Wrocław, dnia..............................

............................................................................
imię, nazwisko /nazwa podmiotu*
...........................................................................
adres zamieszkania /siedziba*
...........................................................................
NIP / PESEL*
( niepotrzebne skreślić)
Naczelnik
Urzędu Celnego we Wrocławiu
50-950 Wrocław, ul. Podwale 62

W związku ze złożeniem deklaracji uproszczonej nabycia wewnątrzwspólnotowego samochodu osobowego
wnoszę o wydanie dokumentu potwierdzającego zapłatę akcyzy na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej
od samochodu osobowego.
Jednocześnie oświadczam uprzedzony o odpowiedzialności karnej z tyt. art. 233 Kodeksu Karnego
/...kto składając zeznanie mogące służyć za dowód w postępowaniu sądowym lub w innym postępowaniu
prowadzonym na podstawie ustawy, zeznaje nieprawdę lub zataja prawdę podlega karze pozbawienia wolności
do lat 3/ , iż dane dotyczące przedmiotowego samochodu podane we wniosku są prawdziwe.
1. numer nadwozia /VIN/: .....................................................................................................................
2. marka, typ, model: ……………….……………………………………………………..............................
3. rodzaj nadwozia: [ ] coupe [ ] sedan [ ] hatchback [ ] kombi [ ] van
[ ] inne……………………………………………………………………………………………………....*
4. ilość drzwi:……………………………………………………………………………………………………
5. rodzaj paliwa: [ ] benzyna [ ] diesel.............................................................................................*
6. moc silnika /kW/:........ …………………………………………………………………......…………........
7. rodzaj skrzyni biegów: [ ] automat

[ ] manualna

*

Wersja wyposażenia: CL, GL, GT, CLX, GLX, Ghia, RN, RT, Classic, Elegance, Awantgarde, Select, Base,Terra,
Luna, Basic, Trendline, Comfortline, Highline, Sportline, Esentia, Enjoy, Cosmo, Sport, Attaraction, Ambiente,
Ambition, S Line, Stella, Signo, Stylance, Reference, Cupra itp. (zaznacz lub napisz właściwy symbol)..................
Wyposażenie (na dzień zakupu samochodu): - proszę zaznaczyć właściwe pozycje
 - ABS – system zapobiegający blokowaniu kół
 - ASR – system przeciwpoślizgowy przy przyspieszaniu
 - Dach regulowany (otwierany) elektrycznie
 - Dach regulowany (otwierany) mechanicznie
 - Fotel kierowcy regulowany elektrycznie
 - Fotel pasażera regulowany elektryczni
 - Fotele podgrzewane
 - Klimatyzacja : manualna / automatyczna
 - Komputer pokładowy
 - Kurtyny powietrzne
 - Lakier metalizowany
 - Lusterka regulowane elektrycznie
 - Poduszka powietrzna kierowcy
 - Poduszka powietrzna pasażera
 - Poduszki powietrzne boczne przednie
 - Poduszki powietrzne boczne tylne
 - Relingi dachowe
 - Szyby przednie boczne regulowane elektrycznie
 - Szyby tylne boczne regulowane elektrycznie
 - System nawigacji satelitarnej (GPS)
 - Tapicerka ze skóry/weluru
 - Tarcze kół ze stopów lekkich (alufelgi)
 - Tempomat

 - Wspomaganie układu kierowniczego
 - Zamek centralny zdalnie sterowany
 - Zamek centralny
 - Zestaw audio
Inne:……………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………
* /zaznaczyć właściwy kwadrat/
Zapoznałem się z treścią n/w przepisu:

Art. 104 ustawy z dnia 06 grudnia 2008 r. o podatku akcyzowym (tekst jednolity: Dz.U. z 29
kwietnia 2011 r. Nr 108, poz. 626 ze zm.
ust. 8. Jeżeli wysokość podstawy opodatkowania w przypadku czynności, o których mowa
w art. 100 ust. 1 pkt 2 i 3 oraz ust. 2, 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.
ust. 9. 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.
ust. 10. Jeżeli wysokość podstawy opodatkowania ustalona z uwzględnieniem opinii
biegłego odbiega co najmniej o 33% od zadeklarowanej podstawy opodatkowania, koszty opinii
biegłego lub biegłych ponosi podatnik.
ust. 11. Średnią wartością rynkową samochodu osobowego jest wartość ustalana
na podstawie notowanej na rynku krajowym, w dniu powstania obowiązku podatkowego, średniej
ceny zarejestrowanego na terytorium kraju samochodu osobowego tej samej marki, tego samego
modelu, rocznika oraz - jeżeli jest to możliwe do ustalenia – z tym samym wyposażeniem i o
przybliżonym stanie technicznym, co nabyty na terytorium kraju lub nabyty
wewnątrzwspólnotowo samochód osobowy.

.........................................................
data i podpis
DANE

WSPÓŁWŁAŚCICIELA

/wypełnić tylko w przypadku, gdy widnieje on na umowie kupna- sprzedaży, fakturze, rachunku
Nazwisko

Pierwsze imię

Data urodzenia

Pesel

ADRES ZAMIESZKANIA
Kraj
Województwo

Powiat

Gmina

Ulica

Nr domu

Miejscowość

Kod pocztowy

Poczta

Nr lokalu

