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2. Nr dokumentu

1. Identyfikator podatkowy NIP / numer PESEL(niepotrzebne skreślić) podatnika1)

3. Status

AKC-US
DEKLARACJA UPROSZCZONA W SPRAWIE
PODATKU AKCYZOWEGO OD SAMOCHODÓW OSOBOWYCH
4. Numer formularza2)

1
Podstawa prawna:

Art. 106 ust. 2, ust. 3b pkt 1 i ust. 3c pkt 1 ustawy z dnia 6 grudnia 2008 r. o podatku akcyzowym (Dz. U. z 2020 r. poz. 722, z późn.
zm.), zwanej dalej „ustawą”.

Termin składania:

1)

2)

Miejsce składania:

1

do 14 dni, licząc od dnia powstania obowiązku podatkowego, ale nie później niż w dniu rejestracji samochodu osobowego na
terytorium kraju zgodnie z przepisami o ruchu drogowym – w przypadkach, o których mowa w art. 100 ust. 1 pkt 2 oraz art. 100
ust. 1a pkt 2 ustawy;
do 14 dni, licząc od dnia powstania obowiązku podatkowego, ale nie później niż w dniu złożenia zawiadomienia zgodnie
z przepisami o ruchu drogowym o dokonaniu w pojeździe samochodowym, innym niż samochód osobowy, zarejestrowanym na
terytorium kraju, zmian konstrukcyjnych zmieniających rodzaj tego pojazdu na samochód osobowy lub w dniu sprzedaży tego
samochodu osobowego, jeżeli jego sprzedaż odbyła się przed dniem złożenia tego zawiadomienia – w przypadku, o którym
mowa w art. 100 ust. 1a pkt 1 ustawy.

Urząd skarbowy, przy pomocy którego wykonuje swoje zadania naczelnik urzędu skarbowego właściwy ze względu na miejsce
wykonywania czynności lub wystąpienia stanów faktycznych podlegających opodatkowaniu podatkiem akcyzowym; jeżeli czynności
podlegające opodatkowaniu są wykonywane lub stany faktyczne podlegające opodatkowaniu występują na obszarze właściwości
miejscowej dwóch lub więcej naczelników urzędów skarbowych – zgodnie z art. 14 ust. 4–4f ustawy; jeżeli właściwym organem
podatkowym jest Naczelnik Trzeciego Urzędu Skarbowego Warszawa-Śródmieście w Warszawie, to miejscem składania jest Trzeci
Urząd Skarbowy Warszawa-Śródmieście w Warszawie.

A. WŁAŚCIWY ORGAN I CEL SKŁADANIA DEKLARACJI
5. Naczelnik urzędu skarbowego

6. Cel złożenia formularza (zaznaczyć właściwy kwadrat):

1. złożenie deklaracji

2. korekta deklaracji3)

7. Określenie przedmiotu opodatkowania (zaznaczyć właściwy kwadrat):
W jednej deklaracji może zostać wskazany tylko jeden rodzaj przedmiotu opodatkowania.
1. nabycie wewnątrzwspólnotowe samochodu osobowego, o którym mowa w art. 100 ust. 1 pkt 2 ustawy
2. zmiana konstrukcyjna zmieniająca rodzaj pojazdu na samochód osobowy, o której mowa w art. 100 ust. 1a pkt 1 ustawy
3. nabycie lub posiadanie samochodu osobowego, o których mowa w art. 100 ust. 1a pkt 2 ustawy

B. DANE PODATNIKA
B.1. DANE IDENTYFIKACYJNE PODATNIKA
8. Rodzaj podatnika (zaznaczyć właściwy kwadrat):
4)

1. podatnik niebędący osobą fizyczną

2. osoba fizyczna

5)

9. Nazwa pełna / Nazwisko, pierwsze imię

10. Status podatnika (zaznaczyć właściwy kwadrat):
W jednej deklaracji może zostać wskazany tylko jeden status podatnika. Wskazany status odnosi się do wszystkich wykazanych samochodów
osobowych.
1. współwłaściciel (W przypadku gdy samochody osobowe są przedmiotem współwłasności dwóch lub więcej podatników, składa się jedną
deklarację. Deklaracja obejmuje całkowity podatek akcyzowy do zapłaty zgodnie z art. 106 ust. 3f ustawy.)
2. podmiot, o którym mowa w art. 109 ust. 3a ustawy
3. inny (np. osoba fizyczna będąca jedynym właścicielem)
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