
….............................................                                                         Chojnice, dnia …..../........ 2017r.

….............................................

….............................................

NIP/Pesel …............................

        (nazwisko, imię,adres i NIP/Pesel)

KARTA TECHNICZNA POJAZDU

AKCU/2216/2017/..........................w dniu.......................

Dane identyfikacyjne samochodu osobowego kupionego w dniu ….....................

przemieszczonego do kraju w dniu           …....................

Dotyczy samochodu osobowego:

Numer identyfikacyjny VIN :…........................................................................

Marka pojazdu: ….............................................................................................

Typ pojazdu: ….................................................................................................

Model pojazdu: ….............................................................................................

Rodzaj nadwozia z uwzględnieniem ilości drzwi: ….......................................

Pojemność silnika (cm ³) ….............................................................................

Moc silnika (KW) …........................................................................................

Rodzaj napędu: …............................................................................................

Rodzaj skrzyni biegów: …...............................................................................

Rodzaj paliwa: ….............................................................................................

Rok produkcji: ….............................................................................................

Przebieg: ….....................................................................................................

Uszkodzony: …................................................................................TAK/NIE*

Deklarowana podstawa opodatkowania w zł: …............................................

Świadomy odpowiedzialności  karnej  wynikającej  z  art.  233 KK oświadczam,  iż  podane przeze
mnie dane są prawdziwe.

…................................
      (podpis podatnika)



        Art. 104  ustawy z dnia 6 grudnia 2008r. o podatku akcyzowym (DZ.U. Z 2011r. Nr 108,

poz. 626 z późn. zm.),

ust. 8. Jeżeli wysokość podstawy opodatkowania w przypadku czynności, o których mowa w art.
100 ust. 1 pkt 2 i 3 oraz ust. 2, bez uzasadnionej przyczyny znacznie odbiega od średniej wartości
rynkowej  tego samochodu  osobowego,  organ podatkowy lub  organ kontroli  skarbowej  wzywa
podatnika  do  zmiany  wysokości  podstawy  opodatkowania  lub  wskazania  przyczyn
uzasadniających  podanie  jej  wysokości  w  kwocie  znacznie  odbiegającej  od  średniej  wartości
rynkowej samochodu osobowego.

ust.  9.  W razie  nieudzielenia  odpowiedzi,  niedokonania  zmiany  wysokości  podstawy
opodatkowania  lub  niewskazania  przyczyn,  które  uzasadniają  podanie  jej  wysokości  znacznie
odbiegającej od średniej wartości rynkowej, organ podatkowy lub organ kontroli skarbowej określi
wysokość podstawy opodatkowania.

ust.  10. Jeżeli  wysokość  podstawy  opodatkowania  ustalona  z  uwzględnieniem  opinii  biegłego
odbiega co najmniej o 33% od zadeklarowanej podstawy opodatkowania, koszty opinii biegłego lub
biegłych ponosi podatnik.

ust.  11. Średnią  wartością  rynkową samochodu  osobowego jest  wartość ustalana  na  podstawie
notowanej  na  rynku  krajowym,  w  dniu  powstania  obowiązku  podatkowego,  średniej  ceny
samochodu osobowego zarejestrowanego na terytorium kraju tej  samej  marki,  modelu,  rocznika
oraz  jeżeli  jest  to  możliwe  do ustalenia  wyposażenia  i  o  przybliżonym stanie  technicznym,  co
nabyty na terytorium kraju lub nabyty wewnątrzwspólnotowo samochód osobowy.

ust. 12. W przypadku podstawy opodatkowania wyrażonej w walucie obcej stosuje się bieżący kurs
średni  waluty  obcej,  wyliczony  i  ogłoszony  przez  Narodowy  Bank  Polski  w  dniu  powstania
obowiązku podatkowego.

ust.  13. W przypadku,  gdy w dniu  powstania  obowiązku  podatkowego  nie  został  wyliczony i
ogłoszony przez Narodowy Bank Polski bieżący kurs średni waluty obcej, do przeliczenia podstawy
opodatkowania wyrażonej w walucie obcej stosuje się ostatni, przed dniem powstania obowiązku
podatkowego bieżący kurs średni wyliczony i ogłoszony przez Narodowy Bank Polski.

Zgodnie z art. 233 KK, kto składając zeznanie mające służyć za dowód w postępowaniu sądowym
lub  w  innym  postępowaniu  prowadzonym  na  podstawie  ustawy  zeznaje  nieprawdę  lub  zataja
prawdę podlega karze pozbawienia wolności do lat 3.

Zapoznałem się z treścią cytowanych wyżej przepisów

….......................................
        (podpis podatnika)


