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ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW1)

z dnia 20 sierpnia 2010 r.

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

Na podstawie art. 76 ustawy z dnia 6 grudnia 
2008 r. o podatku akcyzowym (Dz. U. z 2009 r. Nr 3, 
poz. 11, z późn. zm.2)) zarządza się, co następuje:

§ 1. Określa się wzór dokumentu potwierdzenia 
złożenia zabezpieczenia akcyzowego lub zapłaty akcy-

zy na terytorium kraju, stanowiący załącznik do rozpo-
rządzenia.

§ 2. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 
1 września 2010 r.3)

Minister Finansów: w z. W. Szczuka 

3)  Niniejsze rozporządzenie było poprzedzone rozporządze-
niem Ministra Finansów z dnia 13 lutego 2009 r. w spra-
wie wzoru dokumentu potwierdzenia złożenia zabezpie-
czenia akcyzowego lub zapłaty akcyzy na terytorium kraju 
(Dz. U. Nr 32, poz. 222), które utraciło moc z dniem wejś- 
cia w życie ustawy z dnia 22 lipca 2010 r. o zmianie usta-
wy o podatku akcyzowym oraz niektórych innych ustaw 
(Dz. U. Nr 151, poz. 1013).

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)  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.
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Załącznik do rozporządzenia Ministra Finansów 
z dnia 20 sierpnia 2010 r. (poz. 1049)

WZÓR
Nr ewidencyjny dokumentu:

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

*) Niepotrzebne skreślić.

Objaśnienia:

1)  Przez odbiorcę należy rozumieć podmiot prowadzący działalność gospodarczą na terytorium Rzeczypospolitej Pol-
skiej i nabywający, na potrzeby tej działalności, wyroby akcyzowe z akcyzą zapłaconą na terytorium państwa człon-
kowskiego Wspólnoty Europejskiej.

2)  Przez dostawcę należy rozumieć podmiot działający na terytorium państwa członkowskiego Wspólnoty Europejskiej 
innego niż Rzeczpospolita Polska, który dostarcza wyroby akcyzowe.

3)  Kwotę akcyzy, zgodnie z art. 63 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. — Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2005 r. Nr 8, 
poz. 60, z późn. zm.), zaokrągla się do pełnych złotych.


