
                                                                                                                             
   000093/2012      / 11.06.2012                D O K U M E N T   D O S T A W Y                                 
     Numer i data faktury lub                           wyrobów węglowych                           83  
       listu przewozowego 1)                                                                     NR/No/ ..................   
                                                                                                                             
  1. Nazwa / nazwisko i imię podmiotu, który wystawił dokument     9.  Podmiot odbierający / zwracający wyroby węglowe 4):   
     dostawy 2):                                                       FIRMA USŁUGOWO HANDLOWA   
  2. Adres siedziby/miejsca zamieszkania ww. podmiotu:                 "ACARTE" ARTUR MALJSKI    
                                                                                                 
     WISTAPACK Spółka s.c.                                                      
     58-200 Polanica ul. Podmiejska 11B           10. Adres siedziby/miejsca zamieszkania ww. podmiotu      
     tel. 74/647-59-61                                UL.RACIBORSKA 416         
                                                      44-336 JASTRZĘBIE ZDRÓJ   
                                                                                                                             
  3. Nazwa / nazwisko i imię podmiotu, który wydaje do             11. Adres miejsca odbioru wyrobów węglowych 5):           
     przemieszczenia wyroby węglowe 3):                                UL.RACIBORSKA 416         
  4. Adres siedziby / miejsca zamieszkania ww. podmiotu:               44-336 JASTRZĘBIE ZDRÓJ   
     WISTAPACK Spółka s.c.                                                                                  
     58-200 Polanica ul. Podmiejska 11B           12. Data odbioru wyrobów węglowych 6):                    
     tel. 74/647-59-61                                                                                      
                                                      ...................................................  
                                                                                                                             
  5. Adres miejsca wydania do przemieszczenia wyrobów węglowych:   13. Potwierdzam zwrot wyrobów wynienionych w polu 15  7)  
     ul.Objazdowa            17     3                                                                 
     57-300 Kłodzko                             ...................................................  
  6. Data rozpoczęcia przemieszczania wyrobów węglowych 8):                 Data i podpis podmiotu zwracającego              
                     lub osoby reprezentującej podmiot zwracający          
                                                                                                                             
  7. Data i podpis podmiotu, który wystawił dokument dostawy,      14. Potwierdzam odbiór / dostarczenie do odbiorcy poza    
     lub osoby reprezentującej ten podmiot:                            terytorium kraju wyrobów wymienionych w polu 15       
                                                                                                                             
     11.06.2012  ......................................                                                             
  8. Data i podpis podmiotu, który wydał wyroby węglowe do             ....................................................  
     przemieszczania, lub osoby reprezentującej ten podmiot            Data i podpis podmiotu odbierającego/dostarczającego  
                                                                         lub osoby reprezentującej podmiot odbierający       
     11.06.2012  ......................................                       / dostarczający                       
                                                                                                                             
   15.         P R Z E M I E S Z C Z A N E   W Y R O B Y   W Ę G L O W E   Z W O L N I O N E   O D   A K C Y Z Y  
                                                                                                                             
                                                    Kod CN      Ilość w   Przeznaczenie uprawniające     Adnotacje dotyczące 
 Lp.        Nazwa wyrobu węglowego                  wyrobu      1000 kg   do zwolnienia (krótki opis       odbioru wyrobów   
                                                                   8)       i podstawa prawna) 9)           węglowych 10)    
                                                                                                                             
   1 wegiel                                   CN 2701              3,250 Produkcja chemiczna (art 31a u                      
                                                                         st 2 pkt 7)                                         
                                                                                                                             
   2 koks                                     CN 2704              0,750 Produkcja chemiczna (art 31a u                      
                                                                         st 2 pkt 7)                                         
                                                                                                                             
                                                                                                                             
                                                                                                                             
                                                                                                                             
                                                                                                                             
                                                                                                                             
                                                                                                                             
                                                                                                                             
                                                                                                                             
                                                                                                                             
                                                                                                                             
                                                                                                                             
                                                                                                                             
                                                                                                                             
                                                                                                                             
                                                                                                                             
1) Wypełnia się, jeżeli sprzedaż wyrobów węglowych, a w przypadku importu lub nabycia wewnątrzwspólnotowego ich nabycie, są
potwierdzone fakturą. W przypadku gdy faktura zgodnie z odrębnymi przepisami wystawiana jest w terminie późniejszym niż
wydanie wyrobów węglowych, wpisuje się numer i datę wystawienia listu przewozowego, o którym mowa w regulacjach krajowych
lub umowach międzynarodowych.
2) Odpowiednio: pośredniczący podmiot węglowy lub podmiot zwolniony, o którym mowa w art.31a ust.2 ustawy z dnia 6 grudnia
2008r. o podatku akcyzowym (Dz. U. z 2011r. Nr 108, poz. 626, Nr 120,poz. 690, Nr 171, poz 1016, Nr 205, poz. 1208, Nr 232,
poz.1378 i Nr 291, poz. 1707).
3) Podmiot, który wydaje wyroby węglowe do przemieszczania . W przypadku gdy podmiotem wydającym wyroby węglowe jest
podmiot wystawiający dokument dostawy, należy wpisać nazwę, nazwisko i imię oraz adres podmiotu wymienionego w pkt. 1 i 2.
4) Odpowiednio: pośredniczący podmiot węglowy lub podmiot zwolniony, o którym mowa w art.31a ust.2 ustawy z dnia 6 grudnia
2008r. o podatku akcyzowym, do którego sa dostarczane albo który zwraca wyroby zwolnione.
5) Adres miejsca, w którym następuje odbiór wyrobów węglowych przez pośredniczący podmiot węglowy lub podmiot zwolniony, o
którym mowa w art. 31a ust. 2 ustawy z dnia 6 grudnia 2008r. o podatku akcyzowym.
6) W przypadku, o którym mowa w par. 2 ust. 6e, należy podać okres przemieszczania wyrobów węglowych wymienionych w
dokumencie dostawy.
7) Wypełnia podmiot wymieniony w pkt 9, wyłącznie w przypadku zwrotu wyrobów do pośredniczącego podmiotu węglowego.
8) Wypełnia pośredniczący podmiot węglowy, który wystawił dokument dostawy. W przypadku nie wypełnienie przez ten podmiot
wypełnia pośredniczący podmiot węglowy, który wydał wyroby węglowe do przemieszczania.
9) W przypadku zwrotu wyrobów węglowych do pośredniczącego podmiotu węglowego należy wpisać "zwrot wyrobów węglowych".
10) W przypadku niedostarczenia wyrobów węglowych do podmiotu odbierającego należy wpisać ich ilość, przyczynę oraz datę
powrotnego dostarczenia do pośredniczącego podmiotu węglowego.


