
Załącznik do rozporządzenia Ministra Finansów  

z dnia ………..2023 r. (Dz. U. poz. ….)  

WZÓR 

 

WSTĘPNE ZAPOTRZEBOWANIE NA BANDEROLE 

PODATKOWE I LEGALIZACYJNE 

Tabela 1. Wyroby spirytusowe 

.......................................................................                                               .............................. 
nazwa i adres podmiotu obowiązanego do oznaczania                                                            miejscowość, data 

 

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

identyfikator podatkowy NIP                                          Ministerstwo Finansów 

                                                                                               ul. Świętokrzyska 12 

.......................................                                                        00-916 Warszawa 
numer akcyzowy podatnika*) 

 

................................................................... 
właściwy naczelnik urzędu skarbowego  

w sprawach  znaków akcyzy 

WSTĘPNE ZAPOTRZEBOWANIE 

na banderole1) ............................ na opakowania jednostkowe2) ................................................. 

………………………………………… wyrobów spirytusowych w ......... r. (...................)3) **) 

 

Lp. 

 

Pojemność w litrach / 

miejsce umieszczania 

banderol / typ cięcia 

banderol 

Miejscowość 

stosowania 

banderol4) 

 

Liczba banderol 

jednorazowo5) miesięcznie rocznie 

1 

 

do 0,2 włącznie   

w sztukach 

  

 

      

2 do 0,2 włącznie 

w arkuszach 

    

3 

 

powyżej 0,2  

w sztukach 

  

 

      

4 powyżej 0,2  

w arkuszach 

    

5 

 

wieczka opakowań 

jednostkowych 

(puszek) w sztukach 

    

Objaśnienia: 
1) Należy wpisać: podatkowe albo legalizacyjne. 
2) Należy wpisać w przypadku banderol podatkowych: importowanych, nabywanych wewnątrzwspólnotowo albo wyprodukowanych na 

terytorium kraju. 
3) Należy wpisać: zwiększające lub zmniejszające w razie składania w trakcie roku kalendarzowego zmiany wstępnego zapotrzebowania. 
4) Należy podać miejscowość, w której będą nanoszone banderole. 
5) Należy wypełnić przy wstępnym zapotrzebowaniu dla jednorazowego oznaczania wyrobów banderolami.  
*) Niepotrzebne skreślić. 
**) W przypadku składania w trakcie roku kalendarzowego zmiany wstępnego zapotrzebowania należy w odpowiednich kolumnach wskazać 

łączną liczbę banderol, którą planuje się odebrać w danym roku kalendarzowym po zmianie. 

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

podpis podmiotu obowiązanego do oznaczania



Tabela 2. Wyroby winiarskie 

.......................................................................                                                .............................. 
nazwa i adres podmiotu obowiązanego do oznaczania                                                            miejscowość, data 

 

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

identyfikator podatkowy NIP                                           Ministerstwo Finansów 

                                                                                               ul. Świętokrzyska 12 

.......................................                                                        00-916 Warszawa 
numer akcyzowy podatnika*) 

 

................................................................... 
właściwy naczelnik urzędu skarbowego  

w sprawach znaków akcyzy 

WSTĘPNE ZAPOTRZEBOWANIE 

na banderole1) ............................ w postaci2) ………...…….… na opakowania jednostkowe3) 

....................................……………………………………..………….. wyrobów winiarskich 

w …........ r. (...................)4) **) 

 

Lp. 

 

Pojemność w litrach / 

miejsce umieszczania 

banderol / typ cięcia 

banderol / typ ułożenia 

banderol w rolce/  

Wymiar 

banderol 

Miejscowość 

stosowania 

banderol5) 

 Liczba banderol  

jednorazowo6) miesięcznie rocznie 

1 

 

do 0,5 włącznie  

ułożenie pionowe   

   

 

  

 

  

 

  

 

2 powyżej 0,5  

ułożenie pionowe  

     

3 do 0,5 włącznie  

ułożenie poziome   

     

4 powyżej 0,5 

ułożenie poziome    

     

5 do 0,5 włącznie 

w sztukach 

     

6 do 0,5 włącznie  

w arkuszach 

     

7 

 

powyżej 0,5  

w sztukach 

   

 

  

 

  

 

  

 

8 powyżej 0,5  

w arkuszach 

     

9 wieczka opakowań 

jednostkowych (puszek) w 

sztukach 

     

 
Objaśnienia: 
1) Należy wpisać: podatkowe albo legalizacyjne. 
2) Należy wpisać: samoprzylepnej albo bez warstwy samoprzylepnej. 
3) Należy wpisać w przypadku banderol podatkowych: importowanych, nabywanych wewnątrzwspólnotowo albo wyprodukowanych na 

terytorium kraju. 
4) Należy wpisać: zwiększające lub zmniejszające w razie składania w trakcie roku kalendarzowego zmiany wstępnego zapotrzebowania. 
5) Należy podać miejscowość, w której będą nanoszone banderole. 



 

 

 

 

6) Należy wypełnić przy wstępnym zapotrzebowaniu dla jednorazowego oznaczania wyrobów banderolami. 
*) Niepotrzebne skreślić. 
**) W przypadku składania w trakcie roku kalendarzowego zmiany wstępnego zapotrzebowania należy w odpowiednich kolumnach wskazać 

łączną liczbę banderol, którą planuje się odebrać w danym roku kalendarzowym po zmianie. 

................................................................................. 
podpis podmiotu obowiązanego do oznaczania 

 

  



 

 

 

 

Tabela 3. Wyroby tytoniowe – papierosy 

 

.......................................................................                                                .............................. 
nazwa i adres podmiotu obowiązanego do oznaczania                                                            miejscowość, data 

 

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

identyfikator podatkowy NIP                                          Ministerstwo Finansów 

                                                                                               ul. Świętokrzyska 12 

.......................................                                                        00-916 Warszawa 
numer akcyzowy podatnika*) 

 

................................................................... 
właściwy naczelnik urzędu skarbowego  

w sprawach znaków akcyzy 

 

 

 

WSTĘPNE ZAPOTRZEBOWANIE 

na banderole1) ............................ na opakowania jednostkowe2) ................................................. 

…………….……………... wyrobów tytoniowych – papierosów w ......... r. (...................)3) **) 

 

 

Lp. 

 

Typ cięcia 

banderol 

Miejscowość 

stosowania 

banderol4) 

Liczba banderol 

jednorazowo5) miesięcznie rocznie 

1 

 

w sztukach     

2 

 

w arkuszach     

 
Objaśnienia: 
1) Należy wpisać: podatkowe albo legalizacyjne. 
2) Należy wpisać w przypadku banderol podatkowych: importowanych, nabywanych wewnątrzwspólnotowo albo wyprodukowanych na 

terytorium kraju. 
3) Należy wpisać: zwiększające lub zmniejszające w razie składania w trakcie roku kalendarzowego zmiany wstępnego zapotrzebowania. 
4) Należy podać miejscowość, w której będą nanoszone banderole. 
5) Należy wypełnić przy wstępnym zapotrzebowaniu dla jednorazowego oznaczania wyrobów banderolami. 
*) Niepotrzebne skreślić. 
**) W przypadku składania w trakcie roku kalendarzowego zmiany wstępnego zapotrzebowania należy w odpowiednich kolumnach wskazać 

łączną liczbę banderol, którą planuje się odebrać w danym roku kalendarzowym po zmianie. 
 

 

 
 

 

 

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

podpis podmiotu obowiązanego do oznaczania 

 

 

 

 



 

 

 

 

Tabela 4. Wyroby tytoniowe – tytoń  

 

.......................................................................                                                .............................. 
nazwa i adres podmiotu obowiązanego do oznaczania                                                            miejscowość, data  

 

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

identyfikator podatkowy NIP                                          Ministerstwo Finansów 

                                                                                               ul. Świętokrzyska 12 

.......................................                                                        00-916 Warszawa 
numer akcyzowy podatnika*) 

 

................................................................... 
właściwy naczelnik urzędu skarbowego  

w sprawach znaków akcyzy 

 

 

WSTĘPNE ZAPOTRZEBOWANIE 

na banderole1) ............................ na opakowania jednostkowe2) ................................................. 

…………………...………… wyrobów tytoniowych – tytoniu w ........... r. (...................)3) **) 

 

Lp. 

 

Zawartość wyrobu  

w opakowaniu 

jednostkowym / typ 

cięcia banderol 

Miejscowość 

stosowania 

banderol4) 

 Liczba banderol  

jednorazowo5) miesięcznie 

 

rocznie 

1 

 

do 200 g włącznie 

w sztukach 
    

2 do 200 g włącznie 

w arkuszach 
    

3 

 

powyżej 200 g 

w sztukach 
  

 

  

 

  

 

  

 

4 powyżej 200 g 

w arkuszach 
    

 
Objaśnienia: 
1) Należy wpisać: podatkowe albo legalizacyjne. 
2) Należy wpisać w przypadku banderol podatkowych: importowanych, nabywanych wewnątrzwspólnotowo albo wyprodukowanych na 

terytorium kraju. 
3) Należy wpisać: zwiększające lub zmniejszające w razie składania w trakcie roku kalendarzowego zmiany wstępnego zapotrzebowania. 
4) Należy podać miejscowość, w której będą nanoszone banderole. 
5) Należy wypełnić przy wstępnym zapotrzebowaniu dla jednorazowego oznaczania wyrobów banderolami. 
*) Niepotrzebne skreślić. 
**) W przypadku składania w trakcie roku kalendarzowego zmiany wstępnego zapotrzebowania należy w odpowiednich kolumnach wskazać 

łączną liczbę banderol, którą planuje się odebrać w danym roku kalendarzowym po zmianie. 

 

 

 

 

 

 

................................................................................. 
podpis podmiotu obowiązanego do oznaczania 

 



 

 

 

 

Tabela 5. Susz tytoniowy  

 

.......................................................................                                                .............................. 
nazwa i adres podmiotu obowiązanego do oznaczania                                                            miejscowość, data 

 

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

identyfikator podatkowy NIP                                        Ministerstwo Finansów 

                                                                                               ul. Świętokrzyska 12 

.......................................                                                        00-916 Warszawa 
numer akcyzowy podatnika*) 

 

................................................................... 
właściwy naczelnik urzędu skarbowego  

w sprawach znaków akcyzy 

 

 

 

WSTĘPNE ZAPOTRZEBOWANIE 

na banderole1) ............................ na opakowania jednostkowe2)……………………………….. 

........................................................................ suszu tytoniowego w .......... r. (...................)3) **) 

 

Lp. 

 

Zawartość wyrobu  

w opakowaniu 

jednostkowym / typ 

cięcia banderol 

Miejscowość 

stosowania 

banderol4) 

 Liczba banderol  

jednorazowo5) miesięcznie 

 

rocznie 

1 

 

do 200 g włącznie 

w sztukach 
    

2 do 200 g włącznie 

w arkuszach 
    

3 

 

powyżej 200 g 

w sztukach 
  

 

  

 

  

 

  

 

4 powyżej 200 g 

w arkuszach 
    

 
Objaśnienia: 
1) Należy wpisać: podatkowe albo legalizacyjne. 
2) Należy wpisać w przypadku banderol podatkowych: importowanego, nabywanego wewnątrzwspólnotowo albo wyprodukowanego na 

terytorium kraju. 
3) Należy wpisać: zwiększające lub zmniejszające w razie składania w trakcie roku kalendarzowego zmiany wstępnego zapotrzebowania. 
4) Należy podać miejscowość, w której będą nanoszone banderole. 
5) Należy wypełnić przy wstępnym zapotrzebowaniu dla jednorazowego oznaczania wyrobów banderolami. 
*) Niepotrzebne skreślić. 
**) W przypadku składania w trakcie roku kalendarzowego zmiany wstępnego zapotrzebowania należy w odpowiednich kolumnach wskazać 

łączną liczbę banderol, którą planuje się odebrać w danym roku kalendarzowym po zmianie. 

 

 

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

podpis podmiotu obowiązanego do oznaczania 
 

  



 

 

 

 

Tabela 6. Płyn do papierosów elektronicznych  

 

.......................................................................                                                .............................. 
nazwa i adres podmiotu obowiązanego do oznaczania                                                            miejscowość, data 

 

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

identyfikator podatkowy NIP                                          Ministerstwo Finansów 

                                                                                               ul. Świętokrzyska 12 

.......................................                                                        00-916 Warszawa 
numer akcyzowy podatnika*) 

 

................................................................... 
właściwy naczelnik urzędu skarbowego  

w sprawach znaków akcyzy 

 

WSTĘPNE ZAPOTRZEBOWANIE 

na banderole1) ............................ w postaci2) …………………... na opakowania jednostkowe3) 

…….................................................................................. płynu do papierosów elektronicznych 

w ........... r. (...................)4) **) 

 

 

Lp. 

 

Typ ułożenia 

banderol w rolce / 

typ banderol 

pociętych 

Miejscowość 

stosowania 

banderol5) 

Liczba banderol 

jednorazowo6) miesięcznie rocznie 

1 

 

ułożenie pionowe      

2 

 

ułożenie poziome     

3 w sztukach      

 
Objaśnienia: 
1) Należy wpisać: podatkowe albo legalizacyjne. 
2) Należy wpisać: samoprzylepnej albo bez warstwy samoprzylepnej. 
3) Należy wpisać w przypadku banderol podatkowych: importowanego, nabywanego wewnątrzwspólnotowo albo wyprodukowanego na 

terytorium kraju. 
4) Należy wpisać: zwiększające lub zmniejszające w razie składania w trakcie roku kalendarzowego zmiany wstępnego zapotrzebowania. 
5) Należy podać miejscowość, w której będą nanoszone banderole. 
6) Należy wypełnić przy wstępnym zapotrzebowaniu dla jednorazowego oznaczania wyrobów banderolami. 
*) Niepotrzebne skreślić. 
**) W przypadku składania w trakcie roku kalendarzowego zmiany wstępnego zapotrzebowania należy w odpowiednich kolumnach wskazać 

łączną liczbę banderol, którą planuje się odebrać w danym roku kalendarzowym po zmianie. 

 

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

podpis podmiotu obowiązanego do oznaczania 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

Tabela 7. Wyroby nowatorskie 

 

.......................................................................                                                .............................. 
nazwa i adres podmiotu obowiązanego do oznaczania                                                            miejscowość, data  

 

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

identyfikator podatkowy NIP                                          Ministerstwo Finansów 

                                                                                               ul. Świętokrzyska 12 

.......................................                                                        00-916 Warszawa 
numer akcyzowy podatnika*) 

 

................................................................... 
właściwy naczelnik urzędu skarbowego  

w sprawach znaków akcyzy 

 

 

WSTĘPNE ZAPOTRZEBOWANIE 

na banderole1) ............................ na opakowania jednostkowe2) ................................................. 

…………………………...…………..... wyrobów nowatorskich w ........... r. (...................)3) **) 

 

Lp. 

 

Typ cięcia  

banderol 

Miejscowość 

stosowania 

banderol4) 

 Liczba banderol  

jednorazowo5) miesięcznie 

 

rocznie 

1 

 

w sztukach     

2 w arkuszach     

 
Objaśnienia: 
1) Należy wpisać: podatkowe albo legalizacyjne. 
2) Należy wpisać w przypadku banderol podatkowych: importowanych, nabywanych wewnątrzwspólnotowo albo wyprodukowanych na 

terytorium kraju. 
3) Należy wpisać: zwiększające lub zmniejszające w razie składania w trakcie roku kalendarzowego zmiany wstępnego zapotrzebowania. 
4) Należy podać miejscowość, w której będą nanoszone banderole. 
5) Należy wypełnić przy wstępnym zapotrzebowaniu dla jednorazowego oznaczania wyrobów banderolami. 
*) Niepotrzebne skreślić. 
**) W przypadku składania w trakcie roku kalendarzowego zmiany wstępnego zapotrzebowania należy w odpowiednich kolumnach wskazać 

łączną liczbę banderol, którą planuje się odebrać w danym roku kalendarzowym po zmianie. 

 

 

 

 

 

 

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

podpis podmiotu obowiązanego do oznaczania 


