ZARZĄDZENIE
Nr 4/2011
Dyrektora Wojewódzkiego Zarządu Melioracji i Urządzeń Wodnych w Warszawie
z dnia 20.01.2011 r.
w sprawie nadania określenia zasad rozliczania podatku akcyzowego od energii
elektrycznej.
Na podstawie § 4 pkt. 1 oraz § 5, pkt. 1 Statutu WZMiUW nadanego uchwałą Sejmiku
Województwa Mazowieckiego nr 116/06 z dnia 3 lipca 2006 r. w związku z ustawą z dnia 6
grudnia 2008 roku o podatku akcyzowym (Dz. U. 09.3.11 ze zm.) zarządzam co następuje:
§1
Ustala się miesięczną kartę ewidencji zużycia energii elektrycznej dla Oddziałów WZMiUW
w Warszawie stanowiącą załącznik nr 1 do niniejszego zarządzenia.
§2
Ustala się miesięczną kartę ewidencji zużyci energii elektrycznej dla Inspektoratów, działów,
sekcji stanowiącą załącznik nr 2 do niniejszego zarządzenia.
Komórki wskazane wyżej w każdy pierwszy roboczy dzień miesiąca przekazują
wypełnioną kartę zużycia energii elektrycznej
spisanej wg stanu na ostatni dzień
poprzedniego miesiąca do Oddziału WZMiUW. Kartę należy przekazać drogą mailową lub
faksem a następnie niezwłocznie potwierdzić pisemnie z podpisem kierownika inspektoratu,
działu lub sekcji.
§3
Oddziały WZMiUW sporządzają zbiorczą kartę ewidencji zużycia energii elektrycznej wg
załącznika nr 1 oraz deklarację dla podatku akcyzowego wg obowiązującego druku najpóźniej
do 5 dnia każdego miesiąca. Oddziały wypełniają deklarację w zł i groszach. Deklarację
przekazuje się do działu FK w Oddziale w celu dokonania zapłaty podatku akcyzowego do
Izby Celnej w Warszawie, ul. 17 stycznia 49, 02-146 Warszawa. Zapłaty dokonuje się w
pełnych zł.
§4
Oddziały WZMiUW najpóźniej do 10 dnia każdego miesiąca przekazują do Oddziału
WZMiUW w Radomiu deklarację dla podatku akcyzowego wraz z miesięczną kartą zużycia
energii wskazaną w § 1 i dowodem zapłaty należnego podatku akcyzowego.
Oddział WZMiUW w Radomiu sporządza deklarację dla Oddziału Radom oraz zbiorczą
deklarację, którą przekazuje do Urzędu Celnego w Warszawie.

§5
Wpisów do ewidencji należy dokonywać w sposób trwały i wyraźny. Zmian i poprawek w
ewidencji dokonuje się w taki sposób, aby przekreślony tekst pierwotny pozostał czytelny.
Każdą zmianę lub poprawkę należy potwierdzić podpisem osoby dokonującej zmiany lub
poprawki z podaniem daty ich wprowadzenia, a w razie potrzeby opisać również w rubryce
„uwagi”.
§6
Za realizację zadań określonych w paragrafach 2, 3, 4, 5 odpowiadają dyrektorzy Oddziałów.
§7
Oddział WZMiUW w Radomiu prowadzi dla WZMiUW w Warszawie Kartę ewidencji
energii elektrycznej opatrzoną plombą przez Naczelnika Urzędu Celnego zgodnie
obowiązującymi przepisami w zakresie podatku akcyzowego, sporządza sprawozdania ze
zużycia i produkcji energii elektrycznej, dokonuje dla WZMiUW w Warszawie ostatecznego
rozliczenia podatku akcyzowego z Urzędem Celnym w pełnych zł. w terminach wskazanych
w Ustawie o podatku akcyzowym oraz dokonuje zapłaty do Izby Celnej w Warszawie zgodnie
z ostatecznym rozliczeniem.
§8
Za realizację zadań określonych w paragrafie 7 odpowiada dyrektor Oddziału w Radomiu.
§9
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania z mocą obowiązującą od 1.01.2011 roku.

