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WNIOSEK O WYDANIE BANDEROL PODATKOWYCH  

LUB SPRZEDAŻ BANDEROL LEGALIZACYJNYCH  
ORAZ O WYDANIE UPOWAŻNIENIA DO ODBIORU BANDEROL 

 
...........................................                               ....................................... 
nazwa i adres wnioskodawcy                       miejscowość, data 
 
................................................ 
REGON, identyfikator podatkowy NIP*) 
...........................................                Naczelnik Urzędu Skarbowego w1)  
numer akcyzowy podatnika*)     .................................................. 
        ul. ............................................. 
        .............................................. 

WNIOSEK 
 

o wydanie albo sprzedaż*) banderol .................................................2) oraz o wydanie upoważnień do odbioru 
banderol na opakowania jednostkowe ..............................................3) wyrobów ...............................................4) 
 

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

1) ...................5) - ................. szt. banderol (pociętych) w paczkach*) oraz ................ szt. banderol w arkuszach*) 

2) ...................5) - ................. szt. banderol (pociętych) w paczkach*) oraz ................ szt. banderol w arkuszach*) 

3) ..................5) - .................. szt. banderol (pociętych) w paczkach*) oraz ................ szt. banderol w arkuszach*) 

4) ..................5) - .................. szt. banderol (pociętych) w paczkach*) oraz ................ szt. banderol w arkuszach*) 

5) ..................5) - .................. szt. banderol (pociętych) w paczkach*) oraz ................ szt. banderol w arkuszach*) 

2. Przedstawiciele (pełnomocnicy) wnioskodawcy uprawnieni do odbioru banderol6) 

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

................................................................................................................................................................................. 
3. Uwagi, oświadczenia wnioskodawcy 

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

.............................................................. 
podpis wnioskodawcy  

Załączniki7) : 
1) ................................................. 
2) ................................................. 
3) ................................................. 
 
Objaśnienia: 
1) Należy podać właściwego naczelnika urzędu skarbowego w zakresie spraw dotyczących znaków akcyzy  
2) Należy wpisać odpowiednio: podatkowych albo legalizacyjnych  
3) Należy wpisać odpowiednio: importowanych, nabytych wewnątrzwspólnotowo albo wyprodukowanych na terytorium kraju  
4) Należy wpisać odpowiednio: tytoniowych (papierosów lub tytoniu) albo spirytusowych, albo winiarskich, albo suszu tytoniowego  
5) Należy wpisać odpowiednio: rodzaj, pojemność, zawartość opakowania, pochodzenie wyrobu, np  papierosów wyprodukowanych na 

terytorium kraju lub tytoniu wyprodukowanego na terytorium kraju (dla banderol podatkowych na wyroby tytoniowe), albo butelki do 0,2 
litra (dla banderol podatkowych na wyroby spirytusowe), albo do 0,5 litra (dla banderol podatkowych na wyroby winiarskie), albo 
papierosów wyprodukowanych na terytorium kraju lub tytoniu wyprodukowanego na terytorium kraju (dla banderol legalizacyjnych na 
wyroby tytoniowe), albo butelki powyżej 0,2 litra z alkoholem importowanym lub nabywanym wewnątrzwspólnotowo (dla banderol 
legalizacyjnych na wyroby spirytusowe), albo do 0,5 litra z alkoholem wyprodukowanym na terytorium kraju (dla banderol 
legalizacyjnych na wyroby winiarskie), albo puszki (dla banderol podatkowych na wyroby spirytusowe lub winiarskie)  Przy wypełnianiu 
tej części wniosku należy odpowiednio wykorzystać załączniki nr 1, 2, 4 i 8–11 do rozporządzenia  

6) Należy wpisać imiona, nazwiska, adresy, nazwy, serie i numery dokumentów tożsamości pełnomocników  
7) Należy wymienić załączniki składane z wnioskiem  

*)  Niepotrzebne skreślić  

załącznik nr 1215)

WZÓR


