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WZORY BANDEROL PODATKOWYCH I  LEGALIZACYJNYCH  
NA OPAKOWANIA JEDNOSTKOWE IMPORTOWANYCH, NABYWANYCH  

WEWNĄTRZWSPÓLNOTOWO I WYPRODUKOWANYCH NA TERYTORIUM KRAJ U 
WYROBÓW TYTONIOWYCH (PAPIEROSÓW, TYTONIU), SPIRYTUS OWYCH I 

WINIARSKICH ORAZ SUSZU TYTONIOWEGO 
 

WYROBY TYTONIOWE – PAPIEROSY - opakowania jednostkowe oznaczone tymi banderolami 
mogą być w sprzedaży nie dłużej niż do dnia 29 lutego 2016 r. 

1. banderola podatkowa na wyprodukowane na terytorium kraju wyroby tytoniowe – papierosy 

     

2. banderola podatkowa na importowane i nabywane wewnątrzwspólnotowo wyroby tytoniowe – 
papierosy  

    

3. banderola legalizacyjna na wyroby tytoniowe – papierosy  

    

 

WYROBY TYTONIOWE – TYTO Ń ORAZ SUSZ TYTONIOWY - opakowania jednostkowe 
oznaczone tymi banderolami mogą być w sprzedaży nie dłużej niż do dnia 29 lutego 2016 r. 

1. banderola podatkowa na wyprodukowane na terytorium kraju wyroby tytoniowe – tytoń oraz 
susz tytoniowy  

    a) zawartość wyrobu w opakowaniu do 200 g  włącznie 

 

    b) zawartość wyrobu w opakowaniu powyżej 200 g 
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2. banderola podatkowa na importowane i nabywane wewnątrzwspólnotowo wyroby tytoniowe – 
tytoń oraz susz tytoniowy 

    a) zawartość wyrobu w opakowaniu do 200 g  włącznie 

 

    b) zawartość wyrobu w opakowaniu powyżej 200 g 

 

3. banderola legalizacyjna na wyroby tytoniowe – tytoń oraz susz tytoniowy 

    a) zawartość wyrobu w opakowaniu do 200 g  włącznie 

 

    b) zawartość wyrobu w opakowaniu powyżej 200 g 

  

  

WYROBY TYTONIOWE – PAPIEROSY – wzory banderol obowiązujące od 1 stycznia 2016 r. 

1. banderola podatkowa na wyprodukowane na terytorium kraju wyroby tytoniowe – papierosy 

     

2. banderola podatkowa na importowane i nabywane wewnątrzwspólnotowo wyroby tytoniowe – 
papierosy  

    

3. banderola legalizacyjna na wyroby tytoniowe – papierosy  
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WYROBY TYTONIOWE – TYTO Ń ORAZ SUSZ TYTONIOWY – wzory banderol obowiązujące 
od 1 stycznia 2016 r. 

1. banderola podatkowa na wyprodukowane na terytorium kraju wyroby tytoniowe – tytoń oraz 
susz tytoniowy  

    a) zawartość wyrobu w opakowaniu do 200 g  włącznie 

 

    b) zawartość wyrobu w opakowaniu powyżej 200 g 

 

2. banderola podatkowa na importowane i nabywane wewnątrzwspólnotowo wyroby tytoniowe – 
tytoń oraz susz tytoniowy 

    a) zawartość wyrobu w opakowaniu do 200 g  włącznie 

 

    b) zawartość wyrobu w opakowaniu powyżej 200 g 

 

3. banderola legalizacyjna na wyroby tytoniowe – tytoń oraz susz tytoniowy 

    a) zawartość wyrobu w opakowaniu do 200 g  włącznie 

 

    b) zawartość wyrobu w opakowaniu powyżej 200 g 
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WYROBY SPIRYTUSOWE  

1. banderola podatkowa na wyprodukowane na terytorium kraju wyroby spirytusowe 

a) opakowania o pojemności do 0,2 l włącznie 

 

b) opakowania o pojemności powyżej 0,2 l 

 

c) puszki 

        

2. banderola podatkowa na importowane i nabywane wewnątrzwspólnotowo wyroby spirytusowe  

a) opakowania o pojemności do 0,2 l włącznie 

 

b) opakowania o pojemności powyżej 0,2 l 

 

c) puszki 

 

3. banderola legalizacyjna na wyroby spirytusowe  

a) opakowania o pojemności do 0,2 l włącznie 
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b) opakowania o pojemności powyżej 0,2 l 

 

c) puszki 

 

WYROBY WINIARSKIE 

1. banderola podatkowa na wyprodukowane na terytorium kraju wyroby winiarskie 

a) opakowania o pojemności do 0,5 l włącznie 

 

b) opakowania o pojemności powyżej 0,5 l 

 

c) puszki 

 

2. banderola podatkowa na importowane i nabywane wewnątrzwspólnotowo wyroby winiarskie  

a) opakowania o pojemności do 0,5 l włącznie 

 

b) opakowania o pojemności powyżej 0,5 l 

 

c) puszki 
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3. banderola legalizacyjna na wyroby winiarskie  

a) opakowania o pojemności do 0,5 l włącznie 

 

b) opakowania o pojemności powyżej 0,5 l 

 

c) puszki 

 
 
 


