
DZIENNIK USTAW
RZECZYPOSPOLITEJ  POLSKIEJ

Warszawa, dnia 28 maja 2018 r.

Poz. 1017

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA FINANSÓW1)

z dnia 17 maja 2018 r.

zmieniające rozporządzenie w sprawie zabezpieczeń akcyzowych

Na podstawie art. 66 ust. 1, art. 67 ust. 3 i art. 74 ust. 5 ustawy z dnia 6 grudnia 2008 r. o podatku akcyzowym (Dz. U. 
z 2017 r. poz. 43, z późn. zm.2)) zarządza się, co następuje:

§ 1. W rozporządzeniu Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 24 lutego 2017 r. w sprawie zabezpieczeń akcyzowych  
(Dz. U. poz. 429) wprowadza się następujące zmiany:

1)  w § 7 w pkt 4 kropkę zastępuje się średnikiem i dodaje się pkt 5 w brzmieniu:

„5)   art. 67 ust. 1 pkt 6 ustawy – przez złożenie w urzędzie skarbowym odpisu księgi wieczystej potwierdzającego 
ustanowienie hipoteki na rzecz Skarbu Państwa reprezentowanego przez naczelnika urzędu skarbowego właściwe-
go w sprawie złożenia zabezpieczenia akcyzowego na nieruchomości spełniającej przesłanki określone w art. 69a 
ust. 9 ustawy.”;

2)  w § 9 w ust. 1 po wyrazach „o którym mowa w § 7 pkt 1 lit. a i b oraz pkt 2” dodaje się wyrazy „i 5”;

3)  załączniki nr 1 i 2 do rozporządzenia otrzymują brzmienie określone odpowiednio w załącznikach nr 1 i 2 do niniej-
szego rozporządzenia.

§ 2. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 1 czerwca 2018 r.

Minister Finansów: T. Czerwińska

1)  Minister Finansów kieruje działem administracji rządowej ‒ finanse publiczne, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 2 rozporządzenia Prezesa 
Rady Ministrów z dnia 10 stycznia 2018 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Finansów (Dz. U. poz. 92).

2)  Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2017 r. poz. 60, 937 i 2216 oraz z 2018 r. poz. 137, 317 
i 650.
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Załączniki do rozporządzenia Ministra Finansów 
z dnia 17 maja 2018 r. (poz. 1017)

Załącznik nr 1

WZÓR

Załączniki do rozporządzenia Ministra Finansów 
z dnia 17 maja 2018 r. (poz. .....) 

Załącznik nr 1 
WZÓR 

Wniosek 
o wyrażenie zgody na złożenie zabezpieczenia ryczałtowego / przedłużenie zgody na złożenie   

zabezpieczenia ryczałtowego*, **                                                              
Imię i nazwisko lub nazwa oraz NIP podmiotu:                
 

        

1                                                                                                        
NIP            

Miejscowość i data: 
 
 
                                              (dzień – miesiąc – rok)          

                                                                                                             5 
          

Adres zamieszkania lub adres siedziby podmiotu: 
 

 

2 

Naczelnik Urzędu Skarbowego 
 

(nazwa i adres urzędu skarbowego)                                        6 
Numer akcyzowy podmiotu lub numer podmiotu 
pośredniczącego1): 

3 

Termin, na jaki zgoda ma być wyrażona/przedłużona*:  
                                
                               (dzień – miesiąc – rok) 

                                         7 
          

Rodzaj prowadzonej działalności:  

 

4 

Rodzaj działalności prowadzonej w składzie podatkowym 
i jego numer akcyzowy 2):       
 

    8 
 
Ja, niżej podpisany(-na), na podstawie art. 65 ust. 8 ustawy z dnia 6 grudnia 2008 r. o podatku akcyzowym (Dz. U. 
z 2017 r. poz. 43, z późn. zm.) wnioskuję o wyrażenie zgody/przedłużenie zgody* na złożenie zabezpieczenia 
ryczałtowego na okres do dnia ............................... . Oświadczam, że przewidywana maksymalna kwota zobowiązań 
podatkowych i opłat paliwowych* podlegających zabezpieczeniu akcyzowemu wynosi3):   
.......................................... (słownie) ......................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................................................... 
 
Oświadczam, że spełniam warunki określone w art. 64 ust. 1 pkt 1, 3 i 4 ustawy z dnia 6 grudnia 2008 r. o podatku 
akcyzowym, na potwierdzenie czego przedkładam następujące dokumenty: 

1)  .................................................................................................................................................... 
2)  .................................................................................................................................................... 
3)  .................................................................................................................................................... 
4)  .................................................................................................................................................... 
5)  .................................................................................................................................................... 
6)  .................................................................................................................................................... 
7)  .................................................................................................................................................... 

 
Oświadczam, że w stosunku do podmiotu wymienionego w polu 1 niniejszego wniosku nie toczy się postępowanie 
egzekucyjne, likwidacyjne lub upadłościowe. 
 

......................................................................................................... 
(data i podpis podmiotu wymienionego w polu 1 albo osoby uprawnionej do reprezentowania tego podmiotu) 

 
 
Jednocześnie wnioskuję o ustalenie wysokości zabezpieczenia ryczałtowego na podstawie art. 65 ust. 9a/9b* ustawy 
z dnia 6 grudnia 2008 r. o podatku akcyzowym4). 
 

.......................................................................................................... 
(data i podpis podmiotu wymienionego w polu 1 albo osoby uprawnionej do reprezentowania tego podmiotu) 

____________________________________________________________________________________________________ 
* Niewłaściwe skreślić. 
** Wyrażenie/przedłużenie zgody na złożenie zabezpieczenia ryczałtowego na podstawie wniosku podlega opłacie skarbowej, 

zgodnie z ustawą z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz. U. z 2016 r. poz. 1827, z późn. zm.). 
 
1) Nie dotyczy pośredniczącego podmiotu tytoniowego lub podmiotu reprezentującego podmiot zagraniczny. 
2) Dotyczy wyłącznie podmiotów prowadzących skład podatkowy. 
3) Należy wpisać kwotę równą wysokości zabezpieczenia generalnego, które podmiot byłby obowiązany złożyć, gdyby 

nie uzyskał zgody na złożenie zabezpieczenia ryczałtowego. 
4) Dotyczy wyłącznie pośredniczącego podmiotu tytoniowego lub podmiotu reprezentującego podmiot zagraniczny, o którym 

mowa w art. 20d pkt 1 lit. c ustawy z dnia 6 grudnia 2008 r. o podatku akcyzowym, które spełniają warunki określone 
w art. 65 ust. 9a lub 9b tej ustawy.  

 



Dziennik Ustaw – 3 –  Poz. 1017

 

 

Do wniosku należy dołączyć: 

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

2) sprawozdania finansowe podmiotu sporządzone zgodnie z przepisami o rachunkowości, a jeżeli podlegają 
one badaniu przez biegłego rewidenta, również z opiniami o badanych sprawozdaniach, 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; 

3) aktualne zaświadczenie, wydane przez naczelnika urzędu skarbowego, że podmiot nie zalega z opłacaniem 
podatków stanowiących dochód budżetu państwa lub właściwy organ odroczył lub rozłożył na raty jego 
zaległe płatności, lub wstrzymał wykonanie wydanej wobec niego decyzji; 

4) aktualne zaświadczenie, wydane przez właściwy oddział Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy 
Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego, że podmiot nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia 
społeczne i zdrowotne lub właściwy organ odroczył lub rozłożył na raty jego zaległe płatności, lub wstrzymał 
wykonanie wydanej wobec niego decyzji. 
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Załącznik nr 2 
Wzór 

Potwierdzenie złożenia zabezpieczenia akcyzowego 
 

URZĄD SKARBOWY 
 
 

.................................................................................... 
(stempel nagłówkowy urzędu skarbowego) 

1 

Potwierdzenie złożenia                    
zabezpieczenia akcyzowego 

 
nr .................................................................. 

 
                                       (data wydania potwierdzenia)                                2 

Podmiot obowiązany do złożenia zabezpieczenia akcyzowego*: . 
............................................................................................................................................................................................................ 

                                                       (imię i nazwisko albo nazwa oraz adres miejsca zamieszkania lub adres siedziby)                                                 3 

Status podmiotu obowiązanego do złożenia zabezpieczenia akcyzowego: 
   

                              

          
1) 

podmiot 
prowadzący  

skład 
podatkowy 

2) 
zarejestrowany 

odbiorca 
(jednorazowe 

 nabycie) 

3) 
zarejestrowany 

odbiorca 
(wielokrotne 

nabycie) 

4) 
podatnik 
określony  

w art. 13 ust. 3 
ustawy  

5) 
podatnik 
określony  

w art. 78 ust. 1 
ustawy                            

6) 
podmiot 

pośredniczący 

7) 
przedstawiciel 

podatkowy 

8) 
zarejestrowany 

wysyłający 

9) 
pośredniczący 

podmiot 
tytoniowy 

10)  
podmiot 

reprezentujący 
przedsiębiorcę 
zagranicznego 

4 
Podmiot składający zabezpieczenie akcyzowe**:  
............................................................................................................................................................................................................. 
                                                              (imię i nazwisko albo nazwa oraz adres miejsca zamieszkania lub adres siedziby)                                                 5 

Zabezpieczenie akcyzowe: 
   1) generalne  2) ryczałtowe 30% 
    
 3) ryczałtowe 15%  4) ryczałtowe PPT1) 
    
 5) ryczałtowe PPT obniżone2)  6) ryczałtowe PR3) 
     7) pozostałe4)                                        6 

 

Kwota złożonego 
zabezpieczenia  
akcyzowego: 
słownie: .................................................................................................... 

.....................................................................................................................  
7 

         zł   gr 

Termin ważności zabezpieczenia 
akcyzowego: 

Forma zabezpieczenia akcyzowego: 
 

          
      1) gotówka                          2) gwarancja                3) gwarancja                      4) hipoteka na  
                                                       bankowa                      ubezpieczeniowa                nieruchomości                                                                                                    

                                                                                                                     
9 

od dnia 

do dnia 

bez terminu 

            
            

            
            
            
                    8 

 

Rodzaj zobowiązań podatkowych objętych zabezpieczeniem akcyzowym***:  
…………………………………………………………………………………………………...………. 

10 

Opłata paliwowa: 
 tak  nie 

10a 
Uwagi5):  

11 

Potwierdzam odbiór potwierdzenia: 
……………………..……………………………………. 

                     (imię, nazwisko, nr dok. tożsamości, data i podpis)                   12 

Naczelnik Urzędu Skarbowego 
................................……………………………………. 

                              (pieczęć urzędowa lub datownik i podpis)                   13 
* W przypadku zabezpieczenia generalnego złożonego przez przewoźnika lub spedytora należy w miejscach wykropkowanych wpisać wyrazy 

„Podmioty obowiązane do złożenia zabezpieczenia akcyzowego, o których mowa w art. 65 ust. 1a pkt 2 ustawy z dnia 6 grudnia 2008 r. o podatku 
akcyzowym (Dz. U. z 2017 r. poz. 43, z późn. zm.).”. 

** Podmiot obowiązany do złożenia zabezpieczenia akcyzowego lub podmiot określony w art. 63 ust. 3 pkt 1–3 ustawy z dnia 6 grudnia 2008 r.  
o podatku akcyzowym. 

*** Rodzaj zobowiązań podatkowych określony jako przedmiot opodatkowania zgodnie z ustawą o podatku akcyzowym. 
 

                                                           
1) Zabezpieczenie ryczałtowe pośredniczącego podmiotu tytoniowego, o którym mowa w art. 65 ust. 9a ustawy z dnia 6 grudnia 2008 r. o podatku 

akcyzowym.  
2) Zabezpieczenie ryczałtowe pośredniczącego podmiotu tytoniowego, o którym mowa w art. 65 ust. 9b ustawy z dnia 6 grudnia 2008 r. o podatku 

akcyzowym. 
3) Zabezpieczenie ryczałtowe podmiotu reprezentującego przedsiębiorcę zagranicznego, o którym mowa w art. 65 ust. 9a ustawy z dnia 6 grudnia 2008 r. 

o podatku akcyzowym.  
4) Zabezpieczenie akcyzowe złożone dla zagwarantowania pokrycia wyłącznie jednego zobowiązania podatkowego lub jednego zobowiązania podatkowego 

oraz opłaty paliwowej. 
5) W przypadku złożenia zabezpieczenia ryczałtowego obejmującego opłatę paliwową albo zabezpieczenia akcyzowego składanego dla zagwarantowania 

pokrycia wyłącznie jednego zobowiązania podatkowego oraz opłaty paliwowej należy w szczególności umieścić w uwagach informację o procentowym 
udziale części zabezpieczenia akcyzowego, której wysokość została ustalona dla pokrycia opłaty paliwowej do celów, o których mowa w art. 73 ust. 1b 
ustawy z dnia 6 grudnia 2008 r. o podatku akcyzowym, w ogólnej kwocie złożonego zabezpieczenia akcyzowego ustalonej zgodnie z § 3–6 
rozporządzenia, z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku. 

Załącznik nr 2

WZÓR




