
 
 
………………………….…………………………………… 

Imię i Nazwisko/ Nazwa Firmy 
 
 

………………….…………………………………………… 
 

……………………………………………….……………… 
Adres zamieszkania/ Siedziby (dla osób prawnych) 

………………………………………………..……………… 
NIP  (podmioty prowadzące działalność gospodarczą) 
PESEL (osoby fizyczne nie prowadzące działalności gospodarczej ) 
 

 
 

Tarnów., data............................ 
Miejscowość 
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I . Oświadczam, Ŝe deklarację AKC-U wraz z nin. załącznikiem składam w związku z: 

 

��  przemieszczeniem samochodu osobowego z terytorium państwa członkowskiego na 
terytorium kraju, które nast ąpiło w dniu ……………………………….. a granica 
Rzeczpospolitej Polski została przekroczona w miejscowości  …………………..................... 

 
��  zakupem w dniu ………………………..samochodu osobowego na terytorium kraju 

uprzednio przemieszczonego z terytorium państwa członkowskiego, 
 

��  złoŜeniem wniosku o rejestrację samochodu osobowego na terytorium kraju zgodnie z 
przepisami o ruchu drogowym (jeŜeli podmiot występuje z wnioskiem o rejestrację na 
terytorium kraju nabytego wewnątrzwspólnotowo samochodu osobowego nie jest jego 
właścicielem; dotyczy samochodów osobowych np. w leasingu), które nastąpiło w dniu 
……………………….. . 

        /zaznaczyć jeden wybrany właściwy kwadrat/ 

Do obliczenia podstawy opodatkowania podatkiem akcyzowym zastosowałem tabelę kursów średnich                
NBP Nr ……/ A/NBP/2012, w której kurs EUR  / …………… wynosi …………………........................ .     

 

II . Przedmiotem czynności podlegającej opodatkowaniu jest samochód osobowy: 

1. Marka samochodu: …………………………………………………………….. 
 
2. Model: …………………………………………………………………………. 
 
3. Typ       sedan,        kombi,        hatchback,        coupe,        cabrliolet,        VAN 
 
4. Ilość drzwi:  .………. 
 
5. Rok produkcji: .............................................................. 
 
6. Rodzaj paliwa       Benzyna     Olej napędowy    gaz 
 
7. Pojemność silnika (cm³): ................................................ 
 
8. Moc silnika [kW]: …………………………………….. 
 
9. Stan licznika na dzień powstania obowiązku podatkowego (przebieg) …………..………... km 
 
Uszkodzenia: 



…………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………… 

Wg mojej wiedzy samochód jest uszkodzony w ………..% 

 

III. Dokument zakupu: Nr …………………………………………………………………………………… 
                                                                                      ( numer faktury, rachunku lub umowy )                     

wystawiony (a)  w : ………………………………………..  jest jedynym i prawdziwym dokumentem.  

                             ( nazwa miejscowości i kraju zakupu ) 

 
Zakup samochodu osobowego został dokonany za kwotę: …………………………………………………… 

                                                                                               ( kwota umowy w walucie)                     

 

Oświadczam, Ŝe znana jest mi treść art. 104 ustawy z dnia 6 grudnia 2008 r. o podatku akcyzowym (Dz. U. z 
2009r. Nr 3 poz. 11). 

Zgodnie z w/w przepisem : 

• JeŜeli wysokość podstawy opodatkowania w przypadku sprzedaŜy na terytorium kraju albo nabycia 
wewnątrzwspólnotowego samochodu osobowego, bez uzasadnionej przyczyny, znacznie odbiega od 
średniej wartości rynkowej tego samochodu osobowego, organ podatkowy lub organ kontroli 
skarbowej wzywa podatnika do zmiany wysokości podstawy opodatkowania lub wskazania 
przyczyn uzasadniających podanie jej wysokości w kwocie znacznie odbiegającej od średniej 
wartości rynkowej samochodu osobowego. 

• W razie nieudzielenia odpowiedzi, niedokonania zmiany wysokości podstawy opodatkowania lub 
niewskazania przyczyn, które uzasadniają podanie jej wysokości znacznie odbiegającej od średniej 
wartości rynkowej, organ podatkowy lub organ kontroli skarbowej określi wysokość podstawy 
opodatkowania. 

• JeŜeli wysokość podstawy opodatkowania ustalona z uwzględnieniem opinii biegłego odbiega, co 
najmniej o 33% od zadeklarowanej podstawy opodatkowania, koszty opinii biegłego lub biegłych 
ponosi podatnik. 

• Średnią wartością rynkową samochodu osobowego jest wartość ustalana na podstawie notowanej na 
rynku krajowym, w dniu powstania obowiązku podatkowego, średniej ceny samochodu osobowego 
zarejestrowanego na terytorium kraju tej samej marki, modelu, rocznika oraz jeŜeli jest to moŜliwe 
do ustalenia wyposaŜenia i o przybliŜonym stanie technicznym, co nabyty na terytorium kraju lub 
nabyty wewnątrzwspólnotowo samochód osobowy. 

 
 
Oświadczam, Ŝe w/w określona  średnia wartość rynkowa w/w samochodu osobowego jest  mi znana */ nie 

jest mi znana*.                                                                                            

…………………………….………………… 

                                                                                                                        podpis osoby składającej oświadczenie 
_______________ 
* zbędne skreślić 
 
 


