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Na podstawie art. 84 ust. 2 ustawy z dnia 6 grudnia 
2008 r. o podatku akcyzowym (Dz. U. z 2009 r. Nr 3, 
poz. 11, z późn. zm.3)) zarządza się, co następuje:

Rozdział 1

Przepisy ogólne

§ 1. Rozporządzenie określa:

1)  szczegółowy sposób wydawania oraz cofania 
zezwoleń:

a) na prowadzenie składu podatkowego,

b)  na nabywanie wyrobów akcyzowych jako zare-
jestrowany odbiorca,

c)  na jednorazowe nabycie wyrobów akcyzowych 
jako zarejestrowany odbiorca,

d)  na wykonywanie czynności w charakterze przed-
stawiciela podatkowego,

e)  na prowadzenie działalności jako podmiot po-
średniczący, 

 f)  na wysyłanie wyrobów akcyzowych jako zareje-
strowany wysyłający,

g) wyprowadzenia;

2)  wzory wniosków o wydanie zezwoleń, o których 
mowa w pkt 1, a także sposób dokumentowania 
spełnienia warunków, od których uzależnione jest 
wydanie danego zezwolenia.

§ 2. 1. Podmiot ubiegający się o wydanie zezwo-
leń, o których mowa w § 1 pkt 1, składa do właściwe-
go naczelnika urzędu celnego odpowiednio wypełnio-
ny wniosek wraz z wymaganymi dokumentami.

2. Wzór wniosku o wydanie zezwolenia na prowa-
dzenie składu podatkowego określa załącznik nr 1 do 
rozporządzenia.

3. Wzór wniosku o wydanie rolnikowi zezwolenia 
na prowadzenie składu podatkowego, w którym zgod-
nie z ustawą z dnia 25 sierpnia 2006 r. o biokomponen-
tach i biopaliwach ciekłych (Dz. U. Nr 169, poz. 1199, 

z późn. zm.4)), zwaną dalej „ustawą o biokomponen-
tach i biopaliwach ciekłych”, będą wykonywane wy-
łącznie czynności polegające na wytwarzaniu na włas-
ny użytek estru lub czystego oleju roślinnego, o któ-
rych mowa w art. 2 ust. 1 pkt 11 lit. c tej ustawy, określa 
załącznik nr 2 do rozporządzenia.

4. Wzór wniosku o wydanie zezwolenia na naby-
wanie wyrobów akcyzowych jako zarejestrowany od-
biorca określa załącznik nr 3 do rozporządzenia.

5. Wzór wniosku o wydanie zezwolenia na jednora-
zowe nabycie wyrobów akcyzowych jako zarejestrowa-
ny odbiorca określa załącznik nr 4 do rozporządzenia.

6. Wzór wniosku o wydanie zezwolenia na wyko-
nywanie czynności w charakterze przedstawiciela po-
datkowego określa załącznik nr 5 do rozporządzenia.

7. Wzór wniosku o wydanie zezwolenia na prowa-
dzenie działalności jako podmiot pośredniczący okreś-
la załącznik nr 6 do rozporządzenia.

8. Wzór wniosku o wydanie zezwolenia na wysyła-
nie wyrobów akcyzowych jako zarejestrowany wysy-
łający określa załącznik nr 7 do rozporządzenia.

9. Wzór wniosku o wydanie zezwolenia wyprowa-
dzenia określa załącznik nr 8 do rozporządzenia.

10. Dokumenty, o których mowa w ust. 1, powinny 
być dołączone w oryginale lub uwierzytelnionej kopii 
oraz zawierać dane aktualne w dniu składania wnios-
ku o wydanie zezwolenia. 

11. Dokumenty, o których mowa w § 3 ust. 1 pkt 5 
lit. a, nie mogą być sporządzone wcześniej niż na 
1 miesiąc przed dniem złożenia wniosku.

12. Dokumenty, o których mowa w § 3 ust. 1 pkt 5 
lit. b oraz § 4 ust. 1 pkt 1, nie mogą być sporządzone 
wcześniej niż na 3 miesiące przed dniem złożenia 
wniosku.

Rozdział 2

Zezwolenie na prowadzenie składu podatkowego

§ 3. 1. Do wniosku o wydanie zezwolenia na pro-
wadzenie składu podatkowego należy dołączyć:

1)  dokument potwierdzający, że wnioskodawca jest 
podatnikiem podatku od towarów i usług (VAT);

2)  dokument potwierdzający tytuł prawny wniosko-
dawcy do korzystania z miejsca, w którym ma być 
prowadzony skład podatkowy, zawierający adres 
i numer ewidencyjny działki, na której znajdować 
się ma skład podatkowy;
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ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW1)

z dnia 30 sierpnia 2010 r.

w sprawie zezwoleń na wykonywanie działalności w zakresie podatku akcyzowego2)

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

2)  Niniejsze rozporządzenie dokonuje w zakresie swojej regu-
lacji wdrożenia dyrektywy Rady 2008/118/WE z dnia 
16 grudnia 2008 r. w sprawie ogólnych zasad dotyczących 
podatku akcyzowego, uchylającej dyrektywę 92/12/EWG 
(Dz. Urz. UE L 9 z 14.01.2009, str. 12, z późn. zm.). 

3)  Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. 
z 2009 r. Nr 98, poz. 819, Nr 168, poz. 1323 i Nr 215, 
poz. 1667 oraz z 2010 r. Nr 21, poz. 104 i Nr 151, poz. 1013.

4)  Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. 
z 2007 r. Nr 35, poz. 217 i Nr 99, poz. 666, z 2009 r. Nr 3, 
poz. 11 oraz z 2010 r. Nr 21, poz. 104. 
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3)  zaświadczenie o nadaniu statystycznego numeru 
identyfikacyjnego REGON;

4)  potwierdzenie przyjęcia zgłoszenia rejestracyjne-
go podatnika podatku akcyzowego;

5) zaświadczenie wydane przez:

a)  właściwego naczelnika urzędu skarbowego 
o niezaleganiu przez wnioskodawcę w podat-
kach stanowiących dochód budżetu państwa, 

b)  właściwy dla siedziby lub miejsca zamieszkania 
oddział Zakładu Ubezpieczeń Społecznych o nie-
zaleganiu przez wnioskodawcę z zapłatą składek 
na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne;

6)  informację z Krajowego Rejestru Karnego o nie-
karalności osób kierujących działalnością wnios-
kodawcy za przestępstwo przeciwko wiarygodno-
ści dokumentów, przeciwko mieniu, przeciwko 
obrotowi gospodarczemu, przeciwko obrotowi 
pieniędzmi i papierami wartościowymi lub prze-
stępstwo skarbowe;

7)  oświadczenie wnioskodawcy, że nie jest wobec 
niego prowadzone postępowanie egzekucyjne, 
likwidacyjne lub upadłościowe, z wyłączeniem po-
stępowania upadłościowego z możliwością zawar-
cia układu;

8)  odpis z rejestru przedsiębiorców w Krajowym Re-
jestrze Sądowym albo zaświadczenie o wpisie do 
ewidencji działalności gospodarczej;

9)  oświadczenie wnioskodawcy, że w miejscu lub po-
mieszczeniu, w którym ma być prowadzony skład 
podatkowy, nie jest prowadzony inny skład podat-
kowy oraz że miejsce to lub pomieszczenie spełnia 
warunki do prowadzenia działalności gospodarczej, 
wymagane przez Państwową Inspekcję Sanitarną, 
Inspekcję Ochrony Środowiska, Państwową Straż 
Pożarną oraz Państwową Inspekcję Pracy;

10)  inne dokumenty, wymagane na podstawie przepi-
sów odrębnych, związane z działalnością wykony-
waną w składzie podatkowym lub rodzajem wyro-
bów akcyzowych, w szczególności wymagane 
koncesje lub zezwolenia, chyba że ich wydanie na 
podstawie przepisów odrębnych uwarunkowane 
jest obowiązkiem posiadania zezwolenia na pro-
wadzenie składu podatkowego;

11)  szczegółowy plan składu podatkowego z określe-
niem powierzchni oraz opisem sposobu odgrodze-
nia i zabezpieczenia miejsca magazynowania wy-
robów akcyzowych w składzie podatkowym; 
w przypadku, o którym mowa w art. 48 ust. 3 pkt 3 
i 5 ustawy z dnia 6 grudnia 2008 r. o podatku akcy-
zowym, zwanej dalej „ustawą”, należy również 
wskazać pojemność magazynową;

12)  projekt regulaminu funkcjonowania składu podat-
kowego;

13)  oświadczenie wnioskodawcy, że nie zostało mu 
cofnięte, ze względu na naruszenie przepisów pra-
wa, w okresie ostatnich 3 lat, licząc od dnia złoże-
nia wniosku o wydanie zezwolenia, żadne z udzie-
lonych mu zezwoleń, o których mowa w art. 84 
ust. 1 ustawy, jak również koncesja lub zezwolenie 
na prowadzenie działalności gospodarczej, ani nie 
została wydana decyzja o zakazie wykonywania 

przez niego działalności regulowanej w rozumie-
niu przepisów ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swo-
bodzie działalności gospodarczej (Dz. U. z 2007 r. 
Nr 155, poz. 1095, z późn. zm.5)), w zakresie wyro-
bów akcyzowych;

14)  w przypadkach, o których mowa w art. 48 ust. 3 
pkt 1, 2 i 4 ustawy, oświadczenie wnioskodawcy 
o spełnieniu wymogów dotyczących minimalnej 
wysokości obrotu wyrobami akcyzowymi, a w przy-
padku wnioskodawcy rozpoczynającego działal-
ność oświadczenie, w którym, zgodnie z art. 48 
ust. 4 ustawy, zadeklaruje on osiągnięcie w danym 
roku minimalnej wysokości obrotu, proporcjonal-
nie w podziale na kolejne miesiące. 

2. Podmiot posiadający już zezwolenie na prowa-
dzenie składu podatkowego dołącza do wniosku o wy-
danie zezwolenia na prowadzenie innego składu po-
datkowego dokumenty określone w ust. 1 pkt 2, 4—7 
i 9—14.

§ 4. 1. Do wniosku, o którym mowa w § 2 ust. 3, 
należy dołączyć:

1)  zaświadczenie wydane przez właściwy dla miejsca 
zamieszkania albo siedziby oddział Zakładu Ubez-
pieczeń Społecznych lub jednostkę organizacyjną 
Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego 
o niezaleganiu przez wnioskodawcę z zapłatą skła-
dek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne;

2)  oświadczenie wnioskodawcy, że nie został wykreś-
lony 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—4, pkt 5 
lit. a, pkt 6, 7 i 9 oraz 11—13; dokument, o którym 
mowa w § 3 ust. 1 pkt 3, dołącza się, jeżeli rolniko-
wi został nadany statystyczny numer identyfika-
cyjny REGON.

2. Jeżeli z wnioskiem występuje grupa producen-
tów rolnych, o której mowa w art. 2 ust. 3 pkt 2 ustawy 
o biokomponentach i biopaliwach ciekłych, do wnios-
ku należy również dołączyć decyzję marszałka woje-
wództwa, na podstawie której grupa ta została wpisa-
na do rejestru grup producentów rolnych, o którym 
mowa w ustawie z dnia 15 września 2000 r. o grupach 
producentów rolnych i ich związkach oraz o zmianie 
innych ustaw (Dz. U. Nr 88, poz. 983, z późn. zm.6)).

§ 5. Właściwy naczelnik urzędu celnego, po zweryfi-
kowaniu danych zawartych we wniosku i dołączonych 
do niego dokumentów, dokonuje w obecności wnios-
kodawcy lub osoby reprezentującej wnioskodawcę 
oceny miejsca przeznaczonego na prowadzenie składu 
podatkowego. Z czynności tej sporządza się protokół 
zawierający w szczególności ustalenia dotyczące lokali-
zacji, powierzchni, sposobu odgrodzenia miejsca ma-

5)  Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały 
ogłoszone w Dz. U. z 2007 r. Nr 180, poz. 1280, z 2008 r. 
Nr 70, poz. 416, Nr 116, poz. 732, Nr 141, poz. 888, Nr 171, 
poz. 1056 i Nr 216, poz. 1367, z 2009 r. Nr 3, poz. 11, Nr 18, 
poz. 97, Nr 168, poz. 1323 i Nr 201, poz. 1540 oraz z 2010 r. 
Nr 47, poz. 278 i Nr 107, poz. 679.

6)  Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. 
z 2003 r. Nr 229, poz. 2273, z 2004 r. Nr 162, poz. 1694, 
z 2005 r. Nr 175, poz. 1462, z 2006 r. Nr 251, poz. 1847 oraz 
z 2008 r. Nr 98, poz. 634.
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gazynowania wyrobów akcyzowych w składzie podat-
kowym od innych powierzchni i terenów, sposobu za-
bezpieczenia tego miejsca oraz opis wyposażenia 
systemu zabezpieczenia technicznego i biurowego.

§ 6. 1. Przed wydaniem zezwolenia na prowadze-
nie składu podatkowego właściwy naczelnik urzędu 
celnego wzywa wnioskodawcę do złożenia zabezpie-
czenia akcyzowego w terminie 14 dni od dnia doręcze-
nia wezwania, chyba że wnioskodawca został zwol-
niony z obowiązku złożenia zabezpieczenia na podsta-
wie art. 64 ust. 1 ustawy.

2. Na uzasadniony wniosek złożony przez wnios-
kodawcę przed upływem terminu, o którym mowa 
w ust. 1, właściwy naczelnik urzędu celnego może 
przedłużyć termin wyznaczony do złożenia zabezpie-
czenia akcyzowego, nie dłużej jednak niż o 30 dni.

§ 7. 1. W przypadku zezwolenia wydanego na czas 
oznaczony wniosek o wydanie zezwolenia na kolejny 
okres należy złożyć nie później niż na 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 podatko-
wego. Przepisy § 3 i 4 stosuje się odpowiednio.

3. Do wniosku, o którym mowa w ust. 1, należy do-
łączyć dokumenty określone w § 3 ust. 1 pkt 5—7 i 13, 
a w przypadku zezwolenia, o którym mowa w § 2 
ust. 3, dokumenty określone w § 3 ust. 1 pkt 5 lit. a, 
pkt 6 i 7 oraz § 4 ust. 1 pkt 1.

§ 8. 1. Właściwy naczelnik urzędu celnego, przed 
podjęciem z urzędu decyzji o cofnięciu zezwolenia na 
prowadzenie składu podatkowego, wzywa prowadzą-
cego skład podatkowy do usunięcia stwierdzonych 
uchybień w określonym terminie, o ile charakter 
stwierdzonych uchybień pozwala na ich usunięcie. 

2. Właściwy naczelnik urzędu celnego, przed wy-
daniem decyzji o cofnięciu zezwolenia na prowadze-
nie składu podatkowego, przeprowadza kontrolę skła-
du podatkowego w zakresie rozliczeń z tytułu podatku 
akcyzowego oraz aktualnego stanu ilościowego i ja-
kościowego wyrobów akcyzowych znajdujących się 
w składzie podatkowym.

Rozdział 3

Zezwolenia na nabywanie wyrobów akcyzowych
jako zarejestrowany odbiorca, na jednorazowe

nabycie wyrobów akcyzowych jako zarejestrowany 
odbiorca, na wykonywanie czynności w charakterze 

przedstawiciela podatkowego, na prowadzenie
działalności jako podmiot pośredniczący,

na wysyłanie wyrobów akcyzowych
jako zarejestrowany wysyłający
oraz zezwolenie wyprowadzenia

§ 9. 1. Do wniosku o wydanie zezwolenia na naby-
wanie wyrobów akcyzowych jako zarejestrowany od-
biorca należy dołączyć:

1)  plan miejsca odbioru wyrobów akcyzowych; 

2)  dokument potwierdzający tytuł prawny wniosko-
dawcy do korzystania z miejsca odbioru wyrobów 
akcyzowych; 

3)  oświadczenie, że w miejscu lub pomieszczeniu 
proponowanym przez wnioskodawcę jako miejsce 
odbioru wyrobów akcyzowych nie znajduje się 
miejsce odbioru wyrobów akcyzowych innego 
podmiotu;

4) dokumenty określone w § 3 ust. 1 pkt 1, 4—7 i 13.

2. Podmiot posiadający już zezwolenie na nabywa-
nie wyrobów akcyzowych jako zarejestrowany odbior-
ca do wniosku o wydanie kolejnego zezwolenia na 
nabywanie wyrobów akcyzowych jako zarejestrowany 
odbiorca dołącza dokumenty określone w ust. 1 
pkt 1—3 i § 3 ust. 1 pkt 4—7 i 13.

3. W przypadku zezwolenia wydanego na czas 
oznaczony, wniosek o wydanie zezwolenia na kolejny 
okres należy złożyć nie później niż na 3 miesiące przed 
upływem ważności zezwolenia, dołączając dokumenty 
określone w § 3 ust. 1 pkt 5—7 i 13. 

4. Wniosek złożony po upływie terminu, o którym 
mowa w ust. 3, traktuje się jako wniosek o wydanie 
nowego zezwolenia na nabywanie wyrobów akcyzo-
wych jako zarejestrowany odbiorca. Do wniosku takie-
go należy dołączyć dokumenty określone w ust. 1 
pkt 1—3 oraz § 3 ust. 1 pkt 1, 4—7 i 13. 

5. Do wydawania oraz cofania zezwolenia na na-
bywanie wyrobów akcyzowych jako zarejestrowany 
odbiorca stosuje się odpowiednio § 5, 6 i 8. 

§ 10. Do wniosku o wydanie zezwolenia na jedno-
razowe nabycie wyrobów akcyzowych jako zarejestro-
wany odbiorca należy dołączyć dokumenty określone 
w § 3 ust. 1 pkt 1, 4—7 i 13. Przepisy § 6 i 8 ust. 1 sto-
suje się odpowiednio. 

§ 11. 1. Do wniosku o wydanie zezwolenia na wy-
konywanie czynności w charakterze przedstawiciela 
podatkowego należy dołączyć:

1)  oświadczenie, o którym mowa w art. 81 ust. 3 
ustawy;

2) dokumenty określone w § 3 ust. 1 pkt 1, 4—7 i 13. 

2. W przypadku zezwolenia wydanego na czas 
oznaczony wniosek o wydanie zezwolenia na kolejny 
okres należy złożyć nie później niż na 3 miesiące przed 
upływem ważności zezwolenia, dołączając dokumenty 
określone w ust. 1 pkt 1 i § 3 ust. 1 pkt 5—7 i 13.

3. Wniosek złożony po upływie terminu, o którym 
mowa w ust. 2, traktuje się jako wniosek o wydanie 
nowego zezwolenia na wykonywanie czynności w cha-
rakterze przedstawiciela podatkowego. Do wniosku 
takiego należy dołączyć dokumenty określone w ust. 1 
pkt 1 oraz § 3 ust. 1 pkt 1, 4—7 i 13. 

4. Do wydawania oraz cofania zezwolenia na wy-
konywanie czynności w charakterze przedstawiciela 
podatkowego stosuje się odpowiednio § 6 i § 8 ust. 1. 

§ 12. 1. Do wniosku o wydanie zezwolenia na pro-
wadzenie działalności jako podmiot pośredniczący na-
leży dołączyć dokumenty określone w § 3 ust. 1 pkt 1, 
4—7 i 13. 
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2. W przypadku zezwolenia wydanego na czas 
oznaczony wniosek o wydanie zezwolenia na kolejny 
okres należy złożyć nie później niż na 3 miesiące przed 
upływem ważności zezwolenia, dołączając dokumenty 
określone w § 3 ust. 1 pkt 5—7 i 13. 

3. Wniosek złożony po upływie terminu, o którym 
mowa w ust. 2, traktuje się jako wniosek o wydanie no-
wego zezwolenia na prowadzenie działalności jako pod-
miot pośredniczący. Do wniosku takiego należy dołą-
czyć dokumenty określone w § 3 ust. 1 pkt 1, 4—7 i 13. 

4. Do wydawania oraz cofania zezwolenia na pro-
wadzenie działalności jako podmiot pośredniczący 
stosuje się odpowiednio § 6 i § 8 ust. 1. 

§ 13. 1. Do wniosku o wydanie zezwolenia na wy-
syłanie wyrobów akcyzowych jako zarejestrowany 
wysyłający należy dołączyć dokumenty określone 
w § 3 ust. 1 pkt 1, 4—7 i 13. 

2. W przypadku zezwolenia wydanego na czas 
oznaczony wniosek o wydanie zezwolenia na kolejny 
okres należy złożyć nie później niż na 3 miesiące przed 
upływem ważności zezwolenia, dołączając dokumenty 
określone w § 3 ust. 1 pkt 5—7 i 13. 

3. Wniosek złożony po upływie terminu, o którym 
mowa w ust. 2, traktuje się jako wniosek o wydanie 
nowego zezwolenia na wysyłanie wyrobów akcyzo-
wych jako zarejestrowany wysyłający. Do wniosku ta-
kiego należy dołączyć dokumenty określone w § 3 
ust. 1 pkt 1, 4—7 i 13. 

4. Do wydawania oraz cofania zezwolenia na wy-
syłanie wyrobów akcyzowych jako zarejestrowany 
wysyłający stosuje się odpowiednio § 6 i § 8 ust. 1. 

§ 14. 1. Do wniosku o wydanie zezwolenia wypro-
wadzenia należy dołączyć: 

1)  pisemną zgodę, o której mowa w art. 54 ust. 3 
ustawy;

2) dokumenty określone w § 3 ust. 1 pkt 1, 4—7 i 13. 

2. W przypadku zezwolenia wydanego na czas 
oznaczony wniosek o wydanie zezwolenia na kolejny 
okres należy złożyć nie później niż na 3 miesiące przed 
upływem ważności zezwolenia, dołączając dokumenty 
określone w ust. 1 pkt 1 i § 3 ust. 1 pkt 5—7 i 13. 

3. Wniosek złożony po upływie terminu, o którym 
mowa w ust. 2, traktuje się jako wniosek o wydanie 
nowego zezwolenia wyprowadzenia. Do wniosku ta-
kiego należy dołączyć dokumenty określone w ust. 1 
pkt 1 i § 3 ust. 1 pkt 1, 4—7 i 13. 

4. Do wydawania oraz cofania zezwolenia wypro-
wadzenia stosuje się odpowiednio § 6 i § 8 ust. 1. 

Rozdział 4

Przepisy końcowe

§ 15. Traci moc rozporządzenie Ministra Finansów 
z dnia 24 lutego 2009 r. w sprawie zezwoleń na wyko-
nywanie działalności w zakresie podatku akcyzowego 
(Dz. U. Nr 32, poz. 241).

§ 16. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 
1 września 2010 r.

Minister Finansów: w z. W. Szczuka
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Załączniki do rozporządzenia Ministra Finansów 
z dnia 30 sierpnia 2010 r. (poz. 1071)

Załącznik nr 1

WZÓR
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1)  Zgodnie z art. 64 ust. 1 ustawy z dnia 6 grudnia 2008 r. o podatku akcyzowym, występujący z wnioskiem o zwolnienie 
z obowiązku złożenia zabezpieczenia akcyzowego powinien:
— mieć swoją siedzibę lub miejsce zamieszkania na terytorium kraju, 
— stosować procedurę zawieszenia poboru akcyzy co najmniej od roku, 
— posiadać sytuację finansową i majątek, które zapewniają wywiązywanie się z zobowiązań podatkowych,
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—  nie posiadać zaległości z tytułu cła i podatków stanowiących dochód budżetu państwa oraz składek na ubezpieczenia 
społeczne i zdrowotne lub uzyskać od właściwego organu odroczenie lub rozłożenie na raty swoich zaległych płatności 
lub wstrzymanie wykonania wydanej wobec siebie decyzji oraz

—  zobowiązać się do zapłacenia, na pierwsze pisemne żądanie właściwego naczelnika urzędu celnego, kwoty akcyzy przy-
padającej do zapłaty z tytułu powstania zobowiązania podatkowego.

Wzór wniosku o zwolnienie z obowiązku złożenia zabezpieczenia akcyzowego, a także sposób udokumentowania spełnie-
nia warunków udzielenia takiego zwolnienia określają przepisy wydane na podstawie art. 64 ust. 10 ustawy z dnia 6 grud-
nia 2008 r. o podatku akcyzowym. Jeżeli wnioskodawca złożył wniosek o zwolnienie z obowiązku złożenia zabezpieczenia 
akcyzowego w trybie art. 64 tej ustawy, zaznacza odpowiedź „tak”. W innych przypadkach zaznacza odpowiedź „nie”.

2)  Punkt ten należy wypełnić w przypadku niewystąpienia z wnioskiem o zwolnienie z obowiązku złożenia zabezpieczenia 
akcyzowego.
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Załącznik nr 2

WZÓR
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1)  Rolnik w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 25 sierpnia 2006 r. o biokomponentach i biopaliwach ciekłych.
2)  W przypadku grup, o których mowa w art. 2 ust. 3 ustawy z dnia 25 sierpnia 2006 r. o biokomponentach i biopaliwach 

ciekłych, należy podać imiona i nazwiska członków grupy albo nazwę grupy.
3)  W przypadku grupy, o której mowa w art. 2 ust. 3 pkt 1 ustawy z dnia 25 sierpnia 2006 r. o biokomponentach i biopaliwach 

ciekłych, należy podać miejsce zamieszkania każdego z członków grupy.
4)  W przypadku grupy, o której mowa w art. 2 ust. 3 pkt 1 ustawy z dnia 25 sierpnia 2006 r. o biokomponentach i biopaliwach 

ciekłych, należy podać ilość hektarów użytków rolnych będących w posiadaniu wnioskodawcy — w rozbiciu na poszcze-
gólnych członków grupy.

5)  Zgodnie z art. 64 ust. 1 pkt 1, 4 i 5 w zw. z art. 64 ust. 2 ustawy z dnia 6 grudnia 2008 r. o podatku akcyzowym, rolnik wy-
stępujący z wnioskiem o zwolnienie z obowiązku złożenia zabezpieczenia akcyzowego powinien: 
—  mieć swoją siedzibę lub miejsce zamieszkania na terytorium kraju, 
—  nie posiadać zaległości z tytułu cła i podatków stanowiących dochód budżetu państwa oraz składek na ubezpieczenia 

społeczne i zdrowotne lub uzyskać od właściwego organu odroczenie lub rozłożenie na raty swoich zaległych płatności 
lub wstrzymanie wykonania wydanej wobec siebie decyzji oraz

—  zobowiązać się do zapłacenia, na pierwsze pisemne żądanie właściwego naczelnika urzędu celnego, kwoty akcyzy przy-
padającej do zapłaty z tytułu powstania zobowiązania podatkowego.

Wzór wniosku o zwolnienie z obowiązku złożenia zabezpieczenia akcyzowego, a także sposób udokumentowania spełnie-
nia warunków udzielenia takiego zwolnienia określają przepisy wydane na podstawie art. 64 ust. 10 ustawy z dnia 6 grud-
nia 2008 r. o podatku akcyzowym. Jeśli wnioskodawca złożył wniosek o zwolnienie z obowiązku złożenia zabezpieczenia 
akcyzowego w trybie art. 64 tej ustawy, zaznacza odpowiedź „tak”. W innych przypadkach zaznacza odpowiedź „nie”. 

6)  Punkt ten należy wypełnić w przypadku niewystąpienia z wnioskiem o zwolnienie z obowiązku złożenia zabezpieczenia 
akcyzowego.

7)  W przypadku grupy, o której mowa w art. 2 ust. 3 pkt 1 ustawy z dnia 25 sierpnia 2006 r. o biokomponentach i biopaliwach 
ciekłych, podpisy z podaniem daty składają wszyscy członkowie grupy.
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Załącznik nr 3 

WZÓR
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Załącznik nr 4

WZÓR
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Załącznik nr 5

WZÓR



 

Dziennik Ustaw Nr 159 — 12134 — Poz. 1071



 

Dziennik Ustaw Nr 159 — 12135 — Poz. 1071

Załącznik nr 6

WZÓR



 

Dziennik Ustaw Nr 159 — 12136 — Poz. 1071



 

Dziennik Ustaw Nr 159 — 12137 — Poz. 1071

Załącznik nr 7

WZÓR
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Załącznik nr 8

WZÓR
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1)  Zgodnie z art. 64 ust. 1 pkt 1 oraz 3—5 w zw. z art. 64 ust. 1a ustawy z dnia 6 grudnia 2008 r. o podatku akcyzowym, wystę-
pujący z wnioskiem o zwolnienie z obowiązku złożenia zabezpieczenia akcyzowego powinien:
—  mieć swoją siedzibę lub miejsce zamieszkania na terytorium kraju, 
—  posiadać sytuację finansową i majątek, które zapewniają wywiązywanie się z zobowiązań podatkowych,
—  nie posiadać zaległości z tytułu cła i podatków stanowiących dochód budżetu państwa oraz składek na ubezpieczenia 

społeczne i zdrowotne lub uzyskać od właściwego organu odroczenie lub rozłożenie na raty swoich zaległych płatności 
lub wstrzymanie wykonania wydanej wobec siebie decyzji oraz

—  zobowiązać się do zapłacenia, na pierwsze pisemne żądanie właściwego naczelnika urzędu celnego, kwoty akcyzy przy-
padającej do zapłaty z tytułu powstania zobowiązania podatkowego.

Wzór wniosku o zwolnienie z obowiązku złożenia zabezpieczenia akcyzowego, a także sposób udokumentowania spełnie-
nia warunków udzielenia takiego zwolnienia określają przepisy wydane na podstawie art. 64 ust. 10 ustawy z dnia 6 grud-
nia 2008 r. o podatku akcyzowym. Jeżeli wnioskodawca złożył wniosek o zwolnienie z obowiązku złożenia zabezpieczenia 
w trybie art. 64 tej ustawy, zaznacza odpowiedź „tak”. W innych przypadkach zaznacza odpowiedź „nie”.

2)  Punkt ten należy wypełnić w przypadku niewystąpienia z wnioskiem o zwolnienie z obowiązku złożenia zabezpieczenia 
akcyzowego.




