INFORMACJA
Jeżeli chcesz dalej nabywać gaz do celów opałowych, który jest zwolniony z akcyzy – nie zapominaj
o zmianach przepisów, które weszły w życie z początkiem lutego 2021r.
CRPA już działa!
CRPA- Centralnego Rejestru Podmiotów Akcyzowych
Nie zwlekaj z rejestracja lub aktualizacją danych podmiotu, czasu jest już niewiele!
Termin do rejestracji i aktualizacji rejestracji – do 30 czerwca 2021r.
Kto musi się zarejestrować w CRPA?
1) Podmiot prowadzący działalność gospodarczą zamierzający:
a) wykonywać czynności podlegające opodatkowaniu akcyzą - przed dniem wykonania pierwszej takiej
czynności,
b) wykonywać czynności z wykorzystaniem wyrobów akcyzowych objętych zwolnieniem od akcyzy ze
względu na ich przeznaczenie - przed dniem wykonania pierwszej czynności z wykorzystaniem tych
wyrobów,
2) Podmiot zużywający nieprowadzący działalności gospodarczej, niebędący osobą fizyczną,
zamierzający zużywać wyroby akcyzowe na cele uprawniające do zwolnienia z akcyzy, o których mowa
w art. 32 ust. 1 pkt 1-3 upa - przed dniem pierwszego nabycia tych wyrobów;
3) Dodatkowo, zgłoszenia rejestracyjnego może dokonać osoba fizyczna nieprowadząca działalności
gospodarczej, zużywających gaz do celów opałowych .
Co to oznacza?
Oznacza to, że poza podmiotami dotychczas zobowiązanymi do rejestracji, dochodzą nowe podmioty:
Podmioty nieprowadzące działalności gospodarczej, inne niż osoby fizyczne (np. jednostki
pożytku publicznego, jednostki samorządu terytorialnego, jednostki organizacyjne wojska, Straży
Granicznej i Policji) zamierzające zużywać wyroby akcyzowe zwolnione od akcyzy ze względu na
przeznaczenie (gaz LPG).
Sposób rejestracji:
Rejestracja nie będzie odbywać się na podstawie wniosków AKC-R i nie będzie wydawane
potwierdzenie rejestracji tj. dokument AKC-PR. Rejestracja odbywać się będzie w nowym Centralnym
Rejestrze Podmiotów Akcyzowych, za pośrednictwem portalu PUESC(Platformę Usług Elektronicznych
Skarbowo-Celnych), która zastąpi składanie papierowego formularza AKC-R.
Adres portalu:
https://www-2.puesc.gov.pl
Pamiętaj, że zmienił się organ odpowiadający za przyjmowanie wniosków. Już nie właściwy
miejscowo Urząd Skarbowy(akcyzowy), a Dyrektor Izby Administracji Skarbowej w Poznaniu.

Co musisz przygotować do rejestracji:
Zakres danych, które będzie musiał podać podmiot, pozostają podobne.
Dla podmiotu nieprowadzące działalności gospodarczej, katalog danych zawiera: dane dotyczące
podmiotu obejmujące imię i nazwisko lub nazwę podmiotu; adres siedziby, zamieszkania lub miejsca
pobytu, numer identyfikacji podatkowej (NIP) albo inny numer identyfikacyjny używany w państwie
zamieszkania lub siedziby albo numer PESEL, a jeżeli PESEL nie został nadany – nazwę i numer
dokumentu stwierdzającego tożsamość osoby fizycznej, rodzaj zużywanych przez ten podmiot
wyrobów akcyzowych zwolnionych od akcyzy ze względu na ich przeznaczenie oraz wskazanie
właściwego dla tego podmiotu naczelnika urzędu skarbowego w zakresie akcyzy. Dodatkowo, będzie
konieczność podania statusu podmiotu. Konieczność określenia miejsc (adresów) zużywania wyrobów
akcyzowych zwolnionych od podatku akcyzowego ze względu na ich przeznaczenie, określenia
przewidywanej ilości zużywanych w roku kalendarzowym wyrobów akcyzowych zwolnionych od
podatku akcyzowego ze względu na ich przeznaczenie.
Pozostałe podmioty (w tym przedsiębiorcy i rolnicy), będą musiały określić rodzaj czynności w zakresie
wyrobów akcyzowych będących przedmiotem prowadzonej działalności gospodarczej, rodzaj
wyrobów podlegających opodatkowaniu podatkiem akcyzowym lub zwolnieniem od podatku
akcyzowego, adresy miejsc wykonywania działalności w zakresie wyrobów akcyzowych, określić rodzaj
i kodu CN zużywanych wyrobów oraz określić przewidywaną średnią miesięczną ilość zużywanego
wyrobu akcyzowego. Poza tym, będzie musiał podać numer posiadanej koncesji i numer w rejestrze
podmiotów przywożących o ile jest wymagany.
Pamiętaj, że został określony wymóg podpisania zgłoszenia rejestracyjnego.
Można to uczynić: kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym, podpisem
osobistym lub zaawansowanym podpisem elektronicznym weryfikowanym za pomocą certyfikatu
celnego lub zapewnienia w inny sposób możliwości potwierdzenia pochodzenia oraz integralności
danych podawanych w postaci elektronicznej.

Szczegółowe informacje odnośnie rejestracji znajdziesz na
https://www-2.puesc.gov.pl/uslugi/crpa-uzyskaj-wpis-do-centralnego-rejestru-podmiotowakcyzowych
lub na naszej stronie
https://www.polskigaz.pl/oferta/do-pobrania/

Pamiętaj!


Wszystkie podmioty zarejestrowane do celów akcyzy (na wcześniejszych zasadach), które
dokonały tej rejestracji do końca stycznia 2021r. i które uzyskały potwierdzenie rejestracji
AKC-PR muszą uzupełnić/zaktualizować swoje zgłoszenie rejestracyjne do 30 czerwca 2021
r.
Zakres danych rejestracyjnych jest szerszy niż w dawnych AKC-R.
W przypadku niedopełnienia obowiązku, podmiot nie będzie zarejestrowany w Centralnym Rejestrze
Podmiotów Akcyzowych i nie będzie mógł nabywać towaru objętego zwolnieniem z akcyzy. Będzie
musiał dokonać rejestracji od nowa - zgodnie z nowymi zasadami.



Podmioty niepodlegające obowiązkowi złożenia zgłoszenia rejestracyjnego na podstawie
wcześniej obowiązujących przepisów, a podlegające obowiązkowi dokonania zgłoszenia
rejestracyjnego na podstawie obecnych przepisów, są obowiązane dokonać zgłoszenia
rejestracyjnego do dnia 30 czerwca 2021 r.

W przypadku niedopełnienia obowiązku, podmiot nie będzie zarejestrowany w Centralnym
Rejestrze Podmiotów Akcyzowych i nie będzie mógł nabywać towaru objętego zwolnieniem z
akcyzy.
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Możliwość rejestracji przez osoby fizyczne zużywające
gaz do celów opałowych
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Wnioskodawcy, że zgłoszenia powinni dokonywać tylko
ci odbiorcy, którzy faktycznie prowadzą działalność
gospodarczą podlegającą rejestracji w KRS czy też w
ewidencji działalności gospodarczej. Tym samym w
opisanym stanie faktycznym osoby posiadające obiekty
inwentarskie czy też suszarnie zbóż na własne potrzeby
powinny być rejestrowane na potrzeby podatku
akcyzowego.
W ocenie Organu nie tylko wpis w Krajowym Rejestrze
Sądowym lub w ewidencji działalności gospodarczych,
determinuje
podmiot
wykonujący
działalność
zarobkową do zgłoszenia rejestracyjnego, a z takimi
sytuacjami mamy do czynienia w przedstawionym przez
Wnioskodawcę
stanie
faktycznym.
Obiekty inwentarskie (m.in. fermy drobiu) czy suszarnie
zbóż, zaliczane są do działalności rolniczej (polegającej
na wytwarzaniu produktów roślinnych lub zwierzęcych),
której efekty przeznaczone są do sprzedaży. Nie można
zatem podzielić poglądu, że ww. przypadkach
wytwarzane produkty rolne zostaną zużyte na własne
potrzeby.
Dotyczy to nie tylko sytuacji gdy wytworzone produkty
rolne zostaną bezpośrednio przeznaczone do sprzedaży
ale także sytuacji gdy wytworzone przez rolnika
produkty zostaną zużyte w dalszej działalności rolniczej
np. zebrane przez rolnika z własnego pola ziarna zbóż
po wysuszeniu zostaną przeznaczone jako pasza dla
zwierząt, które z kolei zostaną przeznaczone do
sprzedaży.
Reasumując, każda działalność która służy uzyskiwaniu
przychodów i nastawiona jest na osiągnięcie zysku,
niezależnie od jej określenia jako działalności
Rolnik np.: który posiadają gospodarczej, czy też podmiotu ją wykonującego jako
przedsiębiorcy jest w świetle prawa podatkowego
fermę, bądź suszarnię i
działalnością gospodarczą.”
chcą korzystać ze
zwolnienia z akcyzy
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Podmiot, który nie był wcześniej zarejestrowany (nie posiadał AKC-PR), ponieważ nie nabywał
wcześniej towaru zwolnionego z akcyzy, i chciałby nabyć taki towar – podlega pełnej rejestracji.
Dla takiego podmiotu nie ma okresu przejściowego.

W przypadku problemów z rejestracją, czy aktualizacją rejestracji, zalecamy zaopatrzenie się w gaz
jeszcze przed 1 lipca 2021r. Wówczas będą mieli Państwo dodatkowy czas na dokonanie rejestracji.

Pomoc w wypełnieniu wniosku o rejestracji osoby fizycznej, rejestrację reprezentacji, czy
aktualizacji danych podmiotu znajdziesz poniżej:


Rejestracja w PUESC2

https://www.polskigaz.pl/wp-content/uploads/2021/05/Rejestracja-PUESC-2.pdf


Dodawanie/aktualizacja reprezentacji

https://www.polskigaz.pl/wp-content/uploads/2021/05/Dodawanie-Aktualizacjareprezentacji.pdf


Aktualizacja danych podmiotu

https://www.polskigaz.pl/wp-content/uploads/2021/05/Aktualizacja-danych-podmiotu.pdf

