Warunki dostawy węgla workowanego
Dostawa węgla workowanego realizowana jest za pośrednictwem współpracujących z nami firm
kurierskich. Zlecenia wysyłek są przekazywane losowo do danego przewoźnika. Jednorazowe
zamówienie na liczbę palet większą niż 5 może być zrealizowane w kilku dostawach.
Każde auto kuriera wyposażone jest w windę i ręczny wózek paletowy. Kurier dostarcza towar pod
wskazany adres do granicy posesji i dokonuje jego rozładunku na podłoże, na którym stoi samochód
kuriera. Kurier nie ma obowiązku wjazdu na posesję, oraz nie świadczy usługi rozładunku lub
przewozu palety we wskazane miejsce na posesji.
Do miejsca wydania towaru musi prowadzić droga utwardzona, wolna od zakazów lub ograniczeń
ruchu, umożliwiająca swobodny wjazd i wyjazd oraz rozładunek samochodu dostawczego o
dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 3.5 tony. Najczęściej dostawy realizują auta ciężarowe o
ładowności 14-17 t.
Przewoźnicy realizują dostawy w dni robocze do godziny 16.
Rozliczenie akcyzy
Zgodnie z art.31a, ust.1 zwalnia się z akcyzy wyroby węglowe zużywane m.in. przez:
• gospodarstwa domowe
• organy administracji publicznej, jednostki Sił Zbrojnych RP, podmioty systemu oświaty, żłobki i kluby
dziecięce, podmioty lecznicze o działalności leczniczej, jednostki organizacyjne pomocy społecznej,
organizacje o działalności pożytku publicznego i wolontariacie.
• w pracach rolniczych, ogrodniczych, hodowli ryb i leśnictwie
W celu potwierdzenia prawa do zakupu węgla bez akcyzy, konieczne jest podpisanie oświadczenia
nabywcy. Poprawne oświadczenie nabywcy powinno zawierać czytelny podpis osoby zamawiającej,
miejsce oraz datę podpisania oświadczenia.
Podpisany dokument należy zwrócić kurierowi bezpośrednio przy odbiorze węgla lub odesłać na
adres KTK Polska sp. z o.o. ul. Nowomiejska 3, 80-864 Gdańsk w terminie do 5 dni roboczych od daty
dostarczenia przesyłki.
W przypadku odbioru przesyłki przez inną osobę niż Kupujący należy przygotować pełnomocnictwo
dla osoby odbierającej ją w imieniu Kupującego (akceptowane jest również odręcznie przygotowane
pełnomocnictwo zgodnie ze wzorem).

W przypadku nie zwrócenia podpisanego dokumentu, Kupującemu zostanie wystawiona faktura
korygująca zawierająca doliczoną cenę akcyzy w wysokości 37,46 PLN brutto za każdą zakupioną tonę
węgla.
W przypadku użycia wyrobów węglowych przez Kupującego do celów innych niż uprawniające do
zwolnienia z akcyzy, Kupujący będzie zobowiązany do obliczenia i zapłaty podatku akcyzowego na
zasadach przewidzianych w Ustawie.

