
DZIENNIK USTAW
RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Warszawa, dnia 26 marca 2012 r.

Poz. 307

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA FINANSÓW1)

z dnia 14 marca 2012 r.

zmieniające rozporządzenie w sprawie dokumentu dostawy, ewidencji wyrobów akcyzowych  
objętych zwolnieniem od akcyzy ze względu na ich przeznaczenie, warunków i sposobu ich zwrotu  

oraz środków skażających alkohol etylowy

Na podstawie art. 38 ust. 1 ustawy z dnia 6 grudnia 2008 r. o podatku akcyzowym (Dz. U. z 2011 r. Nr 108, poz. 626, 
z późn. zm.2)) zarządza się, co następuje:

§ 1. W rozporządzeniu Ministra Finansów z dnia 30 sierpnia 2010 r. w sprawie dokumentu dostawy, ewidencji wyro-
bów akcyzowych objętych zwolnieniem od akcyzy ze względu na ich przeznaczenie, warunków i sposobu ich zwrotu oraz 
środków skażających alkohol etylowy (Dz. U. Nr 160, poz. 1075 oraz z 2011 r. Nr 38, poz. 197 i Nr 292, poz. 1717) wpro-
wadza się następujące zmiany:

1) w § 2:

a) w ust. 6e pkt 2 otrzymuje brzmienie:

„2)  przemieszczane są na podstawie zawartych umów długoterminowych w sposób ciągły bezpośrednio od pośred-
niczącego podmiotu węglowego dokonującego sprzedaży tych wyrobów do podmiotu korzystającego ze zwol-
nienia, o którym mowa w art. 31a ust. 2 ustawy”,

b) po ust. 6e dodaje się ust. 6f–6j w brzmieniu:

„6f. Jeżeli, w przypadku, o którym mowa w ust. 1 pkt 5 lit. a, przemieszczenie wyrobów węglowych jest doko-
nywane bezpośrednio od pośredniczącego podmiotu węglowego, który dokonuje sprzedaży wyrobów węglowych, 
do nabywającego te wyroby:

1)  pośredniczącego podmiotu węglowego,

2)  podmiotu korzystającego ze zwolnienia, o którym mowa w art. 31a ust. 2 ustawy

– dokument dostawy może być wystawiony w trzech egzemplarzach. Przepisy ust. 6a pkt 1, 2 i 4 stosuje się.

6g. W przypadku sprzedaży wyrobów węglowych na terytorium kraju przez pośredniczący podmiot węglowy 
podmiotowi korzystającemu ze zwolnienia, o którym mowa w art. 31a ust. 2 ustawy, jeżeli odbiór tych wyrobów 
przez  ich nabywcę następuje bezpośrednio od pośredniczącego podmiotu węglowego  sprzedającego  te wyroby, 
może być wystawiony dokument dostawy w formie uproszczonej, jeżeli nabywane wyroby węglowe:

1)  nie są przeznaczone do działalności gospodarczej prowadzonej przez podmiot korzystający ze zwolnienia;

2)  są przeznaczone do działalności gospodarczej prowadzonej przez podmiot korzystający ze zwolnienia, a wysta-
wiona faktura VAT potwierdzająca sprzedaż wyrobów węglowych została dołączona do tego dokumentu.

1)  Minister Finansów kieruje działem administracji rządowej – finanse publiczne, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 2 rozporządzenia Prezesa 
Rady Ministrów z dnia 18 listopada 2011 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Finansów (Dz. U. Nr 248, poz. 1481).

2)  Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2011 r. Nr 120, poz. 690, Nr 171, poz. 1016, Nr 205, 
poz. 1208, Nr 232, poz. 1378 i Nr 291, poz. 1707.
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6h. W przypadku gdy została wystawiona faktura VAT potwierdzająca sprzedaż wyrobów węglowych na tery-
torium kraju przez pośredniczący podmiot węglowy podmiotowi korzystającemu ze zwolnienia, o którym mowa 
w art. 31a ust. 2 ustawy, jeżeli odbiór tych wyrobów przez ich nabywcę następuje bezpośrednio od pośredniczącego 
podmiotu węglowego sprzedającego te wyroby, dokumentem dostawy może być  ta faktura VAT,  jeżeli zawiera 
w szczególności nazwę, kod CN i ilość wyrobów węglowych, ich przeznaczenie uprawniające do korzystania ze 
zwolnienia od akcyzy, podpis podmiotu sprzedającego wyroby węglowe  lub osoby  reprezentującej  ten podmiot 
oraz podpis podmiotu odbierającego te wyroby lub osoby reprezentującej ten podmiot, potwierdzający ich odbiór 
i przeznaczenie.

6i. W przypadku nabycia wewnątrzwspólnotowego lub dostawy wewnątrzwspólnotowej wyrobów węglowych 
dokumentem dostawy może być faktura VAT, jeżeli zawiera w szczególności nazwę, kod CN i ilość wyrobów wę-
glowych, a także:

1)  w przypadku nabycia wewnątrzwspólnotowego – podpis podmiotu odbierającego te wyroby lub osoby reprezen-
tującej ten podmiot wraz z adnotacją o ich przeznaczeniu uprawniającym do korzystania ze zwolnienia od akcy-
zy, na egzemplarzu faktury przeznaczonym dla tego podmiotu;

2)  w przypadku dostawy wewnątrzwspólnotowej – podpis podmiotu dokonującego tej dostawy lub osoby reprezen-
tującej  ten podmiot wraz z adnotacją o dokonaniu dostawy, na egzemplarzu faktury przeznaczonym dla  tego 
podmiotu. 

6j. Dokument dostawy w formie uproszczonej wystawia się w dwóch egzemplarzach, z których:

1)  jeden jest przeznaczony dla podmiotu korzystającego ze zwolnienia nabywającego wyroby węglowe;

2)  drugi, na którym podmiot korzystający ze zwolnienia nabywający wyroby węglowe potwierdza ich odbiór, jest 
przeznaczony dla pośredniczącego podmiotu węglowego, który wystawił ten dokument.”,

c) po ust. 9 dodaje się ust. 9a w brzmieniu:

„9a. Przepisy ust. 8 i 9 stosuje się odpowiednio w przypadku, gdy dokumentem dostawy jest faktura VAT.”,

d) dodaje się ust. 12 w brzmieniu:

„12. Wzór dokumentu dostawy dla wyrobów węglowych w formie uproszczonej określa załącznik nr 1b do 
rozporządzenia.”;

2)  po załączniku nr 1a do rozporządzenia dodaje się załącznik nr 1b do rozporządzenia w brzmieniu określonym w załącz-
niku do niniejszego rozporządzenia.

§ 2. Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 7 dni od dnia ogłoszenia.

Minister Finansów: wz. M. Orłowska 
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Załącznik do rozporządzenia Ministra Finansów 
z dnia 14 marca 2012 r. (poz. 307)

WZÓR
     
                 

 
DOKUMENT DOSTAWY  

wyrobów węglowych w formie uproszczonej1) NR .................. 
1. Nazwisko i imię lub nazwa podmiotu dokonującego sprzedaży 
wyrobów węglowych oraz adres jego siedziby/miejsca zamieszkania2): 
 

2. Nazwisko i imię lub nazwa podmiotu nabywającego wyroby węglowe
oraz adres jego siedziby/miejsca zamieszkania3): 
 

3. Adres miejsca sprzedaży/odbioru wyrobów węglowych4): 
 

4. 
............................................................................................................ 

data wystawienia dokumentu dostawy i podpis podmiotu sprzedającego,  
który go wystawił, lub osoby reprezentującej ten podmiot 

5. Wykaz wyrobów węglowych podlegających zwolnieniu od akcyzy będących przedmiotem sprzedaży 
Lp. Nazwa i kod CN wyrobu węglowego5) Ilość w kg Przeznaczenie uprawniające do zwolnienia6) 

1 2 3 4 
    zużycie przez gospodarstwo domowe 

 …………… … ………… …… …* 
    zużycie przez gospodarstwo domowe 

 …………… … ………… …… …* 
    zużycie przez gospodarstwo domowe 

 …………… … ………… …… …*  
6. Uwagi: 7. Potwierdzam odbiór i przeznaczenie wyrobów wymienionych w poz. 5 

data i podpis podmiotu odbierającego lub osoby reprezentującej ten podmiot 
1) Dokument może być stosowany wyłącznie w przypadku sprzedaży wyrobów węglowych podmiotowi korzystającemu ze zwolnienia od akcyzy, o którym mowa  

w art  31a ust  2 ustawy z dnia 6 grudnia 2008 r  o podatku akcyzowym (Dz  U  z 2011 r  Nr 108, poz  626, z późn  zm ), jeżeli nabywane wyroby są odbierane przez ich 
nabywcę bezpośrednio od podmiotu dokonującego ich sprzedaży  W przypadku sprzedaży wyrobów węglowych przeznaczonych do działalności gospodarczej, do 
dokumentu należy dołączyć fakturę VAT  

2) Pośredniczący podmiot węglowy, o którym mowa w art  2 ust  1 pkt 23a ustawy z dnia 6 grudnia 2008 r  o podatku akcyzowym   
3) Podmiot korzystający ze zwolnienia, o którym mowa w art  31a ust  2 ustawy z dnia 6 grudnia 2008 r  o podatku akcyzowym  
4) Adres miejsca, w którym następuje sprzedaż wyrobów węglowych i ich jednoczesny odbiór przez podmiot nabywający   
5) Dopuszcza się wpisanie pozycji CN: węgiel objęty pozycją CN 2701, węgiel brunatny objęty pozycją CN 2702 albo koks objęty pozycją CN 2704  
6) Wypełnia pośredniczący podmiot węglowy, który wystawił dokument dostawy  
* Należy określić przeznaczenie, inne niż zużycie przez gospodarstwo domowe, uprawniające do korzystania ze zwolnienia od akcyzy zgodnie z art  31a ust  2 ustawy 

z dnia 6 grudnia 2008 r  o podatku akcyzowym  

 




