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Na podstawie art. 5 ust. 5, art. 6 ust. 10, art. 14
ust. 11, art. 21 ust. 9, art. 23, art. 24 ust. 2, art. 32 ust. 5,
art. 39 ust. 2, art. 47 i art. 50 ustawy z dnia 8 stycznia
1993 r. o podatku od towarów i us∏ug oraz o podatku
akcyzowym (Dz. U. Nr 11, poz. 50, Nr 28, poz. 127
i Nr 129, poz. 599, z 1994 r. Nr 132, poz. 670, z 1995 r.
Nr 44, poz. 231 i  Nr 142, poz. 702 i 703, z 1996 r. Nr 137,
poz. 640, z 1997 r. Nr 111, poz. 722, Nr 123, poz. 776
i 780, Nr 137, poz. 926, Nr 141, poz. 943 i Nr 162,
poz. 1104, z 1998 r. Nr 139, poz. 905 i Nr 161, poz. 1076,
z 1999 r. Nr 50, poz. 499, Nr 57, poz. 596 i Nr 95,

poz. 1100 oraz z 2000 r. Nr 68, poz. 805) oraz art. 25 pkt 1
ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. — Ordynacja podat-
kowa (Dz. U. Nr 137, poz. 926 i Nr 160, poz. 1083,
z 1998 r. Nr 106, poz. 668 oraz z 1999 r. Nr 11, poz. 95
i Nr 92, poz. 1062) zarzàdza si´, co nast´puje:

§ 1. W rozporzàdzeniu Ministra Finansów z dnia
22 grudnia 1999 r. w sprawie wykonania niektórych
przepisów ustawy o podatku od towarów i us∏ug oraz
o podatku akcyzowym (Dz. U. Nr 109, poz. 1245
i z 2000 r. Nr 25, poz. 304) w za∏àczniku nr 4 dodaje si´
pozycje 2a oraz 11a—11e w brzmieniu:

Poz. Nazwa towaru

2a Drewno liÊciaste, iglaste i egzotyczne (SWW:4311, 4312 i 4319)

11a Materia∏y roÊlinne u˝ywane g∏ównie do wyplatania (na przyk∏ad bambus, trzcinopalmy, trzci-
ny, sitowie, ∏oziny, rafia, s∏oma zbo˝owa czyszczona, bielona lub barwiona i ∏yko lipowe) (PCN
1401), z wy∏àczeniem: Pozosta∏e (PCN 1401 90 00 0))

11b Chrust brzozowy miotlarski i hutniczy (ex PCN 1403)

11c Drewno opa∏owe w postaci polan, okràglaków, ga∏´zi, wiàzek, szczap lub w podobnych posta-
ciach; drewno w postaci wiórów i kawa∏ków; odpady i Êcinki drewniane, polana, nawet aglo-
merowane w brykiety lub w podobne formy (ex PCN 4401)

11d Drewno surowe okorowane lub nie, równie˝ zgrubnie obrobione (PCN 4403)

11e Pale rozszczepione; tyczki, ˝erdzie, paliki, ko∏ki o zaostrzonym koƒcu nieprzetarte wzd∏u˝nie;
drewno obrobione, ale nie toczone, wygi´te lub w inny sposób obrobione, nadajàce si´ do
wyrobu lasek, parasoli, r´kojeÊci do narz´dzi i podobnych; wióry itp. (ex PCN 4404)

1 2

§ 2. Rozporzàdzenie wchodzi w ˝ycie z dniem 4 wrzeÊnia 2000 r.

Minister Finansów: w z. J. Rudowski
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ROZPORZÑDZENIE MINISTRA FINANSÓW

z dnia 25 sierpnia 2000 r.

zmieniajàce rozporzàdzenie w sprawie wykonania niektórych przepisów ustawy o podatku od towarów
i us∏ug oraz o podatku akcyzowym.

844

ROZPORZÑDZENIE MINISTRA FINANSÓW

z dnia 28 sierpnia 2000 r.

zmieniajàce rozporzàdzenie w sprawie okreÊlenia wzoru zg∏oszenia rejestracyjnego w zakresie podatku od to-
warów i us∏ug oraz podatku akcyzowego, wzoru potwierdzenia tego zg∏oszenia, wzoru zg∏oszenia o zaprze-
staniu wykonywania czynnoÊci podlegajàcych opodatkowaniu podatkiem od towarów i us∏ug lub podatkiem
akcyzowym oraz zasad ustalania tymczasowych numerów identyfikacyjnych — dla podatników podatku od to-

warów i us∏ug oraz podatku akcyzowego.

Na podstawie art. 9 ust. 11 pkt 2 ustawy z dnia
8 stycznia 1993 r. o podatku od towarów i us∏ug oraz
o podatku akcyzowym (Dz. U. Nr 11, poz. 50, Nr 28,

poz. 127 i Nr 129, poz. 599, z 1994 r. Nr 132, poz. 670,
z 1995 r. Nr 44, poz. 231 i Nr 142, poz. 702 i 703, z 1996 r.
Nr 137, poz. 640, z 1997 r. Nr 111, poz. 722, Nr 123,
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poz. 776 i 780, Nr 137, poz. 926, Nr 141, poz. 943
i Nr 162, poz. 1104, z 1998 r. Nr 139, poz. 905 i Nr 161,
poz. 1076, z 1999 r. Nr 50, poz. 499, Nr 57, poz. 596
i Nr 95, poz. 1100 oraz z 2000 r. Nr 68, poz. 805) zarzà-
dza si´, co nast´puje:

§ 1. W rozporzàdzeniu Ministra Finansów z dnia
20 grudnia 1999 r. w sprawie okreÊlenia wzoru zg∏osze-
nia rejestracyjnego w zakresie podatku od towarów
i us∏ug oraz podatku akcyzowego, wzoru potwierdze-
nia tego zg∏oszenia, wzoru zg∏oszenia o zaprzestaniu
wykonywania czynnoÊci podlegajàcych opodatkowa-
niu podatkiem od towarów i us∏ug lub podatkiem akcy-
zowym oraz zasad ustalania tymczasowych numerów
identyfikacyjnych — dla podatników podatku od towa-
rów i us∏ug oraz podatku akcyzowego (Dz. U. Nr 106,

poz. 1208) za∏àcznik nr 1 otrzymuje brzmienie okreÊlo-
ne w za∏àczniku do niniejszego rozporzàdzenia.

§ 2. W okresie do dnia 31 grudnia 2001 r. przez po-
datników nie prowadzàcych dzia∏alnoÊci rolniczej,
o której mowa w art. 4 pkt 12 ustawy z dnia 8 stycznia
1993 r. o podatku od towarów i us∏ug oraz o podatku
akcyzowym, mo˝e byç stosowany wzór zg∏oszenia re-
jestracyjnego w zakresie podatku od towarów i us∏ug
oraz podatku akcyzowego, okreÊlony w za∏àczniku nr 1
do rozporzàdzenia, o którym mowa w § 1, w brzmieniu
dotychczasowym.

§ 3. Rozporzàdzenie wchodzi w ˝ycie z dniem
4 wrzeÊnia 2000 r.

Minister Finansów: w z. J. Rudowski
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Za∏àcznik do rozporzàdzenia Ministra Fi-
nansów z dnia 28 sierpnia 2000 r.
(poz. 844)
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DRUKOWANYMI LITERAMI, CZARNYM LUB NIEBIESKIM KOLOREM.  
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ORAZ PODATKU AKCYZOWEGO 
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(Dz.U. Nr 11, poz. 12�$�+-�&��$0�3��$"!&45�%!645�7���!"�7� 
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 4�	���	����� !"	�#��$�� !"	<$!$&!($#=�".!�( "#�,"!%�!�38 

� 1. rejestracyjny � 2. aktualizacja danych 

 5�	�%��&	$'"%(�)*+	&�	',-%�#�	"&%�$�)" �	.�$,	�#��$�� !�	 

�*$�>� �?�&!64�#�"#+4.& =��#6,*�"�+�$#+!%,��$/.*�$4& !�"�(46��!,��!6 $!(5 �%!&#(:� 

 6. Zakres zmiany danych <$!$&!($#=�".!�( "#�,"!%�!�38 

�����$0 !&!�& 4��+*"*%*"!.!�$0 !&#�".!�( "*�( ���$�%���,!�9*"4/*���@��$0 !&!��+*"*%*"!.!�$0 !&��".!�( "*�( ���$�%���,!�9*"4/* 

 7�	��/%��& !	0%��&	$'"%(�)*	<&!64�#�"#+4.& =��#6,*�"�+�$#+!%,� zaznaczenia w poz.6 kwadratu nr 2) 

B. DANE PODATNIKA 
* dotyczy podatnika ni4�9�%�(4/*�*�*9��A $#($&�   **�%*�#($#�+*%!�& ,!�9�%�(4/*�*�*9��A $#($&� 

B.1. DANE IDENTYFIKACYJNE * / DANE PERSONALNE ** 
 8. Rodzaj podatnika <$!$&!($#=�".!�ciwy kwadrat): 

   � ���+*%!�& ,�& 4�9�%�(#�*�*9��A $#($&�    � 2. osoba fizyczna 
 9�	�"�)"	/�� "	1	2	�"�)!$'�+	/!�%)$��	!3!�+	&%0#!�	!3!�	11 

 10�	�"�)"	$'%-4� "	1	2	�3!�	�.4"+	!3!�	3",'!	11 

 11. Numer identyfikacyjny REGON * / Numer ewidencyjny PESEL ** 
 

12�	�","	%��/�4��4!"	&�!"�"� ��4!	1	2	�","	0%�&�� !"	11	<%$ 4
�-�0 4� �(�- rok) 

�����������-�����������-���������������������

B.2. ORGAN REJESTROWY* <%*�#($#��!,�4�*�/!&-"�4" %4&(#5&#(:��"#%!5�(#(:�,*&(4�54��$4$"*64& !��+*$"*64& !3 

 13. Nazwa organu rejestrowego 

 14. Nazwa rejestru 

 15. Data rejestracji <%$ 4
�-�0 4� �(�- rok) 

���������������������������������������������

16. Numer w rejestrze 

��������������������������������������������������������

B.3. ADRES SIEDZIBY* / ADRES ZAMIESZKANIA** 
 17. Kraj 18. Województwo 19. Powiat  

 20. Gmina 21. Ulica 22. Nr domu 23. Nr lokalu 

 24�	�!�.$4�)��5 25. Kod pocztowy 26. Poczta 

 27. Telefon 28. Fax 
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 29�	��&", !'	%��/�4�* "	)*'� *)" !�	4�*  ��4!	�'%���� *46	)	"%,�7	0$,")*	 

� 1. tak  � 2. nie 

 30�	��&", !'	����*�	��)!"&4�� !�	�	)*(�%��	�)�� !� !"+	�	',-%*3	3�)"	)	"%,�89	0$,�:	0$,")*	<"#+4.& !�� �,�54�46 �w poz.29 zaznaczono kwadrat nr 1) 

� 1. tak  � 2. nie 

 31�	�%��)!&*)" "	)"%,��5	$/%��&"�*	)	(!���4*3	%�'0	<"#+4.& !�� �,�54�46 �"�+*$�)2�$!$&!($*&*�,"!%�!��&���3 

$. 
 32. Podatnik korzysta ze zwolnienia, o którym mowa w art.14 ust.1 pkt 1ustawy <"#+4.& !�� �,�54�46 �"�+*$�@��$!$&!($*&*�,"!%�!��&��@3 

� 1. tak  � 2. nie 

 33. �"%,��5	$/%��&"�*	)	%�'0	/�/%��&�".�4*3	%�'	/�&",'�)*	<"#+4.& !�� �,�54�46 �"�+*$�@��$!$&!($*&*�,"!%�!��&��@3 

$. 
 34�	��&", !'	�/�"4a podatek dochodowy w formie karty podatkowej  

� 1. tak  � 2. nie 

 35�	��&", !'	$/%��&".�	,�)"%*	�0(	�)!"&4�*	0$�0#!	)*��4� !�	�)�� !� �	�&	/�&",'0 

� 1. tak  � 2. nie 

 ������������� !�"��#��#��$��� !�%&�%'!�����()�*+,�#��$������&"��-%��#�"���"()�

� 1. tak  � 2. nie 

 37. Podatnik wybiera zwolnienie, o którym mowa w art.14 ust. 5 ustawy <"#+4.& !�� �, j4�46 �"�+*$�)>�$!$&!($*&*�,"!%�!��&���3 

� 1. tak  � 2. nie 

 38�	��&", !'	,%"4!	�)�� !� !�+	)	�)!��'0	�	"%,�89	0$,�;	�ub 7 ustawy 

� 1. tak  � 2. nie 

 39. Podatnik rezygnuje ze zwolnienia z podatku przys�0#0.�4�#� na mocy art.14 ustawy 

� 1. tak  � 2. nie 

 40. Podatnik rezygnuje ze zwolnienia z podatku na mocy art.7 ust.2b ustawy 

� 1. tak  � 2. nie 

 41. ��&", !'	$/%��&".�	,�)"%*	�0(	�)!"&4�*	0$�0#!+	�	',-%*46	3�)"	)	"%,�89	0$,�8<	0$,")* 

� 1. tak  � 2. nie 

 42. ��&", !'	)*'� 0.�	4�*  ��4!+	�	',-%*46	3�)"	)	"%,�8:	0$,�8	/',	7	0$,")*+	�	)*��4�� !�3	0$�0#	'�3!$�)*46 

� 1. tak  � 2. nie 

 43. ��&", !'	/%�)"&�!	&�!"�"� ��5	%�� !4��+	�	',-%�.	3�)"	)	"%,�9	/',	87	0$,")* 

� 1. tak  � 2. nie 

 44. �"%,��5	$/%��&"�*	)	%�'0	/�/%��&�".�4*3	%�'	/�&",'�)*	<"#+4.& !�� ���54�46 �"�+*$�D2�$!$&!($*&*�,"!%�!��&���3 

$. 
 45. Podatnik (�&�!�	$'�"&"�	&�'�"%"4.�	=�->	�"	�'%�$*	3!�$!�4� � 

� 1. tak  � 2. nie 

46�	�!�$!�4+	�"	',-%*	/�&", !'	����*	/!�%)$��	&�'�"%"4.�	=�-7 <"#+4.& !� 
� �,�54�46 �"�+*$��D1�$!$&!($*&*�,"!%�!� nr 1) 

<0 4� �(�- rok)�����������-��������������������� 
 47�	��&", !'	(�&�!�	$'�"&"�	&�'�"%"4.�	=�	�"	�'%�$*	')"%,"� � (art.10 ust.1a 

ustawy) 

� 1. tak  � 2. nie 

48�	�)"%,"�+	�"	',-%*	/�&", !'	����*	/!�%)$��	&�'�"%"4.�	=�	<"#+4.& !�� �, 
54�46 �"�+*$��D?�$!$&!($*&*�,"!%�!� nr 1) 

<,"!��!.�- rok) ������-��������������������� 
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��	���������
��W ZAKRESIE 
PODATKU AKCYZOWEGO 

 49. Podatnik podlega opodatkowaniu podatkiem akcyzowym ($!$&!($#=�".!�( "#�,"!%�!�38 

� 1. tak  � 2. nie 

 50. ��&", !'	(�&�!�	$'�"&"�	&�'�aracje AKC-2 ($!$&!($#=�".!�( "#�,"!%�!�38 

� 1. tak  � 2. nie 

51�	�!�$!�4+	�"	',-%*	/�&", !'	����*	/!�%)$��	&�'�"%"4.� AKC-2 <"#+4.& !�
� �,�54�46 �"�+*$�12�$!$&!($*&*�,"!%�!� nr 1) 

<0 4� �(�- rok)�����������-��������������������� 
 52�	
�&�".	)*%�(0	&�3! 0.�4�#�	/%�*	�/�&",'�)" !0	/�&",'!�3	"'4*��)*3	($!$&!($#=�".!�( "#�,"!%�!���54�6 �"�+*$�12�$!$&!($*&*�,"!%�!� nr 1): 

� 1. wyroby spirytusowe � 2. wyroby winiarskie � 3. piwo � 4. paliwa silnikowe 

  � 5. samochody osobowe         � 6. wyroby tytoniowe    � ?��+*$*��!.4�"#�*9#�!,(#$*"4 
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 53.	�3!� 54. Nazwisko 

 55�	�","	)*/�� !� !"	�#��$�� !"	<%$ 4
�-�0 4� �(�- rok) 
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