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Jak, kiedy i dla kogo 
 

 Każdy podmiot prowadzący działalność 
gospodarczą w zakresie wyrobów akcyzowych 
powinien zarejestrować się w Centralnym 
Rejestrze Podmiotów Akcyzowych (CRPA) do 
30 czerwca 2021 r. 

  

 Rejestracja w CRPA dotyczy również 
podmiotów już wcześniej zarejestrowanych do 
podatku akcyzowego na podstawie formularza 
rejestracyjnego AKC-R.  
 

  

 

Rejestracji w CRPA należy dokonać wyłącznie 
elektronicznie na nowej platformie PUESC (2).  
 

  

 
 

Obowiązek rejestracji dotyczy podmiotów 
nabywających z zagranicy wyroby z gatunku 
oleje, smary, alkohole, tytoń, preparaty 
smarowe, wyroby z zawartością alkoholu 
powyżej 1,2% objętości alkoholu etylowego 
(środki chemiczne, kosmetyki, farby, lakiery 
itd.). 

  

Obowiązki akcyzowe powstają 
niezależnie od wartości i częstotliwości 

zakupów. 
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Co, jeśli nie zarejestruję 
działalności w CRPA 

 
Brak rejestracji w CRPA może powodować kary 
pieniężne.  
 
W tym zakresie eksperci Rödl & Partner mogą: 
 
 przeprowadzić formalności rejestracyjne; 

 

 
dokonać weryfikacji wyrobów 

podlegających zgłoszeniu do rejestracji; 

 
zaznajomić z działaniem nowej platformy 

PUESC (2). 

 
Naruszenie i niedopełnienie powyższych 
obowiązków może wiązać się nie tylko z karami 
pieniężnymi, lecz również z osobistą 
odpowiedzialnością karno-skarbową.  

 
 

O czym warto pamiętać 
 
Warto weryfikować okresowo w przedsiębiorstwie:  
 

 

obowiązek rejestracji na potrzeby 

podatku akcyzowego i wpisu do rejestru 

podmiotów przywożących;  

 
poprawność deklaracji akcyzowych, 

sprawozdań i ich zgodności z przepisami; 

 
 

kalkulację podatku akcyzowego; 
 

 
 

poprawność ewidencji akcyzowych. 
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Indywidualne szkolenia 
 
Eksperci Rödl & Partner przeprowadzają zdalne, 
indywidualne szkolenia w formie warsztatów. 
Zakres szkolenia oraz materiały są dostosowane 
do Państwa potrzeb, a uczestnicy otrzymują 
certyfikaty.  
 
Takie szkolenie to prosta droga do uniknięcia 
nieprawidłowości i łatwego wprowadzenia 
procedur w zakresie wypełniania obowiązków 
akcyzowych.  

 

 

Dowiedz się więcej 
 

 
Podcasty » 

 
 
 
 

 
Webinaria » 
 
 
 
 
 
 
 
Newsletter » 
 

 
 
 

https://www.youtube.com/watch?v=BWc2k684ojc
https://www.youtube.com/playlist?list=PLRFyryuChQjXqWwxHIIC5d5MExzzTQSzF
https://www.roedl.pl/pl/media/nasze-publikacje/newsletter/
https://www.roedl.pl/pl/media/nasze-publikacje/newsletter/
https://www.roedl.pl/pl/media/podcasty/
https://www.youtube.com/playlist?list=PLRFyryuChQjXqWwxHIIC5d5MExzzTQSzF
https://www.roedl.pl/pl/media/nasze-publikacje/newsletter/pozostanmywkontakcie


Rödl & Partner to międzynarodowa firma 
świadcząca zintegrowane usługi profesjonalne 
w obszarach: audyt, business proces 
outsourcing, doradztwo podatkowe, 
doradztwo prawne, consulting. Działa w 49 
krajach i ma 109 biur, w których pracuje  5120 
osób. W Polsce zatrudnia ponad 500 
pracowników w sześciu lokalizacjach – 
Gdańsku, Gliwicach, Krakowie, Poznaniu, 
Warszawie i Wrocławiu. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Kontakt 
 
Tadeusz Piekłowski 
 
Senior Associate  
agent celny  
specjalista ds. podatku 
akcyzowego 
 
M     48 606 636 022 
tadeusz.pieklowski@roedl.com 
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