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KARTA USŁUGI  

Złożenie deklaracji uproszczonej dla podatku akcyzowego od 
nabycia wewnątrzwspólnotowego samochodów osobowych 
AKC-U/S. 

Co chcę załatwić? Złożyć deklarację uproszczoną dla podatku akcyzowego od nabycia 
wewnątrzwspólnotowego samochodu osobowego 

Kogo dotyczy? Każdego zainteresowanego, kto dokonał nabycia wewnątrzwspólnotowego samochodu 
osobowego 

Co przygotować? 

• dokument potwierdzający tytuł własności samochodu osobowego 

• dowód rejestracyjny samochodu osobowego 

• dokument odprawy celnej, dokumenty dotyczące: prowizji, kosztów transportu i 
ubezpieczenia, jeżeli nie zostały uwzględnione w cenie, ale zostały już poniesione 
do miejsca, w którym nastąpiło objęcie towaru procedura celną - w przypadku 
importu tego samochodu 

• inne dokumenty świadczące o wartości samochodu osobowego np. opinię 
biegłego. 

Jeżeli upoważniłeś inną osobę do złożenia w urzędzie skarbowym deklaracji w Twoim 
imieniu przygotuj pełnomocnictwo dla tej osoby (oryginał lub urzędowo poświadczony 
odpis) oraz dowód zapłaty opłaty skarbowej od tego pełnomocnictwa. 

Pełnomocnictwo lub urzędowo poświadczony odpis pełnomocnictwa oraz dowód 
wniesienia opłaty skarbowej dołącz do deklaracji. 

Informację o sposobie zapłaty opłaty skarbowej znajdziesz w części „Ile muszę zapłacić”. 

Jakie dokumenty 
muszę wypełnić? 

Wypełnij deklarację AKC-U/S. 

Wypełniając deklarację, pamiętaj aby podać: 
- identyfikator podatkowy (PESEL lub NIP), 
- imię i nazwisko lub nazwę oraz adres zamieszkania lub siedziby, 
- dokładne dane identyfikujące samochód osobowy, 
- datę powstania obowiązku podatkowego. 

Deklarację, którą chcesz złożyć w formie papierowej (osobiście w urzędzie lub przesłać 
pocztą) podpisz czytelnie. 

Ile muszę 
zapłacić? 

Złożenie deklaracji AKC-U/S jest nieodpłatne. 

Złożenie dokumentu stwierdzającego udzielenie pełnomocnictwa lub urzędowo 
poświadczonego odpisu pełnomocnictwa podlega opłacie skarbowej w wysokości 17 zł. 

Opłatę należy wnieść na rachunek Urzędu Miasta właściwego ze względu na miejsce 
siedziby organu podatkowego, do którego składasz deklarację, w tytule wpisując „opłata 
skarbowa za pełnomocnictwo/opłata za odpis pełnomocnictwa”. Opłatę skarbową może 
zapłacić również Twój pełnomocnik. 

Złożenie pełnomocnictwa udzielonego małżonkowi, wstępnemu, zstępnemu lub 
rodzeństwu nie podlega opłacie skarbowej. 
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Kiedy złożyć 
dokumenty? 

Deklarację AKC-U/S należy złożyć w urzędzie skarbowym w terminie 14 dni, licząc od dnia 
powstania obowiązku podatkowego, nie później jednak niż w dniu rejestracji samochodu 
osobowego na terytorium kraju zgodnie z przepisami o ruchu drogowym 

oraz obliczyć i zapłacić podatek akcyzowy na rachunek Urzędu Skarbowego w Nowym 
Targu w terminie 30 dni, licząc od dnia powstania obowiązku podatkowego, nie później 
jednak niż w dniu rejestracji samochodu osobowego na terytorium kraju zgodnie z 
przepisami o ruchu drogowym. 

Gdzie i w jaki 
sposób załatwię 
sprawę? 

Deklaracja: 

 złóż osobiście w siedzibie urzędu skarbowego, 
 wyślij listownie na jego adres albo 
 przekaż elektronicznie za pomocą portalu podatkowego www.podatki.gov.pl oraz po 

założeniu konta na stronie internetowej http://puesc.gov.pl 

Deklaracja AKC-U/S przekazywana w formie dokumentu elektronicznego powinna być 
uwierzytelniona przy użyciu mechanizmów określonych w ustawie o informatyzacji 
działalności podmiotów realizujących zadania publiczne, tzn. podpisana za pomocą podpisu 
kwalifikowanego lub za pomocą certyfikatu celnego bądź kwotą przychodu z PIT. 

Jeśli przebywasz za granicą, deklarację możesz złożyć również w polskim urzędzie 
konsularnym. 

Co zrobi urząd?  

Zweryfikujemy Twoją deklarację pod kątem formalnym i merytorycznym. 

Jeżeli stwierdzimy, że: 
• wysokość zadeklarowanej przez Ciebie podstawy opodatkowania bez uzasadnionej 
przyczyny znacznie odbiega od średniej wartości rynkowej lub 
• deklaracja zawiera błędy i omyłki 
wyślemy Tobie, a jeżeli działasz przez pełnomocnika – Twojemu pełnomocnikowi, 
wezwanie do: 

• wskazania przyczyn uzasadniających podanie jej wartości w kwocie znacznie 
odbiegającej od średniej wartości rynkowej samochodu osobowego 

• dokonania jej korekty. 

Jeżeli wezwanie będzie dotyczyło podstawy opodatkowania 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 samochodu osobowego, we wskazanym terminie, organ 
podatkowy może wszcząć w stosunku do Ciebie postępowanie podatkowe i w drodze 
decyzji określić wysokość podstawy opodatkowania. Jeżeli w toku postępowania zostanie 
powołany biegły, a wysokość podstawy opodatkowania ustalona z uwzględnieniem jego 
opinii będzie odbiegać co najmniej o 33% od zadeklarowanej przez Ciebie podstawy 
opodatkowania, poniesiesz koszty opinii. 

Jaki jest czas 
realizacji? 

Twoją deklarację zweryfikujemy bez zbędnej zwłoki. 

Postępowanie podatkowe możemy wszcząć w okresie 5 lat, licząc od końca roku 
kalendarzowego, w którym przypadał termin płatności podatku. 

Jak się odwołać? 
Dla złożenia deklaracji AKC-U/S nie jest przewidziany tryb odwoławczy. 

Jeżeli wszczęte zostanie postępowanie podatkowe – zostanie ono zakończone wydaniem 
decyzji, od której będziesz mógł złożyć odwołanie w terminie 14 dni od jej doręczenia. 

Informacje 
dodatkowe 

Stawka akcyzy na samochody osobowe wynosi: 

• 18,6% podstawy opodatkowania – dla samochodów osobowych o pojemności silnika 
powyżej 2000 centymetrów sześciennych; 

• 3,1% podstawy opodatkowania – dla pozostałych samochodów osobowych. 
 

http://www.podatki.gov.pl/
http://puesc.gov.pl/
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Podstawa prawna 

Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tekst jednolity Dz. U. z 2019 r. poz. 
900 z późn. zm.); 

Ustawa z dnia 6 grudnia 2008 r. o podatku akcyzowym (tekst jednolity Dz. U. z 2020 r. poz. 
722) 

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 22 sierpnia 2005 r. w sprawie właściwości 
organów podatkowych (tekst jednolity Dz. U. z 2019 r. poz. 2371), 

Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (tekst jednolity Dz. U. z 2019 r.  poz. 
1000 z późn. zm.); 

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 28 września 2007 r. w sprawie zapłaty opłaty 
skarbowej (Dz. U. z 2007 r. Nr 187, poz. 1330). 


