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                               wyrobów węglowych w formie uproszczonej  1)     NR .....................    
                                                                                                                             
  1. Nazwisko i imię lub nazwa podmiotu dokonującego sprzedaży     2. Nazwisko i imię lub nazwa podmiotu nabywającego wyroby 
     wyrobów węglowych oraz adres jego siedziby / miejsca             węglowe oraz adres jego siedziby / miejsca             
     zamieszkania 2):                                                 zamieszkania 3):                                       
     WISTAPACK Spółka s.c.                           FIRMA USŁUGOWO HANDLOWA   UL.RACIBORSKA 416         
     58-200 Polanica ul. Podmiejska 11B              "ACARTE" ARTUR MALJSKI    44-336 JASTRZĘBIE ZDRÓJ   
     tel. 74/647-59-61                                                                                   
                                                                                                         
                                                                                                                             
  3. Adres miejsca sprzedaży / odbioru wyrobów węglowych 4):       4.                                                        
                                                                                                                             
     ul. Objazdowa            17     3         11.06.2012 .........................................   
     57-300 Kłodzko                            data wystawienia dokumentu dostawy i podpis podmiotu   
                                                                          sprzedającego, który go wystawił, lub osoby        
                                                                                  reprezentującej ten podmiot                
                                                                                                                             
  5.        WYKAZ WYROBÓW WĘGLOWYCH PODLEGAJĄCYCH ZWOLNIENIU OD AKCYZY BĘDĄCYCH PRZEDMIOTEM SPRZEDAŻY  
                                                                                                                             
 Lp.              Nazwa i kod CN wyrobu węglowego  5)          Ilość w t     Przeznaczenie uprawniające do zwolnienia  6)    
                                                                                                                             
  1                               2                                3                              4                          
                                                                                                                             
   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)                   *   
                                                                                                                             
                                                                                                               
                                                                                               *   
                                                                                                                             
  6. Uwagi:                                              7. Potwierdzam odbiór i przeznaczenie wyrobów wymienionych w poz.5  
                                                                                                                             
                                                                                                                             
                                                         11.06.2012 .......................................................  
                                                         data i podpis podmiotu odbierającego lub osoby reprez. ten podmiot  
                                                                                                                             
1) Dokument może być stosowany wyłącznie w przypadku sprzedaży wyrobów węglowych podmiotowi korzystającemu ze zwolnienia od
akcyzy, o którym mowa w art 31a ust.2 ustawy z dnia 06.12.2008r. o podatku akcyzowym (Dz.U. z 2011r. Nr 108, poz. 626, z późn.
zm.), jeżeli nabywane wyroby są odbierane przez ich nabywcę bezpośrednio od podmiotu dokonującego ich sprzedaży. W przypadku
sprzedaży wyrobów węglowych przeznaczonych do działalności gospodarczej, do dokumentu należy dołączyć fakturę VAT.
2) Pośredniczący podmiot węglowy, o którym mowa w art. 2 ust.1 pkt 23a ustawy z dnia 06.12.2008r. o podatku akcyzowym.
3) Podmiot korzystający ze zwolnienia, o którym mowa w art.31a ust.2 ustawy z dnia 06.12.2008r. o podatku akcyzowym.
4) Adres miejsca, w którym następuje sprzedaż wyrobów węglowych i ich jednoczesny odbiór przez podmiot nabywający.
5) Dopuszcza się wpisanie pozycji CN: węgiel objęty pozycją CN 2701, węgiel brunatny objęty pozycją CN 2702 albo koks objęty
pozycją CN 2704.
6) Wypełnia pośredniczący podmiot węglowy, który wystawił dokument dostawy.
*  Należy określić przeznaczenie, inne niż zużycie przez gospodarstwo domowe, uprawniające do korzystania ze zwolnienia od
akcyzy zgodnie z art. 31a ust.2 ustawy z dnia 06.12.2008r. o podatku akcyzowym.


