Projekt z dnia 10 czerwca 2009 r.
ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA FINANSÓW1)
z dnia

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

2009 r.

zmieniające rozporządzenie w sprawie zwolnienia z obowiązku
złożenia zabezpieczenia akcyzowego
Na podstawie art. 64 ust. 10 ustawy z dnia 6 grudnia 2008 r. o podatku akcyzowym (Dz. U. z 2009 r.
Nr 3, poz. 11 i Nr …, poz. …) zarządza się, co następuje:
§ 1. W rozporządzeniu Ministra Finansów z dnia 24 lutego 2009 r. w sprawie zwolnienia z obowiązku
złożenia zabezpieczenia akcyzowego (Dz. U. Nr 32, poz. 236) załącznik otrzymuje brzmienie
określone w załączniku do niniejszego rozporządzenia.
§ 2. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem .......... 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 ....................... (poz. .....)

Wzór wniosku o zwolnienie/przedłużenie zwolnienia z obowiązku złożenia
zabezpieczenia akcyzowego

str. 1

Miejscowość i data:

Imię i nazwisko lub nazwa podmiotu:
1

(dzień – miesiąc – rok)
5

Adres zamieszkania lub adres siedziby podmiotu:

Naczelnik Urzędu Celnego
2

Numer akcyzowy podmiotu prowadzącego skład
podatkowy:
3

Rodzaj prowadzonej działalności:

(nazwa i adres urzędu celnego)
Termin, na jaki zwolnienie ma być udzielone/przedłużone*:

6

(dzień – miesiąc – rok)
7

Data rozpoczęcia przez podmiot korzystania z procedury
zawieszenia poboru akcyzy1):
4

(dzień – miesiąc – rok)

8

Wniosek
o zwolnienie/przedłużenie zwolnienia* z obowiązku złożenia zabezpieczenia akcyzowego
Ja niżej podpisany(a), na podstawie art. 64 ust. 3 ustawy z dnia 6 grudnia 2008 r. o podatku akcyzowym (Dz. U.
z 2009 r. Nr 3, poz. 11 i Nr …, poz. …) wnioskuję o zwolnienie/przedłużenie zwolnienia* z obowiązku
złożenia zabezpieczenia akcyzowego na okres do dnia ....................... . Oświadczam, że przewidywana
maksymalna kwota zobowiązań podatkowych podlegających zabezpieczeniu akcyzowemu wynosi2):

.......................................... (słownie) ..........................................................................................................
.....................................................................................................................................................................
Oświadczam, że spełniam warunki określone w art. 64 ust. 1 ustawy z dnia 6 grudnia 2008 r. o podatku
akcyzowym, na potwierdzenie czego przedkładam następujące dokumenty:
1)

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

2)

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

3)

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

4)

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

5)

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

6)

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

7)

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

8) .....................................................................................................................................................
Oświadczam, że w stosunku do podmiotu wymienionego w polu 1 niniejszego wniosku nie toczy się
postępowanie likwidacyjne, układowe, upadłościowe lub egzekucyjne 1).
Zgodnie z art. 64 ust. 1 pkt 5 ustawy z dnia 6 grudnia 2009 r. o podatku akcyzowym zobowiązuję się 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 – Dz. U. Nr 88, poz. 553, z późn. zm.) 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 podmiotu albo osoby uprawnionej do reprezentowania podmiotu)

* niewłaściwe skreślić
1)

Nie dotyczy rolników prowadzących skład podatkowy, w którym są wykonywane, zgodnie z ustawą z dnia 25 sierpnia 2006 r. o
biokomponentach i biopaliwach ciekłych (Dz. U. Nr 169, poz. 1199, z późn. zm.), wyłącznie czynności polegające na wytwarzaniu na
własny użytek estru lub czystego oleju roślinnego, o których mowa w art. 2 ust. 1 pkt 11 lit. c tej ustawy.
2)
Należy wpisać kwotę równą wysokości zabezpieczenia generalnego, które podmiot byłby obowiązany złożyć, gdyby nie został
zwolniony z obowiązku złożenia zabezpieczenia akcyzowego.

str. 2

Do wniosku należy dołączyć:
1) aktualny odpis z rejestru przedsiębiorców w Krajowym Rejestrze Sądowym albo zaświadczenie o wpisie
do właściwej ewidencji działalności gospodarczej;
2) zaświadczenie o nadaniu statystycznego numeru identyfikacyjnego REGON i numeru identyfikacji
podatkowej NIP;
3) potwierdzenie zgłoszenia rejestracyjnego podatnika podatku akcyzowego1);
4) dokument potwierdzający datę rozpoczęcia stosowania przez podmiot procedury zawieszenia poboru
akcyzy 1);
5) informację banku, w którym podmiot posiada podstawowy rachunek bankowy, potwierdzającą wysokość
posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową podmiotu1);
6) sprawozdanie finansowe podmiotu za ostatni okres sprawozdawczy sporządzone zgodnie z przepisami o
rachunkowości, a jeżeli podlega ono badaniu przez biegłego rewidenta również z opinią o badanym
sprawozdaniu albo w przypadku podmiotów niezobowiązanych do sporządzania sprawozdania finansowego,
inne dokumenty określające obroty, zysk oraz zobowiązania i należności – za okres ostatnich 3 lat
obrotowych, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – za ten okres1);
7) aktualne zaświadczenie, wydane przez właściwego dla siedziby lub miejsca zamieszkania podmiotu
naczelnika urzędu skarbowego, że podmiot nie zalega z opłacaniem podatków stanowiących dochód budżetu
państwa;
8) aktualne zaświadczenie, wydane przez właściwy dla siedziby lub miejsca zamieszkania podmiotu oddział
Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego, że podmiot nie zalega z
opłacaniem składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, lub uzyskał przewidziane prawem
zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania
decyzji właściwego organu.

Uzasadnienie
Przedmiotowe rozporządzenie wprowadza zmiany we wzorze wniosku o udzielenie
zwolnienia lub przedłużenie zwolnienia z obowiązku złożenia zabezpieczenia akcyzowego
określonym w załączniku do rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 24 lutego 2009 r. w
sprawie zwolnienia z obowiązku złożenia zabezpieczenia akcyzowego polegające na
zastąpieniu w oświadczeniu podmiotu składającego wniosek, dotyczący przewidywanej wysokości
kwoty podlegającej zabezpieczeniu akcyzowemu, wyrazów „zobowiązania podatkowego
podlegającego” wyrazami „zobowiązań podatkowych podlegających”.
Powyższa zmiana rozporządzenia jest konsekwencją identycznej zmiany treści art. 64 ust. 4
ustawy o podatku akcyzowym dokonanej ustawą z dnia 21 maja 2009 r. o zmianie ustawy o
podatku akcyzowym (Dz. U. Nr ..., poz. ...).
Projekt rozporządzenia jest zgodny z przepisami Unii Europejskiej.

Ocena skutków regulacji
1) Wskazanie podmiotów, na które oddziałuje akt normatywny
Rozporządzenie oddziałuje na podmioty prowadzące składy podatkowe ubiegające się o
zwolnienie z obowiązku złożenia zabezpieczenia akcyzowego, w zakresie proceduralnym.
2) Wyniki przeprowadzonych konsultacji
Projekt rozporządzenia zostanie opublikowany w Biuletynie Informacji Publicznej
Ministerstwa Finansów w celu umożliwienia zgłoszenia uwag do projektu przez
zainteresowane podmioty społeczne zgodnie z przepisami ustawy z dnia 7 lipca 2005 r. o
działalności lobbingowej w procesie stanowienia prawa (Dz. U. Nr 169, poz. 1414). W
przypadku zgłoszenia przez podmioty społeczne zainteresowania pracami nad projektem
rozporządzenia wyniki przeprowadzonych konsultacji zostaną umieszczone w OSR.
3) Wpływ aktu normatywnego na:
a) sektor finansów publicznych, w tym budżet państwa i budżety jednostek samorządu
terytorialnego
Wejście w życie rozporządzenia nie będzie miało wpływu na dochody i wydatki budżetu
państwa i budżetów jednostek samorządu terytorialnego.
b) rynek pracy
Wejście w życie rozporządzenia nie będzie miało wpływu na rynek pracy.
c) konkurencyjność gospodarki i przedsiębiorczość, w tym na funkcjonowanie
przedsiębiorstw
Wejście w życie rozporządzenia nie będzie miało wpływu na konkurencyjność gospodarki i
przedsiębiorczość, w tym na funkcjonowanie przedsiębiorstw.
d) sytuację i rozwój regionalny
Wejście w życie rozporządzenia nie będzie miało wpływu na sytuację i rozwój regionalny.
4) Wskazanie źródeł finansowania
Wejście w życie rozporządzenia nie powoduje konieczności wydatkowania środków
finansowych.

Sporządził:
Jerzy Maj
Główny specjalista
Departament Podatku Akcyzowego i Ekologicznego
Wydział Zwolnień i Zabezpieczeń Akcyzowych
Tel. 022 694 45 65

