działania 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 siedzibę 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 ZŁOŻENIA INFORMACJI
 4. Urząd celny, do którego adresowana jest informacja 

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

 

B. DANE IDENTYFIKACYJNE PODMIOTU SKŁADAJĄCEGO INFORMACJĘ  
*- dotyczy podmiotów niebędących osobami fizycznymi       **- dotyczy podmiotów będących osobami fizycznymi 

6. Rodzaj podmiotu (zaznaczyć właściwy kwadrat) 
 

1. podmiot niebędący osobą fizyczną                                   2. osoba fizyczna 

 

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

C. DANE O SKŁADZIE PODATKOWYM  

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

 
 
 

 9. Adres składu podatkowego 
 
 
 

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. 10 ilość z poz. 19  poprzedniej informacji; w poz. 21 ilość z 
poz. 29  poprzedniej informacji 

10. 21. 

Kwota podatku akcyzowego w zawieszeniu odpowiadająca 
zapasowi początkowemu  
 

11. 
 
 

zł
Ilość wyrobów akcyzowych przyjęta do składu 12. 22. 

Ilość wyprodukowanych wyrobów akcyzowych 13. 23. 
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Ilość wyrobów akcyzowych zużytych do produkcji 14. 24. 

Ilość wyrobów akcyzowych wydana ze składu 
z tego: 

15. 
 

25. 
 

 w procedurze zawieszenia 
 

16. 26. 

 poza procedurą zawieszenia 17. 
 

27. 
 

Ubytki  18. 
 

28. 
 

Zapas końcowy  
W poz. 19 suma ilości z poz.: 10, 12 i 13 pomniejszona o ilość 
wykazaną w poz. 14, 15 i 18  informacji; w poz. 29 suma ilości z poz.: 
21, 22 i 23 pomniejszona o ilość wykazaną w poz. 24, 25 i 28  
informacji 

19. 29. 

Kwota podatku akcyzowego w zawieszeniu odpowiadająca 
zapasowi końcowemu 

20. 
 

zł

D. SKŁADAJĄCY  INFORMACJĘ 
  
 30. Imię 

 
31. Nazwisko 

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

33. Podpis (i pieczątka) prowadzącego skład podatkowy 

 34. Numer  telefonu  i  adres e-mail  prowadzącego skład podatkowy 
 
 

 



   Załącznik nr 18 
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1. Numer Identyfikacji Podatkowej składającego informację 

 
 
INF - J      
 
INFORMACJA  O GAZIE  W SKŁADZIE PODATKOWYM 
 

za 
 
 2. Miesiąc 3. Rok 

 
 
 
 
Podstawa prawna: Art. 16 ust. 6 ustawy z dnia                2008 r. o podatku akcyzowym (Dz. U. Nr      , poz.    ). 
Termin składania: Do 25 dnia miesiąca następującego  po miesiącu, którego informacja dotyczy. 

Miejsce składania: Urząd celny kierowany przez naczelnika właściwego ze względu na miejsce wystąpienia przedmiotu opodatkowania 
opodatkowaniu tym podatkiem; jeżeli czynności te wykonywane są na terenie objętym zakresem działania 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 siedzibę 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 ZŁOŻENIA INFORMACJI
 4. Urząd celny, do którego adresowana jest informacja 

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

 

B. DANE IDENTYFIKACYJNE PODMIOTU SKŁADAJĄCEGO INFORMACJĘ  
*- dotyczy podmiotów niebędących osobami fizycznymi       **- dotyczy podmiotów będących osobami fizycznymi 

6. Rodzaj  podmiotu (zaznaczyć właściwy kwadrat) 
 

1. podmiot niebędący osobą fizyczną                                   2. osoba fizyczna 

 

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

C. DANE O SKŁADZIE PODATKOWYM  

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

 
 
 

 9. Adres składu podatkowego 
 
 
 

C.2. DANE DOTYCZĄCE WYROBÓW W SKŁADZIE  
w tysiącach kg – z dokładnością do trzech miejsc po przecinku 
Zapas początkowy 
Ilość z poz. 19  poprzedniej informacji. 

10. 

Kwota podatku akcyzowego w zawieszeniu odpowiadająca 
zapasowi początkowemu  
 

11. 
 

zł

Ilość wyrobów akcyzowych przyjęta do składu 12. 

Ilość wyprodukowanych wyrobów akcyzowych 13. 
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Ilość wyrobów akcyzowych zużytych do produkcji 14. 

Ilość wyrobów akcyzowych wydana ze składu 
z tego: 

15. 
 

 w procedurze zawieszenia 
 

16. 

 poza procedurą zawieszenia 17. 
 

Ubytki  18. 
 

Zapas końcowy  
Suma ilości z poz.: 10, 12 i 13 pomniejszona o ilość wykazaną w poz. 
14, 15 i 18  informacji. 

19. 

Kwota podatku akcyzowego w zawieszeniu odpowiadająca 
zapasowi końcowemu 

20. 
zł

D. SKŁADAJĄCY  INFORMACJĘ 
 
 21. Imię 

 
22. Nazwisko 

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

24. Podpis (i pieczątka) prowadzącego skład podatkowy 

 25. Numer  telefonu  i  adres e-mail  prowadzącego skład podatkowy 
 
 

 



Projekt wstępny 

 

ROZPORZĄDZENIE 

MINISTRA FINANSÓW1)

z dnia..................................... 

w sprawie zwolnień od podatku akcyzowego 

 
Na podstawie art. 26 ust. 6, art. 29, art. 30 ust. 1 i art. 109 ustawy z dnia ................. r. o podatku 
akcyzowym (Dz. U. Nr ...., poz. .....) zarządza się, co następuje: 

Rozdział 1 

Przepisy ogólne 
§ 1. Rozporządzenie określa szczegółowy zakres oraz warunki i tryb stosowania zwolnień 

od akcyzy, o których mowa w art. 25, 26, 27, 30 i 109 ustawy z dnia .......... r. o podatku 
akcyzowym, zwanej dalej „ustawą”.  

§ 2. Ilekroć w rozporządzeniu jest mowa o: 

1) dokumencie dostawy – należy przez to rozumieć dokument, o którym mowa w art. 27 ust. 5 pkt 
2 ustawy; 

2) siłach zbrojnych – należy przez to rozumieć 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); 

3) personelu cywilnym – należy przez to rozumieć 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.; 

4) Państwie wysyłającym – należy przez to rozumieć 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.; 

5) dowództwie sojuszniczym – należy przez to rozumieć 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); 

6) organie wojskowym – należy przez to rozumieć Ministra Obrony Narodowej lub 
upoważnionego przez niego Prezesa Agencji Mienia Wojskowego, właściwego dowódcę rodzaju 
sił zbrojnych lub upoważnionego przez niego dowódcę wojskowej jednostki budżetowej; 

7) Kwaterze – należy przez to rozumieć 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); 

                                                 
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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8) personelu zagranicznym Kwatery – należy przez to rozumieć osoby oddelegowane do Kwatery 
Głównej Korpusu lub zatrudnione w Kwaterze Głównej Korpusu przez każdą ze stron Konwencji, 
niemające stałego miejsca zamieszkania w Polsce;  

9) członkach rodzin personelu zagranicznego Kwatery – należy przez to rozumieć 
współmałżonków oraz dzieci będące na utrzymaniu osób, o których mowa w pkt 8;  

10) instytucjach Wspólnot Europejskich – należy przez to rozumieć instytucje Wspólnot 
Europejskich, do których ma zastosowanie Protokół w sprawie przywilejów i immunitetów 
Wspólnot Europejskich (Dz. U. z 2004 r. Nr 90, poz. 864), posiadające siedzibę lub 
przedstawicielstwo na terytorium kraju; 

11) Centrum Szkolenia Sił Połączonych w Bydgoszczy – należy przez to rozumieć 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); 

12) osobach upoważnionych – należy przez to rozumieć osoby, o których mowa w art. II ust. 2.6 i 
2.7 Umowy, o której mowa w pkt 11, z wyłączeniem osób mających stałe miejsce zamieszkania w 
Polsce. 

§ 3. Do ustalania kursu euro stosuje się art. 18 ust. 2 rozporządzenia Rady Nr 2913/92 z 
dnia 12 października 1992 r. ustanawiającego Wspólnotowy Kodeks Celny (Dz. U. WE L 302 z 
19.10.1992 r.). 

Rozdział 2 

Warunki zwolnień od akcyzy, o których mowa w art. 25 ust. 10 oraz i w art. 27 ustawy 
§ 4. 1. Zwolnienie, o którym mowa w art. 25 ust. 10 ustawy, ma zastosowanie pod 

warunkiem, że: 

1) zużywający zwolnioną energię elektryczną prowadzi ewidencję pozwalającą na określenie 
ilości i sposobu wykorzystania tej energii;  

2) zużywający zwolnioną energię elektryczną 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. 

2. Oświadczenie, o którym mowa w ust. 1 pkt 2, powinno zawierać co najmniej: 

1) nazwę i adres siedziby podmiotu składającego oświadczenie 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.  

 § 5. 1. Zwolnienie, o którym mowa w art. 27 ust. 1 pkt 2 ustawy, w przypadku olejów 
napędowych objętych kodami CN 2710 19 41, 2710 19 45 lub 2710 19 49 i olejów opałowych, z 
których 30% lub więcej objętościowo destyluje przy 350°C oraz których gęstość w temperaturze 
15°C jest niższa od 890 kg/m³, sklasyfikowanych w pozycji CN 2710, dotyczy wyłącznie wyrobów 
oznaczonych i zabarwionych zgodnie z przepisami wydanymi na podstawie art. 86 ustawy. 

2. W przypadku wyprowadzenia wyrobów, o których mowa w ust. 1, ze składu podatkowego na 
terytorium kraju lub sprzedaży przez podmiot pośredniczący, do zbiorników innych niż na stałe 
zamocowane w jednostce pływającej, zwolnienie ma zastosowanie pod warunkiem, że: 
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1) nabywcą jest podmiot zużywający zwolnione wyroby do napędu jednostki pływającej o 
długości całkowitej do 15 m i w celu zapewnienia ciągłego prowadzenia działalności gospodarczej 
zachodzi potrzeba korzystania przez podmiot posiadający taką jednostkę pływającą z tych 
wyrobów, zawartych w zbiornikach innych niż na stałe zamocowane w jednostce pływającej; 

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

3) podmiot zużywający prowadzi ewidencję pozwalającą na określenie ilości i sposobu 
przeznaczenia zwolnionych wyrobów. 

3. Upoważnienie, o którym mowa w ust. 2 pkt 2, jest wydawane przez  właściwego naczelnika 
urzędu celnego po przedstawieniu przez nabywcę dokumentów, z których wynika, że nabywca jest 
uprawniony do zakupu wyrobów, o których mowa w ust. 1 do zbiorników innych niż na stałe 
zamocowane w jednostce pływającej.  

 § 6. W przypadku zwolnienia używanego do celów opałowych gazu ziemnego i 
pozostałych węglowodorów w stanie skroplonym, bez względu na kod CN rozlewanych do butli 
gazowych w składzie podatkowym nie mają zastosowania warunki art. 27 ust. 4–12 ustawy. 

 § 7. 1. Środki skażające dla celów zwolnienia z podatku akcyzowego, o których mowa w 
art. 27 ust. 3 pkt 2 ustawy, wraz z minimalną ilością ich zastosowania, określa załącznik nr 1 do 
rozporządzenia.  

2. Skażanie alkoholu etylowego przy pomocy środków skażających, o których mowa w ust. 1, 
odbywa się na podstawie przepisów o szczególnym nadzorze podatkowym. 

Rozdział 3 

Zwolnienia od akcyzy wynikające z art. 30 ustawy 
 § 8. 1. Zwalnia się od akcyzy zużycie energii elektrycznej w procesie produkcji energii 
elektrycznej i ciepła w skojarzeniu w elektrociepłowniach. 

2. Przepisy § 4  niniejszego rozporządzenia stosuje się odpowiednio.  

 § 9. 1. Zwalnia się od akcyzy zużycie energii elektrycznej wyprodukowanej z generatora o 
łącznej mocy nie przekraczającej ............ kW, 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. 

    § 10. 1. Zwalnia się od akcyzy ciężki olej opałowy wykorzystywany w pracach rolnych, 
ogrodniczych, szklarniowych oraz leśnych, w przypadkach, o których mowa w art. 27 ust. 2 pkt 1–
3 ustawy. 

2. Zwalnia się od akcyzy olej smarowy, oznaczony kodem CN 2710 19 71 – 2710 19 99, 
przeznaczony 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. 27 ust. 2 pkt 1–3 i 8 ustawy. 

3. Zwalnia się od akcyzy wyroby oznaczone kodem CN 2710 19 83 – 2710 19 93, 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. 27 ust. 2 pkt 3 i 4 ustawy. 
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4. Zwalnia się od akcyzy olej napędowy oznaczony kodem  CN 2710 19 41 wykorzystywany na 
cele olejów elektroizolacyjnych - transformatorowych oraz olejów procesowych – 
technologicznych, w przypadkach, o których mowa art. 27 ust. 2 pkt 1–3 i 8 ustawy. 

5. Zwolnienie, o którym mowa w ust. 1, stosuje się do oleju, o którym mowa w art. 85 ust. 1 pkt 10 
lit. a ustawy. 

6. W przypadku zwolnień, o których mowa w ust. 1–4 przepisy art. 27 ust. 4–12 ustawy stosuje się 
odpowiednio. 

 
§ 11. 1. Zwalnia się od akcyzy biokomponenty przeznaczone do paliw ciekłych i biopaliw 

ciekłych, w rozumieniu odrębnych przepisów, spełniające wymagania jakościowe określone w 
odrębnych przepisach, w przypadkach, o których mowa w art. 27 ust. 2 pkt 1 i 8 ustawy. 

2. Przepisy art. 27 ust. 4–12 ustawy stosuje się odpowiednio. 

§ 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 alkohol etylowy używany:  

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; 

4) do celów medycznych w szpitalach, aptekach i zakładach opieki zdrowotnej, pod warunkiem, 
że będą stosowane wyłącznie: 

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

b) do wytwarzania leków recepturowych w aptekach. 

2. Zwolnienia, o których mowa w ust. 1 pkt 1-3, stosuje się również do innych napojów 
alkoholowych niż alkohol etylowy, w przypadkach, o których mowa w art. 27 ust. 2 pkt 1 i 8 
ustawy.  

3. Przepisy art. 27 ust. 4–12 ustawy stosuje się odpowiednio. 

 § 14. 1. Zwalnia się od akcyzy: 

1) napoje alkoholowe destylowane, 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; 

2) napoje alkoholowe pochodzące z przepadku, z chwilą ich sprzedaży przez uprawnione organy 
szpitalom, aptekom i zakładom opieki zdrowotnej; 

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. 

2. Przepisy art. 27 ust. 4–12 ustawy stosuje się odpowiednio. 

   § 15. 1. Zwalnia się od akcyzy alkohol etylowy, pozostający jako odpad w procesie 
produkcyjnym, w którym produkt końcowy nie zawiera alkoholu etylowego, z chwilą jego 
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sprzedaży, pod warunkiem, że alkohol etylowy zostanie przemieszczony do składu podatkowego z 
przeznaczeniem do dalszego przerobu w tym składzie podatkowym. 

2. Przepisy art. 27 ust. 4–12  ustawy stosuje się odpowiednio.  

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

1) do 20.000 hl piwa – w wysokości 25,00 zł/hl; 

2) do 70.000 hl piwa – w wysokości 12,50 zł/hl; 

3) do 150.000 hl piwa – w wysokości 10,00 zł/hl; 

4) do 200.000 hl piwa – w wysokości 7,50 zł/hl. 

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: 

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 kwoty zapłaconej akcyzy przysługuje 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, mogą zwrócić się do właściwego naczelnika urzędu 
celnego o zwrot akcyzy w wysokości stanowiącej iloczyn ilości nabytego lub zaimportowanego 
piwa oraz: 

1) kwoty 25,00 zł/hl - w przypadku, gdy nabywane lub importowane piwo zostało 
wyprodukowane przez producenta zagranicznego, którego roczna sprzedaż piwa nie przekraczała 
w roku poprzednim 20.000 hl; 

2) kwoty 12,50 zł/hl - w przypadku, gdy nabywane lub importowane piwo zostało 
wyprodukowane przez producenta zagranicznego, którego roczna sprzedaż piwa nie przekraczała 
w roku poprzednim 70.000 hl; 

3) kwoty 10,00 zł/hl - w przypadku, gdy nabywane lub importowane piwo zostało 
wyprodukowane przez producenta zagranicznego, którego roczna sprzedaż piwa nie przekraczała 
w roku poprzednim 150.000 hl; 
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4) kwoty 7,50 zł/hl - w przypadku, gdy nabywane lub importowane piwo zostało wyprodukowane 
przez producenta zagranicznego, którego roczna sprzedaż piwa nie przekraczała w roku 
poprzednim 200.000 hl. 

7. Zwrot akcyzy, 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. 

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

1) dokument potwierdzający zapłatę akcyzy na terytorium kraju; 

2) dokument zgłoszenia celnego - w przypadku importu piwa, lub administracyjny dokument 
towarzyszący lub uproszczony dokument towarzyszący - w przypadku nabycia 
wewnątrzwspólnotowego. 

9. Zwrotu akcyzy dokonuje, w drodze decyzji, właściwy naczelnik urzędu celnego, w terminie 30 
dni od dnia złożenia wniosku , o którym mowa w ust. 7, wraz z dokumentami, o których mowa w 
ust. 8.  

§ 17. 1. Zwalnia się od akcyzy wyroby tytoniowe z chwilą ich przeznaczenia do badań 
naukowych i laboratoryjnych związanych z jakością produktu, w przypadkach, o których mowa w 
art. 27 ust. 2 pkt 1 i 8 ustawy.. 

2. Przepisy art. 27 ust. 4–12 ustawy stosuje się odpowiednio. 

   § 18. 1. Zwalnia się od akcyzy napoje alkoholowe i wyroby tytoniowe 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. 

2. Zwolnienie, o którym mowa w ust. 1, realizowane jest przez zwrot kwoty akcyzy. 

3. Zwolnienie, o którym mowa w ust. 1, 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 na terytorium państwa trzeciego; 

2) sprzedawca prowadzi dokumentację handlową pozwalającą na określenie wyrobów 
akcyzowych sprzedawanych osobom podróżującym do państw trzecich; 

3) sprzedawca wyodrębni na terenie sklepu wyroby akcyzowe, przeznaczone do sprzedaży 
podróżnym udającym się do państw trzecich, od innych wyrobów.  

4. Dokumentacja, o której mowa w ust. 3 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. 

5. Zwrot akcyzy, 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.   

6. Do wniosku, o którym mowa w ust. 5, dołącza się dokumenty potwierdzające zapłatę akcyzy na 
terytorium kraju od sprzedanych napojów alkoholowych i wyrobów tytoniowych osobom 
podróżującym, o których mowa w ust. 1.  
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7. Zwrotu akcyzy dokonuje, w drodze decyzji, właściwy naczelnik urzędu celnego, w terminie 30 
dni od dnia złożenia wniosku , o którym mowa w ust. 5, wraz z dokumentami, o których mowa w 
ust. 6.  

   § 19. 1. Zwalnia się od akcyzy z chwilą sprzedaży napoje alkoholowe– 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 wyroby tytoniowe – 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: 

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 1l; 

3) 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. 

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 1l 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.  

 § 20. 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 przepisach dotyczących wykonywania 
szczególnego nadzoru podatkowego. 
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Rozdział 4 

Zwolnienie od akcyzy 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 

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

1) obcym przedstawicielstwom dyplomatycznym, urzędom konsularnym, 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; 

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 pkt 1 zwrot podatku akcyzowego przysługuje pod warunkiem, że pojazd ten nie 
zostanie sprzedany, wynajęty lub oddany do korzystania na podstawie umowy o podobnym 
charakterze przez okres 3 lat licząc od daty nabycia w kraju, podmiotom innym niż korzystające z 
przedmiotowego zwolnienia.   

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.   

 § 22. 1. Podstawą do obliczenia kwoty akcyzy podlegającej zwrotowi na rzecz podmiotów, 
o których mowa w § 21, jest faktura wystawiona w trzech egzemplarzach przy zakupie wyrobów 
akcyzowych. 

2. Oryginał faktury wraz z kopią otrzymują podmioty, o których mowa w § 21. 

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

 § 23. 1. Zwrotu akcyzy od wyrobów akcyzowych nabytych przez podmioty, o których 
mowa w § 21 dokonuje Naczelnik Urzędu Celnego I w Warszawie w oparciu o złożony przez te 
podmioty wniosek w sprawie zwrotu akcyzy.  

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

1) kwotę akcyzy, o zwrot której ubiegają się podmioty, o których mowa w § 21 
z wyszczególnieniem: 

a) kwoty akcyzy związanej z nabyciem wyrobów akcyzowych na cele służbowe lub 
prywatne – w przypadku podmiotów, o których mowa w § 21 ust. 1 pkt 1 lub, 

b) kwoty akcyzy związanej z nabyciem wyrobów akcyzowych na cele służbowe – 
w przypadku podmiotów, o których mowa w § 21 ust. 1 pkt 2; 

2) numer rachunku bankowego, na który ma zostać dokonany zwrot 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 § 21;   
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2) listę członków personelu podmiotów, o których mowa w § 21 ust. 1 pkt 1, które nabyły wyroby 
akcyzowe na cele prywatne, wraz z kwotami akcyzy przypadającymi 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 wyrobów akcyzowych nabytych 
na cele służbowe lub prywatne, o którym mowa w ust. 3 pkt 1 oraz listę członków personelu tych 
podmiotów, o której mowa w ust. 3 pkt 2.  

5. Wnioski w sprawie zwrotu akcyzy są składane za okresy kwartalne i powinny obejmować kwoty 
akcyzy wynikające z faktur otrzymanych w danym kwartale, z wyjątkiem wniosków instytucji 
Wspólnot Europejskich składanych za okresy roczne uwzględniających kwoty akcyzy z faktur 
otrzymanych w danym roku. 

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 § 21 ust. 
1 pkt 1, Naczelnik Urzędu Celnego I w Warszawie informuje jednocześnie o tym ministra 
właściwego do spraw zagranicznych. 

 § 24. 1. Zwrotu akcyzy dokonuje Naczelnik Urzędu Celnego I w Warszawie na rachunek 
bankowy wskazany we wniosku, o którym mowa w § 23 ust. 1, w terminie 30 dni od dnia jego 
przekazania, z zastrzeżeniem ust. 2 i ust. 3. 

2. W przypadku podmiotów, o których mowa w § 21 ust. 1 pkt 2 zwrot akcyzy jest dokonywany w 
terminie 6 miesięcy od dnia złożenia wniosku. 

3. W przypadku określonym w § 23 ust. 6 zwrot podatku następuje w terminie 30 dni od dnia 
otrzymania wyjaśnień od podmiotu składającego wniosek, według kwot faktycznie uznanych. 

 § 25. 1. Po rozpatrzeniu wniosku, o którym mowa w § 23 ust. 1, każda faktura, z której 
wynikają kwoty do zwrotu akcyzy, podlega ostemplowaniu pieczęcią Urzędu Celnego I 
w Warszawie oraz przedziurkowaniu, w celu uniknięcia ponownego użycia. 

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

 § 26. 1. Jeżeli wyrób akcyzowy zostaje zwrócony, a podmioty, o których mowa w § 21, 
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. Jeżeli zwrot należności, o której mowa w ust. 1, nastąpił po dokonaniu zgodnie z § 23 i § 24 
zwrotu kwoty 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 akcyzy za następny okres, kwotę akcyzy 
wynikającą z faktury, o której mowa w ust. 2, zwraca się do Naczelnika Urzędu Celnego I w 
Warszawie nie później niż w terminie 6 miesięcy od dnia otrzymania zwrotu kwoty akcyzy - w 
przypadku podmiotów, o których mowa w § 21 ust. 1 pkt 1, lub nie później niż w terminie jednego 
roku od dnia otrzymania zwrotu kwoty akcyzy - w przypadku podmiotów, o których mowa w § 21 
ust. 1 pkt 2. 

 § 27. 1. 1. W przypadku nabycia wewnątrzwspólnotowego wyrobów akcyzowych, o 
których mowa w § 21 z wyłączeniem paliw silnikowych do napędu pojazdów samochodowych, 
stosuje się przepisy rozporządzenia nr 31/96 z dnia 10 stycznia 1996 r. w sprawie świadectwa 
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zwolnienia z podatku akcyzowego (Dz. Urz. WE L 8 z 11.01.1996, Polskie wydanie specjalne, 
rozdz. 9, t. 1, str. 297), zgodnie z którym do przemieszczania wyrobów akcyzowych 
zharmonizowanych powinny być dołączone: administracyjny dokument towarzyszący oraz 
świadectwo zwolnienia z podatku akcyzowego, z zastrzeżeniem ust. 2. 

2. W przypadku nabycia wewnątrzwspólnotowego wyrobów akcyzowych przez podmioty, 
o których mowa w § 21 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. 

 § 28. 1. Na zasadzie wzajemności zwalnia się od akcyzy import lub nabycie 
wewnątrzwspólnotowe samochodów osobowych używanych wcześniej w innym państwie przez 
podmioty, o których mowa w § 21 ust. 1 pkt 1.  

2. Zwalnia się od akcyzy nabycie wewnątrzwspólnotowe samochodów osobowych używanych 
wcześniej w innym państwie przez podmioty, o których mowa w § 21 ust. 1 pkt 2.  

3. Samochodów, o których mowa w ust. 1 i 2 nie można sprzedać, wynająć lub oddać do 
korzystania na podstawie innej 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 który 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 § 21 ust. 1 pkt 1 albo pkt 2.  

Rozdział 5 

Zwolnienia od akcyzy dla sił zbrojnych Państw-Stron Traktatu Północnoatlantyckiego, sił 
zbrojnych uczestniczących w Partnerstwie dla Pokoju 

 § 29. 1. Zwolnienie realizowane przez zwrot akcyzy przysługuje organowi wojskowemu z 
tytułu nabycia na terytorium kraju paliw, olejów i smarów, zwanych dalej "paliwami", które są 
następnie udostępniane odpłatnie siłom zbrojnym 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. Zwrot akcyzy, o którym mowa w ust. 1 przysługuje w przypadku, gdy siły zbrojne w całości 
dokonały zapłaty należności za nabyte paliwa. 

 §  30. 1. Zwrot akcyzy następuje na wniosek organu wojskowego złożony w terminie do 90 
dni od dnia zakończenia pobytu sił zbrojnych na terytorium kraju. 

2. Wniosek, o którym mowa w ust. 1, składa się: 

1) Naczelnikowi Urzędu Celnego I w Warszawie - w przypadku zakupów dokonywanych przez 
Ministra Obrony 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 

- zwanym dalej "właściwym naczelnikiem urzędu celnego". 

3. Wniosek, o którym mowa w ust. 1, zawiera: 

1) wskazanie okresu przebywania sił zbrojnych na terytorium kraju; 

2) określenie kwoty akcyzy, o zwrot której ubiega się organ wojskowy; 
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3) numer rachunku bankowego, na który ma zostać dokonany zwrot akcyzy. 

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

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

a) oznaczenie Państwa wysyłającego, 

b) określenie rodzaju i ilości paliw, 

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 akcyzy lub 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. 

5. Wykaz, o którym mowa w ust. 4 pkt 1 oraz faktury, o których mowa w ust. 4 pkt 3-5 stanowią 
podstawę do obliczenia kwoty akcyzy podlegającej zwrotowi na rzecz organu wojskowego. 

 §  31. 1. Zwrotu akcyzy dokonuje właściwy naczelnik urzędu celnego na rachunek 
bankowy wskazany we wniosku, o którym mowa w § 30 ust. 1, w terminie do 90 dni od dnia 
otrzymania tego wniosku wraz z dokumentami, o których mowa w § 30 ust. 4, z zastrzeżeniem ust. 
2. 

2. W razie powstania uzasadnionych wątpliwości dotyczących sporządzonego wniosku, o którym 
mowa w § 30 ust. 1, właściwy naczelnik urzędu celnego przekazuje go wraz z dokumentami 
wymienionymi w § 30 ust. 4 - do zaopiniowania - organowi sprawującemu, na podstawie 
odrębnych przepisów, nadzór nad organem wojskowym. 

3. Organ nadzorujący, o którym mowa w ust. 2, przekazuje opinię właściwemu naczelnikowi w 
terminie 30 dni od dnia otrzymania wniosku. 

4. W przypadku, o którym mowa w ust. 2, zwrot akcyzy może nastąpić w terminie późniejszym niż 
określony w ust. 1, według kwot faktycznie uznanych, nie później jednak niż w terminie 30 dni od 
dnia otrzymania opinii organu sprawującego nadzór nad organem wojskowym. 

5. Po rozpatrzeniu wniosku, o którym mowa w § 30 ust. 1, każda faktura, z której wynikają kwoty 
do zwrotu akcyzy, podlega ostemplowaniu pieczęcią właściwego urzędu celnego oraz 
przedziurkowaniu, w celu uniknięcia ponownego ich użycia. 

6. Po dokonaniu zwrotu akcyzy właściwy naczelnik urzędu celnego zwraca ostemplowane oraz 
przedziurkowane faktury wnioskodawcy. 

 § 32. 1. Zwalnia się od akcyzy import oraz nabycie wewnątrzwspólnotowe paliw przez siły 
zbrojne Państwa wysyłającego, 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 wyroby akcyzowe są sprowadzane przez uprawnione 
podmioty i nie zostaną wykorzystane do celów innych niż wskazane oraz nie będą podlegały 
innym czynnościom określonym w art. 5 ustawy będącym przedmiotem opodatkowania podatkiem 
akcyzowym. 
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3. Nabycie wewnątrzwspólnotowe, o którym mowa w ust. 1 może być dokonane wyłącznie w 
procedurze zawieszenia poboru akcyzy oraz z zastosowaniem przepisów rozporządzenia nr 31/ 96 
z dnia 10 stycznia 1996 r. w sprawie świadectwa zwolnienia z podatku akcyzowego, zgodnie z 
którymi do przemieszczanych wyrobów akcyzowych powinny być dołączone administracyjny 
dokument towarzyszący oraz świadectwo 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. 

Rozdział 6 

Zwolnienia od akcyzy dla Kwatery Głównej Wielonarodowego Korpusu Północno-
Wschodniego i członków jej personelu oraz dowództw sojuszniczych i członków ich personelu 

 §  33. 1. Zwolnienie realizowane przez zwrot 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 § 29, 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 akcyzy przysługuje wyłącznie tym podmiotom w odniesieniu do 
jednej sztuki samochodu osobowego, raz na trzy lata. 

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

 §  35. 1. Dokumentem stanowiącym podstawę do obliczenia akcyzy podlegającej zwrotowi 
podmiotom, o których mowa w § 33 ust. 1 jest faktura jest wystawiana w trzech egzemplarzach. 

2. Oryginał faktury wraz z jedną kopią otrzymuje nabywca. 

 §  36. 1. Wniosek w sprawie zwrotu akcyzy jest przekazywany przez Kwaterę 
Naczelnikowi Urzędu Celnego w Szczecinie. 

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

1) określenie 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 akcyzy. 

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

1) wykaz wyrobów akcyzowych nabytych przez Kwaterę, z wyszczególnieniem wyrobów 
przeznaczonych na zaopatrzenie barów, mes i kantyn, prowadzonych na terenie Kwatery; 
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2) listę personelu zagranicznego Kwatery i członków jego rodzin, którym przysługuje zwrot 
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. 

4. Wniosek, o którym mowa w ust. 1, jest składany za okresy kwartalne w terminie do 25 dnia 
miesiąca następującego po kwartale, za który składany jest wniosek. 

 §  37. 1. Wniosek w sprawie zwrotu akcyzy jest przekazywany przez Centrum Szkolenia Sił 
Połączonych w Bydgoszczy Naczelnikowi Urzędu Celnego w Bydgoszczy. 

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

1) określenie 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 akcyzy. 

3. Do wniosku, o którym mowa w ust. 1, 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 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.  

4. Wniosek, o którym mowa w ust. 1, jest składany za okresy kwartalne w terminie do 25 dnia 
miesiąca następującego po kwartale, którego dotyczy wniosek. 

 §  38. 1. Zwrotu akcyzy w przypadku Kwatery oraz personelu zagranicznego Kwatery i 
członków jego rodzin dokonuje Naczelnik Urzędu Celnego I w Szczecinie, zaś w przypadku 
Centrum Szkolenia Sił Połączonych w Bydgoszczy i osób upoważnionych - Naczelnik Urzędu 
Celnego w Bydgoszczy. 

2. Przepisy § 31 stosuje się odpowiednio, z tym że zwrot akcyzy jest dokonywany w terminie 30 
dni. 

 §  39. 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 §  38 zwrotu 
akcyzy wynikającej z faktury, kwotę akcyzy zwracanej za następny okres pomniejsza się o 
nienależnie zwróconą kwotę akcyzy. 

 § 40. 1. Zwalnia się od akcyzy:  
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1) import oraz nabycie wewnątrzwspólnotowe wyrobów akcyzowych przez Kwaterę,  których 
rodzaje i ilość określa załącznik nr 2 do rozporządzenia, przeznaczonych na zaopatrzenie i 
sprzedawanych wyłącznie w barach, mesach i kantynach Kwatery; 

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 § 32 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 nr 2 do rozporządzenia. 

2. Warunkiem zastosowania zwolnienia w imporcie, o którym mowa w ust. 1 pkt 1 i 2, jest 
przedstawienie organowi celnemu dokumentów, z których wynika, że wyroby akcyzowe są 
sprowadzane przez uprawnione podmioty i nie zostaną wykorzystane do celów innych niż 
wskazane oraz nie będą podlegały czynnościom określonym w art. 5 ustawy. 

3.  Przepisy § 32 ust. 3 i 4 stosuje się odpowiednio.  

 § 41. 1. Zwalnia się od akcyzy import oraz nabycie wewnątrzwspólnotowe samochodów 
osobowych, stanowiących własność osób upoważnionych, personelu Kwatery i członków ich 
rodzin w ilościach nie wskazujących na przeznaczenie handlowe, z zachowaniem normy ilościowej 
– 2 sztuki na osobę, która ukończyła 18 lat. 

2. Przepis § 32 ust. 3 i 4 oraz § 40 ust. 2 stosuje się odpowiednio. 

3. Samochód osobowy nie może zostać odstąpiony podmiotom innym niż wymienione w ust. 1 
przez okres 3 lat licząc od dnia jego dopuszczenia do obrotu – w przypadku importu lub od dnia 
jego wewnątrzwspólnotowego nabycia. 

   § 42. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem  ....................... . 

 

 

Minister Finansów 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 15

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

Załącznik nr 1  
 
 

Wykaz środków skażających do skażania alkoholu etylowego  
zwolnionego od akcyzy ze względu na przeznaczenie  

do produkcji wyrobów nieprzeznaczonych do spożycia przez ludzi 
 
Minimalny dodatek do  

Lp. 
 

Środek skażający 1 hl alkoholu 
100% vol 

10 l  alkoholu 
100% vol 

1 l alkoholu 
100% vol 

1 Aceton 3000 ml 300 ml 30 ml 

2 Alkohol benzylowy 3000 ml 300 ml 30 ml 

3 Alkohol butylowy 5000 ml 500 ml 50 ml 

4 Alkohol izopropylowy (2-
propanol) 

10000 ml 1000 ml 100 ml 

5 Benzyna silnikowa 3000 ml 300 ml 30 ml 

6 Bromek lub chlorek etylu 300 ml 30 ml 3 ml 

7 Eter etylo-tert-butylowy 3000 ml 300 ml 30 ml 

8 Eter dietylowy 3000 ml 300 ml 30 ml 

9 Ftalan dietylu 1000 ml 10 ml 10 ml 

10 Keton etylowo-metylowy 3000 ml 300 ml 30 ml 

11 Mieszanina acetonu i 
benzoesanu denatonium 

2000 ml 
1 g 

200 ml 
0,1 g 

20 ml 
0,01 g 

12 Mieszanina alkoholu 
izopropylowego (2-
propanolu) i 
benzoesanu denatonium 

 
6000 ml 

 
1 g 

 
600 ml 

 
0,1 g 

 
60 ml 

 
0,01 g 

13 Mieszanina ketonu etylowo-
metylowego i 
benzoesanu denatonium 

 
2000 ml 

1 g 

 
200 ml 
0,1 g 

 
20 ml 
0,01 g 

14 Mieszanina glukonianu 
chlorheksydyny 20% 
roztworu wodnego 
(chlorhexidinum 
gluconicum) i 
ftalanu dietylu 

 
 
 

1000 ml 
800 ml 

 
 
 

100 ml 
80 ml 

 
 
 

10 ml 
8 ml 

15 Mieszanina 
jodu krystalicznego i 
ftalanu dietylu 

 
100 g 

800 ml 

 
10 g 

80 ml 

 
1 g 

8 ml 
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16 Mieszanina kwasu 
salicylowego i 
ftalanu dietylu 

 
2000 g 
800 ml 

 
200 g 
80 ml 

 
20 g 
8 ml 

17 Mieszanina olejku 
eterycznego lub kompozycji 
zapachowej 
niekonsumpcyjnej i 
alkoholu izopropylowego (2-
propanolu) 

 
 

1000 g 
 

6000 ml 

 
 

100 g 
 

600 ml 

 
 

10 g 
 

60 ml 

18 Mieszanina oleju 
rycynowego i 
ftalanu dietylu 

 
1000 ml 
800 ml 

 
100 ml 
80 ml 

 
10 ml 
8 ml 

19 Nafta - frakcja naftowa z 
destylacji zachowawczej 

2000 ml 200 ml 20 ml 

20 Nipagina (aseptina) 3000 g 300 g 30 g 

21 Octan etylu 5000 ml 500 ml 50 ml 

22 Ogólny środek skażający 
Ogólny środek skażający - 
zgodny z Polską Normą PN-
C-97911 "Ogólny środek 
skażający” 

500 ml 50 ml 5 ml 

23 Szelak 3000 g 300 g 30 g 

24 Toluol lub toluen 3000 ml 300 ml 30 ml 
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Załącznik nr 2  

 

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 wynoszącej 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 alkoholowe 

 2208 

 

  

 

2  Wina i napoje fermentowane:     

 

 

 1) wino ze świeżych winogron, łącznie z winami 
wzmocnionymi 

 2204 

 

  

 

 

 

 2) wermut i inne wina ze świeżych winogron, 
przyprawione roślinami lub substancjami 
aromatycznymi 

 2205 

 

 25.000 litrów 
miesięcznie 

 

 

 3) pozostałe napoje fermentowane (np. jabłecznik, 
moszcz gruszkowy i miód pitny) 

 2206 00 

 

  

 

3  Piwo otrzymywane ze słodu  2203 00 

 

 35.000 litrów 
miesięcznie 

4  Wyroby tytoniowe:     

 

 

 1) cygara, również 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 dowolnej proporcji 

 2403 10 

 

 200 kg 
miesięcznie 

  

 



Projekt wstępny 
 
 
 

ROZPORZĄDZENIE 

MINISTRA FINANSÓW1) 

z dnia  ........................................... 

w sprawie dokumentu dostawy wyrobów objętych zwolnieniem od akcyzy oraz sposobu 
prowadzenia ewidencji wyrobów akcyzowych objętych zwolnieniem od akcyzy  

ze względu na ich przeznaczenie 
 

Na podstawie art. 29 ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy z dnia ................. o podatku akcyzowym (Dz. U. Nr ..., 
poz. ...), zarządza się, co następuje: 

 

§ 1. Rozporządzenie określa: 

1) wzór i sposób stosowania dokumentu dostawy 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.  

 

§ 2. Użyte w rozporządzeniu określenia oznaczają: 

1) dokument dostawy – dokument dostawy wyrobów akcyzowych objętych zwolnieniem 
od akcyzy ze względu na przeznaczenie, o którym mowa w art. 27 ust. 5 pkt 2 ustawy; 

2) inny dokument – inny niż dokument dostawy dokument zawierający takie same dane, 
jakie są wymagane dla dokumentu dostawy i znajdujący swoją podstawę w 
porozumieniach międzynarodowych lub w przepisach prawa Wspólnoty Europejskiej, o 
którym mowa w art. 27 ust. 9 ustawy;  

3) ewidencja – ewidencję wyrobów akcyzowych objętych zwolnieniem od akcyzy ze 
względu na ich przeznaczenie, o której mowa w art. 27 ust. 4 ustawy; 

4) podmiot prowadzący ewidencję – podmiot prowadzący skład podatkowy, 
zarejestrowanego handlowca, podmiot pośredniczący oraz podmiot zużywający 
prowadzący działalność gospodarczą w zakresie wyrobów akcyzowych objętych 
zwolnieniem od akcyzy, o których mowa w art. 27 ust. 7 ustawy; 

5) wyroby akcyzowe – wyroby akcyzowe zwolnione od akcyzy ze względu na 
przeznaczenie. 

                                                 
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). 



 
§ 3. 1. Wzór dokumentu dostawy określa załącznik do rozporządzenia. 

2. Dokument dostawy jest wystawiany przez: 

1) podmiot prowadzący skład podatkowy – w przypadku dostarczenia wyrobów 
akcyzowych do podmiotu pośredniczącego lub podmiotu zużywającego; 

2) podmiot pośredniczący – w przypadku importu wyrobów akcyzowych oraz w przypadku 
dostarczenia wyrobów akcyzowych do podmiotu zużywającego; 

3) zarejestrowanego handlowca – w przypadku dostarczenia wyrobów akcyzowych 
nabytych wewnątrzwspólnotowo do podmiotu zużywającego; 

4) podmiot zużywający - w przypadku importu wyrobów akcyzowych. 

3. Z zastrzeżeniem ust. 4, dokument dostawy jest wystawiany w trzech egzemplarzach, z 
których jeden jest przeznaczony dla podmiotu pośredniczącego lub podmiotu zużywającego, 
któremu dostarczono wyroby akcyzowe, drugi jest dołączany do przemieszczanych wyrobów i po 
potwierdzeniu odbioru wyrobów akcyzowych przez podmiot pośredniczący lub podmiot 
zużywający jest niezwłocznie zwracany podmiotowi, który wystawił dokument. Trzeci egzemplarz 
dokumentu dostawy jest po jego wystawieniu przechowywany, odpowiednio, w siedzibie lub 
miejscu zamieszkania podmiotu wystawiającego. 

4. W przypadku importu wyrobów akcyzowych przez podmiot pośredniczący lub podmiot 
zużywający dokument dostawy jest wystawiany w dwóch egzemplarzach, z których jeden jest 
dołączany do przemieszczanych wyrobów akcyzowych, a drugi jest po jego wystawieniu 
przechowywany, odpowiednio, w siedzibie lub miejscu zamieszkania podmiotu, który go  
wystawił. Po dostarczeniu wyrobów do miejsca odbioru podmiot, który wystawił dokument, 
dokonuje na dokumencie dostawy dołączonym do przemieszczanych wyrobów akcyzowych 
potwierdzenia ich odbioru. i dołącza  go do drugiego przechowywanego egzemplarza.  

5. 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 
upływie miesiąca, którego dotyczy zestawienie. Zestawienie powinno określać datę sporządzenia 
zestawienia, nazwę i siedzibę podmiotu składającego zestawienie, wykaz wystawionych 
dokumentów dostawy, a także dane dotyczące podmiotów, którym dostarczono wyroby akcyzowe 
zwolnione od akcyzy, oraz rodzaj, ilość i przeznaczenie tych wyrobów.  

6. Dokument dostawy i zestawienie dokumentów dostawy przechowuje się do celów kontroli 
przez 5 lat i udostępniania na każde żądanie organu podatkowego. Termin ten rozpoczyna swój 
bieg z upływem ostatniego dnia roku kalendarzowego, którego dokument dostawy lub zestawienie 
dokumentów dostawy dotyczy.  

 

§ 4. 1. Ewidencja powinna zawierać następujące dane: 

1) aktualną ilość: 

a) wyrobów akcyzowych wyprowadzonych ze składu podatkowego i dostarczonych do 
podmiotu zużywającego lub podmiotu pośredniczącego, lub zużytych w składzie 
podatkowym przez podmiot prowadzący skład podatkowy jako podmiot zużywający 
– w przypadku podmiotu prowadzącego skład podatkowy, 



b) wyrobów akcyzowych uzyskanych ze składu podatkowego lub importowanych oraz 
wyrobów akcyzowych dostarczonych do podmiotu zużywającego – w przypadku 
podmiotu pośredniczącego, 

c) wyrobów akcyzowych dostarczonych ze składu podatkowego, dostarczonych przez 
podmiot pośredniczący lub zarejestrowanego handlowca oraz wyrobów akcyzowych 
importowanych – w przypadku podmiotu zużywającego, o którym mowa w  § 2 pkt 
3, 

d) wyrobów akcyzowych nabytych wewnątrzwspólnotowo oraz wyrobów akcyzowych 
zużytych przez zarejestrowanego handlowca jako podmiot zużywający lub 
dostarczonych do podmiotu pośredniczącego – w przypadku zarejestrowanego 
handlowca; 

2) kwoty akcyzy, które przypadałyby do zapłaty od wyrobów akcyzowych, o których 
mowa w pkt 1, w przypadku naruszenia warunków ich zwolnienia od akcyzy. 

2. W ewidencji określa się w szczególności: 

1) datę, odpowiednio: wyprowadzenia ze składu, dostarczenia, zużycia, importu, lub 
nabycia wewnątrzwspólnotowego wyrobów akcyzowych; 

2) datę i numery identyfikujące dokument dostawy lub inny dokument, na podstawie 
którego wyroby akcyzowe zostały, odpowiednio: wyprowadzone ze składu, dostarczone, 
zużyte, importowane lub nabyte wewnątrzwspólnotowo; 

3) dane dotyczące wyrobów akcyzowych: 

a) opis wyrobów akcyzowych oraz ich kod CN,  

b) numery identyfikacyjne, liczbę i rodzaj opakowań, 

c) podstawę prawną zwolnienia wyrobów akcyzowych od akcyzy, 

d) ilość wyrobów akcyzowych w jednostkach miary stosowanych przy obliczeniu 
akcyzy, 

e) kwoty akcyzy przypadającej do zapłaty w przypadku naruszenia warunków 
zwolnienia od akcyzy; 

4) dane niezbędne do ustalenia miejsca złożenia wyrobów akcyzowych – w przypadku 
podmiotu pośredniczącego, podmiotu zużywającego i zarejestrowanego handlowca;  

5) łączną ilość wyrobów akcyzowych według kodów CN, odpowiednio: wyprowadzonych 
ze składu, dostarczonych, zużytych, importowanych lub nabytych 
wewnątrzwspólnotowo, obliczoną narastająco od początku roku kalendarzowego; 

6) łączną kwotę akcyzy przypadającej do zapłaty od wyrobów akcyzowych, o których 
mowa w pkt 5 – w przypadku naruszenia warunków ich zwolnienia od akcyzy, 
obliczoną narastająco od początku roku kalendarzowego; 

7) ilość wyrobów akcyzowych i datę ich dostarczenia przez podmiot pośredniczący lub 
zarejestrowanego handlowca podmiotowi zużywającemu oraz odpowiadające im kwoty 
akcyzy – w przypadku podmiotu pośredniczącego i zarejestrowanego handlowca; 

8) ilość wyrobów akcyzowych i datę ich zużycia na cele uprawniające do zwolnienia oraz 
odpowiadające im kwoty akcyzy – w przypadku podmiotu zużywającego oraz podmiotu 
prowadzącego skład podatkowy i zarejestrowanego handlowca, występujących jako 
podmioty zużywające; 



9) łączną ilość wyrobów akcyzowych, o których mowa w pkt 7 i 8, oraz łączną kwotę 
odpowiadającej im akcyzy, według kodów CN – obliczone narastająco od początku roku 
kalendarzowego; 

10) datę i numery identyfikujące dokument dostawy wystawiony przez podmiot 
prowadzący ewidencję – w przypadku przemieszczania wyrobów akcyzowych przez ten 
podmiot do podmiotu pośredniczącego lub zużywającego. 

 

§ 5. 1. Wpisanie do ewidencji danych, o których mowa § 4, powinno nastąpić, odpowiednio: 

1) przed wyprowadzeniem wyrobów akcyzowych ze składu podatkowego:  

2) niezwłocznie po odebraniu dostarczonych, importowanych lub nabytych 
wewnątrzwspólnotowo wyrobów akcyzowych; 

3) niezwłocznie po zużyciu wyrobów akcyzowych przez podmiot zużywający oraz 
prowadzący skład podatkowy i zarejestrowanego handlowca,  występujący jako 
podmioty zużywające, podmiot; 

4) niezwłocznie po wystawieniu dokumentu dostawy. 

2. Wpisanie do ewidencji danych, o których mowa w ust. 1 pkt 2 – 4, powinno nastąpić nie 
później niż następnego dnia po dokonaniu czynności, o których mowa w tych przepisach. 

 

§ 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.  

3. Ewidencje powinny być przechowywane, odpowiednio: w składzie podatkowym, w miejscu 
odbioru wyrobów akcyzowych przez zarejestrowanego handlowca, w siedzibie lub miejscu 
zamieszkania podmiotu pośredniczącego lub podmiotu zużywającego.  

4. Ewidencję udostępniania na każde żądanie organu podatkowego. 

 

§ 7. 1. Karty ewidencji prowadzonej w formie książkowej podlegają zszyciu przed 
rozpoczęciem wypełniania.  

2. Zszycie, o którym mowa w ust. 1, opatruje się plombą przy użyciu plombownicy 
stosowanej w celu plombowania ewidencji prowadzonych przez organ celny, a ewidencję opisuje 
się przez wskazanie liczby kart oraz złożenie podpisu przez właściwego naczelnika urzędu celnego 
lub osobę przez niego upoważnioną. Karty ewidencji numeruje się kolejno od numeru jeden i 
opatruje stemplem podmiotu prowadzącego ewidencję.  

 

§ 8. 1. Ewidencja w formie elektronicznej powinna być prowadzona przy użyciu: 

1) programu komputerowego zapewniającego wgląd w treść dokonywanych zapisów i 
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 elektronicznych nośnikach informacji w sposób chroniący dane przed zatarciem, 
usunięciem lub zniekształceniem oraz w formie wydruku sporządzanego za okresy jednodniowe. 
Przepisy § 6 ust. 3 i 4 stosuje się odpowiednio. 

 

§ 9. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem ..................  
 
 
 

MINISTER FINANSÓW 
  
 
 
 
 
 
 
 
 



Załącznik do rozporządzenia Ministra Finansów 
z dnia ........................ r. (Dz. U. Nr  ...   poz. ... )              

 

DOKUMENT DOSTAWY WYROBÓW OBJĘTYCH ZWOLNIENIEM OD AKCYZY 

DOKUMENT DOSTAWY WYROBÓW ZWOLNIONYCH OD AKCYZY NR .................. 
1. Nazwa/nazwisko i imię podmiotu wystawiającego dokument dostawy 1): 3. Nazwa/nazwisko i imię podmiotu odbierającego wyroby 2):   

 Nr podmiotu 3):  Nr podmiotu 3) : 

2. Adres siedziby/miejsca zamieszkania podmiotu wystawiającego: 
 

4. Adres siedziby/miejsca zamieszkania podmiotu odbierającego: 

5 Adres miejsca wysyłki wyrobów: 
 
 

7. Adres miejsca odbioru wyrobów: 

6. Data wysyłki wyrobów: 
 

8. Data odbioru wyrobów: 

9. Data, nazwisko, imię i podpis osoby reprezentującej podmiot wystawiający: 
 
 
............................................................................................................................ 
 

10.     Potwierdzam odbiór wyrobów wymienionych w polu 11  
 
 
............................................................................................................................ 

Data, nazwisko, imię i podpis osoby reprezentującej podmiot odbierający: 

1) Podmiotem wystawiającym jest, odpowiednio: podmiot prowadzący skład podatkowy, zarejestrowany handlowiec, podmiot pośredniczący lub podmiot zużywający. 
2) Podmiotem odbierającym wyroby jest, odpowiednio: podmiot pośredniczący lub podmiot zużywający. 
3) Numer akcyzowy podmiotu (wypełnia się tylko w przypadku podmiotu  prowadzącego skład podatkowy, zarejestrowanego handlowca i podmiotu pośredniczącego). 

 



 
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. 5 Przeznaczenie uprawniające do 
zwolnienia 

Adnotacje dotyczące 
odbioru wyrobów 

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

4)  Jednostka miary, w której jest wyrażona stawka podatku akcyzowego  



Projekt wstępny 
 

ROZPORZĄDZENIE 
M I N I S T R A   F I N A N S Ó W 1) 

z dnia                                      2008 r. 
 

w sprawie środków skażających do skażania alkoholu etylowego zwolnionego od 
akcyzy ze względu na przeznaczenie do produkcji wyrobów nieprzeznaczonych 

do spożycia przez ludzi 

Na podstawie art. 29 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia .............. 2008 r. o podatku 
akcyzowym (Dz. U. Nr ......, poz.  ...........) zarządza się, co następuje: 

§ 1. Ustala się wykaz środków skażających do skażania alkoholu etylowego 
zwolnionego od akcyzy ze względu na przeznaczenie do produkcji wyrobów 
nieprzeznaczonych do spożycia przez ludzi, wraz z minimalną ilością ich 
zastosowania, stanowiący załącznik do rozporządzenia. 

§ 2. Skażanie alkoholu etylowego odbywa się na podstawie przepisów o 
szczególnym nadzorze podatkowym. 

 
§ 3. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2009 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 Ministra Finansów 
z dnia                        (poz. .........) 

 
 
 

Wykaz środków skażających do skażania alkoholu etylowego zwolnionego od 
akcyzy ze względu na przeznaczenie do produkcji wyrobów nieprzeznaczonych 

do spożycia przez ludzi 
 

Minimalny dodatek do  
Lp. 

 
Środek skażający 1 hl alkoholu 

100% vol 
10 l  alkoholu 

100% vol 
1 l alkoholu 
100% vol 

1 Aceton 3000 ml 300 ml 30 ml 

2 Alkohol benzylowy 3000 ml 300 ml 30 ml 

3 Alkohol butylowy 5000 ml 500 ml 50 ml 

4 Alkohol izopropylowy (2-
propanol) 

10000 ml 1000 ml 100 ml 

5 Benzyna silnikowa 3000 ml 300 ml 30 ml 

6 Bromek lub chlorek etylu 300 ml 30 ml 3 ml 

7 Eter etylo-tert-butylowy 3000 ml 300 ml 30 ml 

8 Eter dietylowy 3000 ml 300 ml 30 ml 

9 Ftalan dietylu 1000 ml 10 ml 10 ml 

10 Keton etylowo-metylowy 3000 ml 300 ml 30 ml 

11 Mieszanina acetonu i 
benzoesanu denatonium 

2000 ml 
1 g 

200 ml 
0,1 g 

20 ml 
0,01 g 

12 Mieszanina alkoholu 
izopropylowego (2-

propanolu) i 
benzoesanu denatonium 

 
6000 ml 

 
1 g 

 
600 ml 

 
0,1 g 

 
60 ml 

 
0,01 g 

13 Mieszanina ketonu etylowo-
metylowego i 

benzoesanu denatonium 

 
2000 ml 

1 g 

 
200 ml 
0,1 g 

 
20 ml 
0,01 g 

14 Mieszanina glukonianu 
chlorheksydyny 20% 
roztworu wodnego 
(chlorhexidinum 

gluconicum) i 
ftalanu dietylu 

 
 
 

1000 ml 
800 ml 

 
 
 

100 ml 
80 ml 

 
 
 

10 ml 
8 ml 

15 Mieszanina 
jodu krystalicznego i 

ftalanu dietylu 

 
100 g 

800 ml 

 
10 g 

80 ml 

 
1 g 

8 ml 
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16 Mieszanina kwasu 
salicylowego i 
ftalanu dietylu 

 
2000 g 
800 ml 

 
200 g 
80 ml 

 
20 g 
8 ml 

17 Mieszanina olejku 
eterycznego lub kompozycji 
zapachowej 
niekonsumpcyjnej i 
alkoholu izopropylowego (2-

propanolu) 

 
 

1000 g 
 

6000 ml 

 
 

100 g 
 

600 ml 

 
 

10 g 
 

60 ml 

18 Mieszanina oleju 
rycynowego i 
ftalanu dietylu 

 
1000 ml 
800 ml 

 
100 ml 
80 ml 

 
10 ml 
8 ml 

19 Nafta - frakcja naftowa z 
destylacji zachowawczej 

2000 ml 200 ml 20 ml 

20 Nipagina (aseptina) 3000 g 300 g 30 g 

21 Octan etylu 5000 ml 500 ml 50 ml 

22 Ogólny środek skażający 
Ogólny środek skażający - 

zgodny z Polską Normą PN-
C-97911 "Ogólny środek 

skażający” 

500 ml 50 ml 5 ml 

23 Szelak 3000 g 300 g 30 g 

24 Toluol lub toluen 3000 ml 300 ml 30 ml 
 
 



               Projekt wstępny       
 

ROZPORZĄDZENIE 
MINISTRA FINANSÓW1) 

z dnia................... 2008 r. 
 

w sprawie procedury zawieszenia poboru akcyzy i procedury przemieszczania wyrobów 
akcyzowych z zapłaconą akcyzą oraz ich dokumentowania 

 
Na podstawie art. 41 ust. 1 pkt 1-6, art. 53 ust. 3 oraz art. 73 ust. 3 ustawy z dnia ..... o podatku 
akcyzowym (Dz. U. Nr ....., poz. .....) zarządza się, co następuje: 
 

Rozdział 1 
Przepisy ogólne 

 
§ 1. Rozporządzenie określa:  
1) wzór formularza administracyjnego dokumentu towarzyszącego; 
2) warunki, na jakich dokument handlowy może zastąpić administracyjny dokument towarzyszący; 
3) szczegółowy sposób stosowania i dokumentowania procedury zawieszenia poboru akcyzy, w 
szczególności sposób i terminy przekazywania kart administracyjnego dokumentu towarzyszącego, 
dokumentowania procedury w przypadku zaginięcia lub zniszczenia kart administracyjnego dokumentu 
towarzyszącego, sposób prowadzenia ich ewidencji oraz szczegółowy zakres danych, które powinna 
zawierać ewidencja, warunki wykorzystania duplikatów administracyjnego dokumentu towarzyszącego, 
a także sposób stosowania i dokumentowania procedury zawieszenia poboru akcyzy w przypadku 
importu wyrobów akcyzowych; 
4) szczegółowy sposób stosowania i dokumentowania procedury zawieszenia poboru akcyzy odnośnie 
wyrobów akcyzowych innych niż określone w załączniku nr 2 do ustawy z dnia ... o podatku 
akcyzowym, zwanej dalej „ustawą”, objętych stawką akcyzy inną niż stawka zerowa, sposób ewidencji 
dokumentów handlowych towarzyszących przemieszczaniu tych wyrobów oraz zakres danych, które 
powinna zawierać ewidencja; 
5) sposób postępowania w przypadku nieotrzymania administracyjnego dokumentu towarzyszącego; 
6) szczegółowe warunki i tryb zwrotu akcyzy w przypadkach, o których mowa w art. 40 ust. 3 ustawy; 
7) szczegółowe warunki dokonywania przeładunku wyrobów akcyzowych w procedurze zawieszenia 

poboru akcyzy poza składem podatkowym; 
8) wzór formularza oraz sposób obiegu kart uproszczonego dokumentu towarzyszącego; 
9) warunki, na jakich dokument handlowy może zastąpić uproszczony dokument towarzyszący. 
 
§ 2. Użyte w rozporządzeniu określenia oznaczają: 
1) wysyłający – podmiot prowadzący skład podatkowy, dokonujący wysyłki wyrobów akcyzowych w 
procedurze zawieszenia poboru akcyzy; 
2) urząd celny wysyłki – urząd celny, z którego importowane wyroby akcyzowe są przemieszczane w 

procedurze zawieszenia poboru akcyzy do składu podatkowego na terytorium kraju, prowadzonego 
przez podmiot, który dokonał importu tych wyrobów; 

3) odbiorca – podmiot dokonujący odbioru wyrobów akcyzowych w procedurze zawieszenia poboru 
akcyzy: 

a) w przypadku nabycia wewnątrzwspólnotowego – podmiot prowadzący skład podatkowy, 
zarejestrowany handlowiec lub niezarejestrowany handlowiec, 
b) w przypadku obrotu na terytorium kraju – podmiot prowadzący skład podatkowy; 
c) w przypadku nabycia wewnątrzwspólnotowego na podstawie świadectwa zwolnienia z akcyzy, 
o którym mowa w rozporządzeniu Komisji Nr 31/96 z dnia 10 stycznia 1996 r. w sprawie 

                                                           
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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świadectwa zwolnienia z podatku akcyzowego (Dz. Urz. WE L 8 z 11.01.1996) – siły zbrojne, 
instytucje lub organizacje wymienione w art. 26 ust. 1 i 2; 

4) dostawca – podmiot dokonujący dostawy wewnątrzwspólnotowej wyrobów akcyzowych z 
zapłaconą akcyzą;  

5) odbierający – podmiot dokonujący nabycia wewnątrzwspólnotowego wyrobów akcyzowych z 
zapłaconą akcyzą;  

6) graniczny urząd celny – urząd celny na terytorium kraju lub innego państwa członkowskiego, który 
nadzoruje faktyczne wyprowadzenie wyrobów akcyzowych poza terytorium Wspólnoty 
Europejskiej. 

 
Rozdział 2 

Administracyjny dokument towarzyszący 
 
§ 3. 1. Wzór administracyjnego dokumentu towarzyszącego, stosowanego niezależnie od środka 
transportu przy przemieszczaniu wyrobów akcyzowych w procedurze zawieszenia poboru akcyzy na 
podstawie art. 39 ust. 1 pkt 1 ustawy, wraz z wyjaśnieniami co do jego wypełnienia i przeznaczenia, 
określa załącznik nr 1 do rozporządzenia. 
2. W przypadku przemieszczania wyrobów akcyzowych na terytorium kraju, w dokumencie, o którym 
mowa w ust. 1, nie wypełnia się rubryk 12, 13 i 14. 
 
§ 4. 1. Administracyjny dokument towarzyszący składa się z pięciu kart.  
2. Przeznaczenie kart 1-4 administracyjnego dokumentu towarzyszącego określone jest w notach 
wyjaśniających zamieszczonych na odwrocie karty 1 wzoru administracyjnego dokumentu 
towarzyszącego określonego w załączniku nr 1 do rozporządzenia. 
3. Karta 0 administracyjnego dokumentu towarzyszącego jest przeznaczona dla naczelnika urzędu 
celnego właściwego ze względu na miejsce prowadzenia składu podatkowego na terytorium kraju, z 
którego wyroby akcyzowe są wysyłane. 
 
§ 5. 1. W przypadku zastąpienia administracyjnego dokumentu towarzyszącego przez dokument 
handlowy, dane wskazane w tym dokumencie, odpowiadające danym jakie są wymagane dla 
administracyjnego dokumentu towarzyszącego, powinny być opatrzone numerem odpowiadającym 
numerowi właściwej rubryki administracyjnego dokumentu towarzyszącego.  
2. Dokument handlowy powinien zawierać w nagłówku napis: HANDLOWY DOKUMENT 
TOWARZYSZĄCY DLA WYROBÓW AKCYZOWYCH PRZEMIESZCZANYCH W 
PROCEDURZE ZAWIESZENIA POBORU AKCYZY. 
 
§ 6. 1. W przypadku zaginięcia administracyjnego dokumentu towarzyszącego, podmiot prowadzący 
skład podatkowy, zarejestrowany handlowiec i niezarejestrowany handlowiec obowiązani są 
poinformować o tym właściwego naczelnika urzędu celnego. 
2. Zniszczone lub uszkodzone administracyjne dokumenty towarzyszące przekazywane są przez 
podmioty, o których mowa w ust. 1, do właściwego naczelnika urzędu celnego.  
 
§ 7.1. W przypadku wykorzystania duplikatów kart 2, 3, 4 administracyjnego dokumentu 
towarzyszącego, właściwy naczelnik urzędu celnego, na wniosek prowadzącego skład podatkowy, po 
sprawdzeniu zgodności danych zawartych w duplikatach z danymi zawartymi w karcie 0 
administracyjnego dokumentu towarzyszącego, w terminie 7 dni opieczętowuje urzędowymi 
pieczęciami duplikaty kart 2, 3, 4 administracyjnego dokumentu towarzyszącego i nadaje tym 
duplikatom numer rejestracyjny, zgodny z numerem karty 0 administracyjnego dokumentu 
towarzyszącego. 
2. Duplikaty kart 2, 3 i 4 administracyjnego dokumentu towarzyszącego muszą zawierać wyraz 
„DUPLIKAT”. 

§ 8. 1. W przypadku zaginięcia lub zniszczenia karty 3 administracyjnego dokumentu towarzyszącego 
w związku z dostawą wewnątrzwspólnotową lub eksportem wyrobów akcyzowych, kopie karty 2 lub 4 
administracyjnego dokumentu towarzyszącego, potwierdzone przez władze celne lub podatkowe 
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właściwe dla odbiorcy na terytorium kraju lub w państwie członkowskim przeznaczenia albo 
nadzorujące faktyczne wyprowadzenie wyrobów akcyzowych poza terytorium Wspólnoty Europejskiej, 
mogą być wykorzystane jako dowód potwierdzający zakończenie procedury zawieszenia poboru 
akcyzy. 
2. W przypadku braku możliwości udokumentowania zakończenia procedury zawieszenia poboru 
akcyzy na podstawie kart administracyjnego dokumentu towarzyszącego, ich kopii lub duplikatów, jako 
dowód zakończenia procedury mogą również służyć inne dokumenty, potwierdzone przez władze celne 
lub podatkowe właściwe dla odbiorcy na terytorium kraju lub w państwie członkowskim przeznaczenia 
albo nadzorujące faktyczne wyprowadzenie wyrobów akcyzowych poza terytorium Wspólnoty 
Europejskiej. 
 
§ 9. 1. Ewidencja administracyjnych dokumentów towarzyszących prowadzona przez podmiot 
prowadzący skład podatkowy wysyłający wyroby akcyzowe powinna zawierać: 
1) numer administracyjnego dokumentu towarzyszącego; 
2) dane odbiorcy wyrobów akcyzowych; 
3) ilość wysłanych wyrobów akcyzowych i ich kod CN; 
4) środek transportu, którym wysłano wyroby, wraz z numerami tego środka transportu; 
5) datę zakończenia procedury zawieszenia poboru akcyzy; 
6) informacje o ewentualnym zniszczeniu, uszkodzeniu lub zaginięciu administracyjnego dokumentu 
towarzyszącego. 
2. Ewidencja administracyjnych dokumentów towarzyszących prowadzona przez podmiot prowadzący 
skład podatkowy oraz przez zarejestrowanego handlowca, otrzymujących wyroby akcyzowe, powinna 
zawierać: 
1) numer administracyjnego dokumentu towarzyszącego; 
2) dane wysyłającego wyroby akcyzowe; 
3) ilość wyrobów akcyzowych i ich kod CN; 
4) środek transportu, którym dostarczono wyroby, wraz z numerami tego środka transportu; 
5) datę dostarczenia wyrobów akcyzowych wraz z administracyjnym dokumentem towarzyszącym; 
6) informacje o ewentualnym zniszczeniu, uszkodzeniu lub zaginięciu administracyjnego dokumentu 
towarzyszącego. 
3. Ewidencja administracyjnych dokumentów towarzyszących prowadzona przez podmiot prowadzący 
skład podatkowy, który dokonał importu wyrobów akcyzowych objętych procedurą zawieszenia poboru 
akcyzy, powinna zawierać: 
1) numer administracyjnego dokumentu towarzyszącego; 
2) dane wysyłającego/odbiorcy wyroby akcyzowe; 
3) wskazanie urzędu celnego wysyłki; 
4) ilość wyrobów akcyzowych i ich kod CN; 
5) środek transportu, którym dostarczono wyroby, wraz z numerami tego środka transportu; 
6) datę dostarczenia wyrobów akcyzowych wraz z administracyjnym dokumentem towarzyszącym; 
7) informacje o ewentualnym zniszczeniu, uszkodzeniu lub zaginięciu administracyjnego dokumentu 
towarzyszącego. 
 
§ 10. 1. Ewidencje, o których mowa w § 9, powinny być prowadzone w sposób ciągły i umożliwiający 
identyfikację administracyjnych dokumentów towarzyszących. 
2. Ostatniego dnia miesiąca podmiot prowadzący ewidencję obowiązany jest dokonywać jej zamknięcia 
i miesięcznego podsumowania.  
3. Ewidencja powinna być udostępniana na każde żądanie właściwego naczelnika urzędu celnego. 
 
§ 11. 1. W przypadku ewidencji administracyjnych dokumentów towarzyszących prowadzonej w 
formie papierowej, przed rozpoczęciem wypełniania ewidencji, jej karty należy przeszyć, a strony 
ponumerować i opatrzyć pieczęcią podmiotu prowadzącego skład podatkowy lub zarejestrowanego 
handlowca. Właściwy naczelnik urzędu celnego opatruje przeszycie plombą, a na ostatniej stronie 
ewidencji wpisuje liczbę jej stron.  
3. 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 
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poprawkę należy potwierdzić podpisem osoby dokonującej zmiany lub poprawki z podaniem daty ich 
wprowadzenia, a w razie potrzeby opisać również w rubryce „uwagi”. 
 
§ 12. Ewidencja administracyjnych dokumentów towarzyszących może być prowadzona w formie 
elektronicznej, jeżeli:  
1) podmiot prowadzący ewidencję posiada pisemną instrukcję obsługi programu komputerowego 
wykorzystywanego do prowadzenia tej ewidencji; 
2) stosowany program komputerowy zapewnia wgląd w treść dokonywanych zapisów i 
przechowywanie danych w sposób chroniący je przed zniekształceniem lub utratą oraz uniemożliwia 
usuwanie dokonanych zapisów, zapewniając jednocześnie możliwość korekty danych, opatrzonej 
adnotacją dotyczącą osoby dokonującej usunięcia lub korekty danych oraz daty ich dokonania; 
3) ewidencja pozwala na drukowanie zapisów w porządku chronologicznym. 
2. Podmiot prowadzący ewidencję administracyjnych dokumentów towarzyszących z zastosowaniem 
technik elektronicznego przetwarzania danych jest obowiązany do przechowywania kopii ewidencji 
zapisanej na nośnikach informacji lub w formie wydruku. 
 

Rozdział 3 
Stosowanie i dokumentowanie procedury zawieszenia poboru akcyzy przy przemieszczeniu 
wyrobów akcyzowych na terytorium kraju i między państwami członkowskimi Wspólnoty 

Europejskiej 
 
§ 13. 1. W przypadku wyprowadzenia wyrobów akcyzowych ze składu podatkowego na terytorium 
kraju przez wysyłającego w procedurze zawieszenia poboru akcyzy: 
1) karta 0 administracyjnego dokumentu towarzyszącego, niezwłocznie po wyprowadzeniu wyrobów 
akcyzowych ze składu podatkowego, jest przesyłana faksem do właściwego naczelnika urzędu celnego, 
a następnie, w terminie 3 dni od dnia wyprowadzenia wyrobów ze składu podatkowego, jej oryginał jest 
dostarczany właściwemu naczelnikowi urzędu celnego; 
2) karty 2, 3 i 4 są dołączane do przemieszczanych wyrobów akcyzowych; 
3) karta 1 jest pozostawiana w składzie podatkowym dokonującym wysyłki i dołączana do ewidencji, o 
której mowa w § 9 ust. 1. 
2. Karty 1 i 3 administracyjnego dokumentu towarzyszącego powinny być przechowywane przez 
wysyłającego przez okres 5 lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym wyroby akcyzowe 
zostały wyprowadzone ze składu podatkowego. 

 
§ 14. 1. W przypadku nabycia wewnątrzwspólnotowego wyrobów akcyzowych przez odbiorcę w 
procedurze zawieszenia poboru akcyzy: 
1) karta 2 administracyjnego dokumentu towarzyszącego jest pozostawiana u odbiorcy i dołączana do 
ewidencji, o której mowa § 9 ust. 2;  
2) karta 3, po potwierdzeniu odbioru wyrobów akcyzowych i prawidłowości odpowiednich wpisów 
przez odbiorcę oraz opieczętowaniu pieczęcią urzędową przez właściwego naczelnika urzędu celnego, 
jest niezwłocznie przesyłana faksem do wysyłającego; dodatkowo oryginał karty 3 administracyjnego 
dokumentu towarzyszącego jest przekazywany do wysyłającego najpóźniej w terminie 30 dni od dnia, 
w którym wyroby akcyzowe dostarczono do odbiorcy; 
3) karta 4 jest niezwłocznie przekazywana naczelnikowi urzędu celnego właściwemu ze względu na 
miejsce prowadzenia składu podatkowego, do którego wyroby akcyzowe zostały dostarczone.  
2. W przypadku wyrobów akcyzowych przemieszczanych ze składu podatkowego na terytorium kraju 
w procedurze zawieszenia poboru akcyzy do odbiorcy na terytorium kraju: 
1) do karty 2 i 4 administracyjnego dokumentu towarzyszącego przepisy ust. 1 pkt 1 i 3 stosuje się 
odpowiednio; 
2) karta 3, po potwierdzeniu odbioru wyrobów akcyzowych i prawidłowości odpowiednich wpisów 
przez odbiorcę oraz opieczętowaniu pieczęcią urzędową przez właściwego naczelnika urzędu celnego, 
jest niezwłocznie przesyłana faksem do wysyłającego; dodatkowo oryginał karty 3 administracyjnego 
dokumentu towarzyszącego jest przekazywany do wysyłającego najpóźniej w terminie 15 dni od dnia, 
w którym dostarczono wyroby akcyzowe. 
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3. W przypadkach, o których mowa w ust. 1 i 2, opieczętowanie przez właściwego naczelnika urzędu 
celnego urzędowymi pieczęciami administracyjnego dokumentu towarzyszącego zawierającego 
potwierdzenie odbioru wyrobów akcyzowych przez odbiorcę powinno nastąpić na kartach 2, 3 i 4 tego 
dokumentu. 
4. Karta 2 administracyjnego dokumentu towarzyszącego powinna być przechowywana przez odbiorcę 
przez okres 5 lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym wyroby akcyzowe zostały odebrane. 
 
§ 15. W przypadku przemieszczania wyrobów akcyzowych na terytorium kraju i nieotrzymania przez 
wysyłającego potwierdzonej przez odbiorcę karty 3 administracyjnego dokumentu towarzyszącego w 
terminie jednego miesiąca od dnia wysłania tych wyrobów, wysyłający niezwłocznie, nie później 
jednak niż ciągu 3 dni po upływie tego terminu, zawiadamia właściwego naczelnika urzędu celnego.  
 
§ 16. W przypadku dostawy wewnątrzwspólnotowej wyrobów akcyzowych i nieotrzymania przez 
wysyłającego potwierdzonej przez odbiorcę karty 3 administracyjnego dokumentu towarzyszącego w 
terminie dwóch miesięcy od dnia wysłania tych wyrobów, wysyłający niezwłocznie, nie później jednak 
niż ciągu 3 dni po upływie tego terminu, zawiadamia właściwego naczelnika urzędu celnego.  

§ 17. W przypadku dostawy wewnątrzwspólnotowej wyrobów akcyzowych, karta 3 administracyjnego 
dokumentu towarzyszącego, poza potwierdzeniem jej przez odbiorcę, powinna być również 
potwierdzona przez właściwe władze państwa członkowskiego, gdy jest to zgodne z ustawodawstwem 
takiego państwa. 
 
§ 18. Wyroby akcyzowe przemieszczane na terytorium kraju pomiędzy składami podatkowymi nie 
mogą być dostarczone do innego miejsca przeznaczenia, niż wskazane w administracyjnym 
dokumencie towarzyszącym, bez dokonania zmiany, o której mowa w § 19. 
 
§ 19. 1. W przypadku zmiany miejsca przeznaczenia wyrobów akcyzowych, tylko prowadzący skład 
podatkowy, który wystawił administracyjny dokument towarzyszący, może wprowadzić zmiany w tym 
dokumencie, wskazując nowego odbiorcę lub nowe miejsce przeznaczenia. Informacja o zmianach jest 
przekazywana przez prowadzącego skład podatkowy właściwemu naczelnikowi urzędu celnego.  
2. Przekazanie informacji, o której mowa w ust. 1, następuje w dniu dokonania zmiany miejsca 
przeznaczenia w administracyjnym dokumencie towarzyszącym, przez przesłanie faksem karty 2 tego 
dokumentu. 
 
§ 20. 1. W przypadku dostarczenia do składu podatkowego na terytorium kraju wyrobów akcyzowych, 
innych niż zamówione, prowadzący skład podatkowy może odesłać je do wysyłającego, za jego zgodą, 
wyłącznie w procedurze zawieszenia poboru akcyzy. 
2. Odesłanie, o którym mowa w ust. 1, odbywa się na podstawie nowego administracyjnego dokumentu 
towarzyszącego, do którego dołącza się kopię karty 3 administracyjnego dokumentu towarzyszącego, 
na podstawie którego wyroby akcyzowe zostały błędnie przekazane do składu podatkowego. 
 
§ 21. 1. W przypadku stwierdzenia przez odbiorcę nadwyżki wyrobów akcyzowych, niezwłocznie 
informuje on prowadzącego skład podatkowy, z którego wyroby te zostały wysłane, oraz składa 
adnotację na administracyjnym dokumencie towarzyszącym, zgodnie z instrukcją wypełniania 
dokumentu określoną w notach wyjaśniających zamieszczonych na odwrocie karty 1 wzoru 
administracyjnego dokumentu towarzyszącego określonego w załączniku nr 1 do rozporządzenia. 
2. Prowadzący skład podatkowy może odesłać nadwyżkę wyrobów akcyzowych wyłącznie w 
procedurze zawieszenia poboru akcyzy; przepis § 20 ust. 2 stosuje się odpowiednio. 
  
§ 22. W przypadku stwierdzenia przez odbiorcę braków wyrobów akcyzowych, składa on adnotację na 
administracyjnym dokumencie towarzyszącym, zgodnie z instrukcją wypełniania dokumentu, określoną 
w notach wyjaśniających zamieszczonych na odwrocie karty 1 wzoru administracyjnego dokumentu 
towarzyszącego określonego w załączniku nr 1 do rozporządzenia. 
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§ 23. W przypadku powstania lub stwierdzenia na terytorium kraju ubytków wyrobów akcyzowych 
przemieszczanych przez terytorium Wspólnoty Europejskiej w procedurze zawieszenia poboru akcyzy, 
nie skutkującego zakończeniem tej procedury, właściwy naczelnik urzędu celnego składa adnotację na 
administracyjnym dokumencie towarzyszącym, zgodnie z instrukcją wypełniania tego dokumentu 
określoną w notach wyjaśniających zamieszczonych na odwrocie karty 1 wzoru administracyjnego 
dokumentu towarzyszącego określonego w załączniku nr 1 do rozporządzenia.  
 
§ 24. Przepisy § 18-22 stosuje się odpowiednio w przypadku przemieszczania wyrobów akcyzowych 
między państwami członkowskimi. 
 
§ 25. 1. Przeładunek wyrobów akcyzowych przemieszczanych w procedurze zawieszenia poboru 
akcyzy, dokonywany poza składem podatkowym, zgodnie z art. 45 ust. 5 ustawy, powinien w każdym 
przypadku odbywać się w obecności lub za wiedzą naczelnika urzędu celnego właściwego ze względu 
na miejsce dokonywania przeładunku lub osób przez niego upoważnionych. 
2. W przypadku przeładunku, o którym mowa w ust. 1, w administracyjnym dokumencie 
towarzyszącym, na podstawie którego przemieszczane są wyroby akcyzowe w procedurze zawieszenia 
poboru akcyzy, należy wskazać wszelkie informacje dotyczące przeładunku – zgodnie z wyjaśnieniami 
zawartymi w notach wyjaśniających zamieszczonych na odwrocie karty 1 w załączniku nr 1 do 
rozporządzenia. 
 
§ 26. 1. Jeżeli wyroby akcyzowe, przemieszczane na podstawie administracyjnego dokumentu 
towarzyszącego, są przeładowywane poza składem podatkowym na więcej niż jeden środek transportu, 
oryginał administracyjnego dokumentu towarzyszącego należy dołączyć do ostatniej partii tych 
wyrobów, zaś do pozostałych – jego kopię  potwierdzoną za zgodność z oryginałem przez naczelnika 
urzędu celnego właściwego ze względu na miejsce dokonywania przeładunku lub osobę przez niego 
upoważnioną. 
 2. Na oryginale administracyjnego dokumentu towarzyszącego oraz na każdej jego kopii powinna 
zostać zawarta informacja na temat danej partii wyrobów, ze wskazaniem w szczególności rodzaju, 
ilości i wagi tych wyrobów. 
3. Na oryginale administracyjnego dokumentu towarzyszącego, oprócz danych dotyczących ostatniej 
partii wysyłanych wyrobów, należy dodatkowo umieszczać informacje na temat ilości wszystkich 
pozostałych partii wyrobów akcyzowych, środków transportu, którymi wyroby te są przemieszczane, 
przewoźników oraz zamknięć celnych. Jeżeli brak jest miejsca w odpowiednich rubrykach 
administracyjnego dokumentu towarzyszącego, należy sporządzić załącznik do tego dokumentu i 
zawrzeć w nim wszystkie wymagane dane, dokonując jednocześnie adnotacji o sporządzonym 
załączniku na administracyjnym dokumencie towarzyszącym. 
4. Odbiorca wyrobów akcyzowych przemieszczanych na podstawie jednego administracyjnego 
dokumentu towarzyszącego więcej niż jednym środkiem transportu powinien potwierdzić odbiór 
całości przesyłki na oryginale oraz na każdej z kopii administracyjnego dokumentu towarzyszącego, 
dołączonych do przemieszczanych wyrobów.    
 

Rozdział 4 
Stosowanie procedury zawieszenia poboru akcyzy przy przemieszczaniu między państwami 

członkowskimi wyrobów akcyzowych innych niż określone w załączniku nr 2 do ustawy, objętych 
stawką akcyzy inną niż stawka zerowa  

 
§ 27. 1. W przypadku nabycia wewnątrzwspólnotowego wyrobów akcyzowych innych niż określone w 
załączniku nr 2 do ustawy, objętych stawką akcyzy inną niż stawka zerowa, w celu objęcia ich 
procedurą zawieszenia poboru akcyzy nabywca, przed wprowadzeniem tych wyrobów na terytorium 
kraju, dokonuje do właściwego naczelnika urzędu celnego zgłoszenia o planowanym nabyciu 
wewnątrzwspólnotowym, według wzoru określonego w załączniku ... do rozporządzenia Ministra 
Finansów z dnia ........ w sprawie .............. 
2. W przypadku, o którym mowa w ust. 1, objęcie wyrobów akcyzowych procedurą zawieszenia poboru 
akcyzy następuje w momencie ich przemieszczenia na terytorium kraju. 
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§ 28. 1. Ewidencja dokumentów handlowych, na podstawie których wyroby akcyzowe, o których mowa 
w § 27 ust. 1, zostały nabyte wewnątrzwspólnotowo i objęte na terytorium kraju procedurą zawieszenia 
poboru akcyzy, powinna zawierać: 
1) numer dokumentu handlowego, na podstawie którego wyroby zostały nabyte, 
2) dane podmiotu wysyłającego wyroby w innym państwie członkowskim, 
3) ilość wyrobów akcyzowych i ich kod CN, 
4) środek transportu, którym dostarczono wyroby (wraz z numerami tego środka transportu), 
5) datę dostarczenia wyrobów wraz z dokumentem handlowym do podmiotu prowadzącego skład 
podatkowy; 
2. Ewidencja dokumentów handlowych lub innych dokumentów potwierdzających dokonanie dostawy 
wewnątrzwspólnotowej albo wyprowadzenie poza terytorium Wspólnoty Europejskiej wyrobów 
akcyzowych, o których mowa w § 27 ust. 1, powinna zawierać: 
1) numer dokumentu handlowego lub innego dokumentu, potwierdzającego odbiór wyrobów w 
państwie członkowskim albo ich wyprowadzenie poza terytorium Wspólnoty Europejskiej, 
2) dane wysyłającego, 
3) ilość wyrobów akcyzowych i ich kod CN, 
4) środek transportu, którym wysłano wyroby, wraz z numerami tego środka transportu, 
5) datę zakończenia procedury zawieszenia poboru akcyzy, 
6) informacje o ewentualnym zniszczeniu, uszkodzeniu lub zaginięciu dokumentów, o których mowa w 
pkt 1. 
3. W zakresie sposobu prowadzenia ewidencji, o której mowa w ust. 1 i 2, przepisy § 10-12 stosuje się 
odpowiednio. 
 

Rozdział 5 
Szczegółowy sposób stosowania i dokumentowania procedury zawieszenia poboru akcyzy w 

eksporcie i imporcie 
 

§ 29. 1. W przypadku eksportu ze składu podatkowego na terytorium kraju, połączonego z przewozem 
wyrobów akcyzowych przez terytorium Wspólnoty Europejskiej w procedurze zawieszenia poboru 
akcyzy, w administracyjnym dokumencie towarzyszącym, jako miejsce przeznaczenia, należy podać 
graniczny urząd celny państwa członkowskiego, z którego wyroby akcyzowe zostaną wyprowadzone 
poza obszar celny Wspólnoty Europejskiej.  
2. W przypadku gdy wyroby akcyzowe są przemieszczane ze składu podatkowego na terytorium kraju  
do granicznego urzędu celnego na terytorium kraju, administracyjny dokument towarzyszący jest 
wypełniany w sposób określony w § 3 ust. 2. 
 
§ 30. 1. Graniczny urząd celny na terytorium kraju potwierdza eksport na karcie 2, 3 i 4 
administracyjnego dokumentu towarzyszącego.  
2. Przepisy § 15, 16, 18, 19, 23 i 25-26 stosuje się odpowiednio.  
3. Przepisy § 18 i 19 mają również zastosowanie w przypadku przemieszczania wyrobów akcyzowych 
między państwami członkowskimi. 
 
§ 31. 1. W przypadku, o którym w § 29 ust. 2, karta 2 administracyjnego dokumentu towarzyszącego 
jest pozostawiana u naczelnika granicznego urzędu celnego, karta 3 jest przekazywana wysyłającemu 
wyroby akcyzowe, a karta 4 – właściwemu naczelnikowi urzędu celnego, w terminie 7 dni licząc od 
dnia potwierdzenia eksportu. 
2. Jeżeli właściwy naczelnik urzędu celnego nie otrzyma karty 4 administracyjnego dokumentu 
towarzyszącego w terminie jednego miesiąca od dnia wysłania tych wyrobów przez wysyłającego, 
zawiadamia o tym, w ciągu 3 dni, naczelnika granicznego urzędu celnego na terytorium kraju. 
 
§ 32. W przypadku gdy wyroby akcyzowe są przemieszczane, w celu dokonania eksportu, ze składu 
podatkowego w innym państwie członkowskim do granicznego urzędu celnego na terytorium kraju, 
karta 2 i 4 administracyjnego dokumentu towarzyszącego jest pozostawiana u naczelnika granicznego 
urzędu celnego, a karta 3 jest przekazywana wysyłającemu wyroby akcyzowe, w terminie 7 dni licząc 
od dnia potwierdzenia eksportu. 
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§ 33. 1. Objęcie importowanych wyrobów akcyzowych procedurą zawieszenia poboru akcyzy i ich 
wprowadzenie do składu podatkowego następuje na wniosek podmiotu prowadzącego skład 
podatkowy, który dokonał importu tych wyrobów, złożony do właściwego naczelnika urzędu celnego, 
tylko po uprzednim objęciu wyrobów procedurą dopuszczenia do obrotu i zapłaceniu należności 
celnych przywozowych oraz podatku od towarów i usług. We wniosku należy wskazać rodzaj i 
wysokość zabezpieczenia akcyzowego. 
3. Do wniosku, o którym mowa w ust. 1, załącza się zezwolenie na prowadzenie składu podatkowego. 
4. Wyroby akcyzowe objęte procedurą zawieszenia poboru akcyzy przemieszcza się niezwłocznie do 
składu podatkowego, na podstawie administracyjnego dokumentu towarzyszącego wystawionego 
zgodnie z art. 51 ust. 3 ustawy. 
 
§ 34. 1. W przypadku przemieszczania importowanych wyrobów akcyzowych objętych procedurą 
zawieszenia poboru akcyzy z urzędu celnego wysyłki do składu podatkowego odbiorcy: 
1) karta 0 administracyjnego dokumentu towarzyszącego jest pozostawiana w urzędzie celnym wysyłki; 
2) karta 1, w terminie 3 dni od dnia wyprowadzenia wyrobów akcyzowych z urzędu celnego wysyłki, 
jest przesyłana naczelnikowi urzędu celnego właściwemu ze względu na miejsce prowadzenia składu 
podatkowego, do którego wyroby akcyzowe zostaną wprowadzone; 
3) karty 2, 3 i 4 są załączane do przemieszczanych wyrobów akcyzowych; 
2. Po dostarczeniu wyrobów akcyzowych do składu podatkowego odbiorcy:  
1) karta 2 administracyjnego dokumentu towarzyszącego jest pozostawiana u odbiorcy i dołączana do 
ewidencji, o której mowa § 9 ust. 3;  
2) karta 3, po potwierdzeniu odbioru wyrobów akcyzowych i prawidłowości odpowiednich wpisów 
przez odbiorcę oraz opieczętowaniu pieczęcią urzędową przez właściwego urzędu celnego, jest 
dołączana do ewidencji, o której mowa w § 9 ust. 3; dodatkowo kopia karty 3 jest przekazywana do 
urzędu celnego wysyłki najpóźniej w terminie 15 dni od dnia, w którym wyroby akcyzowe dostarczono 
do składu podatkowego odbiorcy; 
3) karta 4 jest niezwłocznie przekazywana właściwemu naczelnikowi urzędu celnego.  
3. Opieczętowanie przez właściwego naczelnika urzędu celnego urzędowymi pieczęciami 
administracyjnego dokumentu towarzyszącego zawierającego potwierdzenie odbioru wyrobów 
akcyzowych przez odbiorcę powinno nastąpić na kartach 2, 3 i 4 tego dokumentu. 
4. Karty 2 i 3 administracyjnego dokumentu towarzyszącego powinny być przechowywane przez 
odbiorcę przez okres 5 lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym wyroby akcyzowe zostały 
wprowadzone do składu podatkowego. 
 

Rozdział 6 
Szczegółowe warunki i tryb zwrotu akcyzy 

 
§ 35. Do wniosku o zwrot akcyzy w przypadku, o którym mowa w art. 40 ust.  3 pkt 1 ustawy, dołącza 
się: 

 1) dokumenty potwierdzające zapłatę akcyzy na terytorium kraju po upływie terminów, o których 
mowa w art. 40 ust. 1 pkt 3 i 4 ustawy; 

 2) dokumenty potwierdzające odbiór wyrobów akcyzowych przez odbiorcę na terytorium kraju lub w 
innym państwie członkowskim albo wyprowadzenie wyrobów akcyzowych poza terytorium Wspólnoty 
Europejskiej, w szczególności kartę 3 administracyjnego dokumentu towarzyszącego, a jeżeli 
przedstawienie tej karty jest niemożliwe ze względu na jej zniszczenie lub zaginięcie – kopię karty 2 
lub 4 administracyjnego dokumentu towarzyszącego, potwierdzoną – w przypadku odbioru wyrobów 
akcyzowych przez odbiorcę – przez właściwe dla odbiorcy władze celne lub podatkowe. 

  
§ 36. Do wniosku o zwrot akcyzy w przypadku, o którym mowa w art. 40 ust.  3 pkt 2 ustawy, dołącza 
się: 

 1) dokumenty potwierdzające zapłatę akcyzy na terytorium kraju; 
 2) dokumenty potwierdzające zapłatę akcyzy w innym państwie członkowskim w związku z 

naruszeniem procedury zawieszenia poboru akcyzy. 
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§ 37. Do wniosku o zwrot akcyzy w przypadku, o którym mowa w art. 40 ust.  3 pkt 3 ustawy, dołącza 
się: 

 1) dokumenty potwierdzające zapłatę akcyzy na terytorium kraju po upływie terminu, o którym mowa 
w art. 40 ust. 1 pkt 8 ustawy; 
2) dokumenty potwierdzające dokonanie dostawy wewnątrzwspólnotowej albo wyprowadzenie 
wyrobów akcyzowych poza terytorium Wspólnoty Europejskiej.  
 

 § 38. 1. Właściwy naczelnik urzędu celnego, uwzględniając wniosek o zwrot akcyzy w przypadku, o 
którym mowa w art. 40 ust. 3 pkt 1 i 3 ustawy, jest obowiązany ostemplować pieczęcią urzędu oraz 
przedziurkować każdy dokument potwierdzający:  

 1) odbiór wyrobów akcyzowych przez odbiorcę albo ich wyprowadzenie poza terytorium Wspólnoty 
Europejskiej – w przypadku, o którym mowa w art. 40 ust. 3 pkt 1;  

 2) dokonanie dostawy wewnątrzwspólnotowej albo wyprowadzenie wyrobów akcyzowych poza 
terytorium Wspólnoty Europejskiej – w przypadku, o którym mowa w art. 40 ust. 3 pkt 3. 
2. Po dokonaniu zwrotu akcyzy właściwy naczelnik urzędu celnego zwraca niezwłocznie 
uprawnionemu podmiotowi ostemplowane oraz przedziurkowane dokumenty potwierdzające odbiór 
wyrobów akcyzowych oraz pozostałe dokumenty dołączone do wniosku. 
 
§ 39. W przypadku uwzględnienia wniosku o zwrot akcyzy, o którym mowa w art. 40 ust. 3 pkt 2 
ustawy, właściwy naczelnik urzędu celnego, po dokonaniu zwrotu akcyzy, zwraca niezwłocznie 
uprawnionemu podmiotowi dokumenty dołączone do wniosku. 
 

Rozdział 7 
Uproszczony dokument towarzyszący 

 
§ 40. Wzór uproszczonego dokumentu towarzyszącego stosowanego w procedurze przemieszczania 
wyrobów akcyzowych z zapłaconą akcyzą na podstawie art. 73 ust. 1 ustawy, wraz z wyjaśnieniami co 
do jego wypełnienia i przeznaczenia, określa załącznik nr 2 do rozporządzenia. 
 
§ 41. 1. Uproszczony dokument towarzyszący składa się z trzech kart. 
2. Przeznaczenie kart 1-3 uproszczonego dokumentu towarzyszącego określone jest w notach 
wyjaśniających zamieszczonych na odwrocie karty 1 wzoru uproszczonego dokumentu towarzyszącego 
określonego w załączniku nr 2 do rozporządzenia. 
 
§ 42. 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 OBJĘTE 
PODATKIEM AKCYZOWYM)”. 
 
§ 43. 1. Jeżeli wyroby akcyzowe, od których akcyza została zapłacona na terytorium kraju, są 
przedmiotem dostawy wewnątrzwpólnotowej: 
1) karta 1 uproszczonego dokumentu towarzyszącego jest pozostawiana u dostawcy; 
2) karty 2 i 3  są dołączane do wysyłanych wyrobów akcyzowych. 
2. Karty 1 i 3 uproszczonego dokumentu towarzyszącego powinny być przechowywane przez dostawcę 
przez okres 5 lat od końca roku kalendarzowego, w którym wyroby akcyzowe zostały wysłane. 
 
§ 44. 1. W przypadku odbioru przez odbierającego wyrobów akcyzowych, od których akcyza została 
zapłacona: 
1) karta 2 jest pozostawiana u odbierającego;  
2) karta 3, po potwierdzeniu odbioru wyrobów przez odbierającego, jest przez niego przekazywana  do 
dostawcy w innym państwie członkowskim. 
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2. 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 8 
Przepis końcowy 

 
§ 45. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem.................2009 r.2 ). 
 
 
 

MINISTER FINANSÓW 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           
2) Niniejsze rozporządzenie było poprzedzone rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 23 kwietnia 2004 r. w sprawie 
procedury zawieszenia poboru akcyzy i jej dokumentowania  (Dz. U. z 2004 r. Nr 89, poz. 849, Nr 181, poz. 1876 i Nr 248, 
poz. 2493 oraz z 2005 r. Nr 96, poz. 813 i Nr 132, poz. 1114) oraz rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 19 kwietnia 
2004 r. w sprawie dokumentacji związanej z przemieszczaniem wyrobów akcyzowych zharmonizowanych (Dz. U. z 2004 r. 
Nr 81, poz. 744 i Nr 170, poz. 1790 oraz z 2005 r. Nr 94, poz. 792) 
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ZAŁĄCZNIKI 

 

ZAŁĄCZNIK Nr 1 

WZÓR 

ADMINISTRACYJNY DOKUMENT TOWARZYSZĄCY 

 

ZAŁĄCZNIK Nr 2 

WZÓR 

UPROSZCZONY DOKUMENT TOWARZYSZĄCY 
 
 
 
 
 
 
 



       Projekt wstępny 
 

 
ROZPORZĄDZENIE 

MINISTRA FINANSÓW1) 
z dnia......................... 

 
w sprawie dokumentowania przemieszczania wyrobów akcyzowych  

w procedurze zawieszenia poboru akcyzy z zastosowaniem  
systemu teleinformatycznego na terytorium kraju 

 
Na podstawie art. 44 ust. 7 ustawy z dnia ............................. o podatku akcyzowym 

(Dz. U. Nr ............, poz. ................) zarządza się, co następuje:  
 
 
§ 1. Rozporządzenie określa:  
1) sposób funkcjonowania systemu teleinformatycznego przemieszczania wyrobów 

akcyzowych na terytorium kraju, zwanego dalej systemem, 
2) szczegółowe wymogi, jakie powinny spełniać dokumenty elektroniczne przesyłane w 

systemie, 
3) szczegółowy sposób stosowania i dokumentowania przemieszczania wyrobów 

akcyzowych w procedurze zawieszenia poboru akcyzy przy użyciu dokumentów 
elektronicznych przesyłanych w systemie teleinformatycznym, w szczególności sposób 
obiegu elektronicznego administracyjnego dokumentu towarzyszącego, jego ewidencji 
oraz zakres danych, które powinna zawierać ewidencja, a także sposób potwierdzania 
odbioru wyrobów akcyzowych przez podmioty dokonujące przemieszczeń wyrobów 
akcyzowych, 

4) procedury szczególne w przypadku awarii systemu lub systemów współpracujących tj. 
SEED - komputerowa baza danych zawierająca wykaz podatników prowadzących składy 
podatkowe, miejsc zatwierdzonych jako składy podatkowe oraz zarejestrowanych 
handlowców, OSOZ – Ogólnopolski System Obsługi Zabezpieczeń i Pozwoleń, ISZTAR 
– System Zintegrowanej Taryfy Celnej. 

 
§ 2.1. System umożliwia przesyłanie dokumentów elektronicznych pomiędzy podmiotem 

wysyłającym wyroby akcyzowe, organem podatkowym i podmiotem odbierającym wyroby 
akcyzowe, generowanych w związku z przemieszczaniem wyrobów akcyzowych na 
terytorium kraju. 

2. Zastosowanie dokumentów elektronicznych, o których mowa w ust. 1 jest możliwe jeśli 
podmiot wysyłający i odbierający wyroby akcyzowe korzystają z systemu, przy 
jednoczesnym zastosowaniu administracyjnego dokumentu towarzyszącego, o którym mowa 
w art. 39 ustawy, zwanym dalej papierowym administracyjnym dokumentem towarzyszącym, 
o ile przepisy ustawy nie stanowią inaczej. 

3. Podmioty korzystające z systemu teleinformatycznego dokonują rozliczenia 
zabezpieczenia akcyzowego w sposób elektroniczny dla przemieszczeń wyrobów 
akcyzowych dokonywanych za pomocą 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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§ 3. 1. Podmiot dokonujący przemieszczeń wyrobów akcyzowych generuje w systemie: 
1) powiadomienie o planowanej przesyłce i elektroniczny dokument 

administracyjny przed rozpoczęciem przemieszczenia wyrobów akcyzowych; 
2) anulowanie elektronicznego dokumentu administracyjnego przed rozpoczęciem 

przemieszczenia wyrobów akcyzowych, w przypadku, gdy podmiot zaniecha dokonania 
przemieszenia wyrobów akcyzowych; 

3) powiadomienie o zmianie miejsca przeznaczenia w przypadku, gdy podmiot 
wyznaczy innego niż w elektronicznym dokumencie administracyjnym odbiorcę wyrobów 
akcyzowych w trakcie trwania przemieszczenia.  

2. Podmiot odbierający wyroby akcyzowe generuje w systemie: 
1) powiadomienie o przybyciu przesyłki po zakończeniu przemieszczenia; 
2) raport odbioru wyrobów po zakończeniu przemieszczenia. 

3. Dokumenty, o których mowa w ust. 1 i 2 podlegają weryfikacji przez system. O 
poprawności dokumentu powiadamiany jest podmiot, który przesłał dokument w sposób 
elektroniczny. 
 

§ 4.1. Elektroniczny administracyjny dokument towarzyszący zawiera identyczne dane 
jak papierowy administracyjny dokument towarzyszący i stosowany jest na warunkach 
określonych dla dokumentu papierowego. 

2. Elektroniczny administracyjny dokument towarzyszący powinien zostać 
sporządzony zgodnie ze specyfikacją XML publikowaną na stronie internetowej urzędu 
obsługującego ministra właściwego do spraw finansów publicznych.  
 

§ 5. Szczegółowe zasady dokumentowania przemieszczania wyrobów akcyzowych w 
procedurze zawieszenia poboru akcyzy przy użyciu dokumentów elektronicznych 
przesyłanych w systemie określa specyfikacja funkcjonalna systemu publikowana na stronie 
internetowej urzędu obsługującego ministra właściwego do spraw finansów publicznych. 
Specyfikacja funkcjonalna określa w szczególności: 
 1) sposób przesyłania i odbioru dokumentów elektronicznych przez podmioty w ramach 
systemu; 

   2)  sposób przetwarzania przez organ podatkowy danych wynikających z dokumentów 
elektronicznych przesyłanych w systemie; 

   3)  tryb postępowania przy korygowaniu dokumentów elektronicznych przesyłanych w 
systemie oraz anulowaniu elektronicznego dokumentu administracyjnego; 

   4)  tryb weryfikacji przez system teleinformatyczny dokumentów elektronicznych 
przesyłanych w systemie; 

   5)  formy i sposoby wydruku dokumentów elektronicznych przesyłanych w systemie. 

§ 6. Podmiot obowiązany jest do przechowywania dokumentów wygenerowanych w 
systemie, zapisanych na nośnikach informacji lub w formie wydruku przez okres 5 lat od 
końca roku kalendarzowego, w którym wyroby akcyzowe zostały wyprowadzone ze składu 
podatkowego. 
 

§ 7. 1. W przypadku awarii systemu lub systemów współpracujących 
1) przed rozpoczęciem przemieszczenia wyrobów akcyzowych stosuje się 

wyłącznie administracyjny dokument towarzyszący w formie papierowej lub oryginał 
potwierdzenia złożenia zabezpieczenia akcyzowego; 

2) po rozpoczęciu przemieszczania wyrobów akcyzowych zakończenie 
przemieszczenia może nastąpić wyłącznie po usunięciu awarii systemu, z 
zastrzeżeniem ust. 2. 
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2. W przypadku awarii systemu OSOZ po rozpoczęciu przemieszczania, 
przemieszczanie może zostać zakończone, natomiast zabezpieczenie jest zwalniane po 
przywróceniu pracy systemu OSOZ. 
 

§ 8. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem ............................ 



  

Projekt wstępny 

ROZPORZĄDZENIE 
MINISTRA FINANSÓW1) 

z dnia .................................... 

w sprawie szczegółowych warunków prowadzenia składów podatkowych oraz sposobu 
prowadzenia ewidencji ilościowej lub ilościowo-wartościowej wyrobów akcyzowych 

prowadzonej przez prowadzącego skład podatkowy i szczegółowego zakresu danych, które 
powinny znajdować się w tej ewidencji  

 

Na podstawie art. 53 ust. 1 i 2 ustawy z dnia ...................... o podatku akcyzowym (Dz. U. 
Nr ............, poz. ................) zarządza się, co następuje: 

 

§ 1. Rozporządzenie określa:  
1) szczegółowe warunki prowadzenia składów podatkowych, w tym dotyczące: 
a) miejsca, w którym wyroby akcyzowe będą magazynowane, 
b) regulaminu funkcjonowania składu podatkowego; 
2) sposób prowadzenia ewidencji ilościowej lub ilościowo-wartościowej wyrobów 
akcyzowych przez prowadzącego skład podatkowy oraz szczegółowy zakres danych, które 
powinny się znajdować w tej ewidencji. 
 

 

Rozdział I 

Warunki prowadzenia składów podatkowych 

 
§ 2. 1. Miejsce magazynowania wyrobów akcyzowych w składzie podatkowym powinno: 

  1) być właściwie dostosowane do bezpiecznego składowania tych wyrobów; 
  2) spełniać warunki gwarantujące w szczególności zapewnienie nienaruszalności i 

tożsamości znajdujących się w nim wyrobów akcyzowych oraz warunki techniczne 
zapewniające możliwość wykonywania kontroli podatkowej, na podstawie odrębnych 
przepisów; 

  3) być odpowiednio oznaczone i oddzielone od pozostałej części terenu lub pomieszczenia, 
w szczególności za pomocą ogrodzenia lub innego trwałego oznaczenia. 

                                                 
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). 
 



  

 
§ 3. 1. W składach podatkowych, w których prowadzona jest działalność polegająca 
wyłącznie na magazynowaniu wyrobów akcyzowych wyprodukowanych lub przetworzonych 
przez inny podmiot zbiorniki, w których magazynowane są wyroby energetyczne objęte 
procedurą zawieszenia poboru akcyzy, podlegają prawnej kontroli metrologicznej na 
podstawie odrębnych przepisów. 
2. W składach podatkowych, w których prowadzona jest działalność polegająca na produkcji 
wyrobów akcyzowych, prawnej kontroli metrologicznej, o której mowa w ust. 1 podlegają 
zbiorniki, w których magazynowane są gotowe wyroby energetyczne, objęte procedurą 
zawieszenia poboru akcyzy. Za zbiorniki służące do magazynowania gotowych wyrobów 
uznawane są zbiorniki, w których magazynowane są wyroby w takim stopniu przetworzenia, 
w którym mogą być wyprowadzane ze składu podatkowego do odbiorcy nawet, jeśli ich 
część zostanie wykorzystana w procesach produkcyjnych w składzie podatkowym. 
 
§ 4. W przypadku magazynowania w składzie podatkowym wyrobów energetycznych, nie 
mają zastosowania wymogi dotyczące warunków gwarantujących zapewnienie 
nienaruszalności i tożsamości tych wyrobów, o których mowa w § 2 ust. 1 pkt 2, o ile: 

  1) prowadzący skład podatkowy prowadzi ewidencje umożliwiające identyfikację tych 
wyrobów; 

  2) w jednym zbiorniku magazynowane są wyłącznie wyroby o tym samym kodzie CN oraz 
posiadające te same parametry fizykochemiczne. 
 
§ 5. Jeżeli ze składu podatkowego wychodzi rurociąg dalekosiężny przeznaczony do 
transportu wyrobów energetycznych, to przekazywanie nim paliw silnikowych, olejów 
opałowych lub gazu odbywa się w procedurze zawieszenia poboru akcyzy na warunkach 
określonych w ustawie z dnia ...................................... o podatku akcyzowym. 
 
§ 6. 1. W składzie podatkowym wyroby objęte procedurą zawieszenia poboru akcyzy i 
wyroby z zapłaconą akcyzą, powinny być  magazynowane oddzielnie, w sposób 
umożliwiający ich każdorazowe wyodrębnienie.  
2.  W przypadku, gdy warunki składu podatkowego nie pozwalają na wyodrębnienie 
magazynu przeznaczonego wyłącznie do magazynowania wyrobów akcyzowych, właściwy 
naczelnik urzędu celnego może dopuścić magazynowanie w tym składzie innych niż 
akcyzowe wyrobów służących bezpośrednio do produkcji finalnej, określonych w 
regulaminie funkcjonowania składu podatkowego, pod warunkiem możliwości każdorazowej 
kontroli i weryfikacji, co do ilości oraz sposobu wykorzystania wszystkich magazynowanych 
wyrobów. 

§ 7. Regulamin składu podatkowego powinien określać: 
  1) zasady funkcjonowania składu podatkowego; 
  2) rodzaj działalności gospodarczej prowadzonej w składzie podatkowym; 
  3) wykaz wyposażenia składu podatkowego niezbędnego do: 

a) prowadzenia działalności gospodarczej, 
b) sprawowania kontroli podatkowej, 
c) wykonywania prac magazynowych oraz przeładunkowych; 

  4) opis stosowanych zabezpieczeń technicznych; 



  

  5) opis urządzeń służących do produkcji i magazynowania wyrobów oraz technologii 
stosowanych w składzie podatkowym; 

  6) opis infrastruktury technicznej, sanitarnej i komunikacyjnej; 
  7) wskazanie wyrobów bezpośrednio służących do produkcji finalnej, o których mowa w § 6 

ust. 2. 

§ 8. Szczegółowy sposób przygotowania oraz oznaczania pomieszczeń i urządzeń służących 
do produkcji wyrobów akcyzowych, określają przepisy dotyczące kontroli podatkowej. 

§ 9. Szczegółowe warunki dotyczące przyjmowania, magazynowania i wysyłania wyrobów 
akcyzowych, określają przepisy, o których mowa w § 8. 

§ 10. Prowadzący skład podatkowy, w przypadku wystąpienia braków ilościowych wyrobów 
akcyzowych, informuje niezwłocznie, nie później niż w ciągu trzech dni od momentu 
stwierdzenia braków, właściwego naczelnika urzędu celnego. 

§ 11. 1. Powiadomienie o przerwaniu działalności składu podatkowego na okres dłuższy niż 
trzy miesiące powinno być złożone przez prowadzącego skład podatkowy w formie 
pisemnej, co najmniej na 14 dni przed planowanym terminem przerwania działalności. 
2. W powiadomieniu należy określić przewidywany okres, na jaki zostanie przerwana 
działalność składu podatkowego. 

§ 12. Prowadzący skład podatkowy jest obowiązany oznaczyć skład podatkowy przez 
umieszczenie tablicy zawierającej wyrazy "Skład podatkowy" oraz imię i nazwisko lub 
nazwę podmiotu prowadzącego skład podatkowy. 

 

Rozdział II 

Prowadzenie ewidencji wyrobów akcyzowych 
 

§ 13. 1. Ewidencja wyrobów akcyzowych powinna być prowadzona w sposób ciągły, 
umożliwiający identyfikację przeprowadzonych operacji gospodarczych, zwłaszcza 
czynności produkcyjnych lub związanych z obrotem wyrobami akcyzowymi oraz stanów 
zapasów tych wyrobów. 
2. Prowadzi się odrębną ewidencję dla wyrobów akcyzowych objętych procedurą 
zawieszenia poboru akcyzy i wyrobów akcyzowych z zapłaconą akcyzą. 

  3. Ewidencja powinna zawierać informacje na temat wyrobów akcyzowych: 
1) wprowadzonych do składu podatkowego; 

 2) zużytych do wyprodukowania w składzie podatkowym innych wyrobów; 
 3) wyprodukowanych w składzie podatkowym; 
 4) magazynowanych w składzie podatkowym; 
 5) wyprowadzonych ze składu podatkowego przez prowadzącego skład podatkowy; 
 6) wyprowadzonych ze składu podatkowego przez właściciela wyrobów niebędącego 

prowadzącym skład podatkowy; 
7) wykorzystanych na własny użytek. 

 



  

  § 14. 1. Wpisów do ewidencji dokonuje się bezpośrednio po zakończeniu czynności 
podlegającej wpisaniu. 
2. Każda zmiana wzoru lub formy prowadzenia ewidencji wymaga pisemnego 
poinformowania właściwego naczelnika urzędu celnego. 
3. Ostatniego dnia każdego miesiąca podmiot prowadzący ewidencję dokonuje jej zamknięcia 
i miesięcznego podsumowania.  
4. Zamknięcie i miesięczne podsumowanie ewidencji prowadzonej w formie elektronicznej 
polega na akceptacji odpowiedniego raportu uzyskanego z tej ewidencji przez właściwego 
naczelnika urzędu celnego. 
4. Prowadzący skład podatkowy udostępnia ewidencję na każde żądanie właściwego 
naczelnika urzędu celnego. 

 
 § 15. Ewidencja powinna zawierać: 

1) nazwy wyrobów akcyzowych wraz z ich kodami CN oraz informacjami o naniesionych 
na wyroby znakach akcyzy lub oznakowaniu wyrobów poprzez barwienie; 

2) ilości wyrobów akcyzowych w jednostkach miary;  
3) datę wprowadzenia wyrobów akcyzowych do składu podatkowego; 
4) dane identyfikacyjne dostawcy;  
5) dane identyfikacyjne osoby, która złożyła zgłoszenie celne w przypadku importowanych 

wyrobów akcyzowych objętych procedurą zawieszenia poboru akcyzy; 
6) datę wyprodukowania wyrobów akcyzowych; 
7) dokładne określenie miejsca w składzie, w którym wyroby się znajdują i informacje o ich 

przemieszczaniu wewnątrz składu; 
8) numer identyfikacyjny administracyjnego dokumentu towarzyszącego lub innego 

dokumentu, na podstawie którego wyroby zostały wprowadzone do składu podatkowego 
lub wyprowadzone ze składu podatkowego; 

9) datę i numer złożonej deklaracji podatkowej; 
10) kwotę zapłaconego podatku akcyzowego lub kwotę podatku akcyzowego, której pobór 

został zawieszony; 
11)  datę wydania wyrobów oraz dane identyfikacyjne odbiorcy. 

 
§ 16. 1. W przypadku prowadzenia ewidencji w formie papierowej, przed rozpoczęciem jej 
wypełniania karty ewidencji powinny zostać przeszyte, a strony ponumerowane i opatrzone 
pieczęcią prowadzącego skład podatkowy. Właściwy naczelnik urzędu celnego 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 opisać również w rubryce 
„uwagi”. 

 
§ 17. 1. Ewidencja może być prowadzona w formie elektronicznej, jeżeli: 
1) prowadzący skład podatkowy posiada szczegółową pisemną instrukcję obsługi programu 

komputerowego wykorzystywanego do prowadzenia ewidencji; 
2) stosowany program komputerowy zapewnia wgląd w treść dokonywanych zapisów i 

przechowywanie danych w sposób chroniący je przed zniekształceniem lub utratą, 
uniemożliwia usuwanie dokonanych zapisów, zapewniając jednocześnie możliwość 



  

korekty danych, opatrzonej adnotacją dotyczącą osoby dokonującej usunięcia lub korekty 
danych oraz daty ich dokonania; 

3) ewidencja pozwala na drukowanie zapisów w porządku chronologicznym. 
2. Prowadzący skład podatkowy, który prowadzi ewidencję z zastosowaniem technik 
elektronicznego przetwarzania danych jest obowiązany do przechowywania kopii 
ewidencji zapisanej na nośnikach informacji lub w formie wydruku. 

 

     § 18. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem ........................... 
 

Minister Finansów  



                                                                   Projekt wstępny      
 
 
 

ROZPORZĄDZENIE 
    MINISTRA FINANSÓW1) 

z dnia      2008 r. 

w sprawie sytuacji, w których podmioty nie muszą spełniać dodatkowych warunków 
uzyskiwania zezwolenia na prowadzenie składu podatkowego   

 

Na podstawie art. 53 ust. 4 ustawy z dnia ............ 2008 r. o podatku akcyzowym (Dz. U. 
Nr   , poz. ), zarządza się, co następuje: 

§ 1.  W przypadku podmiotu posiadającego certyfikat przewoźnika lotniczego wydany na 
podstawie rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 6 maja 2003 r. w sprawie certyfikacji 
działalności w lotnictwie cywilnym (Dz. U. Nr 146, poz. 1421 oraz z 2006 r. Nr 158, poz. 
1125) i posiadającego upoważnienie do wykonywania przewozów regularnych lub serii 
przewozów nieregularnych na określonych trasach lub obszarach wydane przez Prezesa 
Urzędu Lotnictwa Cywilnego na podstawie art. 191 ustawy z dnia 3 lipca 2002 r. - Prawo 
lotnicze (Dz. U. z 2006 r. Nr 100, poz. 696 oraz z 2007 r. Nr 82 poz. 558) w odniesieniu do 
napojów alkoholowych i wyrobów tytoniowych nie stosuje się  art. 46 ust. 3 pkt 1 i pkt 2 
ustawy.  

 
§ 2. Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od ogłoszenia.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
_______ 
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). 



Projekt wstępny 

ROZPORZĄDZENIE 
MINISTRA FINANSÓW1) 

z dnia                             2008 r. 

w sprawie warunków dotyczących miejsca odbioru wyrobów akcyzowych, sposobu 
prowadzenia ewidencji oraz danych, jakie winny zawierać ewidencje prowadzone przez 

zarejestrowanego handlowca, przedstawiciela podatkowego  oraz  przez podatnika 
nabywającego wyroby akcyzowe z zapłaconą akcyzą 

 

Na podstawie art. 56 ust. 6, art. 74 ust. 9 oraz art. 76 ust. 5 ustawy z dnia ..... 2008 r. o 
podatku akcyzowym ( Dz .U. Nr  , poz.   ) zarządza się, co następuje: 

§ 1. Rozporządzenie określa: 
 1) warunki dotyczące miejsca odbioru wyrobów akcyzowych nabywanych  

wewnątrzwspólnotowo przez zarejestrowanego handlowca; 
 2)  sposób prowadzenia ewidencji i dane, jakie powinna zawierać ewidencja prowadzona 

przez:  
a) zarejestrowanego handlowca; 
b) przedstawiciela podatkowego; 

       c) podatnika, o którym mowa w art. 74 ust.1 ustawy, nabywającego wyroby akcyzowe z      
akcyzą zapłaconą na terytorium państwa członkowskiego na potrzeby wykonywanej 
działalności gospodarczej na terytorium kraju.  
 
       § 2. 1. Wyroby akcyzowe nabyte przez zarejestrowanego handlowca, zgodnie z wydanym 

zezwoleniem, o którym mowa w art. 54 ust.1 ustawy, są niezwłocznie wprowadzane do 
miejsca odbioru wyrobów akcyzowych określonego w zezwoleniu. 
2. Miejsce odbioru wyrobów akcyzowych nabytych przez zarejestrowanego handlowca 

powinno: 
 1) być właściwie dostosowane do bezpiecznego wprowadzenia tych wyrobów; 
 2) spełniać warunki zapewniające możliwość wykonywania kontroli, o której mowa w 

przepisach ustawy z dnia ......o Służbie Celnej (Dz.U. Nr .. poz.), w zakresie wyrobów 
akcyzowych; 

 3) być odpowiednio oznaczone i oddzielone od pozostałej części pomieszczenia w 
szczególności przy pomocy trwałego oznaczenia. 

      3. Szczegółowe warunki dotyczące przyjmowania wyrobów akcyzowych objętych 
kontrolą na podstawie ustawy, o której mowa w pkt 2, określają przepisy szczególne. 

§ 3. 1. Zarejestrowany handlowiec odnotowuje nabycie wyrobów akcyzowych w 
ewidencji prowadzonej na podstawie art. 56 ust. 2 pkt 2 ustawy, natychmiast po 
wprowadzeniu wyrobów do miejsca ich odbioru . 
       2. Ewidencja jest prowadzona w sposób ciągły i umożliwiający identyfikację obrotu 

wyrobami akcyzowymi.  
3. Ostatniego dnia każdego miesiąca podmiot prowadzący ewidencję dokonuje jej 

zamknięcia i miesięcznego podsumowania. 
____________ 
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). 



4. Zamknięcie i podsumowanie ewidencji, prowadzonej w formie elektronicznej, polega 
na akceptacji przez właściwego naczelnika urzędu celnego odpowiedniego raportu 
uzyskanego z tej ewidencji. 

5. Zarejestrowany handlowiec udostępnia ewidencję na każde żądanie właściwego 
naczelnika urzędu celnego. 

§ 4. Ewidencja prowadzona przez zarejestrowanego handlowca zawiera co najmniej: 
1) nazwy wyrobów wraz z kodami Nomenklatury Scalonej (CN);  
2) ilości wyrobów akcyzowych w jednostkach miary; 
3) datę przyjęcia wyrobów akcyzowych do miejsca ich odbioru,    
4) dane identyfikacyjne dostawcy;  
5) numer identyfikacyjny administracyjnego dokumentu towarzyszącego lub innego 
dokumentu, na podstawie którego wyroby zostały wprowadzone do miejsca odbioru;  
6) wysokość podatku akcyzowego naliczonego; 
7) datę złożenia deklaracji podatkowej;  
8) dane identyfikacyjne odbiorcy, gdy towar jest przeznaczony dla innego podmiotu niż 

zarejestrowany handlowiec.  

§ 5. 1. W przypadku prowadzenia ewidencji w formie papierowej, przed rozpoczęciem 
jej wypełniania karty ewidencji powinny być przeszyte, a strony ponumerowane i opatrzone 
pieczęcią zarejestrowanego handlowca. Przed rozpoczęciem wypełniania ewidencji właściwy 
naczelnik urzędu celnego dokonuje jej przeszycia, opatruje przeszycie plombą, a na ostatniej 
stronie ewidencji wpisuje liczbę stron ewidencji. 

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, a każdą zmianę lub poprawkę należy potwierdzić podpisem osoby dokonującej 
zmiany lub poprawki z podaniem daty ich wprowadzenia, oraz w razie potrzeby należy je 
opisać w rubryce „uwagi”. 

 
§ 6. 1. W przypadku prowadzenia ewidencji w formie elektronicznej wymagane jest aby:  
1) zarejestrowany handlowiec posiadał szczegółową pisemną instrukcję obsługi 

programu komputerowego wykorzystywanego do prowadzenia ewidencji; 
2) stosowany program komputerowy zapewniał wgląd w treść dokonywanych zapisów i 

przechowywanie danych w sposób chroniący je przed zniekształceniem lub utratą, 
uniemożliwia usuwanie dokonanych zapisów, zapewniając jednocześnie możliwość 
korekty danych, opatrzonej adnotacją dotyczącą osoby dokonującej korekty danych 
oraz daty jej dokonania; 

3) ewidencja pozwalała na drukowanie zapisów w porządku chronologicznym. 
2. Zarejestrowany handlowiec, który prowadzi ewidencję w formie elektronicznej jest 
obowiązany do przechowywania kopii ewidencji zapisanej na nośnikach informacji lub w 
formie wydruku. 

 
§ 7. 1. Ewidencja prowadzona przez przedstawiciela podatkowego zawiera, co najmniej: 
1) nazwy wyrobów akcyzowych wraz z ich kodami Nomenklatury Scalonej (CN); 
2) ilość wyrobów akcyzowych w jednostkach miary; 
3) datę otrzymania wyrobów przez przedstawiciela podatkowego; 
4) dane identyfikacyjne podmiotu wysyłającego wyroby akcyzowe; 
5) dane identyfikacyjne osoby fizycznej podmiotu, na rzecz której wyroby akcyzowe są 

nabywane przez przedstawiciela podatkowego; 
6) dane identyfikacyjne dostawcy; 
7) numer identyfikacyjny dokumentu, na podstawie którego wyroby akcyzowe zostały 

przemieszczone na terytorium kraju; 
8) wysokość podatku akcyzowego naliczonego; 
9) datę złożenia deklaracji podatkowej.   



 
2. Przepisy § 3, 5 i 6 stosuje się odpowiednio do ewidencji prowadzonej przez podmiot, o 
którym mowa w ust. 1. 

§ 8. 1. Ewidencja prowadzona przez podatnika, o którym mowa w art. 74 ust. 1 ustawy, 
nabywającego wyroby akcyzowe z akcyzą zapłaconą na terytorium państwa członkowskiego 
zawiera co najmniej: 
1) nazwy wyrobów wraz z kodami Nomenklatury Scalonej (CN);  
2) ilości wyrobów akcyzowych w jednostkach miary; 
3) datę otrzymania wyrobów akcyzowych,    
4) dane identyfikacyjne dostawcy;  
5) numer uproszczonego dokumentu towarzyszącego; 
6) wysokość podatku akcyzowego naliczonego; 
7) datę złożenia deklaracji podatkowej.  
2. Przepisy § 3, 5 i 6 stosuje się odpowiednio do ewidencji prowadzonej przez podmiot, o 
którym mowa w ust. 1. 
  
      § 9. Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od ogłoszenia.  
 
 



 
Projekt wstępny 

ROZPORZĄDZENIE 
MINISTRA FINANSÓW1) 

z dnia .................... 2008 r. 

w sprawie wzoru deklaracji uproszczonej 

 
Na podstawie art. 59 ust. 4 i art. 102 ust. 4 pkt 2 ustawy z dnia .................. 2008 r. 

o podatku akcyzowym (Dz. U. Nr ......, poz. .......) zarządza się, co następuje: 

§ 1. Określa się wzór deklaracji uproszczonej stanowiący załącznik do rozporządzenia. 

§ 2. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2009 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). 



 Załącznik do rozporządzenia Ministra Finansów  
z dnia                                        2008 r. (poz.     )  

   POLA JASNE WYPEŁNIA PODATNIK, POLA CIEMNE WYPEŁNIA URZĄD CELNY. WYPEŁNIAĆ NA MASZYNIE, KOMPUTEROWO LUB RĘCZNIE DUŻYMI 
DRUKOWANYMI LITERAMI, CZARNYM LUB NIEBIESKIM KOLOREM 
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1. Numer Identyfikacji Podatkowej podatnika 2. Nr dokumentu 3. Status 

 

AKC - U      
 

DEKLARACJA UPROSZCZONA NABYCIA WEWNĄTRZWSPÓLNOTOWEGO 
 

 
Podstawa prawna: Art. 59 ust. 2, art. 74 ust. 1  i art. 102 ust. 2 ustawy z dnia ............. 2008 r. o podatku akcyzowym (Dz. U. Nr ... , poz. .... ),  zwanej dalej 

„ustawą”. 
 

Termin składania:  Do 3 dni, licząc od dnia powstania obowiązku podatkowego, w przypadku niezarejestrowanego handlowca;  
 
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 
podmioty; 
 
do 25 dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym upłynął termin płatności faktury, a jeżeli termin nie został określony, po miesiącu, 
w którym wystawiono fakturę 
 

Miejsce składania:  Urząd celny kierowany przez naczelnika właściwego ze względu na miejsce wykonywania czynności podlegających opodatkowaniu;  
 
jeżeli czynności te wykonywane są na terenie objętym zakresem działania dwóch lub więcej naczelników urzędów celnych, wówczas osoby 
prawne oraz jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej składają deklaracje w urzędzie celnym kierowanym przez naczelnika 
właściwego ze względu na ich siedzibę i adres, a osoby fizyczne – w urzędzie celnym kierowanym przez naczelnika właściwego ze względu 
na ich miejsce zamieszkania;  
 
jeżeli właściwym organem podatkowym jest Naczelnik Urzędu Celnego I w Warszawie, wówczas miejscem składania jest Urząd Celny I w 
Warszawie. 

A. MIEJSCE 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, data urodzenia **  
 

B.2. ADRES SIEDZIBY* / ADRES MIEJSCA 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 
 Suma kwot podatku akcyzowego z pozycji 57 i 66 19. 

 
 

                                                zł
 Kwota stanowiąca wartość podatkowych znaków akcyzy 

 
Kwota stanowiąca wartość podatkowych znaków akcyzy, które zostały naniesione na wyroby 
akcyzowe nabyte wewnątrzwspólnotowo 

20. 
 
 

                                                zł



 Załącznik do rozporządzenia Ministra Finansów  
z dnia                                        2008 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(3) 1/4 

 

 Podatek akcyzowy do zapłaty 1) 
 
Kwota podatku akcyzowego z pozycji 19 pomniejszona o kwotę z pozycji 20.  

21. 

                                                zł



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

 

AKC-U(3) 2/4  

 

D. OBLICZENIE KWOT PODATKU AKCYZOWEGO OD POSZCZEGÓLNYCH WYROBÓW (nie dotyczy energii elektrycznej) 

Lp. 
Nazwa grupy wyrobów, dla których ustalono 

odrębne stawki podatkowe (w przypadku samochodów – podać markę, model, rok produkcji, pojemność skokową 
silnika, nr nadwozia oraz dzień sprowadzenia samochodu do kraju) 

Ośmiocyfrowy kod CN 
Podstawa obliczenia 

podatku 2) 
Stawka podatku 

Kwota podatku w zł 
d x e 

 
a b c d e f 

 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. 

 Razem: 57. 
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E. OBLICZENIE KWOTY PODATKU AKCYZOWEGO OD  ENERGII   ELEKTRYCZNEJ 
Ośmiocyfrowy kod CN  58. 

Stawka podatku akcyzowego (w zł/MWh) 

 

59. 
 

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

60. 
 

Kwota podatku akcyzowego 

 

61. 
zł

Zwolnienia i pomniejszenia 

 

62. 
zł

Ogółem podatek akcyzowy 

Od kwoty wykazanej w polu 61 należy odjąć kwotę wykazaną w polu 62. 

63. 
zł

 

Kwoty dokonanych wstępnych wpłat miesięcznych 

Kwota z pola 130 niniejszej deklaracji.     

64. 
zł

Nadwyżka wstępnych wpłat miesięcznych 

Kwota wykazana w polu 67  poprzedniej deklaracji. 

65. 
zł

Do zapłaty: 

Od kwoty wykazanej w polu 63 należy odjąć sumę kwot wykazanych w polu 64 i 65. 
Jeżeli różnica jest liczbą ujemną należy wpisać 0. 

66. 
zł

Nadwyżka wstępnych wpłat miesięcznych (do rozliczenia w następnej deklaracji) 

Od sumy kwot wykazanych w polu 64 i 65 należy odjąć kwotę wykazaną w polu 63. 
Jeżeli różnica jest liczbą ujemną należy wpisać 0. 

67. 
zł

F. WSTĘPNE  WPŁATY MIESIĘCZNE 
Lp. Miesiąc i rok, w którym 

powstał obowiązek 
podatkowy 

Data dokonania wstępnej 
wpłaty miesięcznej 

Kwota podatku akcyzowego za 
miesiąc, w którym powstał 

obowiązek podatkowy 
Kwota nadwyżki wstępnych wpłat 

miesięcznych z poprzedniej 
deklaracji zaliczona na poczet 
wstępnych wpłat miesięcznych  

Kwota dokonanej wstępnej wpłaty 
miesięcznej 

(d – e) 

a b c d e f
 68. 69. 70. 

zł
71. 

zł 
72. 

zł

 73. 74. 75. 
zł

76. 
zł 

77. 
zł

 78. 79. 80. 
zł

81. 
zł 

82. 
zł

 83. 84. 85. 
zł

86. 
zł 

87. 
zł

 88. 89. 90. 
zł

91. 
zł 

92. 
zł

 93. 94. 95. 
zł

96. 
zł 

97. 
zł

 98. 99. 100. 
zł

101. 
zł 

102. 
zł

 103. 104. 105. 
zł

106. 
zł 

107. 
zł

 108. 109. 110. 
zł

111. 
zł 

112. 
zł

 113. 114. 115. 
zł

116. 
zł 

117. 
zł

 118. 119. 120. 
zł

121. 
zł 

122. 
zł

 123. 124. 125. 
zł

126. 
zł 

127. 
zł

Razem: 
 

128. 
zł

 

129. 
zł 

130. 
zł



 AKC-U(3) 4/4 

 

 

 

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

 
132. Nazwisko 

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

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

 135. Adres i numer telefonu podatnika lub osoby reprezentującej podatnika 
 
 
 

H. ADNOTACJE URZĘDU CELNEGO 
 136. Uwagi urzędu celnego 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 137. Identyfikator przyjmującego formularz 
 
 

138. Podpis przyjmującego formularz 

 

 
1) Pouczenie: W wypadku niewpłacenia w obowiązującym terminie kwoty z poz. 21 lub wpłacenie 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.) 

2) 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, w tys. sztuk, lub kwota, jaką nabywca jest 
obowiązany zapłacić za wyroby akcyzowe w zł, przy czym w przypadku kilogramów i hektolitrów ilość zaokrągla się z 
dokładnością do dwóch miejsc po przecinku, w przypadku tysięcy litrów, tysięcy kilogramów i tysięcy sztuk - z 
dokładnością do trzech miejsc po przecinku 

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.). 



Projekt wstępny 
 
 

ROZPORZĄDZENIE 

MINISTRA FINANSÓW1) 
z dnia ............................... 2008 r. 

w sprawie wzoru dokumentu potwierdzenia złożenia zabezpieczenia akcyzowego  lub 
zapłaty akcyzy na terytorium kraju.  

Na podstawie art. 59 ust. 5 ustawy z dnia .......... 2008 r. o podatku akcyzowym (Dz. U. 

Nr ...., poz. ...)  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 stycznia 2009 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). 
 



Załącznik do rozporządzenia Ministra Finansów  
z dnia                                     2008 r. (poz.       ) 

WZÓR 
Nr ewidencyjny dokumentu: 
 

DOKUMENT POTWIERDZENIA  
ZŁOŻENIA ZABEZPIECZENIA AKCYZOWEGO / ZAPŁATY AKCYZY 1)  NA TERYTORIUM KRAJU 

 
A. DANE DOTYCZĄCE ODBIORCY I DOSTAWCY  

1. Odbiorca  4. Dostawca 

2. Adres odbiorcy 5. Adres dostawcy 

3. Nr VAT odbiorcy 6. Nr VAT dostawcy 

B. DANE DOTYCZACE 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  1)    
13.  Ośmiocyfrowy    
kod CN 

14. Nazwa wyrobu 15. Ilość 16. Kwota      
akcyzy 2) 

    

17. Kwota zabezpieczenia akcyzowego / akcyzy zapłaconej 1):                                                      
 
 słownie:...................................................................................................................... ......................................   PLN 
 
Naczelnik urzędu celnego (nazwa i adres) 
 
 
Data i podpis 

 
1) niepotrzebne skreślić 
2) kwotę 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.). 



Projekt wstępny 
ROZPORZĄDZENIE 

MINISTRA FINANSÓW1) 

z dnia ............................                
w sprawie zwolnień z obowiązku złożenia zabezpieczenia akcyzowego 

Na podstawie  art. 61 ust. 10 ustawy z dnia....... o podatku akcyzowym (Dz. U. Nr..., poz....) zarządza 
się, co następuje: 

§ 1. 1. Rozporządzenie określa wzór wniosku o udzielenie zwolnienia z obowiązku złożenia 
zabezpieczenia akcyzowego, zwanego dalej „zwolnieniem”, wzór wniosku o przedłużenie zwolnienia, 
sposób dokumentowania spełnienia warunków określonych w art. 61 ust. 1 ustawy, w tym rodzaj 
dokumentów potwierdzających ich spełnienie, oraz szczegółowy sposób udzielania, przedłużania i 
cofania zwolnienia. 

2. Wzór wniosku o udzielenie lub [przedłużenie zwolnienia stanowi załącznik do rozporządzenia. 

§ 2. 1. Dokumentami potwierdzającymi spełnienie warunków określonych w art. 61 ust. 1 ustawy 
są: 

1) w zakresie, o którym mowa w art. 61 ust. 1 pkt  1: 

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. 61 ust. 1 pkt 2 – potwierdzenie zgłoszenia rejestracyjnego 
podatnika podatku akcyzowego; 

3) w zakresie, o którym mowa w art. 61 ust. 1 pkt  3: 

a) informacja banku, w którym podmiot posiada podstawowy rachunek bankowy, 
potwierdzająca wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową 
podmiotu,  

b) 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,  

c) oświadczenie podmiotu, z którego wynika, iż w stosunku do podmiotu nie jest prowadzone 
postępowanie likwidacyjne, układowe, upadłościowe lub egzekucyjne; 

4) w zakresie, o którym mowa w art. 61 ust. 1 pkt  4 – 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, 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; 

                                            
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). 
 



5) w zakresie, o którym mowa w art. 61 ust. 1 pkt  5 – 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 i 2, nie dołącza się, jeżeli zostały wcześniej 
złożone w urzędzie celnym, do którego jest składany wniosek o udzielenie zwolnienia, a dane w nich 
zawarte są aktualne. W takim przypadku podmiot powinien 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, powinny być wystawione nie 
wcześniej niż miesiąc przed datą złożenia wniosku. Dokumenty, o których mowa w ust. 1 pkt 4 lit. b, 
powinny być wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed datą złożenia wniosku. 

4. Dokumenty, o których mowa w ust. 1, powinny być dołączone w oryginałach lub 
uwierzytelnionych kopiach. 

§ 3. 1. Zwolnienie oraz przedłużenie 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 
zwolnienia lub przedłużenia zwolnienia odnotowując na każdym z nich kolejny numer egzemplarza.  

§ 4. 1. Ze zwolnienia można korzystać tylko po przedłożeniu we właściwym urzędzie celnym 
oryginału zwolnienia lub przedłużenia zwolnienia. 

2. Naczelnik urzędu celnego, który wydał decyzję w sprawie udzielenia zwolnienia, przedłużenia 
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.  

§ 5. 1. Naczelnik urzędu celnego, który wydał decyzję w sprawie zwolnienia, w przypadku 
uzasadnionego przypuszczenia, że nastąpiło naruszenie warunków określonych w art. 61 ust. 1 
ustawy, stanowiące podstawę do cofnięcia zwolnienia, wzywa podmiot, któremu wydano zwolnienie, 
do złożenia mu pisemnego oświadczenia w sprawie zmian danych zawartych we wniosku o 
zwolnienie, o których mowa w art. 61 ust. 9 ustawy, w terminie 7 dni od dnia otrzymania wezwania.  

2. Odmowa złożenia oświadczenia, o którym mowa w ust. 1, lub niedotrzymanie terminu jego 
złożenia stanowi podstawę do uznania, że podmiot, któremu wydano zwolnienie, naruszył warunki 
określone w art. 61 ust. 1 ustawy i stanowi podstawę do cofnięcia zwolnienia. 

3. Przepisu ust. 2 nie stosuje się, jeżeli podmiot, któremu wydano zwolnienie, złoży oświadczenie, 
o którym mowa w ust. 1, przed wydaniem przez właściwego naczelnika urzędu celnego decyzji w 
sprawie cofnięcia zwolnienia.  

4. W przypadku cofnięcia zwolnienia podmiot, któremu wydano zwolnienie, powinien 
niezwłocznie przedstawić właściwemu naczelnikowi urzędu celnego wszystkie otrzymane 
egzemplarze decyzji w sprawie zwolnienia lub przedłużenia zwolnienia celem dokonania przez 
naczelnika adnotacji o jego cofnięciu. 

§ 6. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem................... . 

Minister Finansów 
 
 
 
 
 
 
 



 



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**:        
         
                               (dzień – miesiąc – rok)                           8

Wniosek 
o zwolnienie z obowiązku złożenia zabezpieczenia akcyzowego 

Ja niżej podpisany, na podstawie art. 61 ust. 1/ust. 3* ustawy z dnia ... o podatku akcyzowym (Dz. U. Nr ..., 
poz. ...) wnioskuję o zwolnienie/przedłużenie zwolnienia* z obowiązku złożenia zabezpieczenia akcyzowego na 
okres do dnia ................................ . 
Oświadczam, że przewidywana maksymalna kwota zobowiązania podatkowego podlegającego zabezpieczeniu 

akcyzowemu wynosi: ............................... (słownie) ................................................................................................   

Oświadczam, że spełniam warunki określone w art. 61 ust. 1 ustawy, 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**. 
Zgodnie z art. 61 ust. 1 pkt. 5 ustawy o podatku akcyzowym zobowiązuję się w imieniu podmiotu 
wymienionego w polu 1 do zapłacenia, na pierwsze pisemne żądanie naczelnika urzędu celnego, kwoty akcyzy 
przypadającej do zapłaty z tytułu powstania zobowiązania podatkowego.  
Uprzedzony(a) o odpowiedzialności karnej za fałszywe zeznania (art. 233 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. - 
Kodeks karny) niniejszym oświadczam, że według stanu na dzień złożenia wniosku dane zawarte w niniejszym 
wniosku są prawdziwe oraz dane i informacje wynikające z załączonych do wniosku dokumentów są aktualne. 

 
                                                                                 

                                                                                  ......................................................................................................... 
                                                                                             (data i podpis osoby uprawnionej do reprezentowania podmiotu)                              
* niewłaściwe skreślić 
** nie dotyczy rolników prowadzących skład podatkowy, w którym są wykonywane, zgodnie z ustawą z dnia 25 sierpnia 
2006 r. o biokomponentach i biopaliwach ciekłych, 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. 
 



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) 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; 

5) aktualne zaświadczenie, wydane przez właściwy dla siedziby lub miejsca zamieszkania podmiotu oddział 
Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, 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; 

6)** informację banku, w którym podmiot posiada podstawowy rachunek bankowy, potwierdzającą 
wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową podmiotu; 

7)** 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; 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
** nie dotyczy rolników prowadzących skład podatkowy, w którym są wykonywane, zgodnie z ustawą z dnia 25 
sierpnia 2006 r. o biokomponentach i biopaliwach ciekłych, 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. 



Projekt wstępny 

ROZPORZĄDZENIE 

MINISTRA FINANSÓW1) 

z dnia ........................................  

w sprawie określenia przypadków, w których stosuje się dla niektórych wyrobów akcyzowych 
niższy poziom zabezpieczenia ryczałtowego oraz przypadków, w których naczelnik urzędu 

celnego nie ustala stanu wykorzystania zabezpieczenia generalnego przed jego zastosowaniem 
 

Na podstawie  art. 63 ust. 2 pkt 3 i 4 ustawy z dnia... o podatku akcyzowym (Dz. U. Nr..., poz....) 
zarządza się, co następuje: 

§ 1. W przypadku przemieszczania z zastosowaniem procedury zawieszenia poboru akcyzy 
alkoholu etylowego, wymienionego w poz. 17 załącznika nr 1 do ustawy, który jest wyprodukowany 
w gorzelni rolniczej oraz wyprowadzany ze składu podatkowego producenta i przemieszczany do 
składu podatkowego na terytorium kraju w celu dalszego przetworzenia przez jego odbiorcę – stosuje 
się zabezpieczenie ryczałtowe, o którym mowa w art. 62 ust. 8 ustawy, na poziomie 50% kwoty 
akcyzy, której pobór jest zawieszony, odpowiadającej przemieszczanym wyrobom akcyzowym.  

§ 2. Naczelnik urzędu celnego nie ustala stanu wykorzystania zabezpieczenia generalnego przed 
jego zastosowaniem, o którym mowa w art. 62 ust. 7 ustawy, jeżeli ustalanie tego stanu odbywa się 
elektronicznie w sposób określony w rozporządzeniu Ministra Finansów z dnia.... w sprawie 
zabezpieczeń akcyzowych (Dz. U. Nr..., poz....) – w przypadku, gdy w czasie awarii systemu 
informatycznego obciążenie zabezpieczenia oraz zwolnienie zabezpieczenia, o którym mowa w tym 
rozporządzeniu, jest odnotowywane pisemnie w karcie do saldowania zabezpieczenia generalnego, o 
której mowa w § 4 ust. 3 tego rozporządzenia.  

§ 3. 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). 
 



Projekt wstępny 
 

ROZPORZĄDZENIE 

MINISTRA FINANSÓW1) 

z dnia ........................................  

w sprawie zabezpieczeń akcyzowych 

Na podstawie  art. 63 ust. 1, art. 64 ust. 3 i art. 71 ust. 5 ustawy z dnia ................... o podatku 
akcyzowym (Dz. U. Nr ...., poz. .....) 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; 

7) szczegółowy sposób objęcia wyrobów akcyzowych zwolnionych od akcyzy ze względu na 
przeznaczenie zabezpieczeniem akcyzowym, o którym mowa w art. 27 ust. 5 pkt 1 ustawy; 

8) sposób i częstotliwość aktualizacji zabezpieczenia generalnego, o którym mowa w art. 62 
ust. 6 ustawy; 

9) szczegółowe warunki i tryb zwrotu zabezpieczenia akcyzowego. 

§ 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. 61 ust. 1 ustawy:  

a) jako równowartość największej w okresie ostatnich 6 miesięcy przed dniem złożenia 
zabezpieczenia generalnego dziennej kwoty zobowiązania podatkowego stanowiącej 
sumę akcyzy od wyrobów akcyzowych objętych procedurą zawieszenia poboru akcyzy, 
wyrobów akcyzowych zwolnionych od akcyzy ze względu na przeznaczenie oraz 
wyrobów akcyzowych niepodlegających zwolnieniu od akcyzy wyprowadzonych ze 
składu podatkowego poza procedurą zawieszenia poboru akcyzy w danym okresie 
rozliczeniowym, wg stanu na dany dzień – w przypadku, o którym mowa w art. 62 ust. 2 
pkt 1 ustawy, 

b) jako równowartość szacunkowej największej dziennej kwoty zobowiązania podatkowego  
stanowiącej przewidywaną sumę akcyzy od wyrobów akcyzowych objętych procedurą 
zawieszenia poboru akcyzy, wyrobów akcyzowych zwolnionych od akcyzy ze względu 
na przeznaczenie oraz wyrobów akcyzowych niepodlegających zwolnieniu od akcyzy 
wyprowadzonych ze składu podatkowego poza procedurą zawieszenia poboru akcyzy w 
danym okres rozliczeniowym, wg stanu na dany dzień – w przypadku, o którym mowa w 
art. 61 ust. 2 pkt 2 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) składanego przez podmiot prowadzący skład podatkowy, który uzyskał zwolnienie z 
obowiązku złożenia zabezpieczenia akcyzowego na podstawie art. 61 ust. 1 ustawy, dla 
zabezpieczenia zobowiązań podatkowych mogących powstać w związku z 
przemieszczaniem wyrobów akcyzowych: 

a) jako równowartość największej w okresie ostatnich 6 miesięcy przed dniem złożenia 
zabezpieczenia generalnego dziennej kwoty zobowiązania podatkowego stanowiącego 
sumę akcyzy od wyrobów akcyzowych objętych procedurą zawieszenia poboru akcyzy 
znajdujących się w danym dniu w trakcie przemieszczania przez podmiot prowadzący 
skład podatkowy oraz akcyzy od wyrobów akcyzowych zwolnionych od akcyzy ze 
względu na przeznaczenie – w przypadku, o którym mowa w art. 62 ust. 2 pkt 1 ustawy,  

b) jako równowartość szacunkowej największej dziennej kwoty zobowiązania podatkowego 
stanowiącego przewidywaną sumę akcyzy od wyrobów akcyzowych objętych procedurą 
zawieszenia poboru akcyzy znajdujących się w danym dniu w trakcie przemieszczania 
przez podmiot prowadzący skład podatkowy oraz akcyzy od wyrobów akcyzowych 
zwolnionych od akcyzy ze względu na przeznaczenie – w przypadku, o którym mowa w 
art. 62 ust. 2 pkt 2 ustawy; 

3) składanego przez zarejestrowanego handlowca: 

a) jako równowartość największej kwoty podatku akcyzowego obliczonej za miesięczny 
okres rozliczeniowy i wykazanej w deklaracji podatkowej, przed jej pomniejszeniem o 
kwotę przysługujących zwolnień, powiększonej o kwotę podatku akcyzowego 
odpowiadającą największej dziennej ilości wyrobów zwolnionych od akcyzy ze względu 
na przeznaczenie, znajdujących się w trakcie przemieszczania przez zarejestrowanego 
handlowca w celu ich dostarczenia do podmiotu zużywającego, w okresie ostatnich 6 
miesięcy przed dniem złożenia zabezpieczenia generalnego – w przypadku, o którym 
mowa w art. 62 ust. 2 pkt 1 ustawy, 

b) jako równowartość przewidywanej największej kwoty podatku akcyzowego obliczonej 
za miesięczny okres rozliczeniowy podlegającej wykazaniu w deklaracji podatkowej, 
przed jej pomniejszeniem o kwotę przysługujących zwolnień, powiększonej o kwotę 
podatku akcyzowego odpowiadającą przewidywanej największej dziennej ilości 
wyrobów zwolnionych od akcyzy ze względu na przeznaczenie, znajdujących się w 
trakcie przemieszczania przez zarejestrowanego handlowca w celu ich dostarczenia do 
podmiotu zużywającego – w przypadku, o którym mowa w art. 62 ust. 2 pkt 2 ustawy; 

4) składanego przez podmiot pośredniczący:  

a) jako równowartość kwoty podatku akcyzowego odpowiadającej największej ilości 
wyrobów akcyzowych zwolnionych z akcyzy ze względu na przeznaczenie uzyskanych 
ze składu podatkowego lub importowanych przez podmiot pośredniczący, w 
miesięcznym okresie rozliczeniowym, w okresie ostatnich 6 miesięcy przed dniem 
złożenia zabezpieczenia generalnego – w przypadku, o którym mowa w art. 62 ust. 2 pkt 
1 ustawy, 

b) jako równowartość kwoty podatku akcyzowego odpowiadającej przewidywanej 
największej ilości wyrobów akcyzowych zwolnionych z akcyzy ze względu na 
przeznaczenie uzyskanych ze składu podatkowego lub importowanych przez podmiot 
pośredniczący, w miesięcznym okresie rozliczeniowym –  w przypadku, o którym mowa 
w art. 62 ust. 2 pkt 2 ustawy; 

5) składanego w innych przypadkach, niż wymienione w pkt 1-5 – w oparciu o oświadczenie 
podmiotu składającego zabezpieczenie generalne w sprawie przewidywanej wysokości 
zobowiązań podatkowych, które będą objęte zabezpieczeniem generalnym. 

2. W przypadku prowadzenia przez podmiot wielu składów podatkowych właściwy naczelnik 
urzędu celnego ustala wysokość zabezpieczenia generalnego i przyjmuje to zabezpieczenie dla 
każdego składu oddzielnie. Dopuszcza się możliwość złożenia dla wielu składów podatkowych 



prowadzonych przez ten sam podmiot jednego zabezpieczenia generalnego, którego wysokość ustala 
się jako sumę wysokości zabezpieczeń generalnych ustalonych dla poszczególnych składów.  

3. Wysokość zabezpieczenia ryczałtowego ustala się w następujący sposób – kwotę 
zabezpieczenia generalnego ustalonego zgodnie z ust. 1 mnoży się przez liczbę 0,3. Postanowienia ust. 
2 stosuje się odpowiednio. 

§ 3.  1. Złożenie zabezpieczenia akcyzowego następuje przez:  

1) złożenie w urzędzie celnym dokumentu gwarancji bankowej lub ubezpieczeniowej, 
wystawionej przez uprawnionego gwaranta na kwotę wymaganego zabezpieczenia 
akcyzowego – w przypadku zabezpieczenia akcyzowego składanego w formie określonej w 
art. 64 ust. 1 pkt 2 ustawy, albo 

2) 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.2), lub w placówce pocztowej, na bankowy 
rachunek pomocniczy izby celnej właściwej miejscowo dla tego urzędu, – w przypadku 
zabezpieczenia akcyzowego składanego w formie określonej w art. 64 ust. 1 pkt 1 ustawy, 
albo 

3) dokonanie przelewu kwoty zabezpieczenia akcyzowego na bankowy rachunek pomocniczy 
właściwej izby celnej przez prowadzący rachunek bankowy podmiotu zobowiązanego do 
złożenia zabezpieczenia akcyzowego bank krajowy lub oddział instytucji kredytowej, na 
podstawie dyspozycji udzielonej przez ten podmiot, – w przypadku zabezpieczenia 
akcyzowego składanego w formie określonej w art. 64 ust. 1 pkt 1 ustawy, albo  

4) wpłacenie kwoty zabezpieczenia akcyzowego gotówką w kasie urzędu celnego, – w 
przypadku zabezpieczenia akcyzowego składanego w formie określonej w art. 64 ust. 1 pkt 
1 ustawy, albo 

5) złożenie w urzędzie celnym czeku gotówkowego lub rozrachunkowego, wystawionego 
przez podmiot obowiązany do złożenia zabezpieczenia akcyzowego na kwotę 
zabezpieczenia akcyzowego, potwierdzony do wysokości tej kwoty przez bank krajowy 
prowadzący rachunek bankowy podmiotu, – w przypadku zabezpieczenia akcyzowego 
składanego w formie określonej w art. 64 ust. 1 pkt 3 ustawy, albo 

6) złożenie w urzędzie celnym dokumentów płatniczych, o których mowa w § 5 ust. 1, na 
kwotę równą wysokości wymaganego zabezpieczenia akcyzowego, określoną według 
wartości nominalnej tych dokumentów – w przypadku zabezpieczenia akcyzowego 
składanego w formie określonej w art. 64 ust. 1 pkt 4 ustawy, z zastrzeżeniem § 5 ust. 2.  

§ 4. 1. Naczelnik urzędu celnego przyjmujący zabezpieczenie akcyzowe złożone w sposób, o 
którym mowa w § 3 pkt 1–3, wydaje podmiotowi składającemu zabezpieczenie akcyzowe 
potwierdzenie złożenia zabezpieczenia akcyzowego, zwane dalej „potwierdzeniem”, wg wzoru 
stanowiącego załącznik nr 1 do rozporządzenia.  

2. Naczelnik urzędu celnego przyjmujący zabezpieczenie akcyzowe złożone w sposób, o którym 
mowa w § 3 pkt 4–6 wydaje podmiotowi składającemu zabezpieczenie akcyzowe pokwitowanie 
złożenia zabezpieczenia akcyzowego, zwane dalej „pokwitowaniem”, wg wzoru stanowiącego 
załącznik nr 2 do rozporządzenia. Pokwitowanie jest drukiem ścisłego zarachowania. 

                                            
2) 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 oraz z 2007 r. Nr 42, poz. 272 i Nr 112, poz. 
769. 
 



3. W przypadku złożenia zabezpieczenia generalnego naczelnik urzędu celnego, wydając 
potwierdzenie lub pokwitowanie, o których mowa w ust. 2, wydaje podmiotowi, który będzie stosował 
zabezpieczenie generalne, kartę do saldowania zabezpieczenia generalnego, zwaną dalej „kartą do 
saldowania”, wg wzoru stanowiącego załącznik nr 3 do rozporządzenia.  

4. W przypadkach, o których mowa w § 3 pkt 2 i 3, potwierdzenie wydaje się po uzyskaniu przez 
naczelnika urzędu celnego potwierdzenia wpływu kwoty zabezpieczenia akcyzowego na bankowy 
rachunek pomocniczy izby celnej właściwej miejscowo dla tego urzędu. 

5. Kartę do saldowania, o której mowa w ust. 3, wydaje się na okres o miesiąc krótszy niż okres 
ważności złożonego zabezpieczenia akcyzowego. 

6. Potwierdzenie wydaje się w dwóch egzemplarzach, z których jeden jest wydawany podmiotowi 
składającemu zabezpieczenie akcyzowe, a drugi jest zatrzymywany przez naczelnika urzędu celnego, 
który je wydał. 

7. Pokwitowanie wydaje się w trzech egzemplarzach, z których jeden jest wydawany podmiotowi 
składającemu zabezpieczenie akcyzowe, a drugi i trzeci jest zatrzymywany przez naczelnika urzędu 
celnego, który je wydał. 

8. Naczelnik urzędu celnego może wydać podmiotowi uprawnionemu do stosowania 
zabezpieczenia generalnego, na jego uzasadniony wniosek, większą liczbę egzemplarzy 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. 

9. Suma cząstkowych kwot zabezpieczenia generalnego określonych w kartach do saldowania, o 
których mowa w ust. 8, nie może przekroczyć kwoty złożonego zabezpieczenia akcyzowego 
określonego, odpowiednio, w potwierdzeniu lub pokwitowaniu. 

10. Naczelnik urzędu celnego może zwiększyć ilość stron karty do saldowania pod warunkiem ich 
trwałego złączenia, ponumerowania, opieczętowania i dokonania adnotacji o ilości stron na pierwszej 
stronie karty. 

§ 5. 1. Dokumentami mającymi wartość płatniczą, które mogą być przyjmowane przez naczelnika 
urzędu celnego jako zabezpieczenie akcyzowe, są papiery wartościowe na okaziciela o określonym 
terminie wykupu, wyemitowane przez Skarb Państwa albo Narodowy Bank Polski, bankowe papiery 
wartościowe i listy zastawne o określonym terminie wykupu, wyemitowane we własnym imieniu i na 
własny rachunek przez bank krajowy posiadający uprawnienia gwaranta, o którym mowa w art. 66 
ustawy, oraz weksle.  

 2. W przypadku papierów wartościowych, o których mowa w ust. 1, występujących w formie 
zdematerializowanej, naczelnik właściwego 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 urzędu celnego. 

§ 6. 1. Naczelnik urzędu celnego ustala stan wykorzystania zabezpieczenia generalnego po 
przedłożeniu w urzędzie celnym: 

1) oryginału lub uwierzytelnionej urzędowo kopii potwierdzenia lub pokwitowania; 

2) oryginału karty do saldowania, na podstawie której dokonuje obliczenia kwoty wolnej 
zabezpieczenia. 

2. W przypadkach, o których mowa w art. 62 ust. 1 pkt 1, 2 i 4 ustawy, naczelnik urzędu celnego 
odnotowuje każdorazowo na 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. Obciążenie zabezpieczenia generalnego powinno nastąpić, z uwzględnieniem ust. 4 i 5 oraz § 8: 

1) w przypadku podmiotu prowadzącego skład podatkowy – najpóźniej z chwilą 
wyprodukowania wyrobu akcyzowego w składzie podatkowym lub wprowadzenia wyrobu 
akcyzowego do składu podatkowego; 

2) w przypadku zarejestrowanego handlowca – najpóźniej z chwilą wprowadzenia wyrobu 
akcyzowego do określonego we właściwym zezwoleniu miejsca odbioru wyrobów 
akcyzowych; 

3) w przypadku podatnika prowadzącego działalność gospodarczą nabywającego wyroby 
akcyzowe z akcyzą zapłaconą na terytorium państwa członkowskiego na potrzeby 
wykonywanej działalności gospodarczej na terytorium kraju – najpóźniej  z chwilą złożenia 
właściwemu naczelnikowi zgłoszenia o planowanym nabyciu wewnątrzwspólnotowym. 

4. W przypadku przemieszczania wyrobów akcyzowych w procedurze zawieszenia akcyzy przez 
podmiot prowadzący skład podatkowy zwolniony ze złożenia zabezpieczenia akcyzowego na 
podstawie art. 61 ust. 1 ustawy, obciążenie zabezpieczenia powinno nastąpić najpóźniej z chwilą 
wydania administracyjnego dokumentu towarzyszącego, o którym mowa w art. 2 pkt. 15 ustawy. 

5. W przypadkach, o których mowa w art. 27 ust. 2 pkt 1 i 2 ustawy, w sytuacji, gdy podmiot 
prowadzący skład podatkowy korzysta ze zwolnienia, o którym mowa w art. 61 ust. 1 ustawy, 
obciążenie zabezpieczenia złożonego przez ten podmiot w celu zabezpieczenia zobowiązań 
podatkowych dotyczących wyrobów zwolnionych od akcyzy ze względu na przeznaczenie powinno 
nastąpić najpóźniej z chwilą wyprowadzenia tych wyrobów ze składu podatkowego celem 
dostarczenia ich podmiotowi zużywającemu lub podmiotowi pośredniczącemu. 

6. Naczelnik urzędu celnego dokonuje zwolnienia zabezpieczenia po stwierdzeniu, że 
zobowiązanie podatkowe wygasło lub nie może już powstać, z uwzględnieniem ust. 7 - 9. 

7. W przypadku przemieszczania wyrobów akcyzowych w procedurze zawieszenia poboru akcyzy 
przez podmiot prowadzący skład podatkowy zwolnienie zabezpieczenia powinno nastąpić po 
otrzymaniu przez naczelnika urzędu celnego, we właściwej formie, potwierdzenia odbioru tych 
wyrobów przez właściwy podmiot.  

8. W przypadku zabezpieczenia generalnego złożonego przez podmiot prowadzący skład 
podatkowy naczelnik urzędu celnego dokonuje zwolnienia zabezpieczenia dotyczącego wyrobów 
akcyzowych zwolnionych od akcyzy ze względu na przeznaczenie, o których mowa w art. 27 ust. 1 
ustawy, w terminie 7 dni od dnia przedstawienia naczelnikowi urzędu celnego dokumentu dostawy lub 
innego dokumentu, zawierającego potwierdzenie odbioru tych wyrobów akcyzowych przez podmiot 
zużywający lub podmiot pośredniczący. 

9. W przypadku zabezpieczenia generalnego złożonego przez zarejestrowanego handlowca 
zwolnienie zabezpieczenia dotyczącego wyrobów akcyzowych zwolnionych od akcyzy ze względu na 
przeznaczenie powinno nastąpić: 

1) po zużyciu tych wyrobów przez zarejestrowanego handlowca na cele uprawniające do 
zwolnienia – w przypadku, o którym mowa w art. 27 ust. 2 pkt 4 ustawy; 

2) po przedstawieniu 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. 27 ust. 2 pkt 5 
ustawy. 

10. Po wyczerpaniu miejsca na adnotacje w karcie do saldowania, naczelnik urzędu celnego, który 
ją wydał, wydaje nowy egzemplarz karty, na którym zamieszcza informację o aktualnym stanie 
wykorzystania tego zabezpieczenia.  



11. Naczelnik urzędu celnego, który przyjął zabezpieczenie generalne składane jako 
zabezpieczenie wykonania zobowiązań podatkowych dotyczących wyrobów akcyzowych 
wyprodukowanych w składzie podatkowym lub wprowadzonych do składu podatkowego, w 
porozumieniu z naczelnikiem urzędu celnego sprawującym w tym składzie podatkowym szczególny 
nadzór podatkowy, może ustalić odmienny niż określony w ust. 1, 2 i 10 sposób odnotowywania 
czynności, o których mowa w ust. 2, dotyczących zobowiązań podatkowych powstałych lub mogących 
powstać w tym składzie, również sposób elektroniczny, pod warunkiem zapewnienia możliwości 
ustalenia w każdym czasie stanu wykorzystania zabezpieczenia generalnego. 

§ 7 1. Na pisemny wniosek podmiotu korzystającego z informatycznego systemu przemieszczania 
wyrobów akcyzowych w procedurze zawieszenia poboru akcyzy, zwanego dalej „systemem”, 
ustalanie przez naczelnika urzędu celnego stanu wykorzystania kwoty zabezpieczenia generalnego 
określonej w potwierdzeniu złożenia zabezpieczenia generalnego, którego dotyczy wniosek, odbywa 
się, z zastrzeżeniem ust. 3, w sposób elektroniczny, pod warunkiem, że: 

1) zabezpieczenie generalne, w kwocie określonej w potwierdzeniu złożenia zabezpieczenia 
generalnego, jest stosowane wyłącznie dla zagwarantowania pokrycia kwot zobowiązań 
podatkowych powstałych lub mogących powstać w związku z wszelkimi przemieszczaniami 
wyrobów akcyzowych ze składu podatkowego w procedurze zawieszenia poboru akcyzy; 

2) podmioty, na których ciąży obowiązek potwierdzenia odbioru przemieszczanych wyrobów 
akcyzowych, korzystają z systemu. 

2. W przypadku, o którym mowa w ust. 1, stan wykorzystania kwoty zabezpieczenia generalnego 
ustala się elektronicznie do końca terminu ważności tego zabezpieczenia, określonego w 
potwierdzeniu. Przepisu § 6 ust. 2 nie stosuje się. 

3. W przypadku awarii systemu obciążenie zabezpieczenia generalnego oraz zwolnienie tego 
zabezpieczenia jest odnotowywane pisemnie na karcie do saldowania, zgodnie z § 6 ust. 2 . 

§ 8. 1. W celu objęcia wyrobów akcyzowych zwolnionych od akcyzy ze względu na 
przeznaczenie zabezpieczeniem akcyzowym podmiot pośredniczący odnotowuje każdorazowo na 
karcie do saldowania obciążenie zabezpieczenia generalnego 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 dostarczonych wyrobów akcyzowych objętych zwolnieniem od akcyzy. 

2. Podmiot pośredniczący odnotowuje każdorazowo na karcie do saldowania zwolnienie 
zabezpieczenia generalnego z obciążenia kwotą zobowiązania podatkowego, o którym mowa w ust. 1, 
jeżeli to zobowiązanie podatkowe  wygasło lub nie może już powstać.  Zwolnienie zabezpieczenia 
generalnego może nastąpić najwcześniej z chwilą otrzymania przez podmiot pośredniczący 
potwierdzenia odbioru wyrobów akcyzowych objętych zwolnieniem od akcyzy 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, najpóźniej z chwilą 
odebrania dostarczonych wyrobów akcyzowych objętych zwolnieniem od akcyzy, wysokość kwoty 
wolnej zabezpieczenia. 

5. W przypadku obliczenia, iż kwota wolna zabezpieczenia generalnego, o której mowa w ust. 4, 
jest niewystarczająca do objęcia zabezpieczeniem kolejnej dostawy wyrobów akcyzowych 
zwolnionych od akcyzy podmiot pośredniczący jest obowiązany do zwiększenia kwoty złożonego 
zabezpieczenia najpóźniej dzień przed otrzymaniem dostawy.  



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. Przepis § 6 ust. 10 stosuje się odpowiednio. 

§ 9. 1. Zabezpieczenie akcyzowe złożone w jednej z form wymienionych w § 3 ust. 1 pkt 4 - 6 
może być zwrócone osobie uprawnionej do jego odbioru po zwrocie oryginału pokwitowania, o 
którym mowa w § 4 ust. 2. 

2. W przypadku stosowania procedury zawieszenia poboru akcyzy, zabezpieczenie akcyzowe 
podlega zwrotowi po zakończeniu i rozliczeniu tej procedury. 

3. Zabezpieczenie akcyzowe, z zachowaniem warunków określonych w ust. 1 i 2 oraz z 
uwzględnieniem ust. 4, złożone:  

1) w sposób, o którym mowa w § 3 ust. 1 pkt 4 – może zostać zwrócone w kwocie 
nominalnej w każdym urzędzie celnym; 

2) w sposób, o którym mowa w § 3 ust. 1 pkt 1 i 6 – może być zwrócone w tym urzędzie 
celnym, w którym zostało złożone; 

3) w sposób, o którym mowa w § 3 ust. 1 pkt 5 – może być zwrócone w izbie celnej 
właściwej miejscowo dla urzędu celnego, w którym zostało złożone, z zastrzeżeniem pkt 
4; 

4) w sposób, o którym mowa w § 3 ust. 1 pkt 5, w przypadku realizacji czeku gotówkowego 
lub rozrachunkowego przez izbę celną – może zostać zwrócone w kwocie nominalnej 
przez izbę celną, na której rachunek bankowy została wpłacona kwota pochodząca z 
realizacji czeku, po uzyskaniu przez tę izbę wyciągu bankowego potwierdzającego uznanie 
tego rachunku tą kwotą; 

5) w sposób, o którym mowa w § 3 ust. 1 pkt 2 i 3 – może być zwrócone w kwocie 
nominalnej przez izbę celną, 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.  

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. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem  ....................... . 

 

 

 

Minister Finansów 

 

 

 

 

 



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

Załącznik nr 1 
Wzór potwierdzenia złożenia zabezpieczenia akcyzowego       
 

 
URZĄD CELNY 

 
 

.................................................................................... 
(stempel nagłówkowy urzędu celnego) 

Potwierdzenie złożenia                 
zabezpieczenia akcyzowego 

 
Nr ................................................................. 

 
 

                        (data wydania potwierdzenia) 
Podmiot obowiązany do złożenia zabezpieczenia akcyzowego: 
............................................................................................................................................................................................... 

............................................................................................................................................................................................... 
(imię i nazwisko lub nazwa oraz adres miejsca zamieszkania lub adres siedziby) 

Status podmiotu obowiązanego do złożenia zabezpieczenia akcyzowego: 

     
   
      1) prowadzący         2) zarejestrowany        3) niezarejestrowany        4) podatnik określony        5) podmiot                6) przedstawiciel 
     skład podatkowy               handlowiec                     handlowiec            w art. 74 ust 1 ustawy       pośredniczący                  podatkowy 
Podmiot składający zabezpieczenie akcyzowe*: 
.............................................................................................................................................................................................. 

.............................................................................................................................................................................................. 
(imię i nazwisko lub nazwa oraz adres miejsca zamieszkania lub adres siedziby) 

Zabezpieczenie akcyzowe: 

   1) jednorazowe                      
 2) generalne        

 3) ryczałtowe  

Kwota złożonego  
zabezpieczenia: 

słownie:................................................................................................. 
……………………………………….......…………….…..…………… 

………………………………………….......………………..…….…… 

         zł   gr. 

Termin ważności zabezpieczenia: 
od dnia  

 
do dnia 
  

Forma zabezpieczenia: 
 
………………………….................…......……………………….……. 
 
…………………………………………….....…………………...……. 

Zobowiązania podatkowe objęte zabezpieczeniem **: 
 
…………………………………………………………………………………………………………………...........………..….. 

Uwagi:  

 

 

Potwierdzam odbiór potwierdzenia 

 
……………………..……………………………………. 

(imię, nazwisko, nr dok tożsamości, data i podpis) 

Naczelnik Urzędu Celnego 
 

 
……....................................…………………………………….

(pieczęć urzędowa lub datownik i podpis) 
    * podmiot obowiązany do złożenia zabezpieczenia akcyzowego albo osoba trzecia 
  ** przedmiot/y opodatkowania – zgodnie z ustawą o podatku akcyzowym  



                                          Wzór pokwitowania złożenia zabezpieczenia                        Załącznik nr 2               
Druk ścisłego zarachowania - Seria .............. Nr ........................... 

Urząd Celny 
 
 

.................................................. 
(stempel nagłówkowy urzędu celnego) 

Pokwitowanie złożenia zabezpieczenia  
akcyzowego Nr  
                                       ........................................................... 

 
 

(data wydania pokwitowania) 
Podmiot obowiązany do złożenia zabezpieczenia akcyzowego*: 
............................................................................................................................................................................................... 

............................................................................................................................................................................................... 
(imię i nazwisko lub nazwa oraz miejsce zamieszkania lub siedziba) 

Status podmiotu obowiązanego do złożenia zabezpieczenia akcyzowego: 

      
     1) prowadzący         2) zarejestrowany       3) niezarejestrowany         4) podatnik określony         5) podmiot          6) przedstawiciel 
    skład podatkowy             handlowiec                    handlowiec              w art. 74 ust 1 ustawy        pośredniczący             podatkowy 
Podmiot składający zabezpieczenie akcyzowe*: 
.............................................................................................................................................................................................................

.............................................................................................................................................................................................................
(imię i nazwisko lub nazwa oraz miejsce zamieszkania lub siedziba) 

Zabezpieczenie akcyzowe: 

   1) jednorazowe                      
 2) generalne        

 3) ryczałtowe  

Kwota złożonego  
zabezpieczenia: 

słownie:................................................................................................. 
……………………………………….......…………….…..…………… 

………………………………………….......………………..…….…… 

         zł   gr. 

Termin ważności zabezpieczenia: 
od dnia  

do dnia 
  

Forma zabezpieczenia: 
 
………………………….................…......……………………….……. 

…………………………………………….....…………………...……. 

Zobowiązania podatkowe objęte zabezpieczeniem **: 
..............................................................................................................................................................................................................

..............................................................................................................................................................................................................
Potwierdzam odbiór oryginału pokwitowania: 
 
............................................................................................ 
           (imię, nazwisko, nr dok tożsamości, data i podpis) 

Naczelnik Urzędu Celnego 
 
 

................................................................................................ 
(pieczęć urzędowa lub datownik  i podpis) 

  * podmiot obowiązany do złożenia zabezpieczenia akcyzowego albo osoba trzecia 
** przedmiot/y 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, może być zwrócone 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 może być zwrócone 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. 



Załącznik nr 3 
Wzór karty do saldowania zabezpieczenia generalnego                             

Urząd Celny  
 

.................................................. 
(stempel nagłówkowy urzędu celnego) 

 
 

……………………………… 
(pieczęć urzędowa lub datownik) 

 
Karta do saldowania zabezpieczenia generalnego Nr .................................... 
 
Dotyczy potwierdzenia/pokwitowania złożenia zabezpieczenia nr .................................. z dnia ........................ 
Imię i nazwisko lub nazwa oraz adres miejsca zamieszkania lub adres siedziby podmiotu obowiązanego do 
złożenia zabezpieczenia akcyzowego: ....................................................................................................................................... 
.............................................................................................................................................................................................................
Forma zabezpieczenia:  
................................................................................................................

Termin ważności zabezpieczenia: 

do dnia  
 

Kwota złożonego zabezpieczenia: ................................................ 

słow-

nie:.......................................................................................................... 

................................................................................................................

Zobowiązania podatkowe, do których zabezpie-
czania może być stosowana karta do saldowania:
 
............................................................................

............................................................................

Wysokość kwoty zabezpieczenia akcyzowego, do której 
może być stosowana niniejsza karta do saldowania:   
słownie: 
....................................................................................................................................................................................................... 

         zł   gr. 

Termin ważności karty do saldowania: od dnia                                     do dnia  

Uwagi: 
 
Niniejsza karta liczy ................ ponumerowanych 
stron. 

Naczelnik Urzędu Celnego 
 
 

......................................................... 
(Pieczęć i podpis) 

Adnotacje urzędu celnego 
Uwaga: Kwota wolna zabezpieczenia = wysokość kwoty zabezpieczenia, do której może być stoso-
wana karta do saldowania + ∑ kwot z kol. 7 – ∑ kwot z kol. 3.                                                           

Obciążenie zabezpieczenia lub pokrycie zobowią-
zania podatkowego z zabezpieczenia Zwolnienie zabezpieczenia  

Data 
adnota-

cji 

Rodzaj 
zobowiązania podatko-

wego 

Kwota 
zobowiązania 
podatkowego 

Podpis oraz odcisk 
datownika lub 
stempla urzędu 

celnego *) 

Data 
adnotacji 

Sposób 
wykonania 

zobowiązania 

Kwota 
zobowiązania 
podatkowego 

Podpis oraz odcisk
datownika lub 
stempla urzędu 

celnego *) 
1 2 3 4 5 6 7 8 

       
 

 

        

*) podpis funkcjonariusza celnego lub pracownika urzędu celnego oraz odcisk datownika lub stempla urzędowego                                                     Str. 1 
Nr ew. karty do saldowania ........................                                                                  .......................................................       

                                                                                                                              (stempel urzędowy lub datownik) 
 



Obciążenie zabezpieczenia lub pokrycie zobowią-
zania podatkowego z zabezpieczenia Zwolnienie zabezpieczenia 

Data 
adnota-

cji 

Rodzaj 
zobowiązania podatko-

wego 

Kwota 
zobowiązania 
podatkowego 

Podpis oraz odcisk 
datownika lub 
stempla urzędu 

celnego *) 

Data 
adnota-

cji 
Podstawa zwolnienia 

Kwota 
zobowiązania 
podatkowego  

Podpis oraz odcisk
datownika lub 
stempla urzędu 

celnego *) 
1 2 3 4 5 6 7 8 

       
 

 

        

        

        

        

        

        

        

        

        

*) podpis funkcjonariusza celnego lub pracownika urzędu celnego oraz odcisk datownika lub stempla urzędowego                                                   
 
Uwagi:                                                                                                                                            Nr str.: ... 



Projekt wstępny 

 
OBWIESZCZENIE 

MINISTRA FINANSÓW1) 

z dnia ...............................  

w sprawie wykazu gwarantów uprawnionych do udzielania gwarancji bankowych i 
ubezpieczeniowych składanych jako zabezpieczenia akcyzowe 

 

Na podstawie art. 66 ust. 4 ustawy z dnia .................. o podatku akcyzowym (Dz. U. Nr ......, 

poz. ...), ogłasza się wykaz gwarantów uprawnionych do udzielania gwarancji bankowych 

i ubezpieczeniowych składanych jako zabezpieczenie akcyzowe, stanowiący załącznik do 

niniejszego obwieszczenia. 

Minister Finansów 

 

Załącznik do obwieszczenia Ministra Finansów 
z dnia ........................(poz. ........)  
 

WYKAZ GWARANTÓW UPRAWNIONYCH DO UDZIELANIA GWARANCJI 
SKŁADANYCH JAKO ZABEZPIECZENIE AKCYZOWE 

(...) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                            
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). 



Projekt wstępny 
ROZPORZĄDZENIE 

MINISTRA FINANSÓW1) 

z dnia ............................                
w sprawie wzorów treści gwarancji bankowych i ubezpieczeniowych  

składanych jako zabezpieczenie akcyzowe 
 
 

Na podstawie  art. 66 ust. 5 ustawy z dnia....... o podatku akcyzowym (Dz. U. Nr..., poz....) zarządza 
się, co następuje: 

§ 1. Określa się wzory: 

1) gwarancji bankowej lub ubezpieczeniowej składanej jako zabezpieczenie akcyzowe 
jednorazowe, który stanowi załącznik nr 1 do rozporządzenia; 

2) gwarancji bankowej lub ubezpieczeniowej składanej jako zabezpieczenie akcyzowe 
generalne lub ryczałtowe, który stanowi załącznik nr 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). 
 



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

Załącznik nr 1 
GWARANCJA UBEZPIECZENIOWA/BANKOWA* 

składana jako zabezpieczenie akcyzowe 
 

NR ........................................................ 

z dnia .................................................... 

 
Gwarant:          ..................................................................................................................................................... 

(nazwa adres siedziby zakładu ubezpieczeń/banku*) 
...................................................................................................................................................... 
                                                                                        
...................................................................................................................................................... 

(nazwa i adres siedziby oddziału zakładu ubezpieczeń/banku*  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) 

Beneficjent  
gwarancji:          

Naczelnik Urzędu Celnego .......................................................................................................... 
 
Podatnik 1:    

...................................................................................................................................................... 
(nazwisko i imię lub nazwa) 

...................................................................................................................................................... 
(adres miejsca zamieszkania lub adres siedziby) 

 
Podmiot składający zabezpieczenie akcyzowe: 

...................................................................................................................................................... 
(nazwisko i imię lub nazwa podatnika albo nazwisko i imię lub nazwa osoby trzeciej 2) 

...................................................................................................................................................... 
(adres miejsca zamieszkania lub adres siedziby, odpowiednio, podatnika albo osoby trzeciej) 

 
 

§ 1.1. Niniejsza gwarancja stanowi zabezpieczenie akcyzowe określone w art. ...3 ustawy z dnia ... o podatku 
akcyzowym (Dz. U. Nr ..., poz. ...) składane jednorazowo jako zabezpieczenie zobowiązania podatkowego 
Podatnika powstałego lub mogącego powstać z tytułu 4: ... . 

2. Zabezpieczenie akcyzowe, które stanowi niniejsza gwarancja, obowiązuje na terytorium Wspólnoty Euro-
pejskiej.  
* wybrać właściwą treść 
                                                           
1 Podmiot obowiązany do złożenia zabezpieczenia akcyzowego na podstawie przepisów ustawy z dnia .... o podatku akcyzowym (Dz. 

U. Nr ..., poz. ...). 
2 Osoba trzecia, o której mowa w art. 60 ust. 3.  
3 Wpisać właściwy przepis: art. 46 ust. 1 pkt 5, w zw. z art. 57 ust. 1 lub art. 74 ust. 1 pkt 1,  lub art. 46 ust. 1 pkt 5, w zw. z art. 77 

ust. 1) 
4 Wpisać właściwy tytuł: – nabycia wewnątrzwspólnotowego wyrobów akcyzowych w procedurze zawieszenia poboru akcyzy,  

– nabycia wewnątrzwspólnotowego wyrobów akcyzowych z zapłaconą akcyzą na potrzeby działalności gospodarczej, 
– nabycia wewnątrzwspólnotowego wyrobów akcyzowych z zapłaconą akcyzą przez przedstawiciela podatkowego.  



 

§ 2. Gwarant zobowiązuje się do zapłacenia solidarnie z Podatnikiem lub jego następcami prawnymi, bezwa-
runkowo i nieodwołalnie, na każde wezwanie Naczelnika Urzędu Celnego, zabezpieczonej kwoty zobowią-
zania podatkowego określonego w § 1 ust. 1, wraz z odsetkami za zwłokę, w kwocie ... PLN, (słownie zło-
tych: ...), jeżeli ich zapłacenie stanie się wymagalne.   

§ 3. Odpowiedzialność Gwaranta z niniejszej gwarancji wygasa po upływie 90 dni od dnia, w którym kwota 
zobowiązania podatkowego określonego w § 1 ust. 1 stanie się wymagalna albo z dniem, w którym zobowią-
zanie podatkowe wygaśnie lub nie będzie mogło już powstać. 

§ 4.1. Gwarant dokona zapłaty zabezpieczonej kwoty zobowiązania podatkowego na pierwsze pisemne we-
zwanie Beneficjenta, złożone w okresie trwania odpowiedzialności Gwaranta z niniejszej gwarancji, w termi-
nie 7 dni od dnia otrzymania tego wezwania. Wezwanie winno być podpisane przez Beneficjenta lub osoby 
przez niego upoważnione, przy czym do wezwania powinna być załączona uwierzytelniona urzędowo kopia 
upoważnienia.  

2. Wezwanie, o którym mowa ust. 1 powinno także zawierać oświadczenie Beneficjenta, iż zapłacenie żąda-
nych kwot stało się wymagalne. 

§ 5. W sprawach nie uregulowanych w niniejszej gwarancji mają zastosowanie przepisy ustawy 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 22 maja 2003 r. o działalności ubezpieczeniowej (Dz. U. Nr 124, poz. 1151, z 
późn. zm.)/ ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Prawo bankowe (Dz. U. z 2002 r. Nr 72, poz. 665, z późn. 
zm.)* oraz ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny (Dz. U. Nr 16, poz. 93 z późn. zm.).  
INNE POSTANOWIENIA UMOWY 
... 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
* wybrać właściwą treść 



Załącznik nr 2 
GWARANCJA UBEZPIECZENIOWA/BANKOWA* 
składana jako zabezpieczenie generalne/ryczałtowe* 

 
NR ........................................................ 

z dnia .................................................... 

 
Gwarant:          ..................................................................................................................................................... 

(nazwa adres siedziby zakładu ubezpieczeń/banku*) 
...................................................................................................................................................... 
                                                                                        
...................................................................................................................................................... 

(nazwa i adres siedziby oddziału zakładu ubezpieczeń/banku*  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) 

Beneficjent  
gwarancji:          

Naczelnik Urzędu Celnego .......................................................................................................... 
 
Podatnik 1:    

...................................................................................................................................................... 
(nazwisko i imię lub nazwa) 

...................................................................................................................................................... 
(adres miejsca zamieszkania lub adres siedziby) 

 
Podmiot składający zabezpieczenie generalne/ryczałtowe*: 

...................................................................................................................................................... 
(nazwisko i imię lub nazwa podatnika albo nazwisko i imię lub nazwa osoby trzeciej 2) 

...................................................................................................................................................... 
(adres miejsca zamieszkania lub adres siedziby, odpowiednio, podatnika albo osoby trzeciej) 

 

§ 1.1. Niniejsza gwarancja stanowi zabezpieczenie akcyzowe określone w art. ...3 ustawy z dnia ... o podatku 
akcyzowym (Dz. U. Nr ..., poz. ...) składane jako zabezpieczenie generalne/ryczałtowe* zobowiązań podat-
kowych Podatnika powstałych lub mogących powstać z tytułu akcyzy. 

2. W przypadku dostawy wewnątrzwspólnotowej i nabycia wewnątrzwspólnotowego zabezpieczenie akcy-
zowe, które stanowi niniejsza gwarancja, obowiązuje na terytorium Wspólnoty Europejskiej.  

§ 2. 1. Gwarant zobowiązuje się do zapłacenia solidarnie z Podatnikiem lub jego następcami prawnymi, bez-
warunkowo i nieodwołalnie, na każde wezwanie Naczelnika Urzędu Celnego, wszelkich kwot zobowiązań 
podatkowych Podatnika z tytułu akcyzy powstałych w okresie od dnia ... do dnia ... ,wraz z odsetkami za 
zwłokę, do łącznej kwoty ... PLN, (słownie złotych: ...), jeżeli ich zapłacenie stanie się wymagalne.   
* wybrać właściwą treść 

                                                           
1 Podmiot obowiązany do złożenia zabezpieczenia akcyzowego na podstawie przepisów ustawy z dnia .... o podatku akcyzowym (Dz. 

U. Nr ..., poz. ...). 
2 Osoba trzecia, o której mowa w art. 60 ust. 3.  
3 Wpisać właściwy przepis: art. 28 ust. 1 pkt 4 lub art. 46 ust. 1 pkt 5, lub art. 46 ust. 1 pkt 5, w zw. z art. 54 ust. 1, lub art. 46 ust. 1 

pkt 5, w zw. z art. 57 ust. 1, lub art. 74 ust. 1 pkt 1,  lub art. 46 ust. 1 pkt 5, w zw. z art. 77 ust. 1. 



 

2. Kwota wskazana w ust. 1 stanowi górną granicę odpowiedzialności Gwaranta z tytułu zobowiązań wynika-
jących z § 1.  

§ 3. Odpowiedzialność Gwaranta z niniejszej gwarancji trwa w okresie wskazanym w § 2 ust. 1 oraz w ciągu 
90 dni po upływie tego okresu, tj. do dnia ... , z uwzględnieniem postanowień § 4 niniejszej gwarancji. 

§ 4. W przypadku gdy zobowiązanie podatkowe objęte niniejszą gwarancją powstało w okresie określonym 
w § 2 ust. 1, lecz zapłacenie kwoty tego zobowiązania nie stało się wymagalne przed datą określoną w § 3, 
okres odpowiedzialności gwaranta ulega przedłużeniu i wygasa po upływie 90 dni od dnia, w którym zapła-
cenie kwoty tego zobowiązania stanie się wymagalne. 

§ 5.1. Gwarant dokona zapłaty zabezpieczonej kwoty zobowiązania podatkowego na pierwsze pisemne we-
zwanie Beneficjenta, złożone w okresie trwania odpowiedzialności Gwaranta z niniejszej gwarancji, w termi-
nie 7 dni od dnia otrzymania tego wezwania. Wezwanie winno być podpisane przez Beneficjenta lub osoby 
przez niego upoważnione, przy czym do wezwania powinna być załączona uwierzytelniona urzędowo kopia 
tego upoważnienia.  

2. Wezwanie, o którym mowa ust. 1 powinno także zawierać oświadczenie Beneficjenta, iż zapłacenie żąda-
nych kwot stało się wymagalne. 

§ 5. W sprawach nie uregulowanych w niniejszej gwarancji mają zastosowanie przepisy ustawy 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 22 maja 2003 r. o działalności ubezpieczeniowej (Dz. U. Nr 124, poz. 1151, z 
późn. zm.)/ ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Prawo bankowe (Dz. U. z 2002 r. Nr 72, poz. 665, z późn. 
zm.)* oraz ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny (Dz. U. Nr 16, poz. 93 z późn. zm.).  
INNE POSTANOWIENIA UMOWY 
... 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
* wybrać właściwą treść 



Projekt wstępny 
 

ROZPORZĄDZENIE  
MINISTRA FINANSÓW1) 

 
z dnia .............................. 2008 r.  

w sprawie wzoru zgłoszenia o planowanym nabyciu wewnątrzwspólnotowym  

 

 

 
Na podstawie art. 74 ust. 10  ustawy z dnia .......... 2008 r. o podatku akcyzowym (Dz. U. Nr 
... , poz. .... ) zarządza się, co następuje:   

§ 1. Określa się wzór zgłoszenia o planowanym nabyciu wewnątrzwspólnotowym, stanowią-
cy  załącznik do rozporządzenia. 

§ 2. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2009 r. 

 

  Minister Finansów 
 

 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
1) Minister Finansów kieruje działem administracji rządowej – finanse publiczne, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 2 rozporządze-
nia Prezesa Rady Ministrów z dnia 16 listopada 2007 r.  w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Finansów (Dz. 
U. Nr 216, poz. 1592). 
 



 
 

 
 
Załącznik do rozporządzenia Ministra Finansów 
z dnia ....... 2008 r. (poz. ......) 

 
WZÓR 

 
ZGŁOSZENIE O PLANOWANYM NABYCIU WEWNĄTRZWSPÓLNOTOWYM  

WYROBÓW AKCYZOWYCH 
 

Zgłoszenie o planowanym nabyciu  
wewnątrzwspólnotowym 

wyrobów akcyzowych 

1. Zgłaszający 
 
 
 
 
Reprezentowany przez: 
 
 
 
 

A. Urząd celny przyjmujący zgłoszenie 
 
 
 
 
 

3. Przewidywana data dostawy (rok – miesiąc – dzień):  2. Nadawca 
 
 
 4. Kwota zabezpieczenia akcyzowego w zł 1) 

B. Adnotacje urzędu celnego o zabezpieczeniu 
 
 
5. Dane wyrobów akcyzowych przewidywanych do nabycia 

Lp. Szczegółowy opis wyrobów Kod CN Ilość / j. m. Stawka akcyzy Kwota akcyzy 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

    

6. Załączone dokumenty: 
 

7. Miejscowość, data (rok – miesiąc – dzień): 
 
 
Imię, nazwisko, nr dowodu osobistego lub innego dokumentu 
stwierdzającego tożsamość: 
 
 
 
Podpis 
 

1) kwotę akcyzy zaokrągla się do pełnych złotych w ten sposób, że końcówki kwot wynoszące mniej niż 50 groszy pomija się, a koń-
cówki 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.). 

 



Projekt wstępny 

ROZPORZĄDZENIE 
MINISTRA FINANSÓW 1) 

z dnia ........................                  

w sprawie zwrotu akcyzy od wyrobów akcyzowych  
 

Na podstawie art. 78 ust. 7 ustawy z dnia ................ o podatku akcyzowym (Dz. U.  
Nr ...., poz.......) 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 odniesieniu do dostaw wewnątrzwspólnotowych lub eksportu wyrobów akcyzowych. 

 

§ 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. 78 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 ponownego ich użycia. 

4. Po dokonaniu zwrotu akcyzy właściwy naczelnik urzędu celnego niezwłocznie zwraca 
podatnikowi albo podmiotowi, o których mowa w art. 78 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.  

 

§ 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 złożenia wniosku 
o zwrot akcyzy wraz z dokumentami, o których mowa w art. 78 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 składania wniosku. 

 

§ 6. Zwrot akcyzy od wyrobów akcyzowych jest dokonywany w złotych polskich 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. 

 
 

§ 7. Wzór wniosku o zwrot akcyzy, o którym mowa w art. 78 ust. 1 i 2, stanowi załącznik 
do rozporządzenia. 

 
 

§ 8. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem ...................2) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                        
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 było poprzedzone rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 14 kwietnia 2004 r. 
w sprawie zwrotu akcyzy od wyrobów akcyzowych zharmonizowanych (Dz. U. Nr 74, poz. 674). 

 



Załącznik do rozporządzenia 
Ministra Finansów z dnia .........  

(Dz. U. Nr         poz. .......) 

WZÓR 
 
Nr ewidencyjny wniosku 

       Data wpływu 

 

 

Wniosek o zwrot akcyzy od wyrobów akcyzowych  
 

1 Nazwisko i imiona osoby fizycznej lub nazwa firmy będącej podatnikiem/podmiotem: 
 
 
Dokładny adres zamieszkania/siedziby: 
Ulica i numer domu: 
                                        
                                        
Kod pocztowy, miejscowość i kraj: 
                                        

2 

                                        
3 Podstawowy rodzaj działalności prowadzonej przez podatnika/podmiot: 

 
 

4 Nazwa i adres urzędu celnego, którego naczelnik jest właściwy w zakresie zwrotu akcyzy tj. u 
którego dokonano rozliczenia i zapłaty akcyzy i numer akcyzowy lub numer rejestracyjny akcyzy w 
kraju, w którym podatnik/podmiot ma siedzibę lub miejsce zamieszkania albo miejsce prowadzenia 
działalności gospodarczej 
 
 
 

5 Okres, którego dotyczy wniosek: 
 

 6 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  
                                        

7 

                                        



8 Załączone dokumenty:                  
1) dokumenty potwierdzające zapłatę akcyzy za wyroby akcyzowe na terytorium kraju: 
 
 
 
2) dokumenty dotyczące dostawy wyrobów akcyzowych do państwa członkowskiego (w przypadku 

dostawy wewnątrzwspólnotowej): 
 
 
 
3) dokumenty potwierdzające wywóz wyrobów akcyzowych z terytorium kraju poza obszar celny 

Wspólnoty Europejskiej (w przypadku eksportu): 
 
 
 
4) faktury oraz inne dokumenty potwierdzające dokonanie eksportu wyrobów akcyzowych (w 

przypadku eksportu): 
 
 

 
Dane dotyczące poszczególnych dostaw wyrobów akcyzowych: 
Lp. Nazwa grupy 

wyrobu 
Nazwa, adres odbiorcy 
wyrobów akcyzowych  
 

Data i numer 
faktury  
 

Kwota do 
zwrotu 
 

Uwagi 
naczelnika 
urzędu 
celnego  
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    Razem   
10 

Podatnik/Podmiot: 
1)  oświadcza, że opis podany w  tym wniosku jest prawdziwy 
2)  oświadcza, iż zna przepisy zobowiązujące do zwrotu nienależnie otrzymanych kwot zwrotu 

podatku akcyzowego  
........................ ...........................................                    ................................................. 
           Data                                Miejscowość    Podpis podatnika/podmiotu 
Objaśnienia: 

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 rubrykach typu ⊔⊔⊔⊔⊔ wstawia się nie więcej niż jeden znak (literę, cyfrę itp.)  



 



                                                                            Projekt wstępny 
 
 
 
 

ROZPORZĄDZENIE 
MINISTRA FINANSÓW1) 

z dnia      2008 r. 

         w sprawie zezwoleń na wykonywanie działalności w zakresie podatku akcyzowego  
 

Na podstawie art. 80 ust. 2 ustawy z dnia ............ 2008 r. o podatku akcyzowym (Dz. U. 
Nr   , poz. ) 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 handlowiec, 
c) na nabycie wyrobów akcyzowych jako niezarejestrowany handlowiec, 
d) na wykonywanie czynności w charakterze przedstawiciela podatkowego, 
e) na prowadzenie działalności jako podmiot pośredniczący,  
f) 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,  
nabywanie wyrobów akcyzowych jako zarejestrowany handlowiec, nabycie wyrobów 
akcyzowych jako niezarejestrowany handlowiec 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 wykonywanie czynności w charakterze 
przedstawiciela podatkowego określa załącznik nr 3 do rozporządzenia. 

5. Wzór wniosku o wydanie zezwolenia na prowadzenie działalności jako podmiot 
pośredniczący określa załącznik nr 4 do rozporządzenia. 

6. Wzór wniosku o wydanie zezwolenia wyprowadzenia określa załącznik nr 5 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). 



7. 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, z 
zastrzeżeniem § 4, należy dołączyć: 
 1) dokument potwierdzający, iż 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, a w przypadku, o którym mowa w art. 46 ust. 3 pkt 3 lub pkt 5 
ustawy – ze wskazaniem pojemności magazynowej; 

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. 80 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, w zakresie wyrobów akcyzowych; 

 15) w przypadkach o których mowa w art. 46 ust. 3 pkt 1, 2 i 4 ustawy oświadczenie      
wnioskodawcy o spełnieniu wymogów dotyczących minimalnej wysokości obrotu 
wyrobami akcyzowymi, a dla wnioskodawcy rozpoczynającego działalność oświadczenie,  
o którym mowa w art. 46 ust. 4 ustawy, deklarujące osiągnięcie w danym roku minimalnej 
wysokości obrotu, proporcjonalnie w podziale na kolejne miesiące.   
2. Do wniosku o wydanie zezwolenia na prowadzenie składu podatkowego podmiot 

posiadający już zezwolenie na prowadzenie innego składu podatkowego dołącza dokumenty 
określone w ust. 1 pkt 2, 5-8 i 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 oraz z 2007 r. Nr 35, poz. 217 i Nr 99, poz. 666), 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, 8, 10 oraz 12-14, przy czym 
w przypadku dokumentu, o którym mowa w § 3 ust. 1 pkt 3 – o ile taki posiada. 
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 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). 

§ 5. Właściwy naczelnik urzędu celnego, po zweryfikowaniu danych zawartych we 
wniosku i dołączonych do niego dokumentów, dokonuje w obecności wnioskodawcy lub 
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 i zabezpieczenia miejsca 
magazynowania wyrobów akcyzowych w składzie podatkowym od innych powierzchni i 
terenów oraz opis wyposażenia systemu zabezpieczenia technicznego i biurowego. 

 
§ 6. 1. Jeżeli wnioskodawca spełnia warunki wydania zezwolenia na  prowadzenie składu  

podatkowego, przed wydaniem tego zezwolenia właściwy naczelnik urzędu celnego wzywa 
wnioskodawcę do złożenia zabezpieczenia akcyzowego, w terminie 14 dni od dnia doręczenia 
wezwania, chyba że wnioskodawca zostaje zwolniony z obowiązku złożenia zabezpieczenia 
na podstawie art. 61 ust. 1 ustawy. 

2. Na uzasadniony wniosek złożony przez wnioskodawcę przed upływem terminu, o 
którym mowa w ust.1, naczelnik urzędu celnego może przedłużyć termin wyznaczony do 
złożenia zabezpieczenia 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, naczelnik urzędu celnego wydaje 
decyzję o odmowie wydania zezwolenia na prowadzenie składu podatkowego. 



4. Zabezpieczenie akcyzowe z określonym terminem ważności, składane jako warunek 
wydania zezwolenia na prowadzenie składu podatkowego, powinno być przedłużone 
najpóźniej na miesiąc przed upływem terminu jego ważność chyba, że zostanie złożone nowe 
zabezpieczenie akcyzowe. Termin ważności nowego zabezpieczenia biegnie od dnia 
następnego po dniu wygaśnięcia uprzednio złożonego zabezpieczenia.  

5. W przypadku upływu terminu ważności zabezpieczenia, o którym mowa w ust. 4, 
wyroby akcyzowe nie mogą być wprowadzane i wyprowadzane ze składu podatkowego. 

§ 7. 1. W przypadku zezwolenia wydanego na czas oznaczony, wniosek o wydanie 
zezwolenia na kolejny okres (przedłużenie zezwolenia) 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. 

3.  Do wniosku, o którym mowa w ust. 1, należy dołączyć dokumenty określone w § 3 
ust. 1 pkt 6-8 oraz 14, z zastrzeżeniem ust. 4. 

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, 8 oraz w § 
4 ust. 1 pkt 1. 

§ 8. Nie wydaje się zezwolenia na prowadzenie w jednym miejscu lub pomieszczeniu 
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 należności podatkowych oraz aktualnego stanu ilościowego i jakościowego 
wyrobów akcyzowych znajdujących się w składzie podatkowym. 

Rozdział 3 

Zezwolenia na nabywanie wyrobów akcyzowych jako zarejestrowany handlowiec, 
nabycie wyrobów akcyzowych jako  niezarejestrowany handlowiec, na wykonywanie 
czynności w charakterze przedstawiciela podatkowego, na prowadzenie działalności 

jako podmiot pośredniczący oraz zezwolenie wyprowadzenia  

§ 10. Do wniosku o wydanie zezwolenia na nabywanie wyrobów akcyzowych jako 
zarejestrowany handlowiec należy dołączyć: 
 1) dokumenty określone w § 3 ust. 1 pkt 1-9, 11 i 14, potwierdzające spełnienie 

odpowiednio warunków określonych w art. 46 ust.1 pkt 2 – 6 oraz art. 54 ust. 2 ustawy; 
 2) plan miejsca odbioru wyrobów akcyzowych nabywanych przez zarejestrowanego 

handlowca wraz z określeniem jego powierzchni. 
 
§ 11. Do sposobu wydawania oraz cofania zezwolenia na nabywanie wyrobów akcyzowych 

jako zarejestrowany handlowiec, stosuje się odpowiednio przepisy § 3 ust. 2, § 5-9.   

§ 12.  Do wniosku o wydanie zezwolenia na nabycie wyrobów akcyzowych jako 
niezarejestrowany handlowiec należy dołączyć dokumenty określone w § 3 ust. 1 pkt 1, 3-9, 
11 i 14, potwierdzające spełnienie odpowiednio warunków określonych w art. 46 ust.1 pkt 2 – 
6 ustawy; 

§ 13. Do sposobu wydawania oraz cofania zezwolenia na nabycie wyrobów akcyzowych  jako 
niezarejestrowany handlowiec, stosuje się odpowiednio przepisy § 6, 8-9.  



 
§ 14. Do wniosku o wydanie zezwolenia na wykonywanie czynności w charakterze 
przedstawiciela podatkowego należy dołączyć: 

1) dokumenty określone w § 3 ust. 1 pkt 1,3-9, 11 i 14, potwierdzające odpowiednio 
spełnienie warunków z art. 46 ust. 1 pkt 2-6 ustawy; 

2) oświadczenie o wyrażeniu zgody przez przedstawiciela podatkowego na 
wykonywanie przez niego czynności w tym charakterze. 

§ 15. Do sposobu wydawania oraz cofania zezwolenia na wykonywanie czynności w 
charakterze przedstawiciela podatkowego stosuje się odpowiednio przepisy § 6, 7 i 9.  

§ 16.  Do wniosku o wydanie zezwolenia na prowadzenie działalności jako podmiot 
pośredniczący należy dołączyć dokumenty określone w § 3 ust. 1 pkt 1,3-9, 11 i 14, 
potwierdzające odpowiednio spełnienie warunków z art. 28 ust. 1 ustawy. 

§ 17.  Do sposobu wydawania oraz cofania zezwolenia na prowadzenie działalności jako 
podmiot pośredniczący stosuje się odpowiednio przepisy § 6, 7 i 9.  

§ 18.  Do wniosku o wydanie zezwolenia wyprowadzenia należy dołączyć:  
  1) dokumenty określone w § 3 ust. 1 pkt 1, 3-9, i 14, potwierdzające spełnienie odpowiednio 

warunków określonych w art. 46 ust.1 pkt 2 – 4 i 6ustawy; 
 2) pisemną zgodę podmiotu prowadzącego skład podatkowy na magazynowanie w tym 

składzie wyrobów akcyzowych wnioskodawcy. 

§ 19. Do sposobu wydawania oraz cofania zezwolenia wyprowadzenia stosuje się 
odpowiednio przepisy § 7i 9.  

 
Rozdział 4 

Przepisy przejściowe i końcowe. 

§ 20.  Do rozpatrzenia wniosku o wydanie, zmianę lub cofnięcie zezwoleń na prowadzenie 
składu podatkowego, nabywanie wyrobów akcyzowych jako zarejestrowany handlowiec, 
nabycie wyrobów jako niezarejestrowany handlowiec, oraz na wykonywanie czynności w 
charakterze przedstawiciela podatkowego, przed dniem wejścia w życie rozporządzenia, 
stosuje się przepisy niniejszego rozporządzenia.   

§ 21.  Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od ogłoszenia.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

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

Załącznik nr 1  

WZÓR 
 
                                   Naczelnik Urzędu Celnego 
                                   w ......................... 

WNIOSEK 

o wydanie zezwolenia na: prowadzenie składu podatkowego/ nabywanie wyrobów 
akcyzowych jako zarejestrowany handlowiec/ nabycie wyrobów akcyzowych jako 

niezarejestrowany handlowiec* 

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: składu podatkowego/miejsca odbioru nabywanych wyro-
bów akcyzowych/miejsca odbioru nabytych wyrobów akcyzowych*: 
.............................................................. 
.............................................................. 
 
6. Rodzaj/e prowadzonej działalności: 
.............................................................. 
 
7. Zakres prowadzonej 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 **............. 



-  nabycia wewnątrzwspólnotowego*** .........................   
 
d) Ilość wyrobów akcyzowych, które zostaną nabyte przez 
niezarejestrowanego handlowca oraz przypadająca do zapłaty 
kwota akcyzy 
............................................................. 
8. Rodzaj wyrobów akcyzowych: 
a) wyroby akcyzowe z zestawienia (oznaczone X): 
 

Wyroby energetyczne: 
 

 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)  
 

  
 

  
 

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 
 
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. 61 ust. 1 ustawy **, wnioskodawcy     
spełniającego warunki określone w tym przepisie   
tak/nie* 
 
11. Proponowane zabezpieczenie akcyzowe, o którym mowa w art. 
60 ust. 1 ustawy: 
a) forma zabezpieczenia akcyzowego: 
........................................................ 
b) wysokość zabezpieczenia akcyzowego: 
........................................................ 
 
12. Liczba aktualnie posiadanych zezwoleń na: prowadzenie 
składu podatkowego**/nabywanie wyrobów akcyzowych jako 
zarejestrowany handlowiec***................................ 
   
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) 
 
 
_____ 
 
* Niepotrzebne skreślić. 
** Wypełnia wyłącznie występujący o zezwolenie na prowadzenie składu 
podatkowego   



***Wypełnia wyłącznie występujący o zezwolenie na nabywanie wyrobów 
jako zarejestrowany handlowiec  
**** Nie dotyczy niezarejestrowanego handlowca 

 



 

Załącznik nr 2  

 

WZÓR 

                                  Naczelnik Urzędu Celnego 
                                  w .......................... 

 

WNIOSEK 

o wydanie zezwolenia na prowadzenie składu podatkowego rolnikowi* wytwarzającemu 
na własny użytek ester lub czysty olej roślinny 

1. Imię, nazwisko albo nazwa wnioskodawcy ** oraz jego NIP i 
REGON: 
.............................................................. 
.............................................................. 
 
2. Adres zamieszkania albo siedziby wnioskodawcy, adres poczty 
elektronicznej oraz ilość hektarów użytków rolnych będących w 
posiadaniu wnioskodawcy***: 
.............................................................. 
.............................................................. 
 
3. Numer nadany na podstawie przepisów o krajowym systemie    
ewidencji producentów, ewidencji gospodarstw rolnych oraz 
ewidencji wniosków o przyznanie płatności (o ile taki numer  
posiada): 
.............................................................. 
.............................................................. 
 
4. Adres składu podatkowego: 
.............................................................. 
.............................................................. 
 
5. Rodzaje produkowanych wyrobów (wraz z kodami CN): 
.............................................................. 
.............................................................. 
 
6. Szacunkowe dane dotyczące ilości estru lub czystego oleju 
roślinnego które mają być produkowane i/lub magazynowane w 
składzie podatkowym w okresie 1 miesiąca, ustalone z 
uwzględnieniem art. 21 ust. 2 ustawy o biokomponentach i 
biopaliwach ciekłych: 
.............................................................. 
.............................................................. 
 
7. Szacunkowe dane dotyczące rodzajów i ilości surowców 
zużywanych do produkcji estru lub czystego oleju roślinnego  
.............................................................. 



.............................................................. 
 
8. Proponowany termin obowiązywania zezwolenia (oznaczone x): 
� czas nieoznaczony  
� czas oznaczony, nie dłuższy niż 3 lata tj...................  
 
9. Wniosek o zwolnienie z obowiązku złożenia zabezpieczenia 
akcyzowego na podstawie art. 61 ust. 1 w związku z ust. 2 
ustawy o podatku akcyzowym**** 
tak/nie***** 
 
10. Proponowane zabezpieczenie akcyzowe, o którym mowa w 
art.60 ust.1 ustawy o podatku akcyzowym:****** 
a) forma zabezpieczenia akcyzowego: 
........................................................... 
b) wysokość zabezpieczenia akcyzowego: 
........................................................... 
 
11. Liczba aktualnie posiadanych zezwoleń na prowadzenie 
składu podatkowego.......................................... 
  
12. Dane osoby upoważnionej do reprezentowania wnioskodawcy w  
toku postępowania o wydanie zezwolenia: 
a) imię i nazwisko ........................................ 
........................................................... 
b) telefon/faks ........................................... 
........................................................... 

                          .................................... 
                           (data i podpis wnioskodawcy)******* 

______ 
 
* - Rolnik w rozumieniu przepisów ustawy o biokomponentach i  
biopaliwach ciekłych 
 
** - 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. 
 
*** - 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. 
 
**** - Zgodnie z art. 61 ust. 1 pkt 1,4 i 5 w zw. z art. 61        
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 oraz zobowiązać się do 
zapłacenia, na pierwsze pisemne żądanie naczelnika urzędu 



celnego, kwoty akcyzy przypadającej do zapłaty z tytułu 
powstania zobowiązania podatkowego.   
 
***** - Niepotrzebne skreślić. 
****** - Punkt ten należy wypełnić w przypadku niewystąpienia  
z wnioskiem o zwolnienie z obowiązku złożenia zabezpieczenia 
akcyzowego. 
******* - 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. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

Załącznik nr 3  

 

WZÓR 

                                               Naczelnik 
                                               Urzędu Celnego 

                                               w ............. 

WNIOSEK 

o wydanie zezwolenia na wykonywanie czynności w charakterze przedstawiciela 
podatkowego 

1. Imię, nazwisko albo nazwa wnioskodawcy (sprzedawcy, o 
którym mowa w art.75 ust. 2 ustawy): 

   
............................................................ 
   
............................................................ 
    
2. Adres zamieszkania albo siedziby wnioskodawcy: 
   
............................................................ 
   
............................................................ 
 
3. Rodzaj działalności gospodarczej prowadzonej przez 
   wnioskodawcę: 
   
.............................................................. 
   
..............................................................   
 
4. Imię, nazwisko albo nazwa podmiotu wskazanego jako 
   przedstawiciel podatkowy oraz jego NIP: 
   
............................................................ 
   
............................................................ 
5. Adres zamieszkania albo siedziby podmiotu wskazanego jako 
przedstawiciel podatkowy i adres jego poczty elektronicznej:  
   
............................................................ 
   
............................................................  
  
6. Numer w Krajowym Rejestrze Sądowym lub ewidencji 
   działalności gospodarczej oraz numer REGON podmiotu 
   wskazanego jako przedstawiciel podatkowy: 
   
............................................................ 



   
............................................................ 
 
7. Rodzaje wyrobów akcyzowych (wraz z kodami CN), które będą 
nabywane wewnątrzwspólnotowo:   
   
............................................................ 
   
............................................................ 
 
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. 
60 ust. 1 ustawy: 
   a) forma zabezpieczenia akcyzowego ........................ 
   b) wysokość zabezpieczenia akcyzowego ..................... 

10.Dane osoby upoważnionej do reprezentowania wnioskodawcy w 
   toku postępowania o wydanie zezwolenia: 
 
   a) imię i nazwisko ...................................... 
   b) telefon/faks ........................................ 

                                  ........................... 
                                  (data i podpis wnioskodawcy) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Załącznik nr 4 

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 określonej na podstawie 
szacunkowych danych dotyczących ilości i wartości wyrobów 
akcyzowych, podlegających zwolnieniu od akcyzy ze względu na 
przeznaczenie, które mają być dostarczane podmiotowi 
zużywającemu 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. 
   60 ust. 1 ustawy: 
   a) forma zabezpieczenia akcyzowego: 
      ........................................................ 
   b) wysokość zabezpieczenia akcyzowego: 
      ........................................................ 
 



9. Dane osoby upoważnionej do reprezentowania wnioskodawcy w  
   toku postępowania o wydanie zezwolenia: 
   a) imię i nazwisko ........................................ 
   b) telefon/faks ........................................... 

                                .............................. 
                                  (data i podpis wnioskodawcy) 
 
 
                              

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Załącznik nr 5  

 

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. 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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Projekt wstępny 
 

 
ROZPORZĄDZENIE  

MINISTRA   FINANSÓW1) 

z dnia                                    2008 r. 

w sprawie wysokości maksymalnych norm dopuszczalnych ubytków niektórych wyrobów 
akcyzowych 

Na podstawie art. 81 ust. 5 ustawy z dnia                    2008 r. o podatku akcyzowym (Dz. U. 
Nr    , poz.    ) zarządza się, co następuje: 

§ 1. Rozporządzenie określa: 

1) wysokość maksymalnych norm dopuszczalnych ubytków niektórych wyrobów akcyzowych 
powstających w czasie wykonywania niektórych czynności, w trakcie których może dojść do 
powstania ubytków wyrobów akcyzowych; 

2) szczegółowy zakres i sposób ustalania norm dopuszczalnych ubytków wyrobów akcyzowych 
lub dopuszczalnych norm zużycia wyrobów akcyzowych; 

3) sposób rozliczania ubytków wyrobów akcyzowych w szczególności w przypadkach 
rozpoczęcia czynności, w trakcie których może dojść do powstania ubytków wyrobów 
akcyzowych lub zmiany warunków technicznych lub technologicznych występujących u 
podatnika dokonującego tych czynności, do czasu ustalenia w tych przypadkach przez 
właściwego naczelnika urzędu celnego norm dopuszczalnych ubytków wyrobów 
akcyzowych. 

§ 2. 1. Ustala się maksymalne normy dopuszczalnych ubytków: 

1) alkoholu etylowego nieskażonego o objętościowej mocy alkoholu 80 % obj. lub większej; 
alkoholu etylowego i pozostałych wyrobów alkoholowych, o dowolnej mocy, skażonych, 
objętych pozycją CN 2207, zwanych dalej „alkoholem etylowym”; 

2) alkoholu etylowego nieskażonego o objętościowej mocy alkoholu mniejszej niż 80 % obj.; 
wódek, likierów i pozostałych napojów spirytusowych, objętych pozycją CN 2208, zwanych 
dalej „napojami spirytusowymi” oraz ich półproduktów, 

- w wysokości określonej w załączniku nr 1 do rozporządzenia. 

2.  Ubytki alkoholu etylowego, o których mowa w rozporządzeniu, wyraża się w jednostkach 
objętości alkoholu etylowego „100% vol”, a w przypadku alkoholu etylowego skażonego, w 
jednostkach masy.  

§ 3. 1. Ustala się maksymalne normy dopuszczalnych ubytków piwa objętego podpozycją 
CN 2203 00, w wysokości określonej w załączniku nr 2 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). 
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§ 4. 1. Ustala się maksymalne normy dopuszczalnych ubytków: 

1) win ze świeżych winogron, włącznie z winami wzmocnionymi, moszczu 
winogronowego, innego niż ten objęty pozycją CN 2009, objętych pozycją CN 2204; 

2) wermutu i pozostałych win ze świeżych winogron przyprawionych roślinami lub 
substancjami aromatycznymi, objętych pozycją CN 2205; 

3) pozostałych napojów fermentowanych (na przykład jabłecznik, moszcz gruszkowy i 
miód pitny); mieszanek napojów fermentowanych oraz mieszanek napojów 
fermentowanych i napojów bezalkoholowych, gdzie indziej niewymienionych ani 
niewłączonych, objętych podpozycją CN 2206 00; 

- zwanych dalej „wyrobami winiarskimi”, w wysokości określonej w załączniku nr 3 do 
rozporządzenia. 

 
§ 5. 1. Ustala się maksymalne normy dopuszczalnych ubytków: 

1) olejów lekkich i preparatów oznaczonych kodami CN od 2710 11 11 do 2710 11 90 oraz 
ich mieszanin z biokomponentami określonymi w ustawie z dnia 25 sierpnia 2006 r. o 
biokomponentach i biopaliwach ciekłych (Dz. U. Nr 169, poz. 1199 oraz z 2007 r. Nr 35, 
poz. 217 i Nr 99, poz. 666), zwanych dalej „biokomponentami; 

2) olejów średnich oznaczonych kodami CN od 2710 19 11 do 2710 19 29; 

3) olejów ciężkich objętych kodami CN od 2710 19 31 do 2710 19 69 oraz ich mieszanin z 
biokomponentami, 

- zwanych dalej „paliwami ciekłymi”, w wysokości określonej w załączniku nr 4 do 
rozporządzenia. 

§ 6. 1. Ustala się maksymalne normy dopuszczalnych ubytków powstających w czasie 
magazynowania: 

1) cygar, cygaretek i papierosów, w opakowaniach jednostkowych, w wysokości nie 
większej niż 0,002% ilości wydanej z magazynu; 

2) tytoniu do palenia, określonego w art. 94 ust. 5 do ustawy, w opakowaniach 
jednostkowych, w wysokości nie większej niż 0,005% masy wydanej z magazynu. 

2. Rozliczenia ubytków wyrobów, o których mowa w ust. 1, dokonuje się za okresy 
kwartalne. 

§ 7. 1. Podstawą ustalania przez właściwego naczelnika urzędu celnego wysokości norm 
dopuszczalnych ubytków oraz dopuszczalnych norm zużycia wyrobów akcyzowych jest: 

1) wysokość rzeczywistych ubytków lub rzeczywistego zużycia w ostatnim okresie 
obrachunkowym, bądź 

2) badanie rzeczywistych ubytków lub rzeczywistego zużycia, bądź 
3) ocena zaawansowania technologicznego stosowanych urządzeń i technologii. 

2. Badania wysokości ubytków należy dokonać w przypadkach przekazania do eksploatacji 
nowego (lub po remoncie) działu produkcyjnego, wprowadzenia zmian technicznych lub 
technologicznych, które mogą mieć wpływ na wysokość ubytków, rozpoczęcia produkcji 
nowego wyrobu lub w innych uzasadnionych przypadkach. 
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§ 8.  Jeżeli ubytek wyrobów akcyzowych powstał w wyniku popełnienia przestępstwa 
przeciwko mieniu lub wynika z zawinionego działania lub zaniechania podatnika, a ustalenie 
wielkości tego ubytku nie jest możliwe, wysokość ubytku ustala właściwy naczelnik urzędu 
celnego w drodze oszacowania. 

§ 9. W przypadku rozpoczęcia przez podatnika działalności gospodarczej w zakresie 
wyrobów akcyzowych, do czasu ustalenia przez właściwego naczelnika urzędu celnego norm 
dopuszczalnych ubytków, powstałe ubytki rozlicza się w wysokości równej rzeczywistym 
stratom wyrobów akcyzowych, nie dłużej jednak niż przez okres sześciu miesięcy, licząc od 
miesiąca następującego po miesiącu, w którym rozpoczęto produkcję, magazynowanie, przerób, 
zużycie lub przewóz. 

 

§ 10. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2009 r.2) 

MINISTER FINANSÓW 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2) Niniejsze rozporządzenie było poprzedzone rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 25 marca 2004 r. w sprawie wysokości 
maksymalnych norm dopuszczalnych ubytków niektórych wyrobów akcyzowych zharmonizowanych, a także szczegółowych zasad i 
terminów ogłaszania norm dopuszczalnych ubytków oraz norm zużycia takich wyrobów (Dz. U. Nr 63, poz. 585), które traci moc z dniem 
wejścia w życie niniejszego rozporządzenia. 



 4

Załączniki do rozporządzenia Ministra Finansów 
z dnia                        2008 r.  (poz. .........) 

Załącznik nr 1 

MAKSYMALNE NORMY DOPUSZCZALNYCH UBYTKÓW  
ALKOHOLU ETYLOWEGO 

I. 1. Przy rektyfikowaniu alkoholu etylowego surowego oraz innego alkoholu etylowego 
nieoczyszczonego dopuszczalne ubytki alkoholu etylowego, określone procentowo od 
ilości alkoholu etylowego wprowadzonego do aparatu destylacyjnego, wynoszą: 

1) dla aparatów o działaniu okresowym: 

a) przy wydajności do 7000 dm3 alkoholu etylowego rektyfikowanego 100% vol na 
dobę 0,75%, 

b) przy wydajności ponad 7000 dm3 alkoholu etylowego 
rektyfikowanego 100% vol na dobę 0,65%; 

2) dla aparatów o działaniu ciągłym: 

a) przy wydajności do 10 000 dm3 alkoholu etylowego 
rektyfikowanego 100% vol na dobę  0,63%, 

b) przy wydajności od 10 000 dm3 do 25.000 dm3 alkoholu 
etylowego rektyfikowanego 100% vol na dobę 0,53%, 

c) przy wydajności powyżej 25 000 dm3 alkoholu  
etylowego rektyfikowanego 100% vol na dobę 0,49%; 

3) dla aparatów pracujących w procesie doświadczalnym normy ubytków, o których 
mowa w pkt 1 i 2, podwyższa się o 1,0 pkt. 

2. Przy dodatkowym oczyszczaniu alkoholu etylowego rektyfikowanego wysokość 
ubytków, o których mowa w ust. 1, zmniejsza się o 0,25 pkt. 

3. Wydajność dobową dla poszczególnych gatunków rektyfikatów ustala się w oparciu o 
średnią godzinową wydajność pomnożoną przez 24. 

4. Przy odwadnianiu alkoholu etylowego dopuszczalne ubytki alkoholu etylowego wynoszą 
0,75% ilości alkoholu etylowego wprowadzonego do aparatu destylacyjnego, z tym że w 
przypadku stosowania metody sit molekularnych dopuszczalne ubytki wynoszą 1,0% 
ilości alkoholu etylowego wprowadzonego do urządzeń odwadniających. 

5. Do ubytków przy rektyfikacji i odwadnianiu alkoholu etylowego zalicza się również 
ubytki powstałe w laboratoriach zakładowych i przy pobieraniu prób z klosza alkoholu 
etylowego, związane z badaniem przebiegu tych procesów. 

II.1. Przy produkcji napojów spirytusowych i spirytusu butelkowanego dopuszczalne ubytki 
alkoholu etylowego, określone w przeliczeniu na alkohol etylowy 100% vol, zawarty w 
przekazanych do magazynu gotowych wyrobach, wynoszą: 

1) dla wódek, z wyłączeniem wymienionych w poz. 2  1,7%; 

2) dla wódek smakowych i ziołowych 2,3%; 
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3) dla okowit (wódek naturalnych) zbożowych 2,3%; 

4) dla okowit (wódek naturalnych) pozostałych 2,6%; 

5) dla brandy (weinbrand), brandy zbożowej, rumu i whisky (whiskey) 2,6%; 

6) dla napojów spirytusowych jałowcowych, kminkowych, 
anyżowych i gorzkich (bitter) 2,6%; 

7) dla napojów spirytusowych owocowych 3,3%; 

8) dla likierów, z wyłączeniem wymienionych w pkt 10 i 11         3,6%; 

9) dla kremów 4,3%; 

10) dla likierów z dodatkiem jajka 4,8%; 

11) dla likieru jajecznego (advocaat, avocat lub advokat) 
 i likieru z dodatkiem przetworów mlecznych 5,8%; 

12) dla spirytusu butelkowanego 2,0%. 

2. Dopuszczalne ubytki alkoholu etylowego, o których mowa w ust. 1, obejmują straty 
powstałe w cyklu produkcyjnym, niezależnie od ilości oddziałów produkcyjnych i ich 
lokalizacji, z wyłączeniem ubytków powstałych w czasie magazynowania (leżakowania) i 
wydawania półproduktów oraz maderyzacji alkoholu etylowego surowego. 

3. Do ubytków alkoholu etylowego w cyklu produkcyjnym zalicza się również: 

1) ubytki powstałe w laboratoriach zakładowych związane z badaniem przebiegu 
procesu produkcji; 

2) ubytki związane z likwidacją nienaprawialnych braków napojów spirytusowych i 
spirytusu butelkowanego. 

4. W przypadku niezakończonego cyklu produkcji napojów spirytusowych i spirytusu 
butelkowanego ustala się niżej wymieniony podział norm dopuszczalnych ubytków, o 
których mowa w ust. 1, przy czym dopuszczalne ubytki powstające w czasie sporządzania 
zestawu są ustalane od ilości alkoholu etylowego zawartego w przekazanym 
(sprzedanym) wyrobie, a dopuszczalne ubytki powstające w trakcie rozlewu - od ilości 
alkoholu etylowego zawartego w gotowych wyrobach przekazanych do magazynu: 

  
 

Poz. 
 

Napoje spirytusowe Sporządzenie 
zestawu w % 

Rozlanie 
zestawu w 
% 

1 
 
2 
 
3 
 
4 
 
5 
 
6 

wódki, z wyłączeniem wymienionych w poz.2 
 
wódki smakowe i ziołowe 
 
okowity (wódki naturalne) zbożowe 
 
okowity (wódki naturalne) pozostałe 
 
brandy (weinbrand), brandy zbożowa, rum i whisky (whiskey)
 
napoje spirytusowe jałowcowe, kminkowe, anyżowe i gorzkie 

0,5 
 
1,0 
 
1,0 
 
1,0 
 
1,0 
 
1,0 

1,2 
 
1,3 
 
1,3 
 
1,6 
 
1,6 
 
1,6 
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7 
 
8 
 
9 
 

10 
 

11 
 

 
12 

(bitter) 
 
napoje spirytusowe owocowe 
 
likiery, z wyłączeniem wymienionych w poz. 10 i 11 

 
kremy 
 
likiery z dodatkiem jajka 
 
likier jajeczny (advocaat, avocad lub advokat) i likier z 
dodatkiem przetworów mlecznych 
 
spirytus butelkowany 

 
 
1,5 
 
1,8 
 
1,75 
 
2,0 
 
2,5 
 

 
0,5 

 
 
1,8 
 
1,8 
 
2,55 
 
2,8 
 
3,3 
 

 
1,5 

 
 

III.1. Przy maderyzacji alkoholu etylowego surowego dopuszczalne ubytki alkoholu etylowego 
ustala się na każdy dzień maderyzacji, od objętości pobranego alkoholu etylowego 100% 
vol w wysokości: 
1) w naczyniach metalowych 0,09%; 
2) w naczyniach kamionkowych 0,075%. 

2. Okres trwania maderyzacji przyjęty do obliczania ubytków wynosi dla alkoholu 
etylowego surowego nie więcej niż: 
1) zbożowego 12 tygodni; 
2) owocowego 16 tygodni. 

3. Dopuszczalne ubytki alkoholu etylowego powstałe przy maderyzacji rozlicza się łącznie z 
ubytkami określonymi w części II w ust. 1. 

IV.1. Naturalne ubytki powstające w czasie magazynowania alkoholu etylowego, liczone w 
stosunku do objętości alkoholu etylowego 100% vol, nie mogą przekroczyć: 

1) w czasie przechowywania - 0,0007% od sumy dziennych pozostałości alkoholu 
etylowego; podstawą obliczenia tej sumy są dzienne stany alkoholu etylowego 
wykazywane w ewidencji magazynowej; 

2) przy przyjęciu alkoholu etylowego do magazynu: 
a) jeżeli przyjęcia dokonano sposobem wagowym - 0,05% od ilości określonej w 

dokumencie sprawdzenia i przyjęcia, przeliczonej w oparciu o urzędowe tabele 
alkoholometryczne na jednostki objętościowe; nie dotyczy to przyjęcia przy 
zastosowaniu wagi zbiornikowej, 

b) jeżeli przyjęcia dokonano sposobem objętościowym - 0,10% ilości ustalonej w 
cysternie, w której dostarczono alkohol etylowy, 

c) w przypadku przewodowego przemieszczenia alkoholu etylowego wewnątrz 
jednostki gospodarczej - 0,025% od ilości przyjętej ustalonej w dziale 
przyjmującym alkohol etylowy; 

3) przy wydawaniu alkoholu etylowego z magazynu: 

a) 0,09% od ilości wydanej, 

b) w przypadku przewodowego przemieszczenia alkoholu etylowego wewnątrz 
jednostki gospodarczej - 0,025% od ilości wydanej, ustalonej w dziale 
odbierającym alkohol etylowy. 
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2. Rozliczenia ubytków w magazynie alkoholu etylowego dokonuje się, porównując 
rzeczywisty ubytek wszystkich magazynowanych rodzajów alkoholu etylowego 
nieskażonego z sumą ubytków, wyliczoną na podstawie norm ustalonych w ust. 1. 

3. Przy magazynowaniu alkoholu etylowego skażonego stosuje się normy ubytków w 
wysokości ustalonej w ust. 1, liczone w stosunku do masy tego alkoholu etylowego, 
oddzielnie dla każdego alkoholu etylowego skażonego określonym skażalnikiem. 

4. Przepisów ust. 1 i 2 nie stosuje się do gorzelni rolniczych, w których magazynowanie 
alkoholu etylowego odbywa się w systemie magazynu zamkniętego. 

V.1. Przy magazynowaniu półproduktów zawierających alkohol etylowy (nalewów, soków 
owocowych konserwowanych alkoholem etylowym, alkoholu etylowego owocowego lub 
zestawów napojów spirytusowych, o których mowa w części II ust. 1 pkt 2-11) normy 
ubytków, liczone procentowo od sumy dziennych pozostałości alkoholu etylowego 
zawartego w półproduktach wynoszą: 

1) dla półproduktów o mocy do 25% vol przechowywanych w naczyniach drewnianych 
- 0,005%, a w naczyniach metalowych lub innych - 0,0025%; 

2) dla półproduktów o mocy powyżej 25% vol przechowywanych w naczyniach 
drewnianych i kamionkowych o pojemności do 600 litrów - 0,0115%, a w naczyniach 
drewnianych i kamionkowych o pojemności ponad 600 litrów - 0,01%; 

3) dla półproduktów o mocy powyżej 25% vol przechowywanych w naczyniach 
metalowych - 0,0018%. 

2. Przy leżakowaniu alkoholu etylowego owocowego, winnego, zbożowego lub specjalnego, 
normy ubytków alkoholu etylowego, liczone procentowo od sumy dziennych pozostałości 
wynoszą: 

1) w naczyniach drewnianych o pojemności do 600 litrów 0,0115%; 

2) w naczyniach o pojemności ponad 600 litrów: 

a) drewnianych 0,01%, 

b) metalowych 0,0018%; 

3) przy leżakowaniu whisky 0,03%. 

3. Podstawą obliczenia sumy dziennych pozostałości alkoholu etylowego zawartego w 
półproduktach, o których mowa w ust. 1 i 2, są ich dzienne stany wykazywane w 
ewidencji magazynowej. 

4. Przy wydawaniu z naczyń produkcyjnych półproduktów, o których mowa w ust. 1 i 2, 
stosuje się normy ubytków naturalnych, liczone w stosunku do wydanej ilości tych 
półproduktów w wysokości: 

1) dla nalewów na owoce świeże 10,0%; 

2) dla nalewów na owoce suszone 9,0%; 

3) dla soków owocowych konserwowanych alkoholem etylowym (morsów) 
o mocy do 25% vol 4,0%; 

4) dla soków owocowych konserwowanych alkoholem etylowym (morsów) 
o mocy od 25% do 70% vol 4,5%; 
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5) dla alkoholu etylowego owocowego i destylatów 3,0%. 

5. W magazynach półproduktów napojów spirytusowych, o których mowa w części II ust. 1 
pkt 2-11, ogólny ubytek magazynowy alkoholu etylowego zawartego we wszelkiego 
rodzaju półproduktach porównuje się z sumą dopuszczalnych ubytków alkoholu 
etylowego zawartego w tych półproduktach. Wyniki obrachunków przeprowadzonych w 
magazynach półproduktów nie mogą być kompensowane wynikami obrachunków 
przeprowadzonych w magazynach alkoholu etylowego lub w działach produkcyjnych, z 
wyjątkiem przypadku magazynowania (przechowywania) półproduktów w 
pomieszczeniach działów produkcyjnych napojów spirytusowych. 

VI. Ubytki alkoholu etylowego powstałe przy oddzielaniu osadów z półproduktów 
(opróżnienie naczyń) oraz w wyniku obróbki nowych naczyń drewnianych (ługowanie), a 
także przy płukaniu naczyń służących do transportu, jeżeli zostały ustalone w obecności 
pracownika szczególnego nadzoru podatkowego, uznaje się za dozwolone i rozlicza 
oddzielnie. 

VII. Przy magazynowaniu napojów spirytusowych i spirytusu butelkowanego normy ubytków 
naturalnych alkoholu etylowego z powodu stłuczki, liczone procentowo od objętości 
alkoholu etylowego 100% vol zawartego w wyrobach gotowych wydanych z magazynu, 
ustala się w wysokości nie wyższej niż 0,07%. Rozliczenia ubytków alkoholu etylowego z 
powodu stłuczki dokonuje się za okresy kwartalne. 

VIII. Ubytki alkoholu etylowego, których normy ustalono w częściach I-V, rozlicza się 
narastająco za okresy roczne. 

IX.1. Przy przewozie alkoholu etylowego, napojów spirytusowych lub ich półproduktów 
naturalny ubytek liczony w stosunku do wysłanej objętości alkoholu etylowego 100% vol 
nie może przekroczyć: 

1) w cysternach samochodowych 0,10%; 

2) w cysternach kolejowych 0,01% za każdy dzień przewozu; 

3) w innych naczyniach służących do transportu 0,04% za każdy dzień przewozu, 

przy czym dzień wysłania i dzień przyjęcia przesyłki liczy się jako jeden dzień przewozu. 

2. W przypadku przelewu wyrobów, o których mowa w ust. 1, do innych naczyń podczas 
przewozu, naturalny ubytek nie może przekroczyć 0,15% ilości przelanej, przy czym 
pierwszy i ostatni dzień przewozu tych wyrobów w tych samych naczyniach służących do 
transportu, liczy się jako jeden dzień. 

3. Normy dozwolonych ubytków ustalone w ust. 1 powiększa się o: 

1) 0,09 pkt - gdy pomiar był dokonany w zbiorniku dostawcy; 

2) 0,25 pkt - gdy pomiar był dokonany w zbiorniku odbiorcy, a wyrób dostarczono w 
cysternie; 

3) 0,35 pkt - gdy pomiar był dokonany w zbiorniku odbiorcy, a wyrób dostarczono w 
innych niż cysterna naczyniach służących do transportu. 

4. Naturalny ubytek powstający w czasie przewozu napojów spirytusowych i spirytusu w 
butelkach, liczony procentowo od objętości alkoholu etylowego 100% vol, nie może 
przekroczyć 0,04% ilości wyrobów pobranych do przewozu, ustalonej na podstawie 
dokumentu przewozu. 
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Załącznik nr 2 

MAKSYMALNE NORMY DOPUSZCZALNYCH UBYTKÓW PIWA 

I. 1. Maksymalne normy dopuszczalnych ubytków powstających w czasie produkcji piwa 
wynoszą: 

 

Piwo o zawartości ekstraktu w brzeczce 
podstawowej (stopnie Plato) 

 

Dopuszczalne ubytki ogółem % brzeczki 
gorącej 

 

do 15,0 20 

powyżej  15,0 22 

 
2. Normy dopuszczalnych ubytków, o których mowa w ust. 1, dzieli się na poszczególne 

fazy produkcyjne, właściwe dla browaru: warzelnia, fermentacja i leżakownia lub 
tankofermentory oraz rozlew, odrębnie dla każdego rodzaju piwa, z określeniem 
wskaźników procentowych rozlewu piwa do różnych naczyń służących do transportu. 

3. W przypadku schładzania brzeczki gorącej za pomocą tacy, normy ubytków ustalone w 
ust. 1, podwyższa się o 3 pkt. 

4. W przypadku pasteryzacji piwa w butelkach w browarze o rocznej produkcji do 20 tys. hl 
piwa, normy ubytków ustalone w ust. 1 podwyższa się o 3 pkt. 

5. Jeżeli w trakcie obrachunku miesięcznego zostanie stwierdzone, iż faktyczne wskaźniki 
procentowe rozlewu do butelek i beczek (lub innych pojemników) różnią się od 
przyjętych przy ustaleniu norm dopuszczalnych ubytków ogółem więcej niż o 5 pkt, 
podatnik dokonuje, za okres objęty obrachunkiem, korekty miesięcznych obrotów w 
ewidencji piwa gotowego, uwzględniając normy ubytków ustalonych przez właściwego 
naczelnika urzędu celnego przy rozlewie do różnych rodzajów naczyń. 

6. W przypadku sprzedaży brzeczki gorącej lub piwa będącego w toku produkcji ustalenie 
normy dopuszczalnego ubytku następuje przez odniesienie ubytków (zaników) fazowych 
do odpowiednich etapów produkcji, przebytych u sprzedającego. 

7. Do ubytków powstających w czasie produkcji piwa zalicza się również ubytki powstałe w 
laboratoriach zakładowych, związane z kontrolą produkcji i oceną wyrobów gotowych. 

II. 1. Dopuszczalne ubytki powstające przy magazynowaniu piwa w butelkach lub puszkach 
ustala się w wysokości nie większej niż 0,02% ilości wydanej z magazynu. Rozliczenia 
ubytków z powodu strat magazynowych dokonuje się za okresy kwartalne. 

2. Dopuszczalne ubytki powstające w czasie przewozu piwa w butelkach lub puszkach 
ustala się w wysokości nie większej niż 0,04% ilości piwa pobranego do przewozu, 
ustalonej na podstawie dokumentu przewozu. Ubytki te są rozliczane odrębnie dla każdej 
przesyłki piwa. 
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III. 1. Maksymalne normy dopuszczalnych ubytków powstające podczas przewozu piwa 
cysternami wynoszą: 

  

Czynności 
powodujące 

powstanie ubytku 
 

Jednostka 
miary 

 

 
Ubytki 
w % 

 

 
Podstawa odniesienia 

 

1) załadunek 
 
2) wyładunek 
 
 
3) wyładunek 
 
4) przewóz 
 

dm3 
 
dm3 
 
 
dm3 
 
dm3 
 

0,30 
 
0,30 
 
 
0,50 
 
0,20 
 

ilość nadana 
 
ilość ustalona w legalizowanym 
naczyniu 
służącym do transportu 
 
ilość przyjęta w zbiorniku odbiorcy 
 
ilość nadana 
 

 

1) norma ubytku naturalnego z tytułu załadunku (poz. 1 tabeli) przysługuje nadawcy; 

2) normę ubytku naturalnego z tytułu wyładunku (poz. 3 tabeli) stosuje się wówczas, 
gdy podczas przyjęcia przesyłki piwa nie można ustalić jego ilości w naczyniu 
służącym do transportu; ubytek dopuszczalny obliczony na podstawie tej normy 
należy porównać z różnicą między ilością piwa określoną w dokumencie przewozu a 
ilością tego piwa, określoną w dokumencie przyjęcia; 

3) normy ubytków ustalone w tabeli stosuje się niezależnie od pory roku, odległości i 
czasu przewozu. 

2. W razie konieczności przelania piwa podczas przewozu dopuszczalny ubytek nie może 
przekroczyć 0,3% ilości przelanej.
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Załącznik nr 3 

MAKSYMALNE NORMY DOPUSZCZALNYCH UBYTKÓW  
WYROBÓW WINIARSKICH 

 

I. 1. Maksymalne normy dopuszczalnych ubytków powstających w czasie produkcji wyrobów 
winiarskich wynoszą (w procentach): 

 
 

 Wina gronowe, 
wermuty 
gronowe 

Napoje fermentowane 

Faza 
i inne wina ze 
świeżych 
winogron 

miody pitne  

produkcji przyprawionych 
roślinami lub 
substancjami 

aromatycznymi 

trójniak, 
czwórniak dwójniak półtorak 

pozostałe 

I 

II 

3,0 

4,0 

 

3,5 

4,0 

5,0 

5,5 

5,5 

5,5 

3,0 

3,5 

 
 

2. I faza obejmuje cykl produkcyjny od sporządzenia nastawu do zakończenia procesu 
fermentacji i przekazania wyrobu winiarskiego na leżakownię. 
II faza obejmuje cykl produkcyjny od chwili przyjęcia wyrobu winiarskiego do 
leżakowni i zakończenia wszystkich czynności produkcyjnych oraz napełnienia 
opakowań jednostkowych. 

3. Wysokość ubytków należy obliczać w procentach: 

1) w I fazie od ilości nastawów obciągniętych i przekazanych do II fazy w okresie 
obrachunkowym, bez względu na to, w jakim okresie nastawy zostały 
sporządzone, z tym że objętość wyrobu winiarskiego w okresie fermentacji 
burzliwej może być większa od objętości ustalonej w nastawie maksymalnie o 3%; 

2) w II fazie od ilości otrzymanego wyrobu winiarskiego po zakończeniu fermentacji 
głównej, przyjętego do leżakowni oraz od zwiększających objętość dodatków; 

3) w przypadku stosowania dodatkowych procesów lub operacji technologicznych 
wymienionych w części II - od ilości wyrobu winiarskiego wziętego do dalszego 
przerobu. 
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4. Każda z faz procesu produkcyjnego podlega odrębnemu rozliczeniu, przy czym 
niewykorzystane dozwolone ubytki lub stwierdzone nadwyżki w jednej fazie nie mogą 
być wykorzystane na pokrycie nadmiernych ubytków w drugiej fazie. 

Niewykorzystane dozwolone ubytki lub stwierdzone nadwyżki w jednym rodzaju 
wyrobu winiarskiego, nie mogą być wykorzystane na pokrycie nadmiernych ubytków 
w innym rodzaju. 
Dozwolone ubytki niewykorzystane w roku obrachunkowym są przenoszone na 
następny rok w rzeczywistej wysokości, jednakże nie wyższej od wysokości 
dopuszczalnych ubytków, obliczonych od równocześnie przenoszonych ilości 
napojów. 

5. Przy produkcji wyrobów winiarskich z moszczu świeżego (niemagazynowanego), 
normy ubytków ustalone w ust. 1 dla I fazy produkcji podwyższa się o 0,8 pkt. 

6. Przy produkcji wyrobów winiarskich musujących, normy ubytków ustalone w ust. 1 
dla II fazy produkcji podwyższa się o 2 pkt. 

7. W przypadku stosowania uzupełniających procesów lub operacji technologicznych 
dopuszczalne ubytki ustalone w ust. 1 dla II fazy podwyższa się: 

1) przy maderyzacji o 1 pkt; 

2) przy gazowaniu o 2 pkt, 

od ilości wyrobów winiarskich wziętej do tych operacji. 

8. Przy ponownym przerobie wyrobów winiarskich, zwróconych z handlu lub z 
magazynu wyrobów gotowych, ustala się maksymalne dopuszczalne ubytki w 
wysokości 2% ilości przyjętej do przerobu. 

9. Przy sprzedaży (wysyłce) wyrobów winiarskich luzem, na zasadzie pisemnych 
uzgodnień między zainteresowanymi podatnikami, następuje podział ubytków II fazy, 
w zależności od zaawansowania procesu technologicznego u sprzedawcy. 

10. Przepis ust. 8 stosuje się również przy przerobie własnych wyrobów winiarskich. 

11. Do ubytków powstających przy produkcji wyrobów winiarskich zalicza się również 
ubytki powstałe w laboratoriach zakładowych, związane z kontrolą przebiegu 
produkcji i oceną wyrobów gotowych. 

II. 1. Maksymalne normy dopuszczalnych ubytków przy przerobie wyrobów winiarskich 
pochodzących z zakupu wynoszą: 

1) przy mieszaniu przez przepompowanie 0,10%; 

2) przy filtracji przez kartony filtracyjne lub ziemię okrzemkową 0,32%; 

3) przy wirowaniu 0,80%; 

4) przy ususzce w naczyniach drewnianych (miesięcznie) 0,12%; 

5) przy rozlewie wyrobów winiarskich do opakowań jednostkowych: 

a) na zimno 0,80%, 
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b) na gorąco 1,00%; 

6) przy wychładzaniu 0,85%; 

7) przy klarowaniu wyrobów winiarskich: 

a) bentonitem 0,80%, 

b) odbarwianiu (węgiel aktywowany) 1,00%, 

c) żelazocyjankiem potasu i innymi środkami 0,90%; 

8) przy pasteryzacji 0,25%; 

9) przy przerobie (kupażu, dosłodzeniu, wzmocnieniu, itp.) 0,40%; 

10) przy zdjęciu znad osadu 0,15%; 

11) przy gazowaniu 2,00%. 

2. Przy rozlewie wyrobów winiarskich gazowanych i musujących normy ubytków 
ustalone w ust. 1 pkt 5 podwyższa się o 0,5 pkt. 

3. Suma ubytków powstałych w wyniku wykonywania operacji technicznych i 
technologicznych, o których mowa w ust. 1, nie może przekraczać odpowiednich norm 
ustalonych dla II fazy produkcji. Przepis części I ust. 5 stosuje się odpowiednio. 

III. 1. Maksymalne normy dopuszczalnych ubytków powstających w czasie magazynowania 
wyrobów winiarskich w butelkach (stłuczka magazynowa) lub w innych 
opakowaniach jednostkowych, ustala się w wysokości nie większej niż 0,03% ilości 
wydanej z magazynu. Rozliczenia ubytków powstających w czasie magazynowania 
dokonuje się za okresy kwartalne. 

2. Dopuszczalne ubytki powstające w czasie przewozu wyrobów winiarskich w butelkach 
lub w innych opakowaniach jednostkowych, ustala się w wysokości nie większej niż 
0,04% ilości wyrobów winiarskich pobranych do przewozu, ustalonej na podstawie 
dokumentu przewozu. Ubytki te są rozliczane odrębnie dla każdej przesyłki wyrobów 
winiarskich. 

IV. 1. Maksymalne normy dopuszczalnych ubytków powstające podczas przewozu wyrobów 
winiarskich cysternami wynoszą: 

 Czynności 
powodujące 

powstanie ubytku 

 
Jednostka

miary 

 
Ubytki w 

% 
 

 
Podstawa odniesienia 

 

1) załadunek 
 
2) wyładunek 
 
 
3) wyładunek 
 
4) przewóz 

dm3 
 
dm3 
 
 
dm3 
 
dm3 

0,30 
 
0,30 
 
 
0,50 
 
0,20 

ilość nadana 
 
ilość ustalona w legalizowanym 
naczyniu służącym do transportu 

 
ilość przyjęta w zbiorniku odbiorcy 
 
ilość nadana 
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1) norma ubytku naturalnego z tytułu załadunku (poz. 1 tabeli) przysługuje nadawcy, 

jeżeli pomiar ilości nadanej został dokonany w naczyniu służącym do transportu; 
2) normę ubytku naturalnego z tytułu wyładunku (poz. 3 tabeli) stosuje się wówczas, gdy 

podczas przyjęcia przesyłki wyrobu winiarskiego nie można ustalić jego ilości w 
naczyniu służącym do transportu. Ubytek dopuszczalny obliczony na podstawie tej 
normy należy porównać z różnicą między ilością wyrobu winiarskiego określoną w 
dokumencie przewozu a ilością tego wyrobu określoną w dokumencie przyjęcia; 

3) zasadę określoną w pkt 2 stosuje się odpowiednio w przypadku wyładunku wyrobów 
winiarskich przewożonych transportem kolejowym; 

4) normy ubytków ustalone w tabeli obowiązują niezależnie od pory roku, odległości i 
czasu przewozu. 

2. W razie konieczności przelania wyrobu winiarskiego podczas przewozu, dopuszczalny 
ubytek nie może przekroczyć 0,3% ilości przelanej. 



Załącznik nr 4 
 

MAKSYMALNE NORMY DOPUSZCZALNYCH UBYTKÓW  
PALIW CIEKŁYCH 

I. 1. Maksymalne normy dopuszczalnych ubytków powstające w czasie magazynowania 
poszczególnych paliw ciekłych, wynoszą dla: 

1) olejów lekkich i preparatów oznaczonych kodami CN od 2710 11 11 do 
2710 11 90, oraz ich mieszanin z biokomponentami 0,0015%; 

2) olejów średnich oznaczonych kodami CN od 2710 19 11 do 2710 19 29 0,0014%; 
3) olejów ciężkich oznaczonych kodami CN od 2710 19 31 do 2710 19 69 

oraz ich mieszanin z biokomponentami, 0,0006%, 

- od sumy dziennych pozostałości paliw ciekłych; podstawą obliczenia tej sumy są dzienne stany 
paliw ciekłych wykazywane w ewidencji magazynowej. 

 
2. Maksymalne normy dopuszczalnych ubytków powstające w czasie przeładunku 
poszczególnych paliw ciekłych w składzie podatkowym, wynoszą dla: 
1) olejów lekkich i preparatów oznaczonych kodami CN od 2710 11 11 do 

2710 11 90, oraz ich mieszanin z biokomponentami 0,10%; 
2) olejów średnich oznaczonych kodami CN od 2710 19 11 do 2710 19 29 0,08%; 
3) olejów ciężkich objętych kodami CN od 2710 19 31 do 2710 19 69 

oraz ich mieszanin z biokomponentami, 0,04%, 

- od ilości paliw ciekłych poddanych przeładunkowi. 

3. Maksymalne normy dopuszczalnych ubytków powstające w czasie przyjęcia paliw ciekłych 
do magazynu, wynoszą dla: 

1) olejów lekkich i preparatów oznaczonych kodami CN od 2710 11 11 do 
2710 11 90, oraz ich mieszanin z biokomponentami  0,10%; 

2) olejów średnich oznaczonych kodami CN od 2710 19 11 do 2710 19 29 0,08%; 
3) olejów ciężkich oznaczonych kodami CN od 2710 19 31 do 2710 19 69 

oraz ich mieszanin z biokomponentami, 0,04%, 

- od ilości przyjętych paliw ciekłych. 

4. Maksymalne normy dopuszczalnych ubytków powstające w czasie wydania paliw ciekłych z 
magazynu, wynoszą dla:  
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1) olejów lekkich i preparatów oznaczonych kodami CN od 2710 11 11 do 
2710 11 90, oraz ich mieszanin z biokomponentami  0,10%; 

2) olejów średnich oznaczonych kodami CN od 2710 19 11 do 2710 19 29  0,08%; 
3) olejów ciężkich oznaczonych kodami CN od 2710 19 31 do 2710 19 69 

oraz ich mieszanin z biokomponentami, 0,04%, 

- od ilości wydanych paliw ciekłych. 

5. Ubytki paliw ciekłych, o których mowa w ust. 1- 4, rozlicza się narastająco za okresy roczne. 

II. 1. Maksymalne normy dopuszczalnych ubytków powstające w czasie przewozu paliw ciekłych, 
wynoszą dla: 

1) cystern samochodowych 0,10%; 
2) cystern kolejowych 0, 5%; 
3) innych naczyń służących do transportu 0,04% od ilości wysłanej za każdy dzień 

przewozu, przy czym dzień wysłania i dzień przyjęcia przesyłki liczy się jako jeden 
dzień przewozu paliw ciekłych. 

2. Maksymalne normy dopuszczalnych ubytków powstające w czasie transportu paliw ciekłych 
rurociągiem przesyłowym dalekosiężnym, wynoszą 0,06% od ilości wysłanej. 

3. Ubytki paliw ciekłych, o których mowa w ust. 2, rozlicza się narastająco za okresy roczne, 
łącznie dla wszystkich wysłanych w tym okresie paliw ciekłych, uwzględniając sumę 
stwierdzonych nadwyżek, bez względu na odbiorcę i rodzaj paliwa ciekłego. 

4. W przypadku przelania paliw ciekłych do innych naczyń w czasie przewozu, dopuszczalny 
ubytek nie może przekroczyć 0,20% ilości przelanej.” 
 



 1

Projekt wstępny 
 
 
 

ROZPORZĄDZENIE 
MINISTRA   FINANSÓW1) 

z dnia                                     2008 r. 

w sprawie znakowania i barwienia wyrobów energetycznych do celów 
stosowania zwolnień od akcyzy lub kontroli obrotu tymi wyrobami 

Na podstawie art. 86 ust. 3 ustawy z dnia                2008 r. o podatku akcyzowym 
(Dz. U. Nr       , poz.                ) zarządza się, co następuje: 

§ 1. Rozporządzenie określa: 
1) rodzaje substancji stosowanych do znakowania i barwienia wyrobów 

energetycznych; 
2) minimalne ilości substancji stosowanych do znakowania i barwienia, wyrażone w 

miligramach/litr (mg/l) wyrobu energetycznego, po których dodaniu wyrób uważa 
się za prawidłowo oznaczony i zabarwiony. 

§ 2. 1. Do znakowania wyrobów energetycznych, określonych w art. 86 ust. 1 
ustawy z dnia          2008 r. o podatku akcyzowym, zwanych dalej „wyrobami”, 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 wyrobów stosuje się, w przypadku ich wykorzystywania: 

1) na cele opałowe - substancję  Solvent Red 164 lub Solvent Red 19; 

2) do celów żeglugi (włączając rejsy rybackie) - substancję Solvent Blue 35. 

3. Przez prawidłowo oznaczony i zabarwiony wyrób rozumie 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 9,00 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; 

                                              
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) wyrobów określonych w ust. 2 pkt 2, wyrób do którego dodano znacznik w ilości 
nie mniejszej niż 6,0 mg/l lecz nie przekraczającej 9,00 mg/l znakowanego wyrobu 
i barwnik Solvent Blue 35 w ilości nie mniejszej niż 6,0 mg/l barwionego wyrobu. 

§ 3. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2009 r.2) 

MINISTER FINANSÓW 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                              
2 Niniejsze rozporządzenie było poprzedzone rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 30 maja 2005 r. w 

sprawie znakowania i barwienia paliw silnikowych oraz olejów opałowych dla celów kontroli obrotu  (Dz. U. 
Nr 96, poz. 815 i Nr 239, poz. 2014), które traci moc z dniem wejścia w życie niniejszego rozporządzenia 



Projekt wstępny 

ROZPORZĄDZENIE 

MINISTRA FINANSÓW1) 
z dnia                 2008 r. 

 

w sprawie prowadzenia ewidencji energii elektrycznej 

 
Na podstawie art. 87 ust. 6 ustawy z dnia ............. 2008 r. o podatku akcyzowym (Dz. U. 
Nr....., poz. .....................) zarządza się, co następuje: 

§ 1. Rozporządzenie określa sposób prowadzenia ewidencji ilościowej energii 
elektrycznej. 
 

§ 2. Podmioty, o których mowa w art. 87 ust. 1 i 2 ustawy z dnia  .......  2007 r. o podatku  
akcyzowym (Dz. U. Nr ......, poz. ...) zwane dalej „podmiotami” prowadzą ewidencję danych, 
o których mowa w art. 87 ust. 3, zwaną dalej „ewidencją”. 
 

§ 3. Wpisy do ewidencji dokonywane są z dokładnością do 0,001 MWh. 
 

§ 4. 1. Ewidencja może być prowadzona: 
 1) w formie książkowej; 

2) z zastosowaniem technik elektronicznego przetwarzania danych. 
2. W przypadku gdy ewidencja prowadzona będzie w formie książkowej, każda strona 

ewidencji jest przeszyta, numerowana, parafowana przez podmiot obowiązany do 
prowadzenia ewidencji  oraz opatrzona pieczęcią właściwego naczelnika urzędu celnego 
wykonującego zadania w zakresie akcyzy na terytorium kraju.  

3. W przypadku gdy ewidencja prowadzona będzie z zastosowaniem technik 
elektronicznego przetwarzania danych: 

1) podmioty muszą posiadać szczegółową pisemną instrukcję obsługi programu 
komputerowego wykorzystywanego do prowadzenia ewidencji, 

2) stosowany program komputerowy zapewnia wgląd w treść dokonywanych zapisów i 
przechowywanie danych w sposób chroniący je przed zatarciem lub zniekształceniem, 
uniemożliwia usuwanie dokonanych zapisów i pozwala na drukowanie zapisów w 
porządku chronologicznym. 

 
§ 5. 1. Podmiot obowiązany do prowadzenia ewidencji wykazuje na bieżąco produkcję, 

dostarczenie, zakup, stratę albo zużycie na własne potrzeby energii elektrycznej. Przez 
bieżące wykazanie rozumie się dokonywanie zapisów w dniu wystąpienia zdarzeń 
uzasadniających dokonanie stosownych zapisów, w dniu wystąpienia zdarzeń 
uzasadniających dokonanie stosownych wpisów do ewidencji lub najpóźniej w dniu 
ujawnienia tych zdarzeń. Wpisów do ewidencji dokonuje się bezpośrednio po zakończeniu 
czynności podlegającej wpisaniu. 

2. Podmiot obowiązany do prowadzenia ewidencji ostatniego dnia każdego miesiąca 
dokonuje podsumowania wyprodukowanej, dostarczonej, zakupionej, straconej albo zużytej 

                                                           
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). 



na własne potrzeby energii elektrycznej. Podsumowanie miesiąca odpowiada miesięcznemu 
zamknięciu ewidencji.   

 
 § 6. Ewidencja bez względu na formę jej prowadzenia, powinna być przechowywana do 
celów kontroli przez okres 5 lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym została 
sporządzona. 

 
§ 7. Podmiot udostępnia ewidencję na każde żądanie właściwego naczelnika urzędu 

celnego. 
 
§ 8. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem ...........  

 

 
MINISTER FINANSÓW 

 

 

 

 

 

 

 



Projekt wstępny 

 

ROZPORZĄDZENIE 
MINISTRA    FINANSÓW1) 

z dnia                                         2008 r. 

w sprawie metod ustalania parametrów służących do określenia podstawy 
opodatkowania piwa 

 

 

Na podstawie art. 90 ust. 5 ustawy z dnia                      2008 r. o podatku 
akcyzowym (Dz. U. Nr     , poz.       ) zarządza się, co następuje: 

§ 1. 1. Przy ustalaniu podstawy opodatkowania piwa za 1 stopień Plato uważa się 
1 % m/m ekstraktu brzeczki podstawowej, obliczony na podstawie zawartości 
alkoholu oraz ekstraktu rzeczywistego w gotowym wyrobie. 

2. Zawartość ekstraktu brzeczki podstawowej oblicza się z dokładnością do 0,1%. 

3. Przez użyte w rozporządzeniu określenia: 

1) zawartość alkoholu – rozumie się stężenie alkoholu etylowego w gotowym 
wyrobie wyrażone w procentach m/m lub v/v, odpowiadające gęstości destylatu 
otrzymanego po destylacji próbki piwa, oznaczone w sposób określony w ust. 4, 

2) ekstrakt rzeczywisty – rozumie się zawartość ekstraktu w gotowym wyrobie 
wyrażoną w procentach m/m, odpowiadającą gęstości próbki piwa zmierzonej po 
destylacji, oznaczoną w sposób określony w ust. 4, 

3) ekstrakt brzeczki podstawowej – rozumie się wyrażoną w procentach m/m 
teoretyczną zawartość ekstraktu brzeczki piwnej, obliczoną na podstawie zawartości 
alkoholu oraz ekstraktu rzeczywistego w gotowym wyrobie, oznaczoną w sposób 
określony w ust. 4, z zastrzeżeniem ust. 5. 

4. 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. 

 
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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5. W przypadku wyrobów będących mieszaniną piwa i napojów bezalkoholowych 
objętych pozycją CN 2206 00, w których rzeczywista zawartość alkoholu przekracza 
0,5 % objętości, zawartość ekstraktu brzeczki podstawowej obliczoną w sposób 
określony w ust. 4, pomniejsza się o zawartość ekstraktu odpowiadającego dodanym 
po zakończeniu fermentacji substancjom, w szczególności słodzącym, aromatycznym i 
regulującym kwasowość. 
 
§ 2. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2009 r.2) 

 
 
 
 

MINISTER FINANSÓW 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2)  Niniejsze rozporządzenie było poprzedzone rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia z dnia 31 marca 
2004 r.  w sprawie sposobu ustalania podstawy opodatkowania piwa  (Dz. U. Nr 70, poz. 635), które traci moc z 
dniem wejścia w życie niniejszego rozporządzenia. 



 Projekt wstępny                        
 

ROZPORZĄDZENIE 
MINISTRA FINANSÓW1) 

z dnia                        2008 r. 
w sprawie przekazywania informacji o wielkości sprzedaży  papierosów oznaczonych 

maksymalną ceną detaliczną 
 

 Na  podstawie  art.  95 ust. 12 ustawy z ............   o podatku akcyzowym (Dz. U. Nr ..., 
poz. ....)    zarządza się, co następuje: 
 
§ 1. 1. Producenci, podmioty dokonujące nabycia wewnątrzwspólnotowego oraz importerzy 
są obowiązani do sporządzania i przekazywania ministrowi właściwemu do spraw finansów 
publicznych informacji o wielkości  sprzedaży, w okresie 10 miesięcy ( od 1 stycznia do 31 
października) danego roku kalendarzowego,  poszczególnych marek papierosów oznaczonych 
maksymalną ceną detaliczną, o której mowa w art. 95 ust. 6 ustawy, w terminie do dnia 8 
listopada  danego roku kalendarzowego,  którego informacja dotyczy. 
 
     2. Informacja o której mowa w ust. 1 przekazywana jest w formie tabeli, sporządzonej wg 
poniższego wzoru: 

Firma Marka 
papierosów 

Urząd celny * Ilość papierosów 
w paczce  

Maksymalna 
cena detaliczna  
w PLN 
wydrukowana na 
pojedynczym 
opakowaniu 
papierosów 
(paczce) 

Wielkość  
sprzedaży, w 
okresie 10 
miesięcy danego 
roku 
kalendarzowego, 
poszczególnych  
marek 
papierosów  w 
tysiącach sztuk  

*należy wpisać urząd celny, w którym złożono deklarację podatkową lub zgłoszenie celne 
dotyczące przedmiotowych papierosów 

 
   3. Informację, o której mowa w ust. 2 należy przekazywać do Ministerstwa Finansów w 
formie papierowej, po jej uprzednim podpisaniu i opatrzeniu klauzulą „za zgodność ze stanem 
faktycznym” oraz w formie elektronicznej na adres udostępniony przez organy celne.  
 
§ 2. Rozporządzenie ma zastosowanie po raz pierwszy do informacji, o wielkości sprzedaży 
poszczególnych marek papierosów oznaczonych maksymalną ceną detaliczną, sporządzonych 
za 2008 r.   
  
§ 3.  Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2009 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). 
 



Projekt wstępny 
 

 
ROZPORZĄDZENIE  

MINISTRA FINANSÓW1) 
 

z dnia .............................. 2008 r.  
w sprawie wzoru deklaracji o wysokości akcyzy wpłacanej przez płatnika 

 
 
 
Na podstawie art. 99 ust. 3  ustawy z dnia .......... 2008 r. o podatku akcyzowym (Dz. U.  Nr 
..., poz. ...) zarządza się, co następuje:   

 

§ 1. Wzór deklaracji o wysokości akcyzy wpłacanej przez płatnika określa załącznik do roz-
porządzenia. 

§ 2. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2009 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). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



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). 

       Projekt wstępny 

ROZPORZĄDZENIE 
MINISTRA FINANSÓW1) 

z dnia ........................ 2008 r. 

w sprawie zwrotu akcyzy w przypadku dostawy wewnątrzwspólnotowej albo eksportu 
samochodu osobowego 

 
Na podstawie art. 103 ust. 6  ustawy z dnia ........... 2008 r. o podatku akcyzowym (Dz. U.  
Nr .....poz. ....) zarządza się, co następuje: 
 

§ 1. Rozporządzenie określa: 
 1) rodzaje dokumentów potwierdzających dostawę wewnątrzwspólnotową albo eksport 

samochodów osobowych; 
2) szczegółowe warunki i tryb zwrotu akcyzy od samochodu osobowego; 
3) minimalną kwotę zwrotu akcyzy; 
4) wniosek o zwrot akcyzy z tytułu dostawy wewnątrzwspólnotowej albo eksportu 

samochodu osobowego 
5) terminy zwrotu akcyzy. 

§ 2. 1. Dokumentami potwierdzającymi dostawę wewnątrzwspólnotową albo eksport 
samochodów osobowych, w przypadku gdy przewóz jest zlecany przewoźnikowi lub 
spedytorowi, z zastrzeżeniem ust. 2, są: 
 1) dokumenty przewozowe lub ich kopie otrzymane od przewoźnika lub spedytora 

odpowiedzialnego za wywóz z terytorium kraju, z których jednoznacznie wynika, że 
samochody osobowe zostały dostarczone do miejsca ich przeznaczenia na terytorium 
państwa członkowskiego albo terytorium państwa trzeciego; 

 2) kopia faktury dostawy; 
 3) specyfikacja dostawy, jeżeli nie jest zawarta w fakturze. 

2. W przypadku dostawy wewnątrzwspólnotowej albo eksportu realizowanych bez 
udziału przewoźnika lub spedytora, przy użyciu własnego środka transportu, podmiot, który 
dokonał dostawy wewnątrzwspólnotowej albo eksportu powinien złożyć pisemne 
oświadczenie o terminie i sposobie wywozu, miejscu dostarczenia samochodu osobowego 
poza terytorium kraju. 

3. W przypadku gdy dokumenty, o których mowa w ust. 1 i 2, nie potwierdzają 
wykonania dostawy wewnątrzwspólnotowej albo eksportu samochodów osobowych, 
potwierdzenie takiej dostawy albo eksportu może nastąpić poprzez przedłożenie innych 
dokumentów wskazujących, że została ona zrealizowana, w szczególności:  
1)   korespondencji handlowej; 
 2) dokumentu dotyczącego ubezpieczenia lub frachtu; 
 3) dokumentu potwierdzającego zapłatę za wykonaną dostawę wewnątrzwspólnotową albo 

eksport. 

§ 3. 1. Zwrot akcyzy zapłaconej na terytorium kraju następuje na pisemny wniosek 
podmiotu składany do właściwego naczelnika urzędu celnego w ciągu roku od dnia 
dokonania dostawy wewnątrzwspólnotowej albo eksportu samochodu osobowego. 

2. Do wniosku o którym mowa w ust. 1 dołącza się w szczególności 



1) dokumenty potwierdzające dokonanie czynności o których mowa w § 2; 
2) dowód potwierdzający zapłatę akcyzy na terytorium kraju lub fakturę z wykazaną 

kwotą akcyzy. 
 
§ 4. Kwota wnioskowanego zwrotu akcyzy z tytułu dostawy wewnątrzwspólnotowej albo 

eksportu samochodu osobowego nie może być niższa niż kwota stanowiąca równowartość w 
złotych 10 euro wg średniego kursu euro ogłaszanego przez Narodowy Bank Polski z dnia 
złożenia wniosku. 

§ 5. 1. Zwrot akcyzy dokonywany jest w gotówce lub na rachunek bankowy podmiotu, o 
którym mowa w § 3 ust. 1, w terminie 30 dni od dnia złożenia kompletnego wniosku. W 
przypadku gdy zasadność zwrotu akcyzy wymaga przeprowadzenia dodatkowego 
postępowania wyjaśniającego, zwrot następuje w terminie 90 dni od dnia złożenia wniosku. 

2.  Właściwy naczelnik urzędu celnego, uwzględniając wniosek o zwrot akcyzy, 
obowiązany jest ostemplować pieczęcią urzędu celnego oraz przedziurkować  każdy 
dokument dołączony do wniosku o zwrot akcyzy w celu uniknięcia ponownego ich użycia. 

3. Po dokonaniu zwrotu akcyzy, o którym mowa w ust. 1, właściwy naczelnik urzędu 
celnego niezwłocznie zwraca podmiotowi ostemplowane oraz przedziurkowane dokumenty 
dołączone do wniosku  o zwrot akcyzy  

 
§ 6.  Zwrot akcyzy z tytułu dostawy wewnątrzwspólnotowej albo eksportu samochodu 

osobowego dokonywany jest w złotych polskich w gotówce lub na rachunek bankowy 
podatnika wskazany we wniosku o zwrot akcyzy. W przypadku gdy zwrot akcyzy 
dokonywany jest na rachunek podatnika mającego siedzibę lub miejsce zamieszkania w 
państwie członkowskim, koszty związane z dokonaniem tego zwrotu ponosi podatnik. 

 
§ 6.  Wzór wniosku o zwrot akcyzy, o którym mowa § 3 ust. 1, stanowi Załącznik do 

rozporządzenia.  

§ 7. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem .............. 

 

         MINISTER FINANSÓW 

 

 
 
 



Załącznik do rozporządzenia Ministra Finansów  
z dnia ......…………..2008 r.. (poz.  ......) 

 
Nr ewidencyjny wniosku 

       Data wpływu 
 
 

Wniosek o zwrot akcyzy od samochodu osobowego  
 
1 Nazwisko i imiona osoby fizycznej lub nazwa firmy będącej podatnikiem:  

 
 
Dokładny adres zamieszkania /siedziby: 
Ulica i numer domu: 
                                        
                                        

Kod pocztowy, miejscowość i kraj: 
                                        

2 

                                        

3 Nazwa i adres urzędu celnego, którego naczelnik dokonał rozliczenia i zapłaty akcyzy z tytułu ostatniej 
czynności podlegającej opodatkowaniu, której przedmiotem był ten samochód. 
 
 
 

 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: 

5 



6 
Załączone dokumenty:                  

1) dokumenty potwierdzające zapłatę na terytorium kraju akcyzy za dostarczony 
wewnątrzwspólnotowo albo eksportowany samochód osobowy: 

 

 

 

2) dokumenty dotyczące dostawy samochodu osobowego do państwa członkowskiego (w przypadku 
dostawy wewnątrzwspólnotowej): 

 

 

 
3) dokumenty potwierdzające wywóz samochodu osobowego z terytorium kraju poza obszar celny 
Wspólnoty Europejskiej (w przypadku eksportu): 
 
 

 
Dane dotyczące poszczególnych dostaw samochodu osobowego: 

Lp. Nazwa grupy 
wyrobu 

Nazwa, adres odbiorcy 
samochodu osobowego 
 

Data i numer 
faktury  
 

Kwota do 
zwrotu 
 

Uwagi 
naczelnika 
urzędu 
celnego  

7 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

      

    Razem   
10 Podatnik: 

1)  oświadcza, że opis podany w  tym wniosku jest prawdziwy 
2)  oświadcza, iż zna przepisy zobowiązujące do zwrotu nienależnie otrzymanych kwot zwrotu 

podatku akcyzowego  
 



 
……................... …………………..................                    ...................................... 

Data                    Miejscowość    Podpis podatnika  

Objaśnienia: 

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 rubrykach typu ⊔⊔⊔⊔⊔ wstawia się nie więcej niż jeden znak (literę, cyfrę itp



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). 

 



Projekt wstępny 
 

ROZPORZĄDZENIE 
MINISTRA FINANSÓW1) 

 
z dnia .............................. 2008  r.   

 
w sprawie wzoru informacji podsumowującej o dokonanych nabyciach i dostawach  

wewnątrzwspólnotowych samochodów osobowych 
 
 

Na podstawie art. 104 ust. 4 ustawy z dnia .......... 2008 r. o podatku akcyzowym (Dz. U. Nr ......, poz. ....) 
zarządza się, co następuje:   
 
§ 1. Określa się wzór informacji podsumowującej o dokonanych przez podmioty nabyciach wewnątrzwspól-
notowych i dostawach wewnątrzwspólnotowych samochodów osobowych w ramach prowadzonej działalno-
ści gospodarczej oraz korekty tej informacji, stanowiący załącznik do rozporządzenia.  

 
§ 2. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2009 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). 
 



Załącznik do rozporządzenia Ministra Finansów  
z dnia ..........      2008 r. (poz.  .......) 

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

INFORMACJA PODSUMOWUJĄCA / KOREKTA INFORMACJI PODSUMOWUJĄCEJ 1)                  

O DOKONANYCH NABYCIACH / DOSTAWACH 1) WEWNĄTRZWSPÓLNOTOWYCH 
SAMOCHODÓW OSOBOWYCH 

 za 
2. Kwartał 
 

3. Rok 

 
Podstawa prawna:                 Art. 104 ust. 1 i ust. 3 ustawy z dnia ......... 2008 r. o podatku akcyzowym (Dz. U. Nr ......, poz. ....)  
Termin składania informacji: Do 25 dnia miesiąca następującego po kwartale, za który składana jest informacja.  
Termin składania korekty:     Niezwłocznie po stwierdzeniu błędów w złożonych informacjach. 
Miejsce składania:                Urząd celny kierowany przez naczelnika właściwego ze względu na miejsce wykonywania czynności 

podlegających opodatkowaniu;  
jeżeli czynności te wykonywane są na terenie objętym zakresem działania dwóch lub więcej naczel-
ników urzędów celnych, wówczas osoby prawne oraz jednostki organizacyjne niemające osobowości 
prawnej składają deklaracje w urzędzie celnym kierowanym przez naczelnika właściwego ze wzglę-
du na siedzibę podmiotu, a osoby fizyczne – w urzędzie celnym kierowanym przez naczelnika wła-
ściwego ze względu na adres zamieszkania osoby fizycznej; jeżeli właściwym organem podatkowym 
jest Naczelnik Urzędu Celnego I w Warszawie, wówczas miejscem składania jest Urząd Celny I w 
Warszawie. 

A. RODZAJ I MIEJSCE SKŁADANIA INFORMACJI PODSUMOWUJĄCEJ / KOREKTY INFORMACJI 
PODSUMOWUJĄCEJ 

4. Formularz jest składany jako informacja podsumowująca / korekta informacji podsumowującej 1)  
(zaznaczyć właściwy kwadrat) 
  
         1. o dokonanych nabyciach wewnątrzwspólnotowych               2. o dokonanych dostawach wewnątrzwspólnotowych 
 
W przypadku korekty podać numery pól, w których informacje ulegają zmianie ................................................................... 
 

 

5. Urząd celny, do którego adresowana jest informacja podsumowująca / korekta informacji podsumowującej 1) 

 
          
  

B. DANE PODMIOTU  
                       *- 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. REGON 
 

 

9.  NIP  

B. 2. ADRES SIEDZIBY* / ZAMIESZKANIA** 
 

10. Kraj 
 

11. Województwo 12. Powiat 

13. Gmina 
 

14. Ulica 15. Nr domu 16. Nr lokalu 

 

17. Miejscowość 
 

18. Kod pocztowy 19. Poczta 20. Adres e-mail i nr telefonu 



C. DANE IDENTYFIKACYJNE ODBIORCY W PRZYPADKU DOSTAWY WEWNĄTRZWSPÓLNOTOWEJ                   
/ DOSTAWCY W PRZYPADKU NABYCIA WEWNĄTRZWSPÓLNOTOWEGO 1) 

 
 21. Nazwa podmiotu* /imię i nazwisko**  

( *- dotyczy podmiotów niebędących osobami fizycznymi       
 **- dotyczy podmiotów będących osobami fizycznymi) 
.................................................................................................

.................................................................................................

.................................................................................................
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22. Adres siedziby* /adres zamieszkania** 
( *- dotyczy podmiotów niebędących osobami fizycznymi       
 **- dotyczy podmiotów będących osobami fizycznymi) 
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D. DANE DOTYCZĄCE SAMOCHODÓW OSOBOWYCH BĘDĄCYCH PRZEDMIOTEM NABYCIA 
WEWNĄTRZWSPÓLNOTOWEGO / DOSTAWY WEWNĄTRZWSPÓLNOTOWEJ 1) 

 
Lp. Marka, model, rok produkcji  Pojemność skokowa  silnika 

(w cm 3) 
Ilość  

(w szt. ) 
Wartość 2)  

(w zł) 
     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

  

Łączna wartość nabycia wewnątrzwspólnotowego / dostawy wewnątrzwspólnotowej 1) 23.                                                      zł 



E. DATA I PODPIS SKŁADAJĄCEGO INFORMACJĘ / KOREKTĘ 1) 

 
 
 

24. Data wypełnienia formularza (dzień – miesiąc –  rok) 25. Podpis 
 
 

 

F. ADNOTACJE URZĘDU CELNEGO  

26. Uwagi urzędu celnego 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

27. Identyfikator przyjmującego formularz 
 
 
 
 

28. Podpis  przyjmującego formularz 

 
1) – niepotrzebne skreślić  

(niniejszy formularz może być składany w charakterze informacji lub korekty informacji. W przypadku korekty infor-
macji należy wypełnić wszystkie pola. Informację składa się odrębnie dla nabycia wewnątrzwspólnotowego i dostawy 
wewnątrzwspólnotowej). 

 
2) – wszystkie wartości (podstawy opodatkowania) zaokrągla się do pełnych złotych w ten sposób, że końcówki kwot wy-

noszące mniej niż 50 groszy pomija się, a końcówki kwot wynoszące 50 i więcej groszy podwyższa się do pełnych zło-
tych – 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.). 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Projekt wstępny 

ROZPORZĄDZENIE 
MINISTRA FINANSÓW 1) 

z dnia .................. 

w sprawie oznaczania wyrobów akcyzowych znakami akcyzy 
 

Na podstawie art. 115 ust. 3, art. 118 ust. 1, art. 119 ust. 4, art. 121 ust. 6, art. 122 ust. 6, 
art. 125, art. 127 ust. 7, art. 128 ust. 5, art. 133, art. 134 ust. 5 ustawy z dnia ........................... 
o podatku akcyzowym (Dz. U. Nr .................) zarządza się, co następuje: 

§ 1. Rozporządzenie określa: 
1) zwolnienia niektórych wyrobów akcyzowych z obowiązku oznaczania znakami akcyzy 

oraz tryb i warunki ich stosowania; 
2) postacie znaków akcyzy umieszczanych na opakowaniach jednostkowych 

importowanych, nabywanych wewnątrzwspólnotowo i wytworzonych na terytorium kraju 
wyrobów tytoniowych, spirytusowych i winiarskich, ich wzory i elementy znaków 
akcyzy; 

3) kryteria jakościowe znaków akcyzy; 
4) szczegółowe sposoby nanoszenia znaków akcyzy na typowe opakowania jednostkowe dla 

wyrobów tytoniowych, spirytusowych i winiarskich; 
5) wzór wniosku o wskazanie sposobu nanoszenia znaków akcyzy na nietypowe opakowania 

jednostkowe wyrobów akcyzowych; 
6) szczegółowe przypadki, w których znaki akcyzy mogą być zdjęte z opakowań 

jednostkowych wyrobów akcyzowych lub z wyrobów akcyzowych, tryb i warunki 
zdejmowania znaków akcyzy, wzór wniosku o zdjęcie znaków akcyzy; 

7) termin składania wstępnego zapotrzebowania na znaki akcyzy oraz wzór wstępnego 
zapotrzebowania na znaki akcyzy; 

8) wysokość kwot stanowiących wartość podatkowych znaków akcyzy, wysokość kwot 
wpłacanych na pokrycie kosztów wytworzenia podatkowych znaków akcyzy oraz 
wysokość należności z tytułu sprzedaży legalizacyjnych znaków akcyzy; 

9) wzór wniosku o wydanie oraz sprzedaż znaków akcyzy oraz o wydanie upoważnień 
do odbioru znaków akcyzy oraz wzór upoważnienia; 

10) szczegółowy wykaz i sposób składania dokumentów załączanych przez wnioskodawcę 
do wniosku o wydanie oraz sprzedaż znaków akcyzy; 

11) 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; 

12) zakres i termin dokonywania rozliczeń znaków akcyzy pomiędzy importerem, podmiotem 
dokonującym nabycia wewnątrzwspólnotowego oraz przedstawicielem podatkowym 
a podmiotem mającym siedzibę poza terytorium kraju, jak również właścicielem 
wyrobów akcyzowych, o którym mowa w art. 9 ust. 4 a podmiotem prowadzącym skład 
podatkowy; 

13) sposób zwrotu znaków akcyzy; 
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14) normy dopuszczalnych strat znaków akcyzy powstałych w procesie oznaczania 
w stosunku do łącznej liczby znaków wykorzystanych w ciągu miesiąca kalendarzowego 
do oznaczania wyrobów akcyzowych; 

15) zespół czynności, które składają się na proces oznaczania wyrobów akcyzowych znakami 
akcyzy. 

 
§ 2. Zwalnia się do dnia 31 grudnia 2010 r. z obowiązku oznaczania znakami akcyzy: 
1) importowane, nabywane wewnątrzwspólnotowo i wytworzone na terytorium kraju 

wyroby akcyzowe inne niż określone w art. 114 ustawy z dnia .............. o podatku 
akcyzowym, zwanej dalej "ustawą", wymienione w załączniku nr 1 do rozporządzenia; 

2) wytworzone na terytorium kraju wyroby akcyzowe, wymienione w załączniku nr 3 
do ustawy, zwolnione od akcyzy; 

3) importowane, nabywane wewnątrzwspólnotowo i wytworzone na terytorium kraju 
wyroby akcyzowe, wymienione w załączniku nr 3 do ustawy, objęte zerową stawką 
akcyzy. 

 
§ 3.1. Zwalnia się do dnia 31 grudnia 2010 r. z obowiązku oznaczania znakami akcyzy 
wyroby wytworzone 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) 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. 
 
§ 4.1.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. 
 
§ 5.1.Banderole zawierają w szczególności oznaczenie serii, numer ewidencyjny, dane 
o rodzaju i ilości wyrobu w opakowaniu jednostkowym oraz datę ich wytworzenia. 
2.Wzory banderol podatkowych określa załącznik nr 2 do rozporządzenia. 
3.Wzory banderol legalizacyjnych określa załącznik nr 3 do rozporządzenia. 
4.Kryteria jakościowe, jakim powinny odpowiadać banderole określa załącznik nr 4 do 
rozporządzenia. 
 
§ 6.1.Banderole są nanoszone na opakowania jednostkowe wyrobów akcyzowych, w sposób 
określony w załączniku nr 5 do rozporządzenia, z tym że banderole legalizacyjne 
są nanoszone na opakowania jednostkowe w istniejącym stanie. 
2.Wzór wniosku o wskazanie sposobu nanoszenia banderol na nietypowe opakowania 
jednostkowe wyrobów akcyzowych, inne niż wymienione w załączniku nr 5 do 
rozporządzenia, określa załącznik nr 6 do rozporządzenia. 
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§ 7.1.Banderole naniesione na opakowania jednostkowe wyrobów akcyzowych, 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 przeznaczone są na eksport lub do dostawy wewnątrzwspólnotowej. 
2.Zdjęcia banderol dokonuje się po pisemnym powiadomieniu właściwego naczelnika urzędu 
celnego o zamiarze zdjęcia banderol, 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. 
3.Pisemne powiadomienie, o którym mowa w ust. 2 zawiera informacje o rodzaju i ilości 
wyrobów akcyzowych, z których mają być zdjęte banderole oraz o terminie zdjęcia banderol i 
wydania wyrobów akcyzowych. 
4.Zdjęcie banderol odbywa się pod nadzorem właściwego naczelnika urzędu celnego. 
5.Zdjęcie banderol potwierdza się protokołem sporządzonym przez dwie osoby 
reprezentujące wnioskodawcę albo przez jedną osobę, jeżeli zapewnienie reprezentacji 
dwuosobowej nie jest możliwe, oraz przez obecnego przy tych czynnościach pracownika 
urzędu celnego.  
6.Protokół potwierdzający zdjęcie banderol powinien określać miejsce, datę, 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 nich 
uczestniczących oraz ich podpisy. 
7.Protokół potwierdzający zdjęcie banderol przekazywany jest do wytwórcy banderol w 
przypadku, gdy banderole zdjęte z opakowań jednostkowych wyrobów akcyzowych zwracane 
są wytwórcy, natomiast w przypadku zniszczenia zdjętych banderol przekazywany wraz z 
protokołem zniszczenia banderol do właściwego naczelnika urzędu celnego.  
8.Wzór wniosku o zdjęcie banderol określa załącznik nr 7 do rozporządzenia. 
 
§ 8. 1.Podmiot obowiązany do oznaczania wyrobów akcyzowych znakami akcyzy składa w 
urzędzie obsługującym ministra właściwego do spraw finansów publicznych wstępne 
zapotrzebowanie na banderole na rok kalendarzowy w terminie do dnia 30 października roku 
poprzedzającego rok, na który składane jest wstępne zapotrzebowanie.  
2.Wzór wstępnego zapotrzebowania określa załącznik nr 8 do rozporządzenia. 
 
§ 9.1.Wysokość kwot stanowiących wartość banderol podatkowych wpłacanych w celu ich 
otrzymania określa załącznik nr 9 do rozporządzenia. 
2.Wysokość kwot wpłacanych na pokrycie kosztów wytworzenia banderol podatkowych 
określa załącznik nr 10 do rozporządzenia. 
3.Wysokość należności z tytułu sprzedaży banderol legalizacyjnych określa załącznik nr 11 
do rozporządzenia. 
4.W przypadku, gdy wysokość kwot stanowiących 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. 
 
§ 10.1. Wnioskodawca, składając wniosek o wydanie oraz sprzedaż banderol lub wydanie 
upoważnień do odbioru banderol do właściwego naczelnika urzędu celnego w sprawach 
znaków akcyzy, załącza odpowiednio: 



 4

1) zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego i właściwego naczelnika 
urzędu celnego 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 wpisu do rejestru przedsiębiorców wykonujących działalność regulowaną w 
rozumieniu przepisów ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności 
gospodarczej; 

4) kopię potwierdzenia przyjęcia zgłoszenia rejestracyjnego podatnika podatku akcyzowego; 
5) kopię zezwolenia na produkcję, rozlewanie, pakowanie, import, nabycie 

wewnątrzwspólnotowe lub obrót wyrobami objętymi obowiązkiem uzyskania takiego 
zezwolenia albo koncesji na podstawie odrębnych przepisów; 

6) kopię zgłoszenia o planowanym nabyciu wewnątrzwspólnotowym, o którym mowa  
w art. 74 ust. 1 pkt 1 ustawy; 

7) kopię potwierdzenia złożenia zabezpieczenia należności podatkowych wymaganego na 
podstawie odrębnych przepisów; 

8) kopię zezwolenia na: 
a) prowadzenie składu podatkowego; 
b) nabywanie wyrobów akcyzowych jako zarejestrowany handlowiec; 
c) nabycie wyrobów akcyzowych jako niezarejestrowany handlowiec; 
d) wykonywanie czynności w charakterze przedstawiciela podatkowego na terytorium 

kraju; 
e) wyprowadzenie wyrobów akcyzowych z cudzego składu podatkowego poza procedurą 

zawieszenia poboru akcyzy, o którym mowa w art. 52 ust.1 ustawy; 
9) kopię spisu wyrobów, o którym mowa w art. 112 ust. 4 ustawy, potwierdzoną przez 

właściwego naczelnika urzędu celnego. 
2. Dokumenty, o których mowa w ust. 1 pkt 2-8, są okazywane w oryginale właściwemu 
naczelnikowi urzędu celnego w sprawach znaków akcyzy przy składaniu wniosku. 
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 zawartych w dokumentach, 
których termin ważności upłynął zgodnie z przepisami regulującymi ich wydawanie. 
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 oraz sprzedaż banderol lub wydanie upoważnień do odbioru 
banderol określa załącznik nr 12 do rozporządzenia. 
6.Wzór upoważnienia do odbioru banderol określa załącznik nr 13 do rozporządzenia. 
 
§ 11.1.Podmioty obowiązane do oznaczania wyrobów akcyzowych znakami akcyzy oraz 
podmiot prowadzący skład podatkowy, w którym magazynowane są wyroby akcyzowe 
właściciela, o którym mowa w art. 9 ust. 4 ustawy prowadzą ewidencję wydanych, zużytych, 
uszkodzonych, utraconych, zwróconych oraz zniszczonych banderol. 
2.Ewidencja może być prowadzona: 
1) w formie papierowej; 
2) z zastosowaniem technik elektronicznego przetwarzania danych. 
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3. W przypadku ewidencji prowadzonej w formie papierowej, każda strona ewidencji jest 
numerowana, parafowana przez podmiot obowiązany do prowadzenia ewidencji oraz jest 
opatrzona pieczęcią właściwego naczelnika urzędu celnego. 
4.W przypadku ewidencji prowadzonej z zastosowaniem technik elektronicznego 
przetwarzania danych właściwy naczelnik urzędu celnego zatwierdza taką ewidencję pod 
warunkiem, gdy: 
1) podmiot obowiązany do prowadzenia ewidencji posiada szczegółową pisemną instrukcję 

obsługi programu komputerowego wykorzystywanego do prowadzenia ewidencji; 
2) stosowany program komputerowy zapewnia wgląd w treść dokonywanych zapisów i 

zapewnia przechowywanie danych w sposób chroniący je przed zatarciem lub 
zniekształceniem, uniemożliwia usuwanie dokonanych zapisów i pozwala na drukowanie 
zapisów w porządku chronologicznym. 

5.Ewidencja banderol jest prowadzona odrębnie dla każdego rodzaju banderol.  
6.Podmiot obowiązany do prowadzenia ewidencji wykazuje na bieżąco wydane mu banderole 
oraz ich zużycie, utratę, zniszczenie i uszkodzenie. Przez bieżące wykazywanie rozumie się 
dokonywanie zapisów w dniu wystąpienia zdarzeń uzasadniających dokonanie stosownych 
wpisów do ewidencji lub najpóźniej w dniu ujawnienia tych zdarzeń. 
7.Podmiot obowiązany do prowadzenia ewidencji co miesiąc dokonuje podsumowania 
wydanych, zużytych, uszkodzonych, zwróconych, utraconych i zniszczonych banderol,  
w rachunku narastającym. Stan na koniec roku kalendarzowego przenosi się do ewidencji na 
następny rok kalendarzowy jako stan początkowy. 
8.Wydaniem, zgodnie z ewidencją, jest 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. 
9.Wzór ewidencji wydanych, zużytych, uszkodzonych, utraconych, zwróconych oraz 
zniszczonych banderol podatkowych i legalizacyjnych, prowadzonej przez podmioty 
obowiązane do oznaczania wyrobów akcyzowych znakami akcyzy określa załącznik nr 14 do 
rozporządzenia. 
10.Wzór ewidencji wydanych, zużytych, uszkodzonych, utraconych, zwróconych oraz 
zniszczonych banderol podatkowych i legalizacyjnych, prowadzonej przez podmioty 
prowadzące skład podatkowy, w którym magazynowane są wyroby akcyzowe właściciela, o 
którym mowa w art. 9 ust. 4 ustawy 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, 
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. Dokument ten stanowi podstawę 
dokonania odpowiednich wpisów do ewidencji. 
2. Właściciel wyrobów akcyzowych, o którym mowa w art. 9 ust. 4 ustawy jest obowiązany 
uzyskać od podmiotu prowadzącego skład podatkowy dokument rozliczeniowy z 
przekazanych mu banderol, z uwzględnieniem rodzaju, serii, roku wytworzenia, numeru 
ewidencyjnego i liczby banderol przekazanych w celu naniesienia na opakowania 
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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. 

 
§ 13.1.Utrata, zniszczenie lub uszkodzenie oraz zniszczenie uszkodzonych lub zniszczonych 
banderol potwierdzane jest protokołem sporządzonym przez dwie osoby reprezentujące 
podmiot zobowiązany do oznaczania albo przez jedną osobę, jeżeli zapewnienie reprezentacji 
dwuosobowej nie jest możliwe, oraz przez obecnego przy tych zdarzeniach pracownika 
urzędu celnego. 
2.Wzór protokołu określa załącznik nr 16 do rozporządzenia. 
 
§14.1. 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, 
3) właściwym naczelnikiem urzędu celnego w sprawach znaków akcyzy a podmiotem 

obowiązanym do oznaczania wyrobów akcyzowych, 
4) właścicielem wyrobów akcyzowych, o którym mowa w art. 9 ust. 4 ustawy a podmiotem 

prowadzącym skład podatkowy na terytorium kraju 
- sporządza się protokół zdawczo-odbiorczy. 
2.Protokół, o którym mowa w ust. 1 powinien określać w szczególności miejsce, datę i czas 
czynności, rodzaj i liczbę banderol oraz oznaczenie serii i numeru ewidencyjnego banderol, 
pozwalające na ich identyfikację, a także strony czynności i nazwiska osób w nich 
uczestniczących oraz ich podpisy. 
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 stosuje się odpowiednio do wydawania oraz zwrotu banderol 
wykorzystywanych w procesie oznaczania wyrobów akcyzowych na terytorium kraju.  
 
§15.1.Przechowywanie oraz przewóz banderol polega na zapewnieniu odpowiednich środków 
transportu, pomieszczeń, miejsc przechowywania, zwłaszcza w postaci kas pancernych lub 
skarbców, oraz ochrony w sposób przyjęty przy przechowywaniu oraz transporcie pieniędzy. 
2.Dostęp do pomieszczeń i miejsc przechowywania banderol mogą mieć wyłącznie osoby 
imiennie do tego upoważnione . 
3.Środek transportu oraz miejsce 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 remanent banderol. 
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§16.1.Dopuszczalne miesięczne straty banderol powstałe w procesie oznaczania nimi 
opakowań jednostkowych wyrobów akcyzowych lub wyrobów akcyzowych na terytorium 
kraju mogą wynosić najwyżej dla poszczególnych rodzajów wyrobów: 

1) 0,5 % - dla opakowań jednostkowych wyrobów spirytusowych; 
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. 
 

§17. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem ...................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) Niniejsze rozporządzenie było poprzedzone rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 19 kwietnia 2004 r.  
w sprawie oznaczania wyrobów akcyzowych znakami akcyzy (Dz. U. Nr 80, poz. 742, Nr 167, poz. 1750,  
z 2005 r. Nr 242, poz. 2040 oraz z 2007 r. Nr 236, poz. 1739). 



Załączniki do rozporządzenia 
Ministra Finansów  z dnia            
(Dz. U. Nr .........., poz. ..........) 

 
Załącznik nr 1 

 
WYKAZ IMPORTOWANYCH, NABYTYCH WEWNATRZWSPÓLNOTOWO I 

KRAJOWYCH 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, w których zawartość alkoholu przekracza 0,5% 

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  Gazy ziemne 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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Załącznik nr 2 
 

WZORY BANDEROL PODATKOWYCH NA OPAKOWANIA JEDNOSTKOWE 
IMPORTOWANYCH, NABYWANYCH WEWNĄTRZWSPÓLNOTOWO I WYTWORZONYCH 

NA TERYTORIUM KRAJU WYROBÓW TYTONIOWYCH (PAPIEROSÓW, TYTONIU), 
SPIRYTUSOWYCH I WINIARSKICH 

 
I. Wzór banderoli podatkowej na opakowania jednostkowe importowanych i 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 i nabywanych 
wewnątrzwspólnotowo wyrobów spirytusowych 

1. Opakowania o pojemności do 0,25 l włącznie 
 
 

Rys. 1        Rys. 2 
 

Rys. 3        Rys. 4 

2. Opakowania o pojemności powyżej 0,25 l 
 
 

Rys. 5 
 

Rys. 6 
 

Rys. 7 
 

Rys. 8 
 

Rys. 9 
 

Rys. 10 
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Rys. 11 
 

Rys. 12 
 

Rys. 13 
 

Rys. 14 
 

Rys. 15 
 

Rys. 16 
 

Rys. 17 
 

Rys. 18 
 

Rys. 19 
 

Rys. 20 

IV. Wzory banderol podatkowych na opakowania jednostkowe importowanych i nabywanych 
wewnątrzwspólnotowo wyrobów winiarskich 

1. Opakowania o pojemności do 0,5 l włącznie 
 

Rys. 1 
 

Rys. 2 
 

Rys. 3 
 

Rys. 4 

2. Opakowania o pojemności powyżej 0,5 l 
 

Rys. 5 
 

Rys. 6 
 

Rys. 7 
 

Rys. 8 
 

Rys. 9 
 

Rys. 10 
 

Rys. 11 
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Rys. 12 
 

Rys. 13 
 

Rys. 14 
 

Rys. 15 
 

Rys. 16 

V. Wzór banderoli na opakowania jednostkowe wytworzonych na terytorium kraju wyrobów 
tytoniowych (papierosów) 

Rys. 

 
VI. Wzór banderoli podatkowej na opakowania jednostkowe wytworzonych na terytorium kraju 

wyrobów tytoniowych (tytoniu) 
 

Rys. 
 

VII. Wzory banderol podatkowych na opakowania jednostkowe wytworzonych na terytorium 
kraju wyrobów spirytusowych 

1. Opakowania o pojemności do 0,25 l włącznie 
 

Rys. 1        Rys. 2 
 

Rys. 3        Rys. 4 

2. Opakowania o pojemności powyżej 0,25 l 
 

Rys. 5 
 

Rys. 6 
 

Rys. 7 
 

Rys. 8 
 

Rys. 9 
 

Rys. 10 
 

Rys. 11 
 

Rys. 12 
 

Rys. 13 
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Rys. 14 
 

Rys. 15 
 

Rys. 16 
 

Rys. 17 
 

Rys. 18 
 

Rys. 19 
 

Rys. 20 

VIII. Wzory banderol podatkowych na opakowania jednostkowe wytworzonych na terytorium 
kraju wyrobów winiarskich 

1. Opakowania o pojemności do 0,5 l włącznie 
 

Rys. 1 
 

Rys. 2 
 

Rys. 3 
 

Rys. 4 

2.Opakowania o pojemności powyżej 0,5 l 
 

Rys. 5 
 

Rys. 6 
 

Rys. 7 
 

Rys. 8 
 

Rys. 9 
 

Rys. 10 
 

Rys. 11 
 

Rys. 12 
 

Rys. 13 
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Rys. 14 
 

Rys. 15 
 

Rys. 16 
 
 
 
 
 
 
Objaśnienia: 
 
1. Banderole podatkowe według wzorów określonych w poz. I-VIII stosują odpowiednio podmioty prowadzące składy podatkowe, importerzy, 

przedstawiciele podatkowi, i podmioty dokonujące nabycia wewnątrzwspólnotowego wyrobów akcyzowych podlegających obowiązkowi oznaczania, 
podmioty dokonujące produkcji wyrobów akcyzowych, o których mowa w art. 45 ust. 1 pkt 1, 2, 4 i 5 ustawy  oraz właściciele wyrobów akcyzowych, o 
których mowa w art. 9 ust. 4. 

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 5 do rozporządzenia. 

 

 

 

OPIS WZORÓW BANDEROL PODATKOWYCH NA OPAKOWANIA JEDNOSTKOWE 
IMPORTOWANYCH, NABYWANYCH WEWNĄTRZWSPÓLNOTOWO I WYTWORZONYCH NA 

TERYTORIUM KRAJU WYROBÓW TYTONIOWYCH (PAPIEROSÓW, TYTONIU), 
SPIRYTUSOWYCH I WINIARSKICH1) 3) 

 
Pozycja 

 
Rysunek 

 
Cechy graficzne 

Wymiary w mm 

   długość szerokość 
1 2 3 4 5 

I Rys. Banderola jest zadrukowana jednostronnie i ma wykonane 
techniką offsetową dwukolorowe tło: jasnoniebieskie (na 
marginesach) i ciemniejsze niebieskie (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. - 2001" ("2001" 
stanowi przykład określenia roku wytworzenia banderoli), w 
dolnej części banderoli, pod rozetą oznaczenie serii i numeru 
ewidencyjnego2), rozetę koloru granatowego, 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"4), włókna 
zabezpieczające widoczne w kolorze bordowym, granatowym 

45 22 
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i zielonym. 
II Rys. Banderola jest zadrukowana jednostronnie i ma wykonane 

techniką offsetową dwukolorowe tło: jasnoniebieskie (na 
marginesach) i ciemniejsze niebieskie (w centralnej części 
banderoli, nie obejmujące 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. – 2003” (“2003” 
stanowi przykład określenia roku wytworzenia banderoli), w 
dolnej części banderoli, pod rozetą oznaczenie serii i numeru 
ewidencyjnego2), rozetę koloru granatowego, 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 

III.1 1-4 Banderola jest zadrukowana jednostronnie i ma wykonane 
techniką offsetową dwukolorowe tło: jasnoniebieskie (na 
marginesach) i ciemniejsze niebieskie (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 czterech równoległych wierszach biegnące wzdłuż 
lewego marginesu banderoli, określające pojemność 
opakowania jednostkowego, zawartość procentową alkoholu 
w wyrobie, 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 
granatowego: 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 5-20 Banderola jest zadrukowana jednostronnie i ma wykonane 
techniką offsetową dwukolorowe tło: jasnoniebieskie (na 
marginesach) i ciemniejsze niebieskie (w centralnej części 
banderoli, nieobejmujące marginesów), napisy koloru 

90 16 
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czarnego umieszczone w czterech równoległych wierszach 
wzdłuż prawego marginesu banderoli: "MINISTERSTWO 
FINANSÓW RP ZNAK AKCYZY PODAT.-IMP." oraz 
napisy w czterech równoległych wierszach, biegnące wzdłuż 
lewego marginesu banderoli, określające pojemność 
opakowania jednostkowego, zawartość procentową alkoholu 
w wyrobie, 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 granatowego: w kształcie orła z dwoma 
kłosami umieszczoną po prawej stronie banderoli i rozetę 
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 1-4 Banderola jest zadrukowana jednostronnie i ma wykonane 
techniką offsetową dwukolorowe tło: jasnoniebieskie (na 
marginesach) i ciemniejsze niebieskie (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 czterech równoległych wierszach biegnące wzdłuż 
lewego marginesu banderoli, określające pojemność 
opakowania jednostkowego, zawartość procentową alkoholu 
w wyrobie, 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 granatowego: 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 5-16 Banderola jest zadrukowana jednostronnie i ma wykonane 
techniką offsetową dwukolorowe tło: jasnoniebieskie (na 
marginesach) i ciemniejsze niebieskie (w centralnej części 

160 16 
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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 czterech równoległych wierszach, biegnące wzdłuż 
lewego marginesu banderoli, określające pojemność 
opakowania jednostkowego, zawartość procentową alkoholu 
w wyrobie, 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 granatowego: 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. Banderola jest zadrukowana jednostronnie i ma wykonane 
techniką offsetową dwukolorowe tło: jasnozielone (na 
marginesach) i ciemniejsze zielone (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. - 2001" ("2001" 
stanowi przykład określenia roku wytworzenia banderoli), w 
dolnej części banderoli, pod rozetą, oznaczenie serii i numeru 
ewidencyjnego2), rozetę koloru zielonego, 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"4), włókna 
zabezpieczające widoczne w kolorze bordowym, granatowym 
i zielonym. 

45 22 

VI Rys. Banderola jest zadrukowana jednostronnie i ma wykonane 
techniką offsetową dwukolorowe tło: jasnozielone (na 
marginesach) i ciemniejsze zielone (w centralnej części 
banderoli, nie obejmujące 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 

45 22 
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marginesu banderoli: “TYTOŃ KRAJ. – 2003” (“2003” 
stanowi przykład określenia roku wytworzenia banderoli), w 
dolnej części banderoli, pod rozetą oznaczenie serii i numeru 
ewidencyjnego2), rozetę koloru zielonego, 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 1-4 Banderola jest zadrukowana jednostronnie i ma wykonane 
techniką offsetową dwukolorowe tło: jasnozielone (na 
marginesach) i ciemniejsze zielone (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 czterech równoległych wierszach, biegnące wzdłuż 
lewego marginesu banderoli, określające pojemność 
opakowania jednostkowego, zawartość procentową alkoholu 
w wyrobie, 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 zielonego: 
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 5-20 Banderola jest zadrukowana jednostronnie i ma wykonane 
techniką offsetową dwukolorowe tło: jasnozielone (na 
marginesach) i ciemniejsze zielone (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 czterech równoległych wierszach, biegnące wzdłuż 
lewego marginesu banderoli, określające pojemność 
opakowania jednostkowego, zawartość procentową alkoholu 
w wyrobie, 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 

90 16 
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dwie rozety koloru zielonego: w kształcie orła z dwoma 
kłosami umieszczoną po prawej stronie banderoli i rozetę 
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 1-4 Banderola jest zadrukowana jednostronnie i ma wykonane 
techniką offsetową dwukolorowe tło: jasnozielone (na 
marginesach) i ciemniejsze zielone (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 czterech równoległych wierszach, biegnące wzdłuż 
lewego marginesu banderoli, określające pojemność 
opakowania jednostkowego, zawartość procentową alkoholu 
w wyrobie, 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 zielonego: 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 

VIII.2 5-16 Banderola jest zadrukowana jednostronnie i ma wykonane 
techniką offsetową dwukolorowe tło: jasnozielone (na 
marginesach) i ciemniejsze zielone (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 czterech równoległych wierszach, biegnące wzdłuż 
lewego marginesu banderoli, określające pojemność 
opakowania jednostkowego, zawartość procentową alkoholu 
w wyrobie, serię oraz rok wytworzenia banderoli, dodatkowo 
po prawej stronie banderoli oznaczenie serii, a po lewej 
stronie banderoli numeru ewidencyjnego2). Banderola ma 

160 16 
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także trzy rozety koloru zielonego: 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 bocznej wieczka. 
 



 21

Załącznik nr 3 

WZORY BANDEROL LEGALIZACYJNYCH NA OPAKOWANIA JEDNOSTKOWE 
IMPORTOWANYCH, NABYWANYCH WEWNĄTRZWSPÓLNOTOWO I WYTWORZONYCH 

NA TERYTORIUM KRAJU WYROBÓW TYTONIOWYCH (PAPIEROSÓW, TYTONIU), 
SPIRYTUSOWYCH I WINIARSKICH 

I. Wzór banderoli legalizacyjnej na opakowania jednostkowe importowanych i nabywanych 
wewnątrzwspólnotowo wyrobów tytoniowych (papierosów) 

Rys. 

 
II. Wzór banderoli legalizacyjnej na opakowania jednostkowe importowanych i nabywanych 

wewnątrzwspólnotowo wyrobów tytoniowych (tytoniu) 
 

Rys.  

 

III. Wzory banderol legalizacyjnych na opakowania jednostkowe importowanych i nabywanych 
wewnątrzwspólnotowo wyrobów spirytusowych 

1. Opakowania o pojemności do 0,25 l włącznie 
 

Rys. 1 

2. Opakowania o pojemności powyżej 0,25 l 
 

Rys. 2 

IV. Wzory banderol legalizacyjnych na opakowania jednostkowe importowanych i 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 legalizacyjnej na opakowania jednostkowe wytworzonych na terytorium kraju 
wyrobów tytoniowych (papierosów) 

Rys. 
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VI. Wzór banderoli legalizacyjnej na opakowania jednostkowe wytworzonych na terytorium kraju 
wyrobów tytoniowych (tytoniu) 

 
Rys.  

VII. Wzory banderol legalizacyjnych na opakowania jednostkowe wytworzonych na terytorium 
kraju wyrobów spirytusowych 

1. Opakowania o pojemności do 0,25 l włącznie 
 

Rys. 1 

2. Opakowania o pojemności powyżej 0,25 l 
 

Rys. 2 

VIII. Wzory banderol legalizacyjnych na opakowania jednostkowe wytworzonych na terytorium 
kraju 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-VIII stosują podmioty posiadające wyroby nieoznaczone, oznaczone nieprawidłowo lub 

nieodpowiednimi znakami akcyzy, w szczególności znakami uszkodzonymi, które to wyroby występują poza procedurą zawieszenia poboru akcyzy 
oraz podmioty dokonujące ponownego rozlewu wyrobów akcyzowych, od których została uiszczona akcyzy w inne opakowania jednostkowe. 
Sprawdzić czy stosują tylko krajowe czy import tez i 

3. Banderole legalizacyjne według wzorów określonych w poz. I-VIII stosuje się także do oznaczania innych opakowań jednostkowych wyrobów niż 
wymienione w załączniku nr 4 do rozporządzenia. 

 
 
 
 

OPIS WZORÓW BANDEROL LEGALIZACYJNYCH NA OPAKOWANIA JEDNOSTKOWE 
IMPORTOWANYCH, NABYWANYCH WEWNĄTRZWSPÓLNOTOWO I WYTWORZONYCH NA 

TERYTORIUM KRAJU WYROBÓW TYTONIOWYCH (PAPIEROSÓW,TYTONIU),  
SPIRYTUSOWYCH I WINIARSKICH1) 3) 

Pozycja Rysunek Cechy graficzne Wymiary w mm 
   długość szerokość
1 2 3 4 5 

I Rys.  Banderola jest zadrukowana jednostronnie i ma wykonane 
techniką offsetową dwukolorowe tło: jasnoróżowe (na 
marginesach) i pomarańczowe (w centralnej części banderoli, 
nieobejmujące marginesów), napisy koloru czarnego 
umieszczone w czterech równoległych wierszach wzdłuż 

45 22 
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prawego marginesu banderoli: "MINISTERSTWO 
FINANSÓW RP ZNAK AKCYZY LEGAL. - IMP." oraz w 
dwóch równoległych wierszach biegnących wzdłuż lewego 
marginesu banderoli: "PAPIEROSY IMP. - 2001" ("2001" 
stanowi przykład określenia roku wytworzenia banderoli), w 
dolnej części banderoli, pod rozetą oznaczenie serii i numeru 
ewidencyjnego2), rozetę koloru granatowego, 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"4), włókna 
zabezpieczające widoczne w kolorze bordowym, 
granatowym i zielonym. 

II Rys. Banderola jest zadrukowana jednostronnie i ma wykonane 
techniką offsetową dwukolorowe tło: jasnoróżowe (na 
marginesach) i pomarańczowe (w centralnej części banderoli, 
nie obejmujące marginesów), napisy koloru czarnego 
umieszczone w czterech równoległych wierszach wzdłuż 
prawego marginesu banderoli: “MINISTERSTWO 
FINANSÓW RP ZNAK AKCYZY LEGAL. – IMP.” oraz w 
dwóch równoległych wierszach biegnących wzdłuż lewego 
marginesu banderoli: “TYTOŃ IMP. – 2003” (“2003” 
stanowi przykład określenia roku wytworzenia banderoli), w 
dolnej części banderoli, pod rozetą oznaczenie serii i numeru 
ewidencyjnego2), rozetę koloru granatowego, 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 

III.1 1 Banderola jest zadrukowana jednostronnie i ma wykonane 
techniką offsetową dwukolorowe tło: jasnoróżowe (na 
marginesach) i pomarańczowe (w centralnej części banderoli, 
nieobejmujące marginesów), napisy koloru czarnego 
umieszczone w czterech równoległych wierszach wzdłuż 
prawego marginesu banderoli: "MINISTERSTWO 
FINANSÓW RP ZNAK AKCYZY LEGAL. - 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 

50 12 
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ewidencyjnego2). Banderola ma także wykonaną techniką 
wklęsłodrukową rozetę koloru granatowego: 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. 

III.2 2 Banderola jest zadrukowana jednostronnie i ma wykonane 
techniką offsetową dwukolorowe tło: jasnoróżowe (na 
marginesach) i pomarańczowe (w centralnej części banderoli, 
nieobejmujące marginesów), napisy koloru czarnego 
umieszczone w czterech równoległych wierszach wzdłuż 
prawego marginesu banderoli: "MINISTERSTWO 
FINANSÓW RP ZNAK AKCYZY LEGAL. - 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 
numeru ewidencyjnego2). Banderola ma także wykonane 
techniką wklęsłodrukową dwie rozety koloru granatowego: w 
kształcie orła z dwoma kłosami umieszczoną po prawej 
stronie banderoli i rozetę 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. 

90 16 

IV.1 1 Banderola jest zadrukowana jednostronnie i ma wykonane 
techniką offsetową dwukolorowe tło: jasnoróżowe (na 
marginesach) i pomarańczowe (w centralnej części banderoli, 
nieobejmujące marginesów), napisy koloru czarnego 
umieszczone w czterech równoległych wierszach wzdłuż 
prawego marginesu banderoli: "MINISTERSTWO 
FINANSÓW RP ZNAK AKCYZY LEGAL. - IMP." oraz 
napisy w trzech równoległych wierszach, biegnące wzdłuż 
lewego marginesu banderoli, określające pojemność 
opakowania jednostkowego, serię oraz rok wytworzenia 

110 14 
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banderoli, dodatkowo równolegle do prawego marginesu 
banderoli oznaczenie serii, a po lewej stronie banderoli 
numeru ewidencyjnego2). Banderola ma także dwie rozety 
koloru granatowego: 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. 

IV. 2 2 Banderola jest zadrukowana jednostronnie i ma wykonane 
techniką offsetową dwukolorowe tło: jasnoróżowe (na 
marginesach) i pomarańczowe (w centralnej części banderoli, 
nieobejmujące marginesów), napisy koloru czarnego 
umieszczone w czterech równoległych wierszach wzdłuż 
prawego marginesu banderoli: "MINISTERSTWO 
FINANSÓW RP ZNAK AKCYZY LEGAL. - 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 granatowego: 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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V Rys.  Banderola jest zadrukowana jednostronnie i ma wykonane 
techniką offsetową dwukolorowe tło: jasnoróżowe (na 
marginesach) i pomarańczowe (w centralnej części banderoli, 
nieobejmujące marginesów), napisy koloru czarnego 
umieszczone w czterech równoległych wierszach wzdłuż 
prawego marginesu banderoli: "MINISTERSTWO 
FINANSÓW RP ZNAK AKCYZY LEGAL. - KRAJ." oraz 
w dwóch równoległych wierszach biegnących wzdłuż lewego 
marginesu banderoli: "PAPIEROSY KRAJ. - 2001" ("2001" 
stanowi przykład określenia roku wytworzenia banderoli), w 
dolnej części banderoli, pod rozetą oznaczenie serii i numeru 
ewidencyjnego2), rozetę koloru zielonego, 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 

45 22 
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temperatury staje się widoczny jasny element w postaci 
"łezki"4), włókna zabezpieczające widoczne w kolorze 
bordowym, granatowym i zielonym. 

VI Rys. Banderola jest zadrukowana jednostronnie i ma wykonane 
techniką offsetową dwukolorowe tło: jasnoróżowe (na 
marginesach) i pomarańczowe (w centralnej części banderoli, 
nie obejmujące marginesów), napisy koloru czarnego 
umieszczone w czterech równoległych wierszach wzdłuż 
prawego marginesu banderoli: “MINISTERSTWO 
FINANSÓW RP ZNAK AKCYZY LEGAL. – KRAJ.” oraz 
w dwóch równoległych wierszach biegnących wzdłuż lewego 
marginesu banderoli: “TYTOŃ KRAJ. – 2003” (“2003” 
stanowi przykład określenia roku wytworzenia banderoli), w 
dolnej części banderoli, pod rozetą oznaczenie serii i numeru 
ewidencyjnego2), rozetę koloru zielonego, 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 

VII.1 1 Banderola jest zadrukowana jednostronnie i ma wykonane 
techniką offsetową dwukolorowe tło: jasnoróżowe (na 
marginesach) i pomarańczowe (w centralnej części banderoli, 
nieobejmujące marginesów), napisy koloru czarnego 
umieszczone w czterech równoległych wierszach wzdłuż 
prawego marginesu banderoli: "MINISTERSTWO 
FINANSÓW RP ZNAK AKCYZY LEGAL. - 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 zielonego: 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 2 Banderola jest zadrukowana jednostronnie i ma wykonane 
techniką offsetową dwukolorowe tło: jasnoróżowe (na 
marginesach) i pomarańczowe (w centralnej części banderoli, 

90 16 
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nieobejmujące marginesów), napisy koloru czarnego 
umieszczone w czterech równoległych wierszach wzdłuż 
prawego marginesu banderoli: "MINISTERSTWO 
FINANSÓW RP ZNAK AKCYZY LEGAL. - 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 zielonego: w 
kształcie orła z dwoma kłosami umieszczoną po prawej 
stronie banderoli i rozetę 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 1 Banderola jest zadrukowana jednostronnie i ma wykonane 
techniką offsetową dwukolorowe tło: jasnoróżowe (na 
marginesach) i pomarańczowe (w centralnej części banderoli, 
nieobejmujące marginesów), napisy koloru czarnego 
umieszczone w czterech równoległych wierszach wzdłuż 
prawego marginesu banderoli: "MINISTERSTWO 
FINANSÓW RP ZNAK AKCYZY LEGAL. - 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 zielonego: 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 

VIII.2 2 Banderola jest zadrukowana jednostronnie i ma wykonane 
techniką offsetową dwukolorowe tło: jasnoróżowe (na 
marginesach) i pomarańczowe (w centralnej części banderoli, 
nieobejmujące marginesów), napisy koloru czarnego 

160 16 
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umieszczone w czterech równoległych wierszach wzdłuż 
prawego marginesu banderoli: "MINISTERSTWO 
FINANSÓW RP ZNAK AKCYZY LEGAL. - 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 zielonego: 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).  
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Załącznik nr 4 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 30

Załącznik nr 5 
 

SPOSOBY UMIESZCZANIA BANDEROL NA OPAKOWANIACH JEDNOSTKOWYCH 
IMPORTOWANYCH, NABYWANYCH WEWNĄTRZWSPÓLNOTOWO I WYTWORZONYCH 

NA TERYTORIUM KRAJU WYROBÓW TYTONIOWYCH (PAPIEROSÓW, TYTONIU), 
SPIRYTUSOWYCH I WINIARSKICH 

 

Rysunek 1  przedstawia sposób umocowania 
odpowiednim klejem banderoli podatkowej i legalizacyjnej, o 
wymiarach 45 x 22 mm, pod celofanem (o ile występuje) 
bezpośrednio na twardym opakowaniu jednostkowym 
papierosów (u góry z tyłu i z boku opakowania, w kształcie 
litery "L" położonej poziomo do wysokości opakowania). 

 

 

 

 

Rysunek 2  przedstawia sposób umocowania 
odpowiednim klejem banderoli podatkowej i legalizacyjnej, o 
wymiarach 45 x 22 mm, pod celofanem (o ile występuje) 
bezpośrednio na miękkim opakowaniu jednostkowym 
papierosów (od góry opakowania, w kształcie odwróconej 
litery "U"). 

 
 
 
 
 
 

 
 
 

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. 
Napis na marginesie banderoli „MINISTERSTWO 
FINANSÓW ZNAK AKCYZY...” winien być skierowany ku 
górnej krawędzi opakowania. 
 

 

 

Rys. 1

Rys. 2

Rys. 3
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. Rys.5  

Rysunek 4  przedstawia sposób umocowania odpowiednim 
klejem banderoli podatkowej i legalizacyjnej, o wymiarach 50 x 
12 mm, bezpośrednio na opakowaniu jednostkowym (butelce) 
wyrobu spirytusowego o pojemności (zawartości) do 0,25 l 
włącznie oraz banderoli podatkowej i legalizacyjnej, o 
wymiarach 90 x 16 mm, bezpośrednio na opakowaniu 
jednostkowym (butelce) wyrobu spirytusowego o pojemności 
(zawartości) powyżej 0,25 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 110 x 14 mm, 
bezpośrednio na opakowaniu jednostkowym (butelce) wyrobu 
winiarskiego o pojemności (zawartości) do 0,5 l włącznie oraz 
banderoli podatkowej i legalizacyjnej, o wymiarach 160 x 16 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 6 
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).................................. 
 
1.  Rodzaj wyrobu 5) 

.................................................................................................................................................................................. 
.................................................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................................................... 

2. Opis opakowania jednostkowego wyrobu 6) 

.................................................................................................................................................................................. 
.................................................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................................................... 

3. Opis proponowanego sposobu naniesienia banderoli na opakowanie jednostkowe wyrobu 7) 

..................................................................................................................................................................................

..................................................................................................................................................................................

..................................................................................................................................................................................

.................................................................................................................................................................................. 
4. 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 wytworzonych 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 naniesionej na opakowanie wyrobu w stosunku do elementów opakowania oraz  załączyć szkic opakowania 

jednostkowego wyrobu lub wyrobu z propozycją naniesienia banderoli. 
*) Niepotrzebne skreślić.  

 
 



 33

Załącznik nr 7 
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 wyrobów 

 
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 z opakowań jednostkowych wyrobów 4) 

....................................................................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................................................................

.................................................................................................................................................................................................. 
3. Przyczyna złożenia wniosku o zdjęcie banderol wraz z uzasadnieniem 5) 

....................................................................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................................................................

.................................................................................................................................................................................................... 
4. Przeznaczenie wyrobów (podanie dokładnego adresu odbiorcy wyrobów) ............................................................................... 

......................................................................................................................................................................................................

...................................................................................................................................................................................................... 
5. Uwagi, oświadczenia wnioskodawcy ........................................................................................................................................ 

......................................................................................................................................................................................................

...................................................................................................................................................................................................... 
 
 

.................................................................... 
podpis i imienna pieczątka wnioskodawcy 

 
Objaśnienia: 
1) Należy podać właściwego naczelnika  urzędu celnego w sprawach znaków akcyzy. 
2) Należy wpisać odpowiednio: importowanych, nabywanych wewnątrzwspólnotowo albo wytworzonych 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. 
*) Niepotrzebne skreślić.  
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Załącznik nr 8 
WZÓR 

 

WSTĘPNE ZAPOTRZEBOWANIE ROCZNE 
NA BANDEROLE PODATKOWE I LEGALIZACYJNE 

 

Tabela 1. Wyroby spirytusowe 
 
............................................................................      ............................................................ 
pieczęć          miejscowość, data 
podmiotu obowiązanego do oznaczania 
z nazwą i adresem 
 
.......................................................     Ministerstwo Finansów 
REGON, PESEL, NIP*)       Departament Podatku  
         Akcyzowego i Ekologicznego 
.......................................................     ul. Świętokrzyska 12 
numer akcyzowy podatnika*)      00 – 916 Warszawa 
 

WSTĘPNE ZAPOTRZEBOWANIE 
 

Znaków akcyzy - banderol
1) 

..................................... na opakowania jednostkowe
2)

..................................... wyrobów 

spirytusowych w ................... r. (...............................)
3)

 
 

Liczba banderol w sztukach 
 

Lp.  Pojemność  
opakowania 

jednostkowego w 
litrach 

Moc alkoholu w  
opakowaniu 

jednostkowym w % 

Miejscowość  
stosowania 
banderol 4)  

jednorazowo5) 
 

miesięcznie 
 

rocznie 
1. do 0,25 włącznie do 25 włącznie     
2. do 0,25 włącznie powyżej 25 do 50 wł.     
3. do 0,25 włącznie powyżej 50 do 75 wł.     
4. do 0,25 włącznie powyżej 75     
5. powyżej 0,25 do 0,5 wł. do 25 włącznie     
6. powyżej 0,25 do 0,5 wł. powyżej 25 do 50 wł.     
7. powyżej 0,25 do 0,5 wł. powyżej 50 do 75 wł.     
8. powyżej 0,25 do 0,5 wł. powyżej 75     
9. powyżej 0,5 do 1,0 wł. do 25 włącznie     
10. powyżej 0,5 do 1,0 wł. powyżej 25 do 50 wł.     
11. powyżej 0,5 do 1,0 wł. powyżej 50 do 75 wł.     
12. powyżej 0,5 do 1,0 wł. powyżej 75     
13. powyżej 1,0 do 2,0 wł. do 25 włącznie     
14. powyżej 1,0 do 2,0 wł. powyżej 25 do 50 wł.     
15. powyżej 1,0 do 2,0 wł. powyżej 50 do 75 wł.     
16. powyżej 1,0 do 2,0 wł. powyżej 75     
17. powyżej 2,0  do 25 włącznie     
18. powyżej 2,0  powyżej 25 do 50 wł.     
19. powyżej 2,0  powyżej 50 do 75 wł.     
20. powyżej 2,0  powyżej 75     

Objaśnienia: 
1) Należy wpisać: podatkowych albo legalizacyjnych. 
2) Należy wpisać: importowanych, nabywanych wewnątrzwspólnotowo albo wytworzonych 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          miejscowość, data 
podmiotu obowiązanego do oznaczania 
z nazwą i adresem 
 
.......................................................     Ministerstwo Finansów 
REGON, PESEL, NIP*)       Departament Podatku  
         Akcyzowego i Ekologicznego 
.......................................................     ul. Świętokrzyska 12 
numer akcyzowy podatnika*)      00 – 916 Warszawa 
 

WSTĘPNE ZAPOTRZEBOWANIE 
 

 
Znaków akcyzy - banderol

1) 
..................................... na opakowania jednostkowe

2) 
..................................... wyrobów 

winiarskich w .................................r. (...............................)
3)

 
 

Liczba banderol w sztukach 
 

Lp.  Pojemność  
opakowania 

jednostkowego w 
litrach 

Moc alkoholu w  
opakowaniu 

jednostkowym w % 

Miejscowość  
stosowania 
banderol 4)  

jednorazowo5) 
 

miesięcznie 
 

rocznie 
1 do 0,5 włącznie do 15 włącznie     
2 do 0,5 włącznie pow. 15 do 18 wł.     
3 do 0,5 włącznie pow. 18 do 22 wł.     
4 do 0,5 włącznie powyżej 22     
5 powyżej 0,5 do 1,0 wł. do 15 włącznie     
6 powyżej 0,5 do 1,0 wł. pow. 15 do 18 wł.     
7 powyżej 0,5 do 1,0 wł. pow. 18 do 22 wł.     
8 powyżej 0,5 do 1,0 wł. powyżej 22     
9 powyżej 1,0 do 2,0 wł. do 15 włącznie      
10 powyżej 1,0 do 2,0 wł. pow. 15 do 18 wł.     
11 powyżej 1,0 do 2,0 wł. pow. 18 do 22 wł.     
12 powyżej 1,0 do 2,0 wł. powyżej 22     
13 powyżej 2,0  do 15 włącznie     
14 powyżej 2,0  pow. 15 do 18 wł.     
15 powyżej 2,0  pow. 18 do 22 wł.     
16 powyżej 2,0  powyżej 22     

 
Objaśnienia: 
1) Należy wpisać: podatkowych albo legalizacyjnych. 
2) Należy wpisać: importowanych, nabywanych wewnątrzwspólnotowo albo wytworzonych 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          miejscowość, data 
podmiotu obowiązanego do oznaczania 
z nazwą i adresem 
 
.......................................................     Ministerstwo Finansów 
REGON, PESEL, NIP*)       Departament Podatku  
         Akcyzowego i Ekologicznego 
.......................................................     ul. Świętokrzyska 12 
numer akcyzowy podatnika*)      00 – 916 Warszawa 
 

WSTĘPNE ZAPOTRZEBOWANIE 
 
 

Znaków akcyzy – banderol
1)

..................................... na opakowania jednostkowe
2)

..................................... 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: podatkowych albo legalizacyjnych. 
2) Należy wpisać: importowanych, nabywanych wewnątrzwspólnotowo albo wytworzonych 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 9 
 

WYSOKOŚĆ KWOT STANOWIĄCYCH WARTOŚĆ BANDEROL PODATKOWYCH 
 

Tabela 1. Importowane, nabywane wewnątrzwspólnotowo i wytworzone 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 
wytworzone na terytorium kraju 

0,15 

2. Tytoń importowany, nabywany wewnątrzwspólnotowo i 
wytworzony na terytorium kraju 

0,15 

 
 
 

Tabela 2. Importowane, nabywane wewnątrzwspólnotowo i wytworzone na terytorium kraju wyroby  
            spirytusowe 

Lp. Pojemność opakowania 
jednostkowego w litrach 

Moc alkoholu w opakowaniu 
jednostkowym w % 

Kwota stanowiąca 
wartość banderol 

podatkowych 
w zł 

1. do 0,25 włącznie do 25 włącznie 0,25 
2. do 0,25 włącznie powyżej 25 do 50 włącznie 0,35 
3. do 0,25 włącznie powyżej 50 do 75 włącznie 0,50 
4. do 0,25 włącznie powyżej 75 0,65 
5. powyżej 0,25 do 0,5 włącznie do 25 włącznie 0,40 
6. powyżej 0,25 do 0,5 włącznie powyżej 25 do 50 włącznie 0,50 
7. powyżej 0,25 do 0,5 włącznie powyżej 50 do 75 włącznie 0,75 
8. powyżej 0,25 do 0,5 włącznie powyżej 75 0,95 
9. powyżej 0,5 do 1,0 włącznie do 25 włącznie 0,65 
10. powyżej 0,5 do 1,0 włącznie powyżej 25 do 50 włącznie 0,95 
11. powyżej 0,5 do 1,0 włącznie powyżej 50 do 75 włącznie 1,50 
12. powyżej 0,5 do 1,0 włącznie powyżej 75 2,25 
13. powyżej 1,0 do 2,0 włącznie do 25 włącznie 1,15 
14. powyżej 1,0 do 2,0 włącznie powyżej 25 do 50 włącznie 1,60 
15. powyżej 1,0 do 2,0 włącznie powyżej 50 do 75 włącznie 2,60 
16. powyżej 1,0 do 2,0 włącznie powyżej 75 3,50 
17. powyżej 2,0 do 25 włącznie 1,60 
18. powyżej 2,0 powyżej 25 do 50 włącznie 2,85 
19. powyżej 2,0 powyżej 50 do 75 włącznie 4,25 
20. powyżej 2,0 powyżej 75 5,15 
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Tabela 3. Importowane, nabywane wewnątrzwspólnotowo i wytworzone na terytorium kraju wyroby 
              winiarskie 
Lp. Pojemność (zawartość) opakowania 

jednostkowego w litrach 
Moc alkoholu w opakowaniu 

jednostkowym w % 
Kwota stanowiąca 
wartość banderol 

podatkowych 
w zł 

1. do 0,5 włącznie do 15 włącznie 0,01 
2. do 0,5 włącznie powyżej 15 do 18 włącznie 0,01 
3. do 0,5 włącznie powyżej 18 do 22 włącznie 0,02 
4. do 0,5 włącznie powyżej 22 0,30 
5. powyżej 0,5 do 1,0 włącznie do 15 włącznie 0,03 
6. powyżej 0,5 do 1,0 włącznie powyżej 15 do 18 włącznie 0,04 
7. powyżej 0,5 do 1,0 włącznie powyżej 18 do 22 włącznie 0,04 
8. powyżej 0,5 do 1,0 włącznie powyżej 22 0,50 
9. powyżej 1,0 do 2,0 włącznie do 15 włącznie 0,08 
10. powyżej 1,0 do 2,0 włącznie powyżej 15 do 18 włącznie 0,08 
11. powyżej 1,0 do 2,0 włącznie powyżej 18 do 22 włącznie 0,10 
12. powyżej 1,0 do 2,0 włącznie powyżej 22 1,10 
13. powyżej 2,0 do 15 włącznie 0,15 
14. powyżej 2,0 powyżej 15 do 18 włącznie 0,20 
15. powyżej 2,0 powyżej 18 do 22 włącznie 0,40 
16. powyżej 2,0 powyżej 22 2,00 
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Załącznik nr 10 
 

WYSOKOŚĆ KWOT WPŁACANYCH NA POKRYCIE KOSZTÓW WYTWORZENIA 
BANDEROL PODATKOWYCH 

 
Tabela 1. Importowane, nabywane wewnątrzwspólnotowo i wytworzone 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 wytworzone 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 wytworzone 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 11 
 
ZESTAWIENIE NALEŻNOŚCI Z TYTUŁU SPRZEDAŻY BANDEROL LEGALIZACYJNYCH 

NA OPAKOWANIA JEDNOSTKOWE IMPORTOWANYCH, NABYWANYCH 
WEWNĄTRZWSPÓLNOTOWO I WYTWORZONYCH NA TERYTORIUM KRAJU 
WYROBÓW TYTONIOWYCH (PAPIEROSÓW, TYTONIU), SPIRYTUSOWYCH I 

WINIARSKICH 
 

Lp. Pochodzenie, rodzaj wyrobu w opakowaniu jednostkowym oraz 
rodzaj lub pojemność tego opakowania 

Należność za sprzedaż 
banderoli legalizacyjnej w zł 

1. Papierosy importowane, nabywane wewnątrzwspólnotowo i 
wytworzone na terytorium kraju we wszystkich opakowaniach1) - 
niezależnie od liczby papierosów 

0,25 

2. Tytoń importowany, nabywany wewnątrzwspólnotowo i 
wytworzony na terytorium kraju we wszystkich opakowaniach2) -
niezależnie od gramatury 

0,25 

3. Importowane, nabywane wewnątrzwspólnotowo i wytworzone na 
terytorium kraju wyroby spirytusowe w opakowaniu3) o pojemności 
(zawartości) do 0,25 l włącznie 

0,50 

4. Importowane, nabywane wewnątrzwspólnotowo i wytworzone na 
terytorium kraju wyroby spirytusowe w opakowaniu3) o pojemności 
(zawartości) powyżej 0,25 l 

0,90 

5. Importowane, nabywane wewnątrzwspólnotowo i wytworzone na 
terytorium kraju wyroby winiarskie w opakowaniu4) o pojemności 
(zawartości) do 0,5 l włącznie 

0,30 

6. Importowane, nabywane wewnątrzwspólnotowo i wytworzone na 
terytorium kraju wyroby winiarskie w opakowaniu4) o pojemności 
(zawartości) powyżej 0,5 l 

0,50 

 
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 12 
WZÓR 

 

WNIOSEK O WYDANIE, SPRZEDAŻ BANDEROL LUB O WYDANIE UPOWAŻNIEŃ 
 
.............................................................      ............................................. 
pieczęć wnioskodawcy z nazwą i adresem             miejscowość, data 
 
 
 
.................................................................... 
REGON, PESEL, NIP*) 
 
.............................................................     Naczelnik Urzędu Celnego w 1) ........ 
numer akcyzowy podatnika*)      ................................................................. 
         ul. ...................................................... 
         ...................................................... 

 
WNIOSEK 

 

o wydanie, 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 wnioskodawcy uprawnieni do odbioru banderol 7) 

........................................................................................................................................................................................................

........................................................................................................................................................................................................ 
4. Uwagi, oświadczenia wnioskodawcy 

........................................................................................................................................................................................................ 
 

...................................................................... 
podpis i imienna pieczątka wnioskodawcy  

Załączniki8) : 
1) ................................................. 
2) ................................................. 
3) ................................................. 
 
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 wytworzonych na terytorium kraju. 
4) Należy wpisać odpowiednio: tytoniowych (papierosów lub tytoniu) albo spirytusowych albo winiarskich. 
5) Należy wpisać odpowiednio: rodzaj, pojemność, zawartość opakowania lub pochodzenie wyrobu, np. papierosów wytworzonych na terytorium kraju lub 

tytoniu wytworzonego na terytorium kraju (dla banderol podatkowych na wyroby tytoniowe), albo butelki do 0,25 litra i powyżej 25% do 50% alkoholu 
(dla banderol podatkowych na wyroby spirytusowe), albo do 0,5 litra i do 15% alkoholu (dla banderol podatkowych na wyroby winiarskie), albo papierosów 
wytworzonych na terytorium kraju lub tytoniu wytworzonego na terytorium kraju (dla banderol legalizacyjnych na wyroby tytoniowe), albo butelki powyżej 
0,25 litra z alkoholem importowanym lub nabywanym wewnątrzwspólnotowo (dla banderol legalizacyjnych na wyroby spirytusowe), albo do 0,5 litra z 
alkoholem wytworzonym na terytorium kraju (dla banderol legalizacyjnych na wyroby winiarskie). Przy wypełnianiu tej części wniosku należy 
odpowiednio wykorzystać załączniki nr 2-4 oraz 8-10 do niniejszego rozporządzenia. 

6) Wypełnia importer, przedstawiciel podatkowy lub podmiot dokonujący nabycia wewnątrzwspólnotowego. 
7) Należy wpisać imiona, nazwiska, miejsca zamieszkania, serie i numery dowodów osobistych pełnomocników. 
8) Należy wymienić załączniki składane z wnioskiem. 

*)  Niepotrzebne skreślić. 
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                                                                                                        Załącznik nr 13 
 
 

WZÓR UPOWAZNIENIA DO ODBIORU BANDEROL PODATKOWYCH I 
LEGALIZACYJNYCH NA OPAKOWANIA JEDNOSTKOWE IMPORTOWANYCH, 

NABYWANYCH WEWNATRZWSPÓLNOTOWO, WYTWARZANYCH 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 WYTWORZONYCH 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 za 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.  
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Załącznik nr 14 
WZÓR 

EWIDENCJA WYDANYCH, ZUŻYTYCH, USZKODZONYCH, UTRACONYCH, ZWRÓCONYCH ORAZ ZNISZCZONYCH  
BANDEROL PODATKOWYCH I LEGALIZACYJNYCH 

      ........................................................................... 
pieczęć podmiotu obowiązanego do oznaczania  

z nazwą i adresem 
EWIDENCJA*) 

 
banderol.......................1) na......................2) wyroby.............................3) w opakowaniach jednostkowych.........................4) 

 

 
Data wydania albo 
wysłania banderol 

Data wydania albo 
wysłania banderol 

Banderole 
pozostałe 

uszkodzonych utraconych zniszczonych wydanie 
banderol 
do 
oznaczeni
a 

wysłanie 
banderol poza 
terytorium 
kraju 

Nazwa i adres producenta zagranicznego 
lub podmiotu prowadzącego skład 
podatkowy, w którym magazynowane są 
wyroby akcyzowe właściciela, o którym 
mowa w art. 9 ust. 4 ustawy 
 

wydanych do 
oznaczania 

wysłanych 
poza 
terytorium 
kraju 

zużytych do 
oznaczenia i 
nie 
uszkodzonych 

przy 
oznaczani
u 

poza 
oznaczaniem 

przy 
oznaczaniu 

poza 
oznaczaniem 

przy 
oznaczaniu 

poza 
oznaczaniem 

data liczba 

8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 
              

x x x            
 

Zwrot banderol do właściwego naczelnika urzędu celnego w sprawach znaków akcyzy  
 Banderole nieuszkodzone 

i niewykorzystane 
Banderole uszkodzone 

Adnotacje właściwego naczelnika urzędu celnego  
liczba banderol uszkodzonych w sprawach znaków akcyzy 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 imienna pieczęć właściwego naczelnika urzędu celnego  
  
Wypełnia podmiot obowiązany do oznaczania wyrobów akcyzowych znakami akcyzy. Ewidencja prowadzona jest odrębnie dla każdego rodzaju banderol.  
1) Należy wpisać odpowiednio: podatkowych albo legalizacyjnych. 
2) Należy wpisać odpowiednio: importowane, nabywane wewnątrzwspólnotowo albo wytwarzane na terytorium kraju. 
3) Należy wpisać odpowiednio: tytoniowe (papierosy lub tytoń) albo spirytusowe, albo winiarskie. 
4) Należy wpisać odpowiednio rodzaj i/lub zawartość opakowania jednostkowego z wykorzystaniem załączników nr 2,3 i 9–11 do rozporządzenia, np.: butelki do 0,25 l z alkoholem o mocy powyżej 25% do 50% albo do 0,5 l z alkoholem o mocy powyżej 15% do 18% (dla banderol podatkowych na wyroby spirytusowe, 

winiarskie), albo butelki powyżej 0,25 l, albo powyżej 0,5 l (dla banderol legalizacyjnych na wyroby spirytusowe, winiarskie). 
5) Należy wpisać serię oraz numer banderol i rok wytworzenia. 

 Banderole wydane przez właściwego naczelnika urzędu celnego w sprawach znaków akcyzy   
Liczba banderol wydanych  Lp. data  

wydania 
właściwy 
naczelnik urzędu 
celnego w 
sprawach 
znaków akcyzy   

oznaczenie 
banderoli 5) 

   

 

bez liczby  
z 6 i 7 

za zwrócone nie 
wykorzystane i nie 
uszkodzone 

w ramach 
normatywu strat 

1 2 3 4 5 6 7 
       

Suma:    
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*)  Niepotrzebne skreślić 
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Załącznik nr 15 
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. 9 UST. 4 USTAWY 
 

........................................................................... 
      pieczęć podmiotu prowadzącego skład podatkowy,  
w którym magazynowane są wyroby akcyzowe właściciela,  
 o którym mowa w art. 9 ust. 4 ustawy z nazwą i adresem 

EWIDENCJA*) 
 

banderol.......................1) na......................2) wyroby.............................3) w opakowaniach jednostkowych.........................4) 
............................................................................. 6) 

 
Banderole otrzymane od właściciela, o 

którym mowa w art. 9 ust. 4 
Liczba banderol Stan banderol 

uszkodzonych utraconych zniszczonych 

Lp. 

data  
otrzymania 

oznaczenie 
banderoli5) 

Liczba 
banderol 

otrzymanych 

wydanych do 
oznaczania 

zużytych 
do 

oznaczenia 
i nie 

uszkodzo-
nych 

przy 
ozna-
czaniu 

poza 
ozna-
czaniem 

przy 
ozna-
czaniu 

poza 
ozna-
czaniem 

przy 
ozna-
czaniu 

poza 
ozna-
czaniem 

data liczba 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 
              

Suma:            
 

 

Zwrot banderol do właściciela, o którym mowa w art. 9 ust. 4 
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 

w którym magazynowane są wyroby akcyzowe właściciela,  
        o którym mowa w art. 9 ust. 4 ustawy   
Ewidencja prowadzona jest odrębnie dla każdego rodzaju banderol.  

1) Należy wpisać odpowiednio: podatkowych albo legalizacyjnych. 
2) Należy wpisać odpowiednio: importowane, nabywane wewnątrzwspólnotowo albo wytwarzane na terytorium kraju. 
3) Należy wpisać odpowiednio: tytoniowe (papierosy lub tytoń) albo spirytusowe, albo winiarskie. 
4) Należy wpisać odpowiednio rodzaj i/lub zawartość opakowania jednostkowego z wykorzystaniem załączników nr 2, 3 i 9–11 do rozporządzenia, np.: butelki do 0,25 l z alkoholem o mocy powyżej 25% do 50% albo do 0,5 l z alkoholem o mocy powyżej 15% do 18% (dla banderol 

podatkowych na wyroby spirytusowe, winiarskie), albo butelki powyżej 0,25 l, albo powyżej 0,5 l (dla banderol legalizacyjnych na wyroby spirytusowe, winiarskie). 
5) Należy wpisać serię oraz numer banderol i rok wytworzenia. 
6) Należy wpisać nazwę i adres właściciela wyrobów akcyzowych, o którym mowa w art. 9 ust. 4 ustawy 
*)  Niepotrzebne skreślić 
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Załącznik nr 16 
 

WZÓR 
 

PROTOKÓŁ W SPRAWIE UTRATY, ZNISZCZENIA LUB USZKODZENIA BANDEROL 
 
................................................................... 
pieczęć podmiotu obowiązanego do oznaczania  
z nazwą i adresem 

 
 
.................................................................. 
REGON, PESEL, NIP*) 
 
 
.................................................................. 
numer akcyzowy podatnika*) 
 

PROTOKÓŁ 
z dnia ..................................... 

w sprawie utraty, zniszczenia, uszkodzenia*) banderol 1) 

...................................................................................................... 

 
sporządzony w 2) ...................................................................... przez 3) 

........................................................................................................................................................................ 
Opis okoliczności utraty, zniszczenia, uszkodzenia*)  banderol 4) 

......................................................................................................................................................................... 

......................................................................................................................................................................... 
Na tym protokół zakończono (nie)*) wnosząc zastrzeżeń (nie) *) 

.........................................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................................... 
Protokół sporządzono w .................... egzemplarzach, które przekazano 
.........................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................... 

 
............................................. 
............................................. 
podpisy członków komisji  
 
 
............................................ 
podpis pracownika szczególnego 
nadzoru podatkowego 
 

Objaśnienia: 
1) Należy podać rodzaj banderoli (podatkowa, legalizacyjna). 
2) Należy podać miejscowość. 
3) Należy podać podmiot, u którego nastąpiła utrata, zniszczenie lub uszkodzenie banderol. 
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4) Należy podać podatkowych albo legalizacyjnych przy wykorzystaniu załączników nr 2 - 3 do rozporządzenia, z tym że przy legalizacyjnych należy 
podać: na papierosy lub tytoń importowany, nabywany wewnątrzwspólnotowo albo wytworzony na terytorium kraju, albo wyroby spirytusowe 
importowane, nabywane wewnątrzwspólnotowo albo wytworzone na terytorium kraju np. w butelce do 0,25 l, albo powyżej 0,25 l, albo wyroby 
winiarskie importowane, nabywane wewnątrzwspólnotowo albo wytworzone na terytorium kraju np. w butelce do 0,5 l, albo powyżej 0,5 l. 

*)    Niepotrzebne skreślić. 
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	§ 13. 1. Zwalnia się od akcyzy alkohol etylowy używany:  
	§ 17. 1. Zwalnia się od akcyzy wyroby tytoniowe z chwilą ich przeznaczenia do badań naukowych i laboratoryjnych związanych z jakością produktu, w przypadkach, o których mowa w art. 27 ust. 2 pkt 1 i 8 ustawy.. 




