
 



 



 



 

 



Oświadczam, że: 

a) nie jest wobec mnie prowadzone postępowanie egzekucyjne, likwidacyjne lub upadłościowe, 

b) nie zostało mi cofnięte, ze względu na naruszenie przepisów prawa, w okresie ostatnich 3 lat,  licząc 

od dnia złożenia wniosku o wydanie zezwolenia, żadne z udzielonych mi zezwoleń, o których mowa w 

art. 84 ust. 1 ustawy z dnia 6 grudnia 2008 r. o podatku akcyzowym, jak również koncesja lub 

zezwolenie na prowadzenie działalności gospodarczej ani nie została wydana decyzja o zakazie 

wykonywania przeze mnie działalności regulowanej w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 6 marca 

2018 r. - Prawo przedsiębiorców (Dz. U. poz. 646), w zakresie wyrobów akcyzowych. 

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

(miejscowość i data) (podpis wnioskodawcy) 

 

Oświadczenia wnioskodawcy składającego zabezpieczenie akcyzowe w formie hipoteki na 

nieruchomości**** 

Oświadczam, że: 

a) nieruchomość, na której ma zostać ustanowiona hipoteka, stanowi moją wyłączną własność1), 

b) nieruchomość na której ma zostać ustanowiona hipoteka, nie jest obciążona ograniczonymi 

prawami rzeczowymi, z wyjątkiem służebności przesyłu2), 

c) w stosunku do nieruchomości, na której ma zostać ustanowiona hipoteka, nie istnieją ograniczenia 

obrotu nieruchomością wynikające z przepisów odrębnych3), 

d) wartość rynkowa nieruchomości, na której ma zostać ustanowiona hipoteka wynosi ........................4) 

e) procent wartości nieruchomości, do jakiego zostanie ustanowiona hipoteka na nieruchomości, 

wynosi ...........................................5), 

f) zabezpieczenie akcyzowe w formie hipoteki na nieruchomości stanowiło będzie ............. % 

wymaganego zabezpieczenia akcyzowego.6) 

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

(miejscowość i data) (podpis wnioskodawcy) 

 

* Podanie informacji jest dobrowolne 

** Zaznaczyć właściwe 

*** Oświadczenia składane dodatkowo w przypadku gdy wnioskodawca zamierza złożyć 

zabezpieczenie akcyzowe w formie hipoteki na nieruchomości 
1) Zgodnie z art. 69a ust. 1 ustawy z dnia 6 grudnia 2008 r. o podatku akcyzowym hipoteka na 

nieruchomości, o której mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 tej ustawy, może zostać ustanowiona wyłącznie 

na prawie własności nieruchomości. Zgodnie z art. 69a ust. 9 pkt 1 ww. ustawy w dniu ustanowienia 

hipoteki nieruchomość ma stanowić wyłączną własność podmiotu obowiązanego do złożenia 

zabezpieczenia akcyzowego. 
2) Zgodnie z art. 69a ust. 9 pkt 2 ustawy z dnia 6 grudnia 2008 r. o podatku akcyzowym w dniu 

ustanowienia hipoteki nieruchomość nie może być obciążona ograniczonymi prawami rzeczowymi, z 

wyjątkiem służebności przesyłu. 
3) Zgodnie z art. 69a ust. 8 ustawy z dnia 6 grudnia 2008 r. o podatku akcyzowym na nieruchomości, w 

stosunku do której istnieją ograniczenia obrotu nieruchomością wynikające z przepisów odrębnych, 

nie ustanawia się hipoteki. 
4) Zgodnie z art. 69a ust. 3 ustawy z dnia 6 grudnia 2008 r. o podatku akcyzowym wartość nieruchomości 

przyjmuje się na podstawie zadeklarowanej przez podmiot, o którym mowa w art. 63 ust. 1 tej ustawy, 

wartości rynkowej nieruchomości będącej przedmiotem zabezpieczenia. Zgodnie z art. 69a ust. 4 ww. 

ustawy wartość nieruchomości deklaruje się według stanu nieruchomości na dzień 

złożenia wniosku o wydanie zezwolenia na prowadzenie działalności gospodarczej, z uwzględnieniem 

miejsca jej położenia, stanu i stopnia zużycia nieruchomości oraz przeciętnych cen nieruchomości do 

niej podobnych. 



5) Zgodnie z art. 69a ust. 2 ustawy z dnia 6 grudnia 2008 r. o podatku akcyzowym hipoteka na 

nieruchomości może zostać ustanowiona do 65 % wartości nieruchomości. 
6) Zgodnie z art. 70 ust. 3 ustawy z dnia 6 grudnia 2008 r. o podatku akcyzowym zabezpieczenie złożone 

w formie, o której mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 tej ustawy, może stanowić pokrycie do 45 % 

zabezpieczenia akcyzowego. Pozostałą część zabezpieczenia akcyzowego składa się w jednej lub kilku 

formach przewidzianych w art. 67 ust. 1 pkt 1-5 ww. ustawy. 

 


