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Na podstawie art. 66 ust. 1, art. 67 ust. 3 i art. 74 
ust. 5 ustawy z dnia 6 grudnia 2008 r. o podatku akcy-
zowym (Dz. U. z 2009 r. Nr 3, poz. 11, z późn. zm.2)) za-
rządza się, co następuje:

§ 1. Rozporządzenie określa: 

1)  wzór wniosku o wyrażenie zgody na złożenie zabez-
pieczenia ryczałtowego i wniosku o przedłużenie 
zgody na złożenie zabezpieczenia ryczałtowego;

2)  szczegółowy sposób ustalania wysokości zabez-
pieczenia generalnego i ryczałtowego;

3)  sposób i miejsce składania zabezpieczenia akcyzo-
wego;

4)  sposób dokonania potwierdzenia przyjęcia zabez-
pieczenia akcyzowego;

5)  wzory druków służących do potwierdzenia przyję-
cia zabezpieczenia akcyzowego;

6)  rodzaje innych dokumentów mających wartość 
płatniczą, które mogą być przyjmowane jako za-
bezpieczenie akcyzowe;

7)  szczegółowy sposób stosowania zabezpieczenia 
generalnego i ryczałtowego, w tym sposób:

a)  ustalania stanu wykorzystania zabezpieczenia 
generalnego oraz odnotowywania jego obcią-
żenia i zwolnienia z obciążenia kwotą powstałe-
go lub mogącego powstać zobowiązania podat-
kowego,

b)  stosowania zabezpieczenia generalnego i ryczał-
towego przy wykorzystaniu Systemu;  

8)  szczegółowy sposób objęcia zabezpieczeniem ak-
cyzowym wyrobów akcyzowych zwolnionych od 
akcyzy ze względu na ich przeznaczenie, o którym 
mowa w art. 32 ust. 5 pkt 1 ustawy z dnia 6 grud-
nia 2008 r. o podatku akcyzowym, zwanej dalej 
„ustawą”; 

9)  sposób i częstotliwość aktualizacji zabezpieczenia 
generalnego, o której mowa w art. 65 ust. 6 usta-
wy;

10)  szczegółowe warunki i tryb zwrotu zabezpieczenia 
akcyzowego.

§ 2. Wzór wniosku o wyrażenie zgody na złożenie 
zabezpieczenia ryczałtowego i wniosku o przedłużenie 
zgody na złożenie zabezpieczenia ryczałtowego okreś- 
la załącznik nr 1 do rozporządzenia.

§ 3. 1. Właściwy naczelnik urzędu celnego ustala 
wysokość zabezpieczenia generalnego składanego:

1)  przez podmiot prowadzący skład podatkowy, który 
nie uzyskał zwolnienia z obowiązku złożenia zabez-
pieczenia akcyzowego na podstawie art. 64 ust. 1 
ustawy, w przypadku o którym mowa w:

a)  art. 65 ust. 2 pkt 1 ustawy — jako równowartość 
największej dziennej kwoty akcyzy, w okresie 
ostatnich 6 miesięcy przed dniem ustalenia wy-
sokości zabezpieczenia generalnego, stanowią-
cej sumę:

—  kwoty akcyzy od wszystkich wyrobów akcy-
zowych znajdujących się w danym dniu 
w składzie podatkowym, łącznie z wyrobami 
objętymi zwolnieniem od akcyzy ze względu 
na ich przeznaczenie oraz

—  kwoty akcyzy od wyrobów akcyzowych, które 
w tym dniu znajdowały się w trakcie prze-
mieszczania przez ten podmiot z zastosowa-
niem procedury zawieszenia poboru akcyzy 
lub kwoty akcyzy od wyrobów akcyzowych 
zwolnionych od akcyzy ze względu na ich 
przeznaczenie, które w tym dniu znajdowały 
się w trakcie dostarczania z tego składu po-
datkowego, oraz

—  przypadającej do zapłaty kwoty akcyzy od 
wyrobów akcyzowych wyprowadzonych ze 
składu podatkowego poza procedurą zawie-
szenia poboru akcyzy w okresie rozliczenio-
wym właściwym dla tego dnia,

b)  art. 65 ust. 2 pkt 2 ustawy — jako równowartość 
przewidywanej największej dziennej kwoty ak-
cyzy stanowiącej sumę:

—  kwoty akcyzy od wszystkich wyrobów akcy-
zowych, które mogą się znajdować w danym 
dniu w składzie podatkowym, łącznie z wyro-
bami objętymi zwolnieniem od akcyzy ze 
względu na ich przeznaczenie oraz

—  kwoty akcyzy od wyrobów akcyzowych, które 
mogą się znajdować w tym dniu w trakcie 
przemieszczania przez ten podmiot z zastoso-
waniem procedury zawieszenia poboru akcy-
zy lub kwoty akcyzy od wyrobów akcyzowych 
zwolnionych od akcyzy ze względu na ich 
przeznaczenie, które mogą się znajdować 
w tym dniu w trakcie dostarczania z tego 
składu podatkowego, oraz
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—  mogącej przypadać do zapłaty kwoty akcyzy 
od wyrobów akcyzowych, które mogą zostać 
wyprowadzone ze składu podatkowego poza 
procedurą zawieszenia poboru akcyzy w okre-
sie rozliczeniowym właściwym dla tego dnia;

2)  przez podmiot prowadzący skład podatkowy, który 
uzyskał zwolnienie z obowiązku złożenia zabezpie-
czenia akcyzowego na podstawie art. 64 ust. 1 
ustawy, w przypadku o którym mowa w:

a)  art. 65 ust. 2 pkt 1 ustawy — jako równowartość, 
największej dziennej kwoty akcyzy, w okresie 
ostatnich 6 miesięcy przed dniem ustalenia wy-
sokości zabezpieczenia generalnego, stanowią-
cej sumę kwot akcyzy od:

—  wyrobów akcyzowych znajdujących się w tym 
dniu w trakcie przemieszczania przez ten pod-
miot z zastosowaniem procedury zawiesze-
nia poboru akcyzy lub wyrobów akcyzowych 
zwolnionych od akcyzy ze względu na ich 
przeznaczenie znajdujących się w tym dniu 
w trakcie dostarczania z tego składu podatko-
wego oraz

—  wyrobów akcyzowych objętych zwolnieniem 
od akcyzy ze względu na ich przeznaczenie 
znajdujących się w tym dniu w składzie po-
datkowym,

b)  art. 65 ust. 2 pkt 2 ustawy — jako równowartość 
przewidywanej największej dziennej kwoty ak-
cyzy stanowiącej sumę kwot akcyzy od:

—  wyrobów akcyzowych, które mogą się znaj-
dować w tym dniu w trakcie przemieszczania 
przez ten podmiot z zastosowaniem procedu-
ry zawieszenia poboru akcyzy lub wyrobów 
akcyzowych zwolnionych od akcyzy ze wzglę-
du na ich przeznaczenie, które mogą się znaj-
dować w tym dniu w trakcie dostarczania 
z tego składu podatkowego oraz

—  wyrobów akcyzowych objętych zwolnieniem 
od akcyzy ze względu na ich przeznaczenie, 
które mogą się znajdować w tym dniu w skła-
dzie podatkowym;

3)  przez zarejestrowanego odbiorcę, z wyłączeniem 
zarejestrowanego odbiorcy, posiadającego zezwo-
lenie na jednorazowe nabycie wyrobów akcyzo-
wych jako zarejestrowany odbiorca, w przypadku 
o którym mowa w:

a)  art. 65 ust. 2 pkt 1 ustawy — jako równowartość 
największej, w okresie ostatnich 6 miesięcy 
przed dniem ustalenia wysokości zabezpiecze-
nia generalnego, kwoty akcyzy stanowiącej su-
mę kwot akcyzy:

—  obliczonej za miesięczny okres rozliczeniowy 
i wykazanej w deklaracji podatkowej, przed 
jej pomniejszeniem o kwotę przysługujących 
zwolnień oraz

—  odpowiadającej największej w tym okresie 
rozliczeniowym dziennej kwocie akcyzy od 
wyrobów akcyzowych zwolnionych od akcy-
zy ze względu na ich przeznaczenie znajdują-
cych się u zarejestrowanego odbiorcy lub do-
starczanych w tym dniu do podmiotu zuży-
wającego, 

b)  art. 65 ust. 2 pkt 2 ustawy — jako równowartość 
kwoty akcyzy stanowiącej sumę:

—  przewidywanej największej kwoty akcyzy za 
miesięczny okres rozliczeniowy podlegającej 
wykazaniu w deklaracji podatkowej, przed jej 
pomniejszeniem o kwotę przysługujących 
zwolnień oraz

—  kwoty akcyzy odpowiadającej przewidywa-
nej, największej w tym okresie rozliczenio-
wym kwocie akcyzy od wyrobów akcyzowych 
zwolnionych od akcyzy ze względu na ich 
przeznaczenie, które mogą się znajdować 
u zarejestrowanego odbiorcy lub być dostar-
czane w tym dniu do podmiotu zużywające-
go;

4)  przez zarejestrowanego wysyłającego, w przypad-
ku o którym mowa w:

a)  art. 65 ust. 2 pkt 1 ustawy — jako równowartość 
największej dziennej kwoty akcyzy, w okresie 
ostatnich 6 miesięcy przed dniem ustalenia wy-
sokości zabezpieczenia generalnego, od impor-
towanych wyrobów akcyzowych znajdujących 
się w danym dniu w trakcie przemieszczania 
z zastosowaniem procedury zawieszenia pobo-
ru akcyzy, wysłanych z miejsc importu z zasto-
sowaniem tej procedury przez zarejestrowane-
go wysyłającego,

b)  art. 65 ust. 2 pkt 2 ustawy — jako równowartość 
przewidywanej największej dziennej kwoty ak-
cyzy od importowanych wyrobów akcyzowych, 
które mogą się znajdować w tym dniu w trakcie 
przemieszczania z zastosowaniem procedury 
zawieszenia poboru akcyzy i które mogą zostać 
wysłane z miejsc importu z zastosowaniem tej 
procedury przez zarejestrowanego wysyłające-
go;

5)  przez podmiot pośredniczący, w przypadku o któ-
rym mowa w:

a)  art. 65 ust. 2 pkt 1 ustawy — jako równowartość 
kwoty miesięcznego zobowiązania podatkowe-
go mogącego powstać w przypadku użycia wy-
robów akcyzowych niezgodnie z przeznacze-
niem uprawniającym do zwolnienia od akcyzy 
lub naruszenia warunków tego zwolnienia, od-
powiadającego największej, w okresie ostatnich 
6 miesięcy przed dniem ustalenia zabezpiecze-
nia generalnego, ilości wyrobów akcyzowych 
zwolnionych od akcyzy ze względu na ich prze-
znaczenie dostarczonych ze składu podatkowe-
go lub importowanych przez podmiot pośredni-
czący, 

b)  art. 65 ust. 2 pkt 2 ustawy — jako równowartość 
kwoty miesięcznego zobowiązania podatkowe-
go mogącego powstać w przypadku użycia wy-
robów akcyzowych niezgodnie z przeznacze-
niem uprawniającym do zwolnienia od akcyzy 
lub naruszenia warunków tego zwolnienia, od-
powiadającego przewidywanej największej ilo-
ści wyrobów akcyzowych zwolnionych od akcy-
zy ze względu na ich przeznaczenie, które mogą 
zostać dostarczone ze składu podatkowego lub 
importowane przez podmiot pośredniczący;
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6)  przez podatnika, o którym mowa w art. 13 ust. 3 
ustawy, w przypadku o którym mowa w:

a)  art. 65 ust. 2 pkt 1 ustawy — jako równowartość 
największej, w okresie ostatnich 6 miesięcy 
przed dniem ustalenia wysokości zabezpiecze-
nia generalnego, kwoty akcyzy od wyrobów ak-
cyzowych wyprowadzonych ze składu podatko-
wego, obliczonej za miesięczny okres rozlicze-
niowy i wykazanej w deklaracji podatkowej,

b)  art. 65 ust. 2 pkt 2 ustawy — jako równowartość 
przewidywanej największej kwoty akcyzy od 
wyrobów akcyzowych, które mogą zostać wy-
prowadzone ze składu podatkowego, za mie-
sięczny okres rozliczeniowy i które podlegałyby 
wykazaniu w deklaracji podatkowej, przed jej 
pomniejszeniem o kwotę przysługujących zwol-
nień;

7)  w przypadkach, o których mowa w art. 65 ust. 1a 
ustawy — jako równowartość  kwoty wskazanej 
przez podmiot we wniosku o złożenie zabezpiecze-
nia generalnego, oszacowanej przez ten podmiot 
na poziomie pozwalającym na pokrycie w każdym 
czasie zobowiązań podatkowych, które mają być 
objęte tym zabezpieczeniem.

2. W przypadkach, o których mowa w ust. 1 pkt 1 
lit. b, pkt 2 lit. b, pkt 3 lit. b, pkt 4 lit. b, pkt 5 lit. b i pkt 6 
lit. b, naczelnik urzędu celnego może ustalić wysokość 
zabezpieczenia generalnego w oparciu o oświadcze-
nie podmiotu składającego zabezpieczenie akcyzowe 
określające dane stanowiące podstawę do ustalenia 
wysokości tego zabezpieczenia.

3. Wysokość zabezpieczenia generalnego ustalona 
zgodnie z ust. 1 albo 2 stanowi, odpowiednio, podsta-
wę do ustalenia wysokości zabezpieczenia ryczałto-
wego, o którym mowa w art. 65 ust. 8 ustawy.

4. W przypadku gdy są składane jednocześnie 
zabezpieczenia ryczałtowe, których wysokość jest 
ustalona na poziomie określonym w art. 65 ust. 9 
ustawy oraz na poziomie określonym przez ministra 
właściwego do spraw finansów publicznych na pod-
stawie art. 66 ust. 2 pkt 3 ustawy, wysokość zabez- 
pieczenia generalnego stanowiącą podstawę do usta-
lenia wysokości każdego z tych zabezpieczeń ustala 
się oddzielnie dla każdego zobowiązania podatkowe-
go, do którego stosuje się inny poziom zabezpiecze-
nia. 

5. W przypadku prowadzenia przez podmiot wielu 
składów podatkowych właściwy naczelnik urzędu cel-
nego ustala wysokość zabezpieczenia generalnego 
lub zabezpieczenia ryczałtowego i przyjmuje to zabez-
pieczenie dla każdego składu oddzielnie. Na wniosek 
podmiotu obowiązanego do złożenia zabezpieczenia 
akcyzowego dopuszcza się możliwość złożenia dla 
wielu składów podatkowych prowadzonych przez ten 
podmiot jednego zabezpieczenia generalnego lub ry-
czałtowego, którego wysokość ustala się łącznie dla 
wszystkich składów podatkowych, stosując odpowied-
nio  przepisy ust. 1 pkt 1 i 2.

§ 4. Zabezpieczenie akcyzowe składa się, w przy-
padku zabezpieczenia akcyzowego składanego w for-
mie określonej w:

1)  art. 67 ust. 1 pkt 1 ustawy — przez:

a)  wpłacenie kwoty zabezpieczenia akcyzowego 
w banku krajowym lub oddziale instytucji kre-
dytowej w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 
29 sierpnia 1997 r. — Prawo bankowe (Dz. U. 
z 2002 r. Nr 72, poz. 665, z późn. zm.3)), w pla-
cówce pocztowej lub spółdzielczej kasie 
oszczędnościowo-kredytowej, na właściwy ban-
kowy rachunek izby celnej właściwej miejscowo 
dla naczelnika urzędu celnego, któremu jest 
składane zabezpieczenie albo

b)  dokonanie, na podstawie dyspozycji udzielonej 
przez podmiot składający zabezpieczenie akcy-
zowe, przelewu kwoty zabezpieczenia akcyzo-
wego na właściwy bankowy rachunek izby cel-
nej właściwej miejscowo dla naczelnika urzędu 
celnego, któremu jest składane zabezpieczenie 
akcyzowe, przez prowadzący rachunek tego 
podmiotu bank krajowy, oddział instytucji kre-
dytowej lub spółdzielczą kasę oszczędnościowo- 
-kredytową, albo

c)  wpłacenie kwoty zabezpieczenia akcyzowego 
gotówką w kasie urzędu celnego;

2)  art. 67 ust. 1 pkt 2 ustawy — przez złożenie w urzę-
dzie celnym oryginału dokumentu gwarancji ban-
kowej lub ubezpieczeniowej, wystawionej przez 
gwaranta, o którym mowa w art. 69 ust. 3 ustawy, 
na kwotę wymaganego zabezpieczenia akcyzowe-
go;

3)  art. 67 ust. 1 pkt 3 ustawy — przez złożenie w urzę-
dzie celnym czeku gotówkowego lub rozrachunko-
wego, wystawionego przez podmiot składający 
zabezpieczenie akcyzowe na kwotę zabezpieczenia 
akcyzowego, potwierdzonego do wysokości tej 
kwoty przez osobę prawną mającą siedzibę na te-
rytorium Unii Europejskiej lub terytorium państwa 
członkowskiego Europejskiego Stowarzyszenia 
Wolnego Handlu (EFTA) — strony umowy o Euro-
pejskim Obszarze Gospodarczym lub przez oddział 
banku zagranicznego, którzy prowadzą na teryto-
rium kraju działalność bankową w rozumieniu 
przepisów ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. — Pra-
wo bankowe;

3)  Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały 
ogłoszone w Dz. U. z 2002 r. Nr 126, poz. 1070, Nr 141, 
poz. 1178, Nr 144, poz. 1208, Nr 153, poz. 1271, Nr 169, 
poz. 1385 i 1387 i Nr 241, poz. 2074, z 2003 r. Nr 50, 
poz. 424, Nr 60, poz. 535, Nr 65, poz. 594, Nr 228, poz. 2260 
i Nr 229, poz. 2276, z 2004 r. Nr 64, poz. 594, Nr 68, poz. 623, 
Nr 91, poz. 870, Nr 96, poz. 959, Nr 121, poz. 1264, Nr 146, 
poz. 1546 i Nr 173, poz. 1808, z 2005 r. Nr 83, poz. 719, 
Nr 85, poz. 727, Nr 167, poz. 1398 i Nr 183, poz. 1538, 
z 2006 r. Nr 104, poz. 708, Nr 157, poz. 1119, Nr 190, 
poz. 1401 i Nr 245, poz. 1775, z 2007 r. Nr 42, poz. 272 
i Nr 112, poz. 769, z 2008 r. Nr 171, poz. 1056, Nr 192, 
poz. 1179, Nr 209, poz. 1315 i Nr 231, poz. 1546, z 2009 r. 
Nr 18, poz. 97, Nr 42, poz. 341, Nr 65, poz. 545, Nr 71, 
poz. 609, Nr 127, poz. 1045, Nr 131, poz. 1075, Nr 144, 
poz. 1176, Nr 165, poz. 1316, Nr 166, poz. 1317, Nr 168, 
poz. 1323 i Nr 201, poz. 1540 oraz z 2010 r. Nr 40, poz. 226, 
Nr 81, poz. 530 i Nr 126, poz. 853.
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4)  w przypadku zabezpieczenia akcyzowego składa-
nego w formie określonej w art. 67 ust. 1 pkt 4 
lub 5 ustawy — przez złożenie w urzędzie celnym 
weksla lub innych dokumentów mających wartość 
płatniczą, o których mowa w § 6 ust. 1, na kwotę 
równą wysokości wymaganego zabezpieczenia 
akcyzowego, określoną według wartości nominal-
nej tych dokumentów.

§ 5. 1. Właściwy naczelnik urzędu celnego przyj-
mujący zabezpieczenie akcyzowe złożone w sposób, 
o którym mowa w § 4 pkt 1 lit. a i b oraz pkt 2, wydaje 
podmiotowi składającemu zabezpieczenie akcyzowe 
potwierdzenie złożenia zabezpieczenia akcyzowego, 
zwane dalej „potwierdzeniem”. Wzór potwierdzenia 
określa załącznik nr 2 do rozporządzenia.

2. Właściwy naczelnik urzędu celnego przyjmujący 
zabezpieczenie akcyzowe złożone w sposób, o którym 
mowa w § 4 pkt 1 lit. c oraz pkt 3 i 4, wydaje podmio-
towi składającemu zabezpieczenie akcyzowe pokwito-
wanie złożenia tego zabezpieczenia, będące drukiem 
ścisłego zarachowania, zwane dalej „pokwitowa-
niem”. Wzór pokwitowania określa załącznik nr 3 do 
rozporządzenia.

3. W przypadku złożenia zabezpieczenia general-
nego właściwy naczelnik urzędu celnego, wydając po-
twierdzenie lub pokwitowanie, wydaje podmiotowi, 
który będzie stosował zabezpieczenie generalne, rów-
nież kartę do saldowania zabezpieczenia generalnego, 
zwaną dalej „kartą do saldowania”. Wzór karty do sal-
dowana określa załącznik nr 4 do rozporządzenia.

4. W przypadku, o którym mowa w § 4 pkt 1 
lit. a i b, potwierdzenie wydaje się po uzyskaniu przez 
właściwego naczelnika urzędu celnego potwierdzenia 
wpływu kwoty zabezpieczenia akcyzowego na właści-
wy rachunek bankowy izby celnej właściwej miejsco-
wo dla tego naczelnika urzędu.

5. Kartę do saldowania wydaje się na okres o mie-
siąc krótszy niż okres ważności złożonego zabezpie-
czenia akcyzowego, a w przypadku gdy forma złożo-
nego zabezpieczenia akcyzowego zapewnia co naj-
mniej przez miesiąc po upływie ważności tego zabez-
pieczenia pokrycie objętego nim zobowiązania podat-
kowego — na okres jego ważności.

6. W przypadku złożenia przez podmiot nowego 
zabezpieczenia akcyzowego zgodnie z art. 72 ust. 2 
ustawy, kartę do saldowania wydaną na okres o mie-
siąc krótszy niż okres ważności złożonego zabezpie-
czenia akcyzowego, zastępuje się nową kartą do sal-
dowania, której termin ważności określa się do końca 
okresu ważności tego zabezpieczenia. 

7. Potwierdzenie wydaje się w dwóch egzempla-
rzach, z których jeden jest wydawany podmiotowi 
składającemu zabezpieczenie akcyzowe, a drugi jest 
zatrzymywany przez właściwego naczelnika urzędu 
celnego, który je wydał.

8. Pokwitowanie wydaje się w trzech egzempla-
rzach, z których jeden jest wydawany podmiotowi 
składającemu zabezpieczenie akcyzowe, a pozostałe 
są zatrzymywane przez właściwego naczelnika urzędu 
celnego, który je wydał.

9. Właściwy naczelnik urzędu celnego może wydać 
podmiotowi uprawnionemu do stosowania zabezpie-
czenia generalnego, na jego uzasadniony wniosek, 
większą liczbę kart do saldowania określając w każdej 
z nich cząstkową kwotę zabezpieczenia generalnego, 
do wysokości której karta może być stosowana.

10. Na wniosek podmiotu obowiązanego do zło- 
żenia zabezpieczenia akcyzowego właściwy naczelnik 
urzędu celnego może zwiększyć liczbę stron karty 
do saldowania, pod warunkiem ich trwałego złącze-
nia, ponumerowania, opieczętowania i dokonania ad-
notacji na pierwszej stronie karty o łącznej liczbie 
stron.

11. Dla zabezpieczenia pokrycia zobowiązań po-
datkowych dotyczących wyrobów akcyzowych, które 
będą przemieszczane z zastosowaniem procedury 
zawieszenia poboru akcyzy przy wykorzystaniu 
Systemu właściwy naczelnik urzędu celnego wydaje 
podmiotowi, który będzie stosował zabezpieczenie 
generalne, dokument „e-kartę”, określając w nim 
cząstkową kwotę zabezpieczenia generalnego, do wy-
sokości której zabezpieczenie to może być saldowane 
elektronicznie. Przepisy ust. 5 i 6 stosuje się odpo-
wiednio. Wzór e-karty określa załącznik nr 5 do rozpo-
rządzenia.

12. Suma cząstkowych kwot zabezpieczenia gene-
ralnego określonych w kartach do saldowania 
i e-karcie nie może przekroczyć kwoty złożonego za-
bezpieczenia generalnego.

§ 6. 1. Dokumentami mającymi wartość płatniczą, 
które mogą być przyjmowane przez właściwego na-
czelnika urzędu celnego jako zabezpieczenie akcyzo-
we, są papiery wartościowe na okaziciela o określo-
nym terminie wykupu, wyemitowane przez Skarb 
Państwa albo Narodowy Bank Polski.

2. W przypadku papierów wartościowych, o któ-
rych mowa w ust. 1, występujących w formie zdema-
terializowanej, właściwy naczelnik urzędu celnego 
przyjmuje świadectwo depozytowe albo inny doku-
ment — wydane osobie uprawnionej do wykonywa-
nia praw z oznaczonych w treści świadectwa albo in-
nego dokumentu papierów wartościowych wraz 
z oświadczeniem podmiotu prowadzącego rachunek 
tych papierów wartościowych o ustanowieniu na 
określony okres blokady odpowiedniej liczby papie-
rów wartościowych na tym rachunku na rzecz właści-
wego naczelnika urzędu celnego.

§ 7. 1. Właściwy naczelnik urzędu celnego odnoto-
wuje każdorazowo na karcie do saldowania, obciąże-
nie zabezpieczenia generalnego kwotą powstałego 
lub mogącego powstać zobowiązania podatkowego, 
zwane dalej „obciążeniem zabezpieczenia”, oraz zwol-
nienie zabezpieczenia generalnego z obciążenia kwotą 
zobowiązania podatkowego, które wygasło lub nie 
może już powstać, zwane dalej „zwolnieniem zabez-
pieczenia”, w sposób umożliwiający obliczenie w każ-
dym czasie kwoty wolnej zabezpieczenia, stanowiącej 
kwotę złożonego zabezpieczenia, pomniejszoną 
o kwoty zobowiązań podatkowych, którymi zabezpie-
czenie jest obciążone.
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2. Obciążenie zabezpieczenia odnotowuje się po 
stwierdzeniu, że zobowiązanie podatkowe powstało 
lub może powstać, po przedłożeniu przez podmiot 
obowiązany do złożenia zabezpieczenia akcyzowego: 

1)  oryginału karty do saldowania, na podstawie któ-
rej dokonuje się ustalenia stanu wykorzystania te-
go zabezpieczenia; 

2)  dokumentów określających rodzaj i ilość wyrobów 
akcyzowych objętych tym zabezpieczeniem, 
w sposób umożliwiający obliczenie lub oszacowa-
nie powstałego lub mogącego powstać zobowią-
zania podatkowego. 

3. W przypadku podmiotu prowadzącego skład po-
datkowy przedłożenie dokumentów, o których mowa 
w ust. 2, w celu odnotowania obciążenia zabezpiecze-
nia, powinno nastąpić z chwilą powstania obowiązku 
podatkowego z tytułu wyprodukowania wyrobu akcy-
zowego w składzie podatkowym lub wprowadzenia 
wyrobu akcyzowego do składu podatkowego, nie póź-
niej jednak niż następnego dnia roboczego po wypro-
dukowaniu lub wprowadzeniu do składu podatkowe-
go tego wyrobu.

4. W przypadku przemieszczania wyrobów akcy-
zowych z zastosowaniem procedury zawieszenia po-
boru akcyzy ze składu podatkowego podmiotu pro-
wadzącego skład podatkowy, zwolnionego z obo-
wiązku złożenia zabezpieczenia akcyzowego na pod-
stawie art. 64 ust. 1 ustawy, przedłożenie dokumen-
tów, o których mowa w ust. 2, w celu odnotowania 
obciążenia zabezpieczenia, powinno nastąpić przed 
wyprowadzeniem tych wyrobów akcyzowych ze skła-
du podatkowego.

5. W przypadkach, o których mowa w art. 32 ust. 3 
pkt 1 i 2 ustawy, w sytuacji gdy podmiot prowadzący 
skład podatkowy korzysta ze zwolnienia, o którym 
mowa w art. 64 ust. 1 ustawy, przedłożenie dokumen-
tów, o których mowa w ust. 2, w celu odnotowania 
obciążenia zabezpieczenia generalnego złożonego 
przez ten podmiot dla zabezpieczenia zobowiązań po-
datkowych dotyczących wyrobów zwolnionych od ak-
cyzy ze względu na ich przeznaczenie powinno nastą-
pić przed wyprowadzeniem tych wyrobów ze składu 
podatkowego w celu dostarczenia ich podmiotowi 
zużywającemu lub podmiotowi pośredniczącemu.

6. W przypadku, o którym mowa w art. 65 ust. 1a 
pkt 2 ustawy, objęcie zobowiązania podatkowego 
podmiotu wysyłającego zabezpieczeniem generalnym 
przewoźnika lub spedytora może być dokonane po 
przedłożeniu przez podmiot wysyłający właściwemu 
naczelnikowi urzędu celnego, przed wyprowadzeniem 
ze składu podatkowego wyrobów akcyzowych prze-
mieszczanych z zastosowaniem procedury zawiesze-
nia poboru akcyzy, pisemnego oświadczenia przewoź-
nika lub spedytora o wyrażeniu zgody na objęcie ich 
zabezpieczeniem generalnym określonego zobowią-
zania podatkowego lub określonych zobowiązań po-
datkowych podmiotu wysyłającego oraz przedłożenie 
we właściwym urzędzie celnym dokumentu, o którym 
mowa w ust. 2 pkt 1, wydanego przewoźnikowi lub 
spedytorowi i dokumentów, o których mowa w ust. 2 
pkt 2.

7. W przypadku o którym mowa w art. 63 ust. 4 
ustawy, objęcie zobowiązania podatkowego podmio-
tu wysyłającego zabezpieczeniem akcyzowym pod-
miotu odbierającego może być dokonane po przed- 
łożeniu przez podmiot wysyłający właściwemu naczel-
nikowi urzędu celnego, przed wyprowadzeniem ze 
składu podatkowego wyrobów akcyzowych prze-
mieszczanych z zastosowaniem procedury zawiesze-
nia poboru akcyzy do składu podatkowego podmiotu 
odbierającego, pisemnego oświadczenia podmiotu 
odbierającego o wyrażeniu zgody na objęcie jego za-
bezpieczeniem akcyzowym określonego zobowiązania 
podatkowego lub określonych zobowiązań podatko-
wych podmiotu wysyłającego oraz przedłożenie we 
właściwym urzędzie celnym:

1)  oryginału lub uwierzytelnionej urzędowo kopii po-
twierdzenia lub pokwitowania, a w przypadku za-
bezpieczenia generalnego, oryginału karty do sal-
dowania, na podstawie której dokonuje się ustale-
nia stanu wykorzystania tego zabezpieczenia, wy-
danych podmiotowi odbierającemu;

2)  dokumentów, o których mowa w ust. 2 pkt 2.

8. W przypadku, o którym mowa w art. 63 ust. 4 
ustawy, właściwy naczelnik urzędu celnego odnoto-
wuje objęcie zobowiązania podatkowego podmiotu 
wysyłającego zabezpieczeniem ryczałtowym podmio-
tu odbierającego, na odwrocie oryginału potwierdze-
nia lub pokwitowania, wydanego podmiotowi odbie-
rającemu.

9. W przypadku zarejestrowanego odbiorcy, z wy-
łączeniem zarejestrowanego odbiorcy, posiadają- 
cego zezwolenie na jednorazowe nabycie wyrobów 
akcyzowych jako zarejestrowany odbiorca, przedło- 
żenie dokumentów, o których mowa w ust. 2, 
w celu odnotowania obciążenia zabezpieczenia, na-
stępuje niezwłocznie po wprowadzeniu wyrobu akcy-
zowego do określonego we właściwym zezwoleniu 
miejsca odbioru wyrobów akcyzowych, nie później 
jednak niż w następnym dniu roboczym po ich wpro-
wadzeniu.

10. W przypadku podatnika prowadzącego działal-
ność gospodarczą, który nabywa wyroby akcyzowe 
z akcyzą zapłaconą na terytorium państwa członkow-
skiego na potrzeby wykonywanej działalności gospo-
darczej na terytorium kraju, przedłożenie dokumen-
tów, o których mowa w ust. 2, w celu odnotowania 
obciążenia zabezpieczenia, następuje najpóźniej 
z chwilą złożenia właściwemu naczelnikowi urzędu 
celnego zgłoszenia o planowanym nabyciu wewnątrz-
wspólnotowym.

11. W przypadku zarejestrowanego wysyłającego 
przedłożenie dokumentów, o których mowa w ust. 2, 
w celu odnotowania obciążenia zabezpieczenia kwotą 
zobowiązania podatkowego mogącego powstać z ty-
tułu wysłania przez niego z zastosowaniem procedury 
zawieszenia poboru akcyzy importowanych wyrobów 
akcyzowych z miejsca importu, następuje przed do-
puszczeniem tych wyrobów do obrotu w rozumieniu 
przepisów prawa celnego. 
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12. W przypadku podatnika, o którym mowa 
w art. 13 ust. 3 ustawy, przedłożenie dokumentów, 
o których mowa w ust. 2, w celu odnotowania obcią-
żenia zabezpieczenia kwotą zobowiązania podatko-
wego z tytułu wyprowadzenia ze składu podatkowe-
go, poza procedurą zawieszenia poboru akcyzy, wy-
robów akcyzowych niebędących własnością podmio-
tu prowadzącego skład podatkowy, następuje przed 
wyprowadzeniem tych wyrobów ze składu podatko-
wego.

13. Właściwy naczelnik urzędu celnego odnotowu-
je zwolnienie zabezpieczenia generalnego odpowied-
nio, w całości lub części, na wniosek podmiotu obo-
wiązanego do złożenia zabezpieczenia akcyzowego po 
stwierdzeniu, że zobowiązanie podatkowe w całości 
lub części wygasło lub nie może już powstać, i po 
przedłożeniu przez ten podmiot oryginału karty do sal-
dowania, na której dokonano obciążenia tego zabez-
pieczenia generalnego.

14. W przypadku przemieszczania przez podmiot 
prowadzący skład podatkowy lub zarejestrowanego 
wysyłającego wyrobów akcyzowych z zastosowaniem 
procedury zawieszenia poboru akcyzy, właściwy na-
czelnik urzędu celnego odnotowuje zwolnienie zabez-
pieczenia generalnego po uzyskaniu potwierdzenia 
odbioru tych wyrobów przez ich odbiorcę.

15. Właściwy naczelnik urzędu celnego odnoto-
wuje zwolnienie zabezpieczenia generalnego złożo-
nego przez podmiot prowadzący skład podatkowy, 
dotyczące wyrobów akcyzowych zwolnionych od ak-
cyzy ze względu na ich przeznaczenie, w terminie 
7 dni od dnia przedstawienia dokumentu dostawy lub 
innego dokumentu, zawierającego potwierdzenie od-
bioru tych wyrobów akcyzowych przez podmiot zuży-
wający lub podmiot pośredniczący albo po zużyciu 
tych wyrobów przez ten podmiot, występujący jako 
podmiot zużywający, na cele uprawniające do zwol-
nienia.

16. Właściwy naczelnik urzędu celnego odnotowu-
je zwolnienie zabezpieczenia generalnego złożonego 
przez zarejestrowanego odbiorcę, z wyłączeniem zare-
jestrowanego odbiorcy, posiadającego zezwolenie na 
jednorazowe nabycie wyrobów akcyzowych jako zare-
jestrowany odbiorca, dotyczące wyrobów akcyzowych 
zwolnionych od akcyzy ze względu na ich przeznacze-
nie, po przedstawieniu dokumentu dostawy lub inne-
go dokumentu, zawierającego potwierdzenie odbioru 
wyrobów akcyzowych objętych zwolnieniem od akcy-
zy przez podmiot zużywający albo po zużyciu tych wy-
robów przez zarejestrowanego odbiorcę, występują-
cego jako podmiot zużywający, na cele uprawniające 
do zwolnienia.

17. Po wyczerpaniu miejsca na adnotacje w karcie 
do saldowania właściwy naczelnik urzędu celnego, 
który ją wydał, wydaje nowy egzemplarz karty, na któ-
rym zamieszcza informację o aktualnym stanie wyko-
rzystania zabezpieczenia generalnego.

§ 8. 1. W przypadku przemieszczania przez pod-
miot wysyłający wyrobów akcyzowych z zastosowa-
niem procedury zawieszenia poboru akcyzy przy wy-
korzystaniu Systemu ustalanie stanu wykorzystania 

zabezpieczenia generalnego odbywa się w sposób 
elektroniczny, a odnotowanie obciążenia zabezpiecze-
nia generalnego lub odnotowanie objęcia tych wyro-
bów zabezpieczeniem ryczałtowym następuje auto-
matycznie po ustaleniu w Systemie, że:

1)  podmiot wysyłający jest uprawniony do zastoso-
wania tego zabezpieczenia akcyzowego;

2)  nie upłynął termin ważności tego zabezpieczenia 
akcyzowego; 

3)  kwota zobowiązania podatkowego, którą ma zo-
stać obciążone zabezpieczenie generalne nie jest 
większa od kwoty wolnej tego zabezpieczenia;

4)  forma i rodzaj zabezpieczenia akcyzowego są właś-
ciwe do objęcia nim zobowiązania podatkowego;

5)  przemieszczane wyroby akcyzowe i sposób ich 
przemieszczania są właściwe dla zastosowania 
tego zabezpieczenia akcyzowego.

2. W przypadku braku raportu odbioru albo gdy ra-
port odbioru potwierdza dostarczenie części prze-
mieszczanych wyrobów akcyzowych do podmiotu od-
bierającego, właściwy naczelnik urzędu celnego doko-
nuje w Systemie odnotowania zwolnienia zabezpie-
czenia generalnego lub odnotowania zwolnienia z ob-
jęcia przemieszczanych wyrobów zabezpieczeniem 
ryczałtowym, w terminie 3 dni od dnia uzyskania po-
twierdzenia, że zobowiązanie podatkowe dotyczące 
przemieszczanych wyrobów akcyzowych wygasło lub 
nie może już powstać.

§ 9. 1. Podmiot pośredniczący odnotowuje każdo-
razowo na karcie do saldowania obciążenie zabezpie-
czenia generalnego kwotą powstałego lub mogącego 
powstać zobowiązania podatkowego, którą stanowi 
kwota akcyzy przypadająca do zapłaty w przypadku 
naruszenia warunków zwolnienia wyrobów akcyzo-
wych ze względu na ich przeznaczenie, najpóźniej 
z chwilą odebrania tych wyrobów dostarczonych ze 
składu podatkowego na terytorium kraju lub objęcia 
takich wyrobów, importowanych przez podmiot po-
średniczący, procedurą dopuszczenia do obrotu w ro-
zumieniu przepisów prawa celnego.

2. Podmiot pośredniczący odnotowuje na karcie 
do saldowania zwolnienie zabezpieczenia generalne-
go z obciążenia kwotą zobowiązania podatkowego, 
o którym mowa w ust. 1, jeżeli powstałe zobowiązanie 
podatkowe wygasło albo nie może już powstać. Zwol-
nienie zabezpieczenia generalnego może nastąpić 
najwcześniej po zużyciu wyrobów akcyzowych zwol-
nionych od akcyzy ze względu na ich przeznaczenie 
przez podmiot pośredniczący, występujący jako pod-
miot zużywający, na cele uprawniające do zwolnienia 
albo z chwilą otrzymania przez podmiot pośredniczą-
cy potwierdzenia odbioru wyrobów akcyzowych obję-
tych zwolnieniem od akcyzy ze względu na ich prze-
znaczenie przez podmiot zużywający.

3. Podmiot pośredniczący powinien aktualizować 
wysokość zabezpieczenia generalnego przynajmniej 
raz w miesiącu.
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4. W celu prawidłowej aktualizacji wysokości zło-
żonego zabezpieczenia generalnego podmiot pośred-
niczący ustala na bieżąco stan jego wykorzystania, 
obliczając każdorazowo wysokość kwoty wolnej za-
bezpieczenia, najpóźniej na dzień przed otrzymaniem 
wyrobów akcyzowych objętych zwolnieniem od akcy-
zy ze względu na ich przeznaczenie dostarczonych ze 
składu podatkowego na terytorium kraju lub objęciem 
takich wyrobów procedurą dopuszczenia do obrotu 
w rozumieniu przepisów prawa celnego.

5. W przypadku ustalenia, że kwota wolna zabez-
pieczenia generalnego, o której mowa w ust. 4, jest 
niewystarczająca do objęcia zabezpieczeniem akcyzy 
od kolejnych wyrobów akcyzowych zwolnionych od 
akcyzy ze względu na ich przeznaczenie, podmiot po-
średniczący dokonuje zwiększenia kwoty złożonego 
zabezpieczenia najpóźniej na dzień przed, odpowied-
nio, otrzymaniem tych wyrobów lub ich objęciem pro-
cedurą dopuszczenia do obrotu w rozumieniu przepi-
sów prawa celnego.

6. Podmiot pośredniczący przedkłada kartę do sal-
dowania do wglądu właściwemu naczelnikowi urzędu 
celnego, a na żądanie tego naczelnika, również doku-
menty, na podstawie których dokonano obciążenia 
zabezpieczenia generalnego kwotą powstałego lub 
mogącego powstać zobowiązania podatkowego lub 
zwolnienie go z tego obciążenia, przynajmniej raz 
w miesiącu w terminie do 15. dnia każdego miesiąca 
kalendarzowego.

§ 10. 1. Zabezpieczenia akcyzowe złożone w spo-
sób określony w § 4 pkt 1 lit. c oraz pkt 3 i 4 mogą zo-
stać zwrócone osobie uprawnionej do ich odbioru po 
zwrocie oryginału pokwitowania. 

2. W przypadku stosowania procedury zawiesze-
nia poboru akcyzy zabezpieczenie akcyzowe podlega 
zwrotowi po zakończeniu i rozliczeniu tej procedury.

3. Zabezpieczenie akcyzowe złożone w sposób, 
o którym mowa w § 4:

1)  pkt 1 lit. a i b — zwraca w kwocie nominalnej  
izba celna, na której rachunek bankowy została 
wpłacona lub przelana kwota zabezpieczenia akcy-
zowego, przelewem na rachunek podmiotu zobo-
wiązanego do złożenia zabezpieczenia akcyzowe-
go w banku krajowym, oddziale instytucji kredyto-
wej lub spółdzielczej kasie oszczędnościowo- 
-kredytowej — po uzyskaniu przez tę izbę z banku 
prowadzącego jej rachunek wyciągu bankowego, 
potwierdzającego uznanie tego rachunku kwotą 
zabezpieczenia;

2)  pkt 1 lit. c — może zostać zwrócone w kwocie no-
minalnej w każdym urzędzie celnym;

3)  pkt 2 i 4 — zwraca się w tym urzędzie celnym, 
w którym zostało złożone;

4)  pkt 3:

a)  zwraca się w izbie celnej właściwej miejscowo 
dla naczelnika urzędu celnego, w którym zosta-
ło złożone,

b)  w przypadku realizacji przez izbę celną czeku, 
o którym mowa w art. 67 ust. 1 pkt 3 ustawy — 
zwraca się w kwocie nominalnej w izbie celnej, 
na której rachunek bankowy została wpłacona 
kwota pochodząca z realizacji czeku, po uzyska-
niu przez tę izbę wyciągu bankowego potwier-
dzającego uznanie tego rachunku tą kwotą.

4. W przypadku zagubienia oryginału pokwitowa-
nia zabezpieczenie akcyzowe może zostać zwrócone 
osobie uprawnionej do jego odbioru po złożeniu przez 
nią pisemnego oświadczenia o zagubieniu oryginału 
pokwitowania. Zabezpieczenie akcyzowe, o którym 
mowa w § 4 pkt 1 lit c, może zostać zwrócone osobie 
uprawnionej do jego odbioru w urzędzie celnym, 
w którym zostało złożone, po uzyskaniu przez ten 
urząd potwierdzenia, że kwota zabezpieczenia nie zo-
stała zwrócona w innym urzędzie celnym, nie później 
jednak niż przed upływem dwóch miesięcy od dnia 
złożenia w tym urzędzie oświadczenia o zagubieniu 
oryginału pokwitowania.

§ 11. Druki pokwitowania złożenia zabezpieczenia 
akcyzowego, sporządzone według wzoru określonego 
w załączniku nr 2 do rozporządzenia Ministra Finan-
sów z dnia 3 lipca 2009 r. w sprawie zabezpieczeń ak-
cyzowych (Dz. U. Nr 108, poz. 902), mogą być stoso-
wane dla potwierdzenia złożenia zabezpieczenia akcy-
zowego w sposób, o którym mowa w § 4 pkt 1 lit. c 
oraz pkt 3 i 4, do wyczerpania nakładu, jednak nie dłu-
żej niż do dnia 31 grudnia 2010 r. 

§ 12. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 
1 września 2010 r., z wyjątkiem § 5 ust. 11 i § 8, które 
wchodzą w życie z dniem 1 stycznia 2011 r.4)

Minister Finansów: w z. W. Szczuka

4)  Niniejsze rozporządzenie było poprzedzone rozporządze-
niem Ministra Finansów z dnia 3 lipca 2009 r. w sprawie 
zabezpieczeń akcyzowych (Dz. U. Nr 108, poz. 902), które 
traci moc z dniem wejścia w życie ustawy z dnia 22 lipca 
2010 r. o zmianie ustawy o podatku akcyzowym oraz nie-
których innych ustaw (Dz. U. Nr 151, poz. 1013).
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Załącznik nr 1

WZÓR
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Załącznik nr 2

WZÓR
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Załącznik nr 3

WZÓR
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Załącznik nr 4

WZÓR
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