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Na podstawie art. 89 ust. 3, art. 92 ust. 1, art. 93
ust. 3, art. 95 ust. 5, art. 96 ust. 6, art. 99, art. 102
ust. 7, art. 103 ust. 4, art. 108, art. 109 ust. 3 ustawy
z dnia 23 stycznia 2004 r. o podatku akcyzowym
(Dz. U. Nr 29, poz. 257, z póên. zm.2)) zarzàdza si´, 
co nast´puje:

§ 1. W rozporzàdzeniu Ministra Finansów z dnia
19 kwietnia 2004 r. w sprawie oznaczania wyrobów
akcyzowych znakami akcyzy (Dz. U. Nr 80, poz. 742,
z póên. zm.3)) za∏àczniki nr 2, 3, 4, 7, 8, 10, 11, 12, 13
i 14 otrzymujà brzmienie okreÊlone odpowiednio
w za∏àcznikach nr 1—10 do niniejszego rozporzàdze-
nia.

§ 2. 1. Wzory banderol na wyroby tytoniowe, okreÊ-
lone w za∏àcznikach nr 2 i 3 do rozporzàdzenia, o któ-
rym mowa w § 1, w brzmieniu nadanym niniejszym
rozporzàdzeniem, wprowadza si´ od dnia 1 stycznia
2009 r.

2. Wzory banderol na wyroby spirytusowe i wi-
niarskie, okreÊlone w za∏àcznikach nr 2 i 3 do rozpo-
rzàdzenia, o którym mowa w § 1, w brzmieniu nada-
nym niniejszym rozporzàdzeniem, wprowadza si´ od
dnia 1 marca 2009 r.

§ 3. 1. Do wniosków o wydanie decyzji w sprawie
wydania, sprzeda˝y banderol na wyroby tytoniowe
oraz wydania upowa˝nienia do odbioru banderol na
wyroby tytoniowe, których wzory zosta∏y okreÊlone
w za∏àcznikach nr 2 i 3 do rozporzàdzenia, o którym
mowa w § 1, w brzmieniu dotychczasowym, z∏o˝o-
nych i nierozpatrzonych przed dniem wejÊcia w ˝ycie
niniejszego rozporzàdzenia albo z∏o˝onych po tym
dniu, stosuje si´ przepisy dotychczasowe, z zastrze˝e-
niem ust. 2.

2. Wnioski, o których mowa w ust. 1, nierozpatrzo-
ne do dnia 31 grudnia 2008 r., traktuje si´ jako wnios-
ki o wydanie decyzji w sprawie wydania, sprzeda˝y
banderol na wyroby tytoniowe oraz wydania upowa˝-
nienia do odbioru banderol na wyroby tytoniowe, któ-
rych wzory zosta∏y okreÊlone w za∏àcznikach nr 2 i 3
do rozporzàdzenia, o którym mowa w § 1, w brzmie-
niu nadanym niniejszym rozporzàdzeniem. 

3. Do wniosków o wydanie decyzji w sprawie wy-
dania, sprzeda˝y banderol na wyroby spirytusowe lub
winiarskie oraz wydania upowa˝nienia do odbioru
banderol na wyroby spirytusowe lub winiarskie, któ-
rych wzory zosta∏y okreÊlone w za∏àcznikach nr 2 i 3
do rozporzàdzenia, o którym mowa w § 1, w brzmie-
niu dotychczasowym, z∏o˝onych i nierozpatrzonych
przed dniem wejÊcia w ˝ycie niniejszego rozporzàdze-
nia albo z∏o˝onych po tym dniu, stosuje si´ przepisy
dotychczasowe, z zastrze˝eniem ust. 4.

4. Wnioski, o których mowa w ust. 3, nierozpatrzo-
ne do dnia 28 lutego 2009 r., traktuje si´ jako wnioski
o wydanie decyzji w sprawie wydania, sprzeda˝y ban-
derol na wyroby spirytusowe lub winiarskie oraz wy-
dania upowa˝nienia do odbioru banderol na wyroby
spirytusowe lub winiarskie, których wzory zosta∏y
okreÊlone w za∏àcznikach nr 2 i 3 do rozporzàdzenia,
o którym mowa w § 1, w brzmieniu nadanym niniej-
szym rozporzàdzeniem.

5. W przypadku banderol, których wzory zosta∏y
okreÊlone w za∏àcznikach nr 2 i 3 do rozporzàdzenia,
o którym mowa w § 1, w brzmieniu dotychczasowym,
w zakresie sposobu ich nanoszenia, wzoru wst´pnego
zapotrzebowania, wysokoÊci kwot stanowiàcych war-
toÊç banderol podatkowych oraz wysokoÊci nale˝no-
Êci z tytu∏u sprzeda˝y banderol legalizacyjnych, stosu-
je si´ przepisy dotychczasowe.

§ 4. 1. Na wniosek podatnika wydanie decyzji
w sprawie wydania, sprzeda˝y banderol na wyroby
tytoniowe, wydania upowa˝nienia do odbioru bande-
rol na wyroby tytoniowe oraz wydanie banderol na
wyroby tytoniowe, których wzory zosta∏y okreÊlone
w za∏àcznikach nr 2 i 3 do rozporzàdzenia, o którym
mowa w § 1, w brzmieniu nadanym niniejszym rozpo-
rzàdzeniem — mo˝e nastàpiç przed dniem 1 stycznia
2009 r.

2. Na wniosek podatnika wydanie decyzji w spra-
wie wydania, sprzeda˝y banderol na wyroby spirytu-
sowe lub winiarskie, wydania upowa˝nienia do od-
bioru banderol na wyroby spirytusowe lub winiar-
skie oraz wydanie banderol na wyroby spirytusowe
lub winiarskie, których wzory zosta∏y okreÊlone w za-
∏àcznikach nr 2 i 3 do rozporzàdzenia, o którym mo-
wa w § 1, w brzmieniu nadanym niniejszym rozpo-
rzàdzeniem — mo˝e nastàpiç przed dniem 1 marca
2009 r.

3. Banderole odbierane na zasadach okreÊlonych
w ust. 1 mogà byç nanoszone na wyroby przed dniem
1 stycznia 2009 r., natomiast wyprowadzenie tak ozna-
czonych wyrobów ze sk∏adu podatkowego poza pro-
cedurà zawieszenia poboru akcyzy, importowanie 
albo nabywanie wewnàtrzwspólnotowe nie mo˝e na-
stàpiç przed dniem 1 stycznia 2009 r.

1309

ROZPORZÑDZENIE MINISTRA FINANSÓW1)

z dnia 20 listopada 2008 r.

zmieniajàce rozporzàdzenie w sprawie oznaczania wyrobów akcyzowych znakami akcyzy

———————
1) Minister Finansów kieruje dzia∏em administracji rzàdowej

— finanse publiczne, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 2 rozpo-
rzàdzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 16 listopada
2007 r. w sprawie szczegó∏owego zakresu dzia∏ania Mini-
stra Finansów (Dz. U. Nr 216, poz. 1592).

2) Zmiany wymienionej ustawy zosta∏y og∏oszone w Dz. U.
z 2004 r. Nr 68, poz. 623, z 2005 r. Nr 160, poz. 1341,
z 2006 r. Nr 169, poz. 1199, z 2007 r. Nr 99, poz. 666 oraz
z 2008 r. Nr 118, poz. 745 i Nr 145, poz. 915.

3) Zmiany wymienionego rozporzàdzenia zosta∏y og∏oszone
w Dz. U. z 2004 r. Nr 167, poz. 1750 i Nr 180, poz. 1871,
z 2005 r. Nr 242, poz. 2040 oraz z 2007 r. Nr 236, poz. 1739.
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4. Banderole odbierane na zasadach okreÊlonych
w ust. 2 mogà byç nanoszone na wyroby przed dniem
1 marca 2009 r., natomiast wyprowadzanie tak ozna-
czonych wyrobów ze sk∏adu podatkowego poza pro-
cedurà zawieszenia poboru akcyzy, importowanie, na-
bywanie wewnàtrzwspólnotowe albo przekazanie do
magazynu wyrobów gotowych lub dokonanie sprze-
da˝y, w przypadku win gronowych, o których mowa
w art. 30 ust. 2 ustawy z dnia 23 stycznia 2004 r. o po-
datku akcyzowym, nie mo˝e nastàpiç przed dniem
1 marca 2009 r.

§ 5. Podmiot obowiàzany do oznaczania wyrobów
akcyzowych znakami akcyzy jest obowiàzany z∏o˝yç

do urz´du obs∏ugujàcego ministra w∏aÊciwego do
spraw finansów publicznych wst´pne zapotrzebowa-
nie na rok 2009 na banderole na wyroby spirytusowe
i winiarskie, których wzory zosta∏y okreÊlone w za∏àcz-
nikach nr 2 i 3 do rozporzàdzenia, o którym mowa
w § 1, w brzmieniu nadanym niniejszym rozporzàdze-
niem, w terminie 14 dni od dnia wejÊcia w ˝ycie ni-
niejszego rozporzàdzenia. 

§ 6. Rozporzàdzenie wchodzi w ˝ycie po up∏ywie
7 dni od dnia og∏oszenia.

Minister Finansów: w z. E. Suchocka-Roguska
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Za∏àczniki do rozporzàdzenia Ministra Finansów
z dnia 20 listopada 2008 r. (poz. 1309)

Za∏àcznik nr 1

„Za∏àcznik nr 2

WZORY BANDEROL PODATKOWYCH NA OPAKOWANIA JEDNOSTKOWE IMPORTOWANYCH, 
NABYWANYCH WEWNÑTRZWSPÓLNOTOWO I WYTWORZONYCH NA TERYTORIUM KRAJU 
WYROBÓW TYTONIOWYCH (PAPIEROSÓW, TYTONIU), SPIRYTUSOWYCH I WINIARSKICH

I. Wzór banderoli podatkowej na opakowania jednostkowe importowanych, nabywanych wewnàtrzwspól-
notowo wyrobów tytoniowych (papierosów)

Rys.

II. Wzór banderoli podatkowej na opakowania jednostkowe importowanych, nabywanych wewnàtrzwspól-
notowo wyrobów tytoniowych (tytoniu)

Rys.

III. Wzory banderol podatkowych na opakowania jednostkowe importowanych, nabywanych wewnàtrz-
wspólnotowo wyrobów spirytusowych

1. Opakowania o pojemnoÊci do 0,2 l w∏àcznie

Rys. 1

2. Opakowania o pojemnoÊci powy˝ej 0,2 l

Rys. 2
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IV. Wzory banderol podatkowych na opakowania jednostkowe importowanych, nabywanych wewnàtrz-
wspólnotowo wyrobów winiarskich

1. Opakowania o pojemnoÊci do 0,5 l w∏àcznie

Rys. 1

2. Opakowania o pojemnoÊci powy˝ej 0,5 l

Rys. 2

V. Wzór banderoli na opakowania jednostkowe wytworzonych na terytorium kraju wyrobów tytoniowych
(papierosów)

Rys.

VI. Wzór banderoli podatkowej na opakowania jednostkowe wytworzonych na terytorium kraju wyrobów
tytoniowych (tytoniu)

Rys.

VII. Wzory banderol podatkowych na opakowania jednostkowe wytworzonych na terytorium kraju wyrobów
spirytusowych

1. Opakowania o pojemnoÊci do 0,2 l w∏àcznie

Rys. 1
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2. Opakowania o pojemnoÊci powy˝ej 0,2 l

Rys. 2

VIII. Wzory banderol podatkowych na opakowania jednostkowe wytworzonych na terytorium kraju wyro-
bów winiarskich

1. Opakowania o pojemnoÊci do 0,5 l w∏àcznie

Rys. 1

2. Opakowania o pojemnoÊci powy˝ej 0,5 l

Rys. 2

ObjaÊnienia:
1. Banderole podatkowe wed∏ug wzorów okreÊlonych w poz. I—VIII stosujà odpowiednio producenci, importerzy, przedsta-

wiciele podatkowi i podmioty dokonujàce nabycia wewnàtrzwspólnotowego wyrobów akcyzowych podlegajàcych obo-
wiàzkowi oznaczania.

2. Banderole podatkowe wed∏ug wzorów okreÊlonych w poz. V—VIII stosujà tak˝e odpowiednio podmioty dokonujàce czyn-
noÊci pakowania, rozlania lub rozwa˝enia wyrobów w opakowania jednostkowe, przepakowania, ponownego rozlania
lub rozwa˝enia wyrobów akcyzowych w inne opakowania jednostkowe.

3. Banderole podatkowe wed∏ug wzorów okreÊlonych w poz. I—VIII stosuje si´ tak˝e do oznaczania innych opakowaƒ jed-
nostkowych wyrobów akcyzowych ni˝ wymienione w za∏àczniku nr 4 do rozporzàdzenia.
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Za∏àcznik nr 2

„Za∏àcznik nr 3

WZORY BANDEROL LEGALIZACYJNYCH NA OPAKOWANIA JEDNOSTKOWE WYROBÓW TYTONIOWYCH
(PAPIEROSÓW, TYTONIU), SPIRYTUSOWYCH I WINIARSKICH

I. Wzór banderoli legalizacyjnej na opakowania jednostkowe wyrobów tytoniowych (papierosów)

Rys.

II. Wzór banderoli legalizacyjnej na opakowania jednostkowe wyrobów tytoniowych (tytoniu)

Rys.

III. Wzór banderoli legalizacyjnej na opakowania jednostkowe wyrobów spirytusowych

1. Opakowania o pojemnoÊci do 0,2 l w∏àcznie

Rys. 1

2. Opakowania o pojemnoÊci powy˝ej 0,2 l

Rys. 2
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IV. Wzór banderoli legalizacyjnej na opakowania jednostkowe wyrobów winiarskich

1. Opakowania o pojemnoÊci do 0,5 l w∏àcznie

Rys. 1

2. Opakowania o pojemnoÊci powy˝ej 0,5 l

Rys. 2

ObjaÊnienia:
1. Banderole legalizacyjne wed∏ug wzorów okreÊlonych w poz. I—IV stosujà podmioty posiadajàce wyroby nieoznaczone,

oznaczone nieprawid∏owo, wzgl´dnie nieodpowiednimi znakami akcyzy, lub wyroby z uszkodzonymi znakami.
2. Banderole legalizacyjne wed∏ug wzorów okreÊlonych w poz. I—IV stosuje si´ tak˝e do oznaczania innych opakowaƒ jed-

nostkowych wyrobów akcyzowych ni˝ wymienione w za∏àczniku nr 4 do rozporzàdzenia.
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Za∏àcznik nr 3

„Za∏àcznik nr 4

SPOSOBY UMIESZCZANIA BANDEROL NA OPAKOWANIACH JEDNOSTKOWYCH IMPORTOWANYCH, 
NABYWANYCH WEWNÑTRZWSPÓLNOTOWO I WYTWORZONYCH NA TERYTORIUM KRAJU 
WYROBÓW TYTONIOWYCH (PAPIEROSÓW, TYTONIU), SPIRYTUSOWYCH I WINIARSKICH

Rysunek 1 przedstawia sposób umocowania odpo-
wiednim klejem banderoli:
— podatkowej o wymiarach 45 × 22 mm bezpoÊred-

nio na twardym opakowaniu jednostkowym pa-
pierosów (pod celofanem), u góry z ty∏u i z boku
opakowania, w kszta∏cie litery „L” po∏o˝onej po-
ziomo do wysokoÊci opakowania,

— legalizacyjnej o wymiarach 45 × 22 mm na twar-
dym opakowaniu jednostkowym papierosów
u góry z ty∏u i z boku opakowania jednostkowego
papierosów, w kszta∏cie litery „L” po∏o˝onej po-
ziomo do wysokoÊci opakowania. Banderola lega-
lizacyjna nanoszona jest na istniejàcy stan opako-
wania jednostkowego.

Rysunek 2 przedstawia sposób umocowania odpo-
wiednim klejem banderoli:
— podatkowej o wymiarach 45 × 22 mm bezpoÊred-

nio na mi´kkim opakowaniu jednostkowym pa-
pierosów (pod celofanem, o ile wyst´puje) od gó-
ry opakowania, w kszta∏cie odwróconej litery „U”,

— legalizacyjnej o wymiarach 45 × 22 mm na mi´k-
kim opakowaniu jednostkowym od góry opako-
wania, w kszta∏cie odwróconej litery „U”. Bande-
rola legalizacyjna nanoszona jest na istniejàcy
stan opakowania jednostkowego.

Rysunek 3 przedstawia sposób umocowania odpo-
wiednim klejem banderoli podatkowej i legalizacyj-
nej, o wymiarach 45 × 22 mm, bezpoÊrednio na opa-
kowaniu jednostkowym. Banderola powinna byç na-
∏o˝ona w kszta∏cie litery „I”, pionowo na zamkni´ciu
opakowania, równolegle do krótszego boku opako-
wania po jego prawej lub lewej stronie.
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Rysunek 4 przedstawia sposób umocowania odpo-
wiednim klejem banderoli podatkowej i legalizacyj-
nej, o wymiarach 50 × 12 mm, bezpoÊrednio na opa-
kowaniu jednostkowym (butelce) wyrobu spirytu-
sowego o pojemnoÊci (zawartoÊci) do 0,2 l w∏àcz-
nie oraz banderoli podatkowej i legalizacyjnej, o wy-
miarach 90 x 16 mm, bezpoÊrednio na opakowaniu
jednostkowym (butelce) wyrobu spirytusowego
o pojemnoÊci (zawartoÊci) powy˝ej 0,2 l (od góry
na zamkni´ciu i szyjce opakowania, w kszta∏cie od-
wróconej litery „L”), z tym ˝e napis „MINISTER-
STWO FINANSÓW RP ZNAK AKCYZY PODAT.-
KRAJ.” (odpowiednio do rodzaju banderoli) zawarty
na marginesie banderoli znajduje si´ na nakr´tce
opakowania.

Rysunek 5 przedstawia sposób umocowania odpo-
wiednim klejem banderoli podatkowej i legalizacyj-
nej, o wymiarach 110×14 mm, bezpoÊrednio na opa-
kowaniu jednostkowym (butelce) wyrobu winiar-
skiego o pojemnoÊci (zawartoÊci) do 0,5 l w∏àcznie
oraz banderoli podatkowej i legalizacyjnej, o wymia-
rach 160 × 16 mm, bezpoÊrednio na opakowaniu jed-
nostkowym (butelce) wyrobu winiarskiego o pojem-
noÊci (zawartoÊci) powy˝ej 0,5 l (od góry na za-
mkni´ciu i szyjce opakowania, w kszta∏cie odwróco-
nej litery „U”).”
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Za∏àcznik nr 4

„Za∏àcznik nr 7

WZÓR

WST¢PNE ZAPOTRZEBOWANIE ROCZNE NA BANDEROLE PODATKOWE I LEGALIZACYJNE

Tabela 1. Wyroby spirytusowe

............................................................................... .................................................
piecz´ç podmiotu obowiàzanego do oznaczania miejscowoÊç, data

z nazwà i adresem

............................................................................... Ministerstwo Finansów
REGON, PESEL, NIP*) Departament Podatku

Akcyzowego i Ekologicznego
............................................................................... ul. Âwi´tokrzyska 12

numer akcyzowy podatnika*) 00-916 Warszawa

WST¢PNE ZAPOTRZEBOWANIE

na znaki akcyzy — banderole1) ......................................... na opakowania jednostkowe2) ......................................... 

wyrobów spirytusowych w ............... r. (................................................)3)

Lp. PojemnoÊç opakowania
jednostkowego w litrach

MiejscowoÊç
stosowania
banderol4)

Liczba banderol w sztukach

jednorazowo5) miesi´cznie rocznie

1 do 0,2 w∏àcznie

2 powy˝ej 0,2

ObjaÊnienia:
1) Nale˝y wpisaç: podatkowe albo legalizacyjne.
2) Nale˝y wpisaç w przypadku banderol podatkowych: importowanych, nabywanych wewnàtrzwspólnotowo albo wytwo-

rzonych na terytorium kraju.
3) Nale˝y wpisaç: zwi´kszajàce lub zmniejszajàce w razie sk∏adania w ciàgu roku dodatkowego zapotrzebowania.
4) Nale˝y podaç miejscowoÊç, w której b´dà nanoszone banderole.
5) Nale˝y wype∏niç przy wst´pnym zapotrzebowaniu dla jednorazowego oznaczania wyrobów banderolami.
*) Niepotrzebne skreÊliç.

..................................................................
podpis i imienna pieczàtka podmiotu

obowiàzanego do oznaczania
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Tabela 2. Wyroby winiarskie

............................................................................... .................................................
piecz´ç podmiotu obowiàzanego do oznaczania miejscowoÊç, data

z nazwà i adresem

............................................................................... Ministerstwo Finansów
REGON, PESEL, NIP*) Departament Podatku

Akcyzowego i Ekologicznego
............................................................................... ul. Âwi´tokrzyska 12

numer akcyzowy podatnika*) 00-916 Warszawa

WST¢PNE ZAPOTRZEBOWANIE

na znaki akcyzy — banderole1) ......................................... na opakowania jednostkowe2) ......................................... 

wyrobów winiarskich w ............... r. (................................................)3)

Lp. PojemnoÊç opakowania
jednostkowego w litrach

MiejscowoÊç
stosowania
banderol4)

Liczba banderol w sztukach

jednorazowo5) miesi´cznie rocznie

1 do 0,5 w∏àcznie

2 powy˝ej 0,5

ObjaÊnienia:
1) Nale˝y wpisaç: podatkowe albo legalizacyjne.
2) Nale˝y wpisaç w przypadku banderol podatkowych: importowanych, nabywanych wewnàtrzwspólnotowo albo wytwo-

rzonych na terytorium kraju.
3) Nale˝y wpisaç: zwi´kszajàce lub zmniejszajàce w razie sk∏adania w ciàgu roku dodatkowego zapotrzebowania.
4) Nale˝y podaç miejscowoÊç, w której b´dà nanoszone banderole.
5) Nale˝y wype∏niç przy wst´pnym zapotrzebowaniu dla jednorazowego oznaczania wyrobów banderolami.
*) Niepotrzebne skreÊliç.

..................................................................
podpis i imienna pieczàtka podmiotu

obowiàzanego do oznaczania
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Tabela 3. Wyroby tytoniowe (papierosy lub tytoƒ)

............................................................................... .................................................
piecz´ç podmiotu obowiàzanego do oznaczania miejscowoÊç, data

z nazwà i adresem

............................................................................... Ministerstwo Finansów
REGON, PESEL, NIP*) Departament Podatku

Akcyzowego i Ekologicznego
............................................................................... ul. Âwi´tokrzyska 12

numer akcyzowy podatnika*) 00-916 Warszawa

WST¢PNE ZAPOTRZEBOWANIE

na znaki akcyzy — banderole1) ......................................... na opakowania jednostkowe2) ......................................... 

wyrobów tytoniowych3) ........................ w ............... r. (................................................)4)

Lp. Rodzaj wyrobu3)
MiejscowoÊç
stosowania
banderol5)

Liczba banderol w sztukach

jednorazowo6) miesi´cznie rocznie

ObjaÊnienia:
1) Nale˝y wpisaç: podatkowe albo legalizacyjne.
2) Nale˝y wpisaç w przypadku banderol podatkowych: importowanych, nabywanych wewnàtrzwspólnotowo albo wytwo-

rzonych na terytorium kraju.
3) Nale˝y wpisaç: papierosy lub tytoƒ.
4) Nale˝y wpisaç: zwi´kszajàce lub zmniejszajàce w razie sk∏adania w ciàgu roku dodatkowego zapotrzebowania.
5) Nale˝y podaç miejscowoÊç, w której b´dà nanoszone banderole.
6) Nale˝y wype∏niç przy wst´pnym zapotrzebowaniu dla jednorazowego oznaczania wyrobów banderolami.
*) Niepotrzebne skreÊliç.

..................................................................
podpis i imienna pieczàtka podmiotu

obowiàzanego do oznaczania”
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Za∏àcznik nr 5

„Za∏àcznik nr 8

WYSOKOÂå KWOT STANOWIÑCYCH WARTOÂå BANDEROL PODATKOWYCH

Tabela 1. Importowane, nabywane wewnàtrzwspólnotowo i wytworzone na terytorium kraju wyroby tyto-
niowe (papierosy, tytoƒ)

Lp. Rodzaj wyrobów tytoniowych w opakowaniu jednostkowym Kwota stanowiàca wartoÊç 
banderol podatkowych w z∏

1 Papierosy importowane, nabywane wewnàtrzwspólnotowo
i wytworzone na terytorium kraju 0,15

2 Tytoƒ importowany, nabywany wewnàtrzwspólnotowo i wy-
tworzony na terytorium kraju 0,15

Tabela 2. Importowane, nabywane wewnàtrzwspólnotowo i wytworzone na terytorium kraju wyroby spiry-
tusowe

Lp. PojemnoÊç opakowania jednostkowego w litrach Kwota stanowiàca wartoÊç 
banderol podatkowych w z∏

1 do 0,2 w∏àcznie 0,5

2 powy˝ej 0,2 1,5

Tabela 3. Importowane, nabywane wewnàtrzwspólnotowo i wytworzone na terytorium kraju wyroby winiarskie

Lp. PojemnoÊç (zawartoÊç) opakowania jednostkowego 
w litrach

Kwota stanowiàca wartoÊç 
banderol podatkowych w z∏

1 do 0,5 w∏àcznie 0,02

2 powy˝ej 0,5 0,08 ”
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Za∏àcznik nr 6

„Za∏àcznik nr 10

ZESTAWIENIE NALE˚NOÂCI Z TYTU¸U SPRZEDA˚Y BANDEROL LEGALIZACYJNYCH 
NA OPAKOWANIA JEDNOSTKOWE WYROBÓW TYTONIOWYCH (PAPIEROSÓW, TYTONIU), 

SPIRYTUSOWYCH I WINIARSKICH

Lp. Rodzaj wyrobu w opakowaniu jednostkowym oraz rodzaj 
lub pojemnoÊç tego opakowania

Nale˝noÊç za sprzeda˝
banderoli legalizacyjnej

w z∏

1 Papierosy we wszystkich opakowaniach1) — niezale˝nie od liczby papie-
rosów

1,30

2 Tytoƒ we wszystkich opakowaniach2) — niezale˝nie od gramatury 1,30

3 Wyroby spirytusowe w opakowaniu3) o pojemnoÊci do 0,2 l w∏àcznie 1,30

6 Wyroby winiarskie w opakowaniu4) o pojemnoÊci powy˝ej 0,5 l 1,30

4 Wyroby spirytusowe w opakowaniu3) o pojemnoÊci powy˝ej 0,2 l 1,30

5 Wyroby winiarskie w opakowaniu4) o pojemnoÊci do 0,5 l w∏àcznie 1,30

ObjaÊnienia:
1) Banderola legalizacyjna dotyczy tak˝e wszystkich (nietypowych) opakowaƒ jednostkowych innych ni˝ okreÊlone w za∏àcz-

niku nr 4 (rys. 1 i 2) do rozporzàdzenia.
2) Banderola legalizacyjna dotyczy tak˝e wszystkich (nietypowych) opakowaƒ jednostkowych innych ni˝ okreÊlone w za∏àcz-

niku nr 4 (rys. 3) do rozporzàdzenia.
3) Banderola legalizacyjna dotyczy tak˝e wszystkich (nietypowych) opakowaƒ jednostkowych innych ni˝ okreÊlone w za∏àcz-

niku nr 4 (rys. 4) do rozporzàdzenia.
4) Banderola legalizacyjna dotyczy tak˝e wszystkich (nietypowych) opakowaƒ jednostkowych innych ni˝ okreÊlone w za∏àcz-

niku nr 4 (rys. 5) do rozporzàdzenia.”



Dziennik Ustaw Nr 208 — 11344 — Poz. 1309 

Za∏àcznik nr 7

„Za∏àcznik nr 11
WZÓR

WNIOSEK O WYDANIE, SPRZEDA˚ BANDEROL LUB O WYDANIE UPOWA˚NIE¡

....................................................................... ....................................................
piecz´ç wnioskodawcy z nazwà i adresem miejscowoÊç, data

.......................................................................
REGON, PESEL, NIP*)

....................................................................... Naczelnik Urz´du Celnego w1)

numer akcyzowy podatnika*) ...................................................
ul. ..............................................
...................................................

WNIOSEK

o wydanie, sprzeda˝*) banderol ...........................................2) oraz o wydanie upowa˝nieƒ do odbioru banderol 

na opakowania jednostkowe ................................3) wyrobów ................................4)

1. ¸àczna liczba wnioskowanych banderol ................................ szt., w tym na opakowania jednostkowe:

1) .......................5) — ............. szt. banderol (poci´tych) w paczkach*) oraz ............. szt. banderol w arkuszach*)

2) .......................5) — ............. szt. banderol (poci´tych) w paczkach*) oraz ............. szt. banderol w arkuszach*)

3) .......................5) — ............. szt. banderol (poci´tych) w paczkach*) oraz ............. szt. banderol w arkuszach*)

4) .......................5) — ............. szt. banderol (poci´tych) w paczkach*) oraz ............. szt. banderol w arkuszach*)

5) .......................5) — ............. szt. banderol (poci´tych) w paczkach*) oraz ............. szt. banderol w arkuszach*)

2. Nazwa i adres producenta zagranicznego6)

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

3. Przedstawiciele (pe∏nomocnicy) wnioskodawcy uprawnieni do odbioru banderol7)

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

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

4. Uwagi, oÊwiadczenia wnioskodawcy

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

....................................................................................
podpis i imienna pieczàtka wnioskodawcy

Za∏àczniki8):

1) ......................................................................................................................................................................................

2) ......................................................................................................................................................................................

3) ......................................................................................................................................................................................

ObjaÊnienia:
1) Nale˝y podaç w∏aÊciwego naczelnika urz´du celnego w sprawach znaków akcyzy.
2) Nale˝y wpisaç odpowiednio: podatkowych albo legalizacyjnych.
3) Nale˝y wpisaç odpowiednio: importowanych, nabytych wewnàtrzwspólnotowo albo wytworzonych na terytorium kraju.
4) Nale˝y wpisaç odpowiednio: tytoniowych (papierosów lub tytoniu) albo spirytusowych, albo winiarskich.
5) Nale˝y wpisaç odpowiednio: rodzaj, pojemnoÊç, zawartoÊç opakowania lub pochodzenie wyrobu, np. papierosów wy-

tworzonych na terytorium kraju lub tytoniu wytworzonego na terytorium kraju (dla banderol podatkowych na wyroby ty-
toniowe), albo butelki do 0,2 litra (dla banderol podatkowych na wyroby spirytusowe), albo do 0,5 litra (dla banderol po-
datkowych na wyroby winiarskie), albo papierosów wytworzonych na terytorium kraju lub tytoniu wytworzonego na te-
rytorium kraju (dla banderol legalizacyjnych na wyroby tytoniowe), albo butelki powy˝ej 0,2 litra z alkoholem importowa-
nym lub nabywanym wewnàtrzwspólnotowo (dla banderol legalizacyjnych na wyroby spirytusowe), albo do 0,5 litra z al-
koholem wytworzonym na terytorium kraju (dla banderol legalizacyjnych na wyroby winiarskie). Przy wype∏nianiu tej cz´-
Êci wniosku nale˝y odpowiednio wykorzystaç za∏àczniki nr 2—4 oraz 8—10 do rozporzàdzenia.

6) Wype∏nia importer, przedstawiciel podatkowy lub podmiot dokonujàcy nabycia wewnàtrzwspólnotowego.
7) Nale˝y wpisaç imiona, nazwiska, miejsca zamieszkania, serie i numery dowodów osobistych pe∏nomocników.
8) Nale˝y wymieniç za∏àczniki sk∏adane z wnioskiem.
*) Niepotrzebne skreÊliç.”
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Za∏àcznik nr 8

„Za∏àcznik nr 12

WZÓR UPOWA˚NIENIA DO ODBIORU BANDEROL PODATKOWYCH I LEGALIZACYJNYCH 
NA OPAKOWANIA JEDNOSTKOWE IMPORTOWANYCH, NABYWANYCH WEWNÑTRZWSPÓLNOTOWO 
I WYTWORZONYCH NA TERYTORIUM KRAJU WYROBÓW TYTONIOWYCH (PAPIEROSÓW, TYTONIU), 

SPIRYTUSOWYCH I WINIARSKICH
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OPIS WZORU UPOWA˚NIENIA DO ODBIORU BANDEROL PODATKOWYCH I LEGALIZACYJNYCH 
NA OPAKOWANIA JEDNOSTKOWE IMPORTOWANYCH, NABYWANYCH WEWNÑTRZWSPÓLNOTOWO 
I WYTWORZONYCH NA TERYTORIUM KRAJU WYROBÓW TYTONIOWYCH (PAPIEROSÓW, TYTONIU), 

SPIRYTUSOWYCH I WINIARSKICH1)

Rysunek Cechy graficzne
Wymiary w mm

wysokoÊç szerokoÊç

1 2 3 4

Rys. Upowa˝nienie jest drukowane dwustronnie: na papie-
rze bia∏ym w odcieniu chamois jest widoczne wykona-
ne technikà offsetowà t∏o w kolorze be˝owym — cz´Êç
centralna wydrukowana jednolicie jest otoczona ram-
kà giloszowà. Awers stanowi formularz upowa˝nienia;
wszystkie napisy w kolorze czarnym, z wyjàtkiem wy-
drukowanego technikà typograficznà w kolorze czer-
wonym 7-cyfrowego numeru upowa˝nienia2), na re-
wersie upowa˝nienia znajdujà si´ objaÊnienia wydru-
kowane kolorem czarnym okreÊlajàce sposób wype∏-
nienia formularza. Na ca∏ej powierzchni upowa˝nienia
jest widoczny regularnie rozmieszczony znak wodny
w postaci tzw. ró˝y wiatrów oraz w∏ókna zabezpiecza-
jàce w kolorach: bordowym, granatowym i zielonym

297 210

ObjaÊnienia:
1) Wzór upowa˝nienia przedstawiony jest w skali 1:1.
2) Upowa˝nienie posiada numer ewidencyjny o ciàg∏ej numeracji, przedstawiony przyk∏adowo w postaci wyzerowanej.”
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Za∏àcznik nr 10

„Za∏àcznik nr 14
WZÓR

PROTOKÓ¸ W SPRAWIE UTRATY, ZNISZCZENIA LUB USZKODZENIA BANDEROL

................................................................................
piecz´ç podmiotu obowiàzanego do oznaczania

z nazwà i adresem

................................................................................
REGON, PESEL, NIP*)

................................................................................
numer akcyzowy podatnika*)

PROTOKÓ¸
z dnia ..............................

w sprawie utraty, zniszczenia, uszkodzenia*) banderol1)

sporzàdzony w2) ............................................................................................ przez3) ....................................................

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

Opis okolicznoÊci utraty, zniszczenia, uszkodzenia*) banderol4)

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

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

Na tym protokó∏ zakoƒczono (nie)*) wnoszàc zastrze˝eƒ (nie)*)

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

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

Protokó∏ sporzàdzono w ................. egzemplarzach, które przekazano ......................................................................

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

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

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

........................................................
podpisy cz∏onków komisji

........................................................
podpis pracownika szczególnego

nadzoru podatkowego*)

ObjaÊnienia:
1) Nale˝y podaç rodzaj banderoli (podatkowa, legalizacyjna).
2) Nale˝y podaç miejscowoÊç.
3) Nale˝y podaç podmiot, u którego nastàpi∏a utrata, zniszczenie lub uszkodzenie banderol.
4) Nale˝y podaç: podatkowych albo legalizacyjnych przy wykorzystaniu za∏àczników nr 2 i 3 do rozporzàdzenia, z tym ˝e przy

legalizacyjnych nale˝y podaç: na papierosy lub tytoƒ importowany, nabywany wewnàtrzwspólnotowo albo wytworzony
na terytorium kraju, albo wyroby spirytusowe importowane, nabywane wewnàtrzwspólnotowo albo wytworzone na te-
rytorium kraju, np. w butelce do 0,2 l albo powy˝ej 0,2 l, albo wyroby winiarskie importowane, nabywane wewnàtrzw-
spólnotowo albo wytworzone na terytorium kraju, np. w butelce do 0,5 l albo powy˝ej 0,5 l.

*) Niepotrzebne skreÊliç.”


