
Na podstawie art. 24 ust. 2 i art. 25 ust. 5 ustawy
z dnia 23 stycznia 2004 r. o podatku akcyzowym (Dz. U.
Nr 29, poz. 257 i Nr 68, poz. 623) zarzàdza si´, co na-
st´puje:

§ 1. W rozporzàdzeniu Ministra Finansów z dnia
26 kwietnia 2004 r. w sprawie zwolnieƒ od podatku
akcyzowego (Dz. U. Nr 97, poz. 966) wprowadza si´
nast´pujàce zmiany:
1) w § 3 w ust. 1 po wyrazie „elektrycznej” dodaje si´

wyrazy „w elektrowniach”;
2) po § 6 dodaje si´ § 6a w brzmieniu: 

„§ 6a. 1. Zwalnia si´ od akcyzy energi´ elektrycz-
nà produkowanà z metanu uwalnianego
i ujmowanego przy do∏owych robotach
górniczych w kopalniach w´gla kamien-
nego.

2. Zwolnienie, o którym mowa w ust. 1, sto-
suje si´ pod warunkiem, ˝e podmiot
uprawniony do zwolnienia prowadzi ewi-
dencj´ wskazujàcà na iloÊci energii elek-
trycznej wyprodukowanej przy wykorzy-
staniu metanu.”;

3) § 7—10 otrzymujà brzmienie:
„§ 7. 1. Zwalnia si´ od akcyzy sprzeda˝ benzyny

silnikowej lotniczej do silników t∏okowych,
paliwa do lotniczych silników turbinowych
lub olejów smarowych do silników lotni-
czych wykorzystywanych do statków po-
wietrznych, dokonywanà ze sk∏adu podat-
kowego na terytorium kraju uprawnione-
mu nabywcy lub dokonywanà przez pod-
miot, o którym mowa w ust. 3 pkt 2.

2. Zwolnienia, o którym mowa w ust. 1, nie
stosuje si´ w przypadku prywatnych lotów
o charakterze rekreacyjnym, za które uwa-
˝a si´ u˝ycie statku powietrznego przez je-
go w∏aÊciciela lub innà osob´ fizycznà,
osob´ prawnà lub jednostk´ organizacyjnà
nieposiadajàcà osobowoÊci prawnej, które
korzystajà z niego na podstawie umowy
najmu lub umowy o podobnym charakte-
rze, do celów innych ni˝ gospodarcze,
w szczególnoÊci innych ni˝ przewóz pasa-
˝erów lub towarów albo Êwiadczenie
us∏ug za wynagrodzeniem lub us∏ug na
rzecz organów publicznych.

3. Uprawnionym nabywcà, o którym mowa
w ust. 1, jest podmiot, dokonujàcy zakupu
benzyny silnikowej lotniczej do silników

t∏okowych, paliwa do lotniczych silników
turbinowych lub olejów smarowych do sil-
ników lotniczych wykorzystywanych do
statków powietrznych, który:

1) posiada statek powietrzny lub statki po-
wietrzne i z∏o˝y oÊwiadczenie, ˝e naby-
wane wyroby zostanà zu˝yte na w∏asne
potrzeby do celów obj´tych zwolnie-
niem lub

2) dokonuje odsprzeda˝y tych wyrobów
podmiotom, o których mowa w pkt 1,
lub zu˝ywa na w∏asne potrzeby do ce-
lów, o których mowa w ust. 1.

4. W przypadku sprzeda˝y wyrobów, o któ-
rych mowa w ust. 1, podmiotowi dokonu-
jàcemu ich odsprzeda˝y podmiotowi,
o którym mowa w ust. 3 pkt 1, zwolnienie
ma zastosowanie pod warunkiem, ˝e:

1) podmiot dokonujàcy odsprzeda˝y do∏à-
czy do zamówienia z∏o˝onego sprze-
dawcy oÊwiadczenie stwierdzajàce, ˝e
zakupione wyroby zostanà odsprzedane
lub zu˝yte na cele obj´te zwolnieniem;

2) podmiot, o którym mowa w pkt 1, po-
siada zaÊwiadczenie, o którym mowa
w art. 27 ust. 3 ustawy, wydane przez
w∏aÊciwego naczelnika urz´du celnego,
potwierdzajàce zamówienie na odbiór
benzyny silnikowej lotniczej do silników
t∏okowych, paliwa do lotniczych silni-
ków turbinowych  lub olejów smaro-
wych do silników lotniczych z zastoso-
waniem procedury zawieszenia poboru
akcyzy; w∏aÊciwy naczelnik urz´du cel-
nego potwierdza zamówienie po przed-
stawieniu przez podmiot zaÊwiadczeƒ
w∏aÊciwych organów podatkowych
o niezaleganiu z p∏atnoÊcià podatku od
towarów i us∏ug oraz akcyzy;

3) sprzeda˝ podmiotowi, o którym mowa
w pkt 1, nastàpi z zastosowaniem proce-
dury zawieszenia poboru akcyzy zgod-
nie z art. 26 ust. 1 pkt 3 ustawy, na pod-
stawie administracyjnego dokumentu
towarzyszàcego i po z∏o˝eniu przez pod-
miot, o którym mowa w pkt 1, zabezpie-
czenia akcyzowego, o którym mowa
w art. 43 ust. 1 ustawy;

4) podmiot, o którym mowa w pkt 1, po-
twierdzi na trzeciej karcie administracyj-
nego dokumentu towarzyszàcego otrzy-
manie wyrobów akcyzowych zharmoni-
zowanych i zwróci jà niezw∏ocznie pro-
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wadzàcemu sk∏ad podatkowy, od które-
go naby∏ wyroby; 

5) podmiot, o którym mowa w pkt 1, pro-
wadzi ewidencj´ pozwalajàcà na okre-
Êlenie iloÊci i sposobu przeznaczenia
zwolnionych wyrobów, o których mowa
w ust. 1;

6) podmiot posiadajàcy statek lub statki
powietrzne, nabywajàcy wyroby, o któ-
rych mowa w ust. 1, od podmiotu,
o którym mowa w pkt 1, z∏o˝y oÊwiad-
czenie, ˝e nabywane wyroby zostanà
zu˝yte do celów uprawniajàcych do
zwolnienia.

5. Zwolnienie, o którym mowa w ust. 1, ma
zastosowanie równie˝ do importu benzyny
silnikowej lotniczej do silników t∏okowych,
paliwa do lotniczych silników turbinowych
lub olejów smarowych do silników lotni-
czych pod warunkiem, ˝e:

1) uprawniony nabywca nabywajàcy
z paƒstwa trzeciego benzyn´ silnikowà
lotniczà do silników t∏okowych, paliwo
do lotniczych silników turbinowych lub
oleje smarowe do silników lotniczych,
do∏àczy do zg∏oszenia celnego oÊwiad-
czenie stwierdzajàce, ˝e zakupione wy-
roby akcyzowe zharmonizowane zosta-
nà zu˝yte lub odsprzedane do celów,
o których mowa w ust. 1;

2) podmiot, o którym mowa w ust. 3 pkt 2,
prowadzi ewidencj´ pozwalajàcà na
okreÊlenie iloÊci i sposobu przeznacze-
nia zwolnionej benzyny silnikowej lotni-
czej do silników t∏okowych, paliwa do
lotniczych silników turbinowych lub
olejów smarowych do silników lotni-
czych;

3) podmiot posiadajàcy statek powietrzny
lub statki powietrzne, nabywajàcy od
podmiotu dokonujàcego odsprzeda˝y
benzyny silnikowej lotniczej do silników
t∏okowych, paliwa do lotniczych silni-
ków turbinowych lub olejów smaro-
wych do silników lotniczych, z∏o˝y
oÊwiadczenie, ˝e nabywane paliwa zo-
stanà zu˝yte do celów, o których mowa
w ust. 1;

4) importer przeka˝e do w∏aÊciwego na-
czelnika urz´du celnego, w terminie do
dnia 25 miesiàca nast´pujàcego po mie-
siàcu, w którym powsta∏ obowiàzek po-
datkowy, miesi´czne zestawienia otrzy-
manych oÊwiadczeƒ; oÊwiadczenia za-
wierajàce informacje, o których mowa
w ust. 6 i 7, b´dà dost´pne u podatnika
w celu kontroli.

6. OÊwiadczenie, o którym mowa w ust. 4
pkt 1 i ust. 5 pkt 1, powinno zawieraç co
najmniej:

1) nazw´ i adres podmiotu sk∏adajàcego
oÊwiadczenie oraz jego NIP;

2) iloÊç zamawianej benzyny silnikowej
lotniczej do silników t∏okowych, paliwa
do lotniczych silników turbinowych lub
olejów smarowych do silników lotni-
czych;

3) okreÊlenie celów, na które zostanie
przeznaczona zakupiona benzyna silni-
kowa lotnicza do silników t∏okowych,
paliwa do lotniczych silników turbino-
wych  lub oleje smarowe do silników
lotniczych;    

4) dat´ i miejsce sporzàdzenia oÊwiadcze-
nia oraz podpis osoby sk∏adajàcej
oÊwiadczenie.

7. OÊwiadczenie, o którym mowa w ust. 3
pkt 1, ust. 4 pkt 6 i ust. 5 pkt 3, oprócz da-
nych okreÊlonych w ust. 6, powinno dodat-
kowo zawieraç okreÊlenie liczby posiada-
nych przez podmiot statków powietrznych
oraz danych o przeci´tnym zu˝yciu wyro-
bów, o których mowa w ust. 1.

8. OÊwiadczenie, o którym mowa w ust. 3
pkt 1, ust. 4 pkt 6 i ust. 5 pkt 3, mo˝e byç
z∏o˝one na dokumencie sporzàdzonym
w zwiàzku z dostawà benzyny silnikowej
lotniczej do silników t∏okowych, paliwa do
lotniczych silników turbinowych lub ole-
jów smarowych do silników lotniczych. 

9. Dokument, o którym mowa w ust. 8, powi-
nien zawieraç co najmniej:

1) numer dokumentu;

2) dat´ dostawy;

3) miejsce dostawy;

4) nazw´ zaopatrywanego statku powietrz-
nego;

5) dane identyfikacyjne Êrodka transportu,
którym dokonano dostawy;

6) rodzaj dostarczanej benzyny silnikowej
lotniczej do silników t∏okowych, paliwa
do lotniczych silników turbinowych lub
olejów smarowych do silników lotni-
czych;

7) iloÊç dostarczonej benzyny silnikowej
lotniczej do silników t∏okowych, paliwa
do lotniczych silników turbinowych lub
olejów smarowych do silników lotni-
czych;

8) podpis osoby dostarczajàcej wyroby
w imieniu dostawcy;

9) podpis osoby odbierajàcej wyroby.

10. Je˝eli oÊwiadczenie zosta∏o z∏o˝one w do-
kumencie, o którym mowa w ust. 8, nie
stosuje si´ przepisu ust. 7.
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§ 8. 1. Zwalnia si´ od akcyzy sprzeda˝ olejów na-
p´dowych, olejów opa∏owych lub olejów
smarowych oznaczonych symbolem
PKWiU 23.20.18-02.50 oraz obj´tych ko-
dem CN 2710 19 81, wykorzystywanych
do celów ˝eglugi (w∏àczajàc rejsy rybac-
kie), dokonywanà ze sk∏adu podatkowego
na terytorium kraju uprawnionemu na-
bywcy lub dokonywanà przez podmiot,
o którym mowa w ust. 3 pkt 2, oraz ener-
gi´ elektrycznà wytwarzanà na pok∏adzie
statku.

2. Zwolnienia, o którym mowa w ust. 1, nie
stosuje si´ w przypadku prywatnych rej-
sów o charakterze rekreacyjnym, za które
uwa˝a si´ ka˝de u˝ycie statku przez jego
w∏aÊciciela lub innà osob´ fizycznà, osob´
prawnà lub jednostk´ organizacyjnà nie-
posiadajàcà osobowoÊci prawnej, które
korzystajà z niego na podstawie umowy
najmu lub umowy o podobnym charakte-
rze, do celów innych ni˝ gospodarcze,
w szczególnoÊci innych ni˝ przewóz pasa-
˝erów lub towarów albo Êwiadczenie
us∏ug za wynagrodzeniem lub us∏ug na
rzecz organów publicznych.

3. Uprawnionym nabywcà, o którym mowa
w ust. 1, jest podmiot dokonujàcy zakupu
olejów nap´dowych, olejów opa∏owych
lub olejów smarowych oznaczonych sym-
bolem PKWiU 23.20.18-02.50 oraz obj´-
tych kodem CN 2710 19 81, wykorzystywa-
nych do celów ˝eglugi, który:

1) posiada jednostk´ lub jednostki p∏ywa-
jàce i z∏o˝y oÊwiadczenie, ˝e nabywane
wyroby zostanà zu˝yte na w∏asne po-
trzeby do celów obj´tych zwolnieniem
lub

2) dokonuje odsprzeda˝y tych wyrobów
podmiotom, o których mowa w pkt 1,
lub zu˝ywa je na w∏asne potrzeby do ce-
lów, o których mowa w ust. 1.

4. W przypadku sprzeda˝y wyrobów, o któ-
rych mowa w ust. 1, podmiotowi dokonu-
jàcemu ich odsprzeda˝y podmiotowi,
o którym mowa w ust. 3 pkt 1, zwolnienie
ma zastosowanie pod warunkiem, ˝e: 

1) podmiot dokonujàcy odsprzeda˝y do∏à-
czy do zamówienia z∏o˝onego sprze-
dawcy oÊwiadczenie stwierdzajàce, ˝e
zakupione wyroby zostanà odsprzedane
lub zu˝yte na  cele, o których mowa
w ust. 1;

2) podmiot, o którym mowa w pkt 1, po-
siada zaÊwiadczenie, o którym mowa
w art. 27 ust. 3 ustawy, wydane przez
w∏aÊciwego naczelnika urz´du celnego,
potwierdzajàce zamówienie na odbiór
wyrobów, o których mowa w ust. 1,
z zastosowaniem procedury zawiesze-
nia poboru akcyzy; w∏aÊciwy naczelnik

urz´du celnego potwierdza zamówienie
po przedstawieniu przez podmiot za-
Êwiadczeƒ w∏aÊciwych organów podat-
kowych o niezaleganiu z p∏atnoÊcià po-
datku od towarów i us∏ug oraz akcyzy;

3) sprzeda˝ podmiotowi, o którym mowa
w pkt 1, nastàpi z zastosowaniem proce-
dury zawieszenia poboru akcyzy zgod-
nie z art. 26 ust. 1 pkt 3 ustawy, na pod-
stawie administracyjnego dokumentu
towarzyszàcego i po z∏o˝eniu przez pod-
miot, o którym mowa w pkt 1, zabezpie-
czenia akcyzowego, o którym mowa
w art. 43 ust. 1 ustawy;

4) podmiot, o którym mowa w pkt 1, po-
twierdzi na trzeciej karcie administracyj-
nego dokumentu towarzyszàcego otrzy-
manie wyrobów, o których mowa
w ust. 1, i zwróci jà niezw∏ocznie prowa-
dzàcemu sk∏ad podatkowy, od którego
naby∏ wyroby akcyzowe zharmonizowa-
ne; 

5) podmiot, o którym mowa w pkt 1, pro-
wadzi ewidencj´ pozwalajàcà na okre-
Êlenie iloÊci i sposobu przeznaczenia
zwolnionych wyrobów, o których mowa
w ust. 1;

6) podmiot posiadajàcy jednostk´ lub jed-
nostki p∏ywajàce, nabywajàcy wyroby,
o których mowa w ust. 1, od podmiotu,
o którym mowa w pkt 1, z∏o˝y oÊwiad-
czenie, ˝e nabywane wyroby zostanà
zu˝yte do celów uprawniajàcych do
zwolnienia.

5. W przypadku dokonywania sprzeda˝y wy-
robów, o których mowa w ust. 1, ze sk∏adu
podatkowego lub przez podmiot dokonu-
jàcy ich sprzeda˝y, do zbiorników innych
ni˝ na sta∏e zamocowane w jednostce p∏y-
wajàcej, zwolnienie stosuje si´ pod warun-
kiem, ˝e:

1) nabywcà jest podmiot zu˝ywajàcy wy-
roby, o których mowa w ust. 1, do nap´-
du jednostki lub jednostek p∏ywajàcych
o d∏ugoÊci ca∏kowitej do 15 m i w celu
zapewnienia ciàg∏ego prowadzenia
dzia∏alnoÊci gospodarczej zachodzi po-
trzeba korzystania przez podmioty po-
siadajàce takie jednostki z tych wyro-
bów, zawartych w zbiornikach innych
ni˝ na sta∏e zamocowane w jednostce
p∏ywajàcej;

2) wydanie wyrobów, o których mowa
w ust. 1, przez sk∏ad podatkowy lub
podmiot dokonujàcy odsprzeda˝y na-
stàpi po przedstawieniu przez podmiot,
o którym mowa w ust. 3 pkt 1, upowa˝-
nienia w∏aÊciwego naczelnika urz´du
celnego do tankowania wyrobów, o któ-
rych mowa w ust. 1, do zbiorników in-
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nych ni˝ na sta∏e zamocowane w jedno-
stce p∏ywajàcej.

6. Zwolnienie, o którym mowa w ust. 1, ma
zastosowanie równie˝ do importu olejów
nap´dowych, olejów opa∏owych lub ole-
jów smarowych oznaczonych symbolem
PKWiU 23.20.18-02.50 oraz obj´tych ko-
dem CN 2710 19 81 pod warunkiem, ˝e:

1) uprawniony nabywca nabywajàcy
z paƒstwa trzeciego wyroby, o których
mowa w ust. 1, do∏àczy do zg∏oszenia
celnego oÊwiadczenie stwierdzajàce, ˝e
zakupione wyroby akcyzowe zostanà
zu˝yte lub odsprzedane na cele, o któ-
rych mowa w ust. 1;

2) podmiot, o którym mowa w ust. 3 pkt 2,
prowadzi ewidencj´ pozwalajàcà na
okreÊlenie iloÊci i sposobu przeznacze-
nia zwolnionych wyrobów;

3) podmiot posiadajàcy jednostk´ p∏ywa-
jàcà lub jednostki p∏ywajàce, nabywajà-
cy od podmiotu  dokonujàcego od-
sprzeda˝y wyrobów, o których mowa
w ust. 1, z∏o˝y oÊwiadczenie, ˝e naby-
wane wyroby zostanà zu˝yte do celów,
o których mowa w ust. 1;

4) importer przeka˝e do w∏aÊciwego na-
czelnika urz´du celnego, w terminie do
dnia 25 miesiàca nast´pujàcego po mie-
siàcu, w którym powsta∏ obowiàzek po-
datkowy, miesi´czne zestawienia otrzy-
manych oÊwiadczeƒ; oÊwiadczenia za-
wierajàce informacje, o których mowa
w ust. 7 i 8, b´dà dost´pne u podatnika
w celu kontroli.

7. OÊwiadczenie, o którym mowa w ust. 4
pkt 1 i ust. 6 pkt 1, powinno zawieraç co
najmniej:

1) nazw´ i adres podmiotu sk∏adajàcego
oÊwiadczenie oraz jego NIP;

2) iloÊç zamawianych wyrobów, o których
mowa w ust.1;

3) okreÊlenie celów, na które zostanà prze-
znaczone zakupione wyroby;

4) dat´ i miejsce sporzàdzenia oÊwiadcze-
nia oraz podpis osoby sk∏adajàcej
oÊwiadczenie.

8. OÊwiadczenie, o którym mowa w ust. 3
pkt 1, ust. 4 pkt 6 i ust. 6 pkt 3, oprócz da-
nych okreÊlonych w ust. 7, powinno dodat-
kowo zawieraç okreÊlenie liczby posiada-
nych przez podmiot jednostek p∏ywajà-
cych oraz danych o przeci´tnym zu˝yciu
wyrobów, o których mowa w ust. 1, przez
te jednostki.

9. OÊwiadczenie, o którym mowa w ust. 3
pkt 1, ust. 4 pkt 6 i ust. 6 pkt 3, mo˝e byç

równie˝ z∏o˝one w dokumencie, w szcze-
gólnoÊci na kwicie bunkrowym, sporzà-
dzonym w zwiàzku z dostawà wyrobów,
o których mowa w ust. 1, na jednostk´ p∏y-
wajàcà. 

10. Dokument, o którym mowa w ust. 9, powi-
nien zawieraç co najmniej:

1) numer dokumentu;

2) dat´ dostawy;

3) miejsce dostawy;

4) nazw´ zaopatrywanej jednostki p∏ywa-
jàcej;

5) dane identyfikacyjne Êrodka transportu,
którym dokonano dostawy;

6) rodzaj dostarczanych wyrobów;

7) iloÊç dostarczanych wyrobów;

8) podpis osoby dostarczajàcej wyroby
w imieniu dostawcy;

9) podpis osoby przyjmujàcej wyroby
w imieniu podmiotu posiadajàcego jed-
nostk´ p∏ywajàcà.

11. Je˝eli oÊwiadczenie zosta∏o z∏o˝one w do-
kumencie, o którym mowa w ust. 9, nie
stosuje si´ przepisu  ust. 8.

§ 9. 1. Zwalnia si´ od akcyzy sprzeda˝:

1) benzyny silnikowej lotniczej do silników
t∏okowych, paliwa do lotniczych silni-
ków turbinowych lub olejów smaro-
wych do silników lotniczych, dokony-
wanà na zamówienie:

a) Ministra Obrony Narodowej lub or-
ganu wojskowego upowa˝nionego
przez tego ministra lub ministra w∏a-
Êciwego do spraw wewn´trznych —
z przeznaczeniem na potrzeby lotnic-
twa oraz techniki morskiej i làdowej
wyposa˝onej w silniki lotnicze t∏oko-
we  lub turbinowe,

b) Agencji Rezerw Materia∏owych — na
uzupe∏nienie rezerw paƒstwowych,

c) jednostek organizacyjnych lotnictwa
sanitarnego — na potrzeby tych jed-
nostek;

2) oleju nap´dowego do silników okr´to-
wych i silników do techniki morskiej
oraz olejów smarowych do silników
okr´towych i silników do techniki mor-
skiej, dokonywanà na zamówienie:

a) Agencji Rezerw Materia∏owych — na
uzupe∏nienie rezerw paƒstwowych,

b) Ministra Obrony Narodowej lub or-
ganu wojskowego przez tego mini-
stra upowa˝nionego — z przeznacze-
niem na potrzeby marynarki wojen-
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nej oraz techniki lotniczej i làdowej
wyposa˝onej w silniki okr´towe i sil-
niki do techniki morskiej,

c) ministra w∏aÊciwego do spraw we-
wn´trznych — z przeznaczeniem na
potrzeby techniki morskiej;

3) benzyny silnikowej lotniczej do silników
t∏okowych, paliwa do lotniczych silni-
ków turbinowych oraz oleju nap´dowe-
go do silników okr´towych i silników do
techniki morskiej oraz olejów smaro-
wych do silników lotniczych, okr´to-
wych i techniki morskiej, dokonywanà
przez Agencj´ Rezerw Materia∏owych
na zamówienie Ministra Obrony Naro-
dowej, organu wojskowego przez tego
ministra upowa˝nionego, ministra w∏a-
Êciwego do spraw wewn´trznych, pod-
miotu prowadzàcego sk∏ad podatkowy
lub podmiotu uprawnionego do zwol-
nienia, na cele uprawniajàce do zwol-
nienia, o których mowa w § 7 i 8.

2. Zwolnienie, o którym mowa w ust. 1, ma
zastosowanie pod warunkiem, ˝e:

1) podmioty zamawiajàce, o których mo-
wa w ust. 1 pkt 1 i 2, do∏àczà do zamó-
wienia z∏o˝onego sprzedawcy lub umo-
wy zawartej ze sprzedawcà oÊwiadcze-
nie stwierdzajàce, ˝e zakupione wyroby
zostanà przeznaczone do celów upraw-
niajàcych do zastosowania zwolnienia;

2) podmioty, o których mowa w ust. 1
pkt 1 lit. b i c oraz pkt 2 lit. a, oraz pod-
miot prowadzàcy sk∏ad podatkowy po-
siadajà zaÊwiadczenie, o którym mowa
w art. 27 ust. 3 ustawy, wydane przez
w∏aÊciwego naczelnika urz´du celnego,
potwierdzajàce zamówienie na odbiór
wyrobów akcyzowych zharmonizowa-
nych z zastosowaniem procedury zawie-
szenia poboru akcyzy; w∏aÊciwy naczel-
nik urz´du celnego potwierdza zamó-
wienie po przedstawieniu przez podmiot
zaÊwiadczeƒ w∏aÊciwych organów po-
datkowych o niezaleganiu z p∏atnoÊcià
podatku od towarów i us∏ug oraz akcyzy;

3) sprzeda˝ wyrobów akcyzowych pod-
miotom, o których mowa w ust. 1 pkt 1
lit. b i c oraz pkt 2 lit. a, nastàpi z zasto-
sowaniem procedury zawieszenia po-
boru akcyzy zgodnie z art. 26 ust. 1 pkt 3
ustawy; 

4) podmioty, o których mowa w ust. 1
pkt 1 lit. b i c oraz pkt 2 lit. a, prowadzà
ewidencj´ pozwalajàcà na okreÊlenie
iloÊci i sposobu wykorzystania lub prze-
znaczenia zwolnionych wyrobów akcy-
zowych zharmonizowanych;

5) podmiot prowadzàcy sk∏ad podatkowy
lub podmiot uprawniony do zwolnienia,

nabywajàcy wyroby akcyzowe zharmo-
nizowane od Agencji Rezerw Materia∏o-
wych w przypadku sprzeda˝y, o której
mowa w ust. 1 pkt 3, z∏o˝y oÊwiadczenie
Agencji Rezerw Materia∏owych, ˝e na-
bywane wyroby akcyzowe zostanà prze-
znaczone do celów uprawniajàcych do
zastosowania zwolnienia.

3. Zwolnienie, o którym mowa w ust. 1, sto-
suje si´ do dnia 31 grudnia 2006 r.

§ 10. 1. Zwalnia si´ od akcyzy sprzeda˝ ci´˝kiego
oleju opa∏owego wykorzystywanego:

1) w elektrociep∏owniach,

2) przez indywidualne gospodarstwa do-
mowe i organizacje charytatywne, któ-
rych dzia∏alnoÊç jest zaliczana do dzia-
∏alnoÊci po˝ytku publicznego w rozu-
mieniu przepisów ustawy z dnia
24 kwietnia 2003 r. o dzia∏alnoÊci po˝yt-
ku publicznego i o wolontariacie (Dz. U.
Nr 96, poz. 873 oraz z 2004 r. Nr 64,
poz. 593 i Nr 116, poz. 1203),

3) w pracach rolnych, ogrodniczych,
szklarniowych oraz leÊnych

— dokonywanà ze sk∏adu podatkowego na
terytorium kraju uprawnionemu nabywcy
lub dokonywanà przez podmiot, o którym
mowa w ust. 3 pkt 2.

2. Zwolnienie, o którym mowa w ust.1, sto-
suje si´ do oleju, z którego mniej ni˝ 50 %
obj´toÊciowo destyluje przy temperaturze
350°C.

3. Uprawnionym nabywcà, o którym mowa
w ust. 1, jest podmiot dokonujàcy zakupu
ci´˝kiego oleju opa∏owego, który:

1) wykorzystuje ci´˝ki olej opa∏owy do ce-
lów, o których mowa w ust. 1, i z∏o˝y
oÊwiadczenie potwierdzajàce jego sta-
tus oraz stwierdzajàce, ˝e nabywane wy-
roby zostanà zu˝yte na w∏asne potrzeby
do celów obj´tych zwolnieniem lub

2) dokonuje odsprzeda˝y ci´˝kiego oleju
opa∏owego podmiotom, o których mo-
wa w pkt 1.

4. W przypadku sprzeda˝y wyrobów, o któ-
rych mowa w ust. 1, ze sk∏adu podatkowe-
go na terytorium kraju podmiotowi doko-
nujàcemu ich odsprzeda˝y, zwolnienie ma
zastosowanie pod warunkiem, ˝e: 

1) podmiot dokonujàcy odsprzeda˝y wyro-
bów, o których mowa w ust. 1, do∏àczy
do zamówienia z∏o˝onego sprzedawcy
oÊwiadczenie stwierdzajàce, ˝e zakupio-
ne wyroby zostanà odsprzedane lub zu-
˝yte do celów, o których mowa w ust. 1;

2) podmiot, o którym mowa w pkt 1, po-
siada zaÊwiadczenie, o którym mowa
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w art. 27 ust. 3 ustawy, wydane przez
w∏aÊciwego naczelnika urz´du celnego,
potwierdzajàce zamówienie na odbiór
wyrobów, o których mowa w ust. 1,
z zastosowaniem procedury zawiesze-
nia poboru akcyzy; w∏aÊciwy naczelnik
urz´du celnego potwierdza zamówienie
po przedstawieniu przez podmiot za-
Êwiadczeƒ w∏aÊciwych organów podat-
kowych o niezaleganiu z p∏atnoÊcià po-
datku od towarów i us∏ug oraz akcyzy;

3) sprzeda˝ wyrobów, o których mowa
w ust. 1, podmiotowi, o którym mowa
w pkt 1, nastàpi z zastosowaniem proce-
dury zawieszenia poboru akcyzy zgod-
nie z art. 26 ust. 1 pkt 3 ustawy, na pod-
stawie administracyjnego dokumentu
towarzyszàcego i po z∏o˝eniu przez pod-
miot, o którym mowa w pkt 1, zabezpie-
czenia akcyzowego, o którym mowa
w art. 43 ust. 1 ustawy;

4) podmiot, o którym mowa w pkt 1, po-
twierdzi na trzeciej karcie administracyj-
nego dokumentu towarzyszàcego otrzy-
manie wyrobów, o których mowa
w ust. 1, i zwróci jà niezw∏ocznie pro-
wadzàcemu sk∏ad podatkowy, od które-
go naby∏ wyroby akcyzowe zharmonizo-
wane; 

5) podmiot, o którym mowa w pkt 1, pro-
wadzi ewidencj´ pozwalajàcà na okre-
Êlenie iloÊci i sposobu przeznaczenia
zwolnionych wyrobów;

6) podmiot wykorzystujàcy ci´˝ki olej opa-
∏owy do celów, o których mowa w ust.1,
nabywajàcy wyroby, o których mowa
w ust. 1, od podmiotu, o którym mowa
w pkt 1, z∏o˝y oÊwiadczenie, ˝e nabywa-
ne wyroby zostanà zu˝yte do celów
uprawniajàcych do zwolnienia.

5. Zwolnienie, o którym mowa w ust. 1, ma
zastosowanie równie˝ do importu ci´˝kie-
go oleju opa∏owego pod warunkiem, ˝e:
1) uprawniony nabywca nabywajàcy

z paƒstwa trzeciego wyroby, o których
mowa w ust. 1, do∏àczy do zg∏oszenia
celnego oÊwiadczenie stwierdzajàce, ˝e
zakupione wyroby akcyzowe zostanà
zu˝yte lub odsprzedane na cele, o któ-
rych mowa w ust. 1;

2) podmiot, o którym mowa w ust. 3 pkt 2,
prowadzi ewidencj´ pozwalajàcà na
okreÊlenie iloÊci i sposobu przeznacze-
nia zwolnionych wyrobów;

3) podmiot, o którym mowa w ust. 3 pkt 1,
nabywajàcy od podmiotu dokonujàce-
go odsprzeda˝y wyrobów, o których
mowa w ust. 1, z∏o˝y oÊwiadczenie, ˝e
nabywane wyroby zostanà zu˝yte do
celów uprawniajàcych do zwolnienia;

4) importer przeka˝e do w∏aÊciwego na-
czelnika urz´du celnego, w terminie do

dnia 25 miesiàca nast´pujàcego po mie-
siàcu, w którym powsta∏ obowiàzek po-
datkowy, miesi´czne zestawienia otrzy-
manych oÊwiadczeƒ; oÊwiadczenia za-
wierajàce informacje, o których mowa
w ust. 6, b´dà dost´pne u podatnika
w celu kontroli.

6. OÊwiadczenie, o którym mowa w ust. 3
pkt 1, ust. 4 pkt 1 i 6 i ust. 5 pkt 1 i 3, po-
winno zawieraç co najmniej:

1) nazw´ i adres podmiotu sk∏adajàcego
oÊwiadczenie oraz jego NIP;

2) iloÊç zamawianych wyrobów, o których
mowa w ust.1;

3) okreÊlenie celów, na które zostanà prze-
znaczone zakupione wyroby;

4) dat´ i miejsce sporzàdzenia oÊwiadcze-
nia oraz podpis osoby sk∏adajàcej
oÊwiadczenie.”;

4) w § 11 w ust. 1 uchyla si´ pkt 3;

5) w § 13:

a) w ust. 1 dodaje si´ pkt 5—7 w brzmieniu:

„5) sprzeda˝ olejów smarowych, oznaczonych
symbolem PKWiU 23.20.18 i kodem CN
2710 19 71 — 2710 19 99, przeznaczonych
do wykorzystania do celów innych ni˝ nap´-
dowe lub opa∏owe albo jako dodatki lub do-
mieszki do paliw silnikowych albo jako ole-
je smarowe do silników albo do produkcji
paliw silnikowych, olejów opa∏owych, do-
datków lub domieszek do paliw silnikowych
lub olejów smarowych do silników; 

6) sprzeda˝ olejów nap´dowych oznaczonych
symbolem PKWiU 23.20.15 oraz kodami CN
2710 19 41, 2710 19 45, 2710 19 49, wykorzy-
stywanych na cele olejów elektroizolacyj-
nych — transformatorowych oraz olejów
procesowych — technologicznych;

7) sprzeda˝ olejów smarowych w cz´Êci odpo-
wiadajàcej 50 % stawki podatku akcyzowe-
go dla tych wyrobów, w przypadku ich wy-
tworzenia z udzia∏em minimum 10 % baz
olejowych rafinowanych wodorem, uzyska-
nych z regeneracji olejów odpadowych —
przepracowanych.”,

b) ust. 2 otrzymuje brzmienie:

„2. Zwolnienia, o których mowa w ust. 1 
pkt 1—4, majà zastosowanie pod warun-
kiem, ˝e:

1) wyroby akcyzowe zostanà zu˝yte do in-
nych celów ni˝ nap´dowe lub opa∏owe
lub do produkcji paliw silnikowych lub
olejów opa∏owych;

2) podmiot uprawniony do zwolnienia na-
bywajàcy wyroby akcyzowe do∏àczy do
zamówienia z∏o˝onego sprzedawcy
oÊwiadczenie stwierdzajàce, ˝e zakupio-
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ne wyroby zostanà zu˝yte do celów,
o których mowa w pkt 1.”,

c) po ust. 2 dodaje si´ ust. 2a—2d w brzmieniu:

„2a. Zwolnienie, o którym mowa w ust. 1 pkt 5,
ma zastosowanie pod warunkiem, ˝e:
1) podmiot uprawniony do zwolnienia na-

bywajàcy wyroby akcyzowe do∏àczy do
zamówienia z∏o˝onego sprzedawcy
oÊwiadczenie stwierdzajàce, ˝e zakupio-
ne wyroby zostanà zu˝yte do celów in-
nych ni˝ nap´dowe lub opa∏owe albo ja-
ko dodatki lub domieszki do paliw silni-
kowych albo jako oleje smarowe do sil-
ników albo do produkcji paliw silniko-
wych, olejów opa∏owych, dodatków lub
domieszek do paliw silnikowych lub ole-
jów smarowych do silników;

2) nabycie wyrobów, o których mowa
w ust. 1 pkt 5, nastàpi z zastosowaniem
procedury zawieszenia poboru akcyzy
zgodnie z art. 26 ust. 1 pkt 3 ustawy, na
podstawie administracyjnego dokumen-
tu towarzyszàcego;

3) podmiot uprawniony do zwolnienia po-
twierdzi na trzeciej karcie administracyj-
nego dokumentu towarzyszàcego otrzy-
manie wyrobów, o których mowa w ust. 1
pkt 5, i zwróci jà niezw∏ocznie prowadzà-
cemu sk∏ad podatkowy, od którego naby∏
wyroby akcyzowe zharmonizowane.

2b. Zwolnienie, o którym mowa w ust. 1 pkt 6,
ma zastosowanie pod warunkiem, ˝e:

1) podmiot uprawniony do zwolnienia na-
bywajàcy wyroby akcyzowe do∏àczy do
zamówienia z∏o˝onego sprzedawcy
oÊwiadczenie stwierdzajàce, ˝e zakupio-
ne wyroby zostanà zu˝yte jako oleje
elektroizolacyjne — transformatorowe
oraz oleje procesowe — technologiczne;

2) nabycie wyrobów, o których mowa
w ust. 1 pkt 6, nastàpi z zastosowaniem
procedury zawieszenia poboru akcyzy
zgodnie z art. 26 ust. 1 pkt 3 ustawy, na
podstawie administracyjnego dokumen-
tu towarzyszàcego;

3) podmiot uprawniony do zwolnienia po-
twierdzi na trzeciej karcie administracyj-
nego dokumentu towarzyszàcego otrzy-
manie wyrobów, o których mowa w ust. 1
pkt 6, i zwróci jà niezw∏ocznie prowadzà-
cemu sk∏ad podatkowy, od którego naby∏
wyroby akcyzowe zharmonizowane.

2c. Zwolnienie, o którym mowa w ust. 1 pkt 7,
ma zastosowanie pod warunkiem, ˝e
sprzedawca z∏o˝y w∏aÊciwemu naczelniko-
wi urz´du celnego oÊwiadczenie potwier-
dzajàce udzia∏ minimum 10 % baz olejo-
wych rafinowanych wodorem, uzyskanych
z regeneracji olejów odpadowych — prze-
pracowanych w olejach smarowych.

2d. OÊwiadczenie, o którym mowa w ust. 2a
pkt 1 i ust. 2b pkt 1, powinno zawieraç co
najmniej:

1) nazw´ i adres podmiotu sk∏adajàcego
oÊwiadczenie oraz jego NIP;

2) iloÊç zamawianych wyrobów, o których
mowa odpowiednio w ust.1 pkt 5 lub 6;

3) okreÊlenie celów, na które zostanà prze-
znaczone zakupione wyroby;

4) dat´ i miejsce sporzàdzenia oÊwiadcze-
nia oraz podpis osoby sk∏adajàcej
oÊwiadczenie.”;

6) w § 14 po ust. 4 dodaje si´ ust. 4a w brzmieniu:

„4a. Warunki okreÊlone w ust. 2 nie majà zastoso-
wania do sprzeda˝y wyrobów, o których mo-
wa w ust. 1, w opakowaniach jednostko-
wych.”;

7) § 15 i 16 otrzymujà brzmienie:

„§ 15. 1. Zwalnia si´ od akcyzy gaz p∏ynny — pro-
pan, butan, mieszaniny propanu — buta-
nu w przypadku, gdy sà zu˝ywane do in-
nych celów ni˝ do nap´du pojazdów sa-
mochodowych.

2. Zwolnienie od akcyzy, o którym mowa
w ust. 1, ma zastosowanie pod warun-
kiem, ˝e:

1) gaz p∏ynny jest rozlewany do butli ga-
zowych w sk∏adzie podatkowym;

2) gaz p∏ynny jest sprzedawany ze sk∏adu
podatkowego uprawnionemu nabyw-
cy lub przez podmiot, o którym mowa
w ust. 3 pkt 2.

3. Uprawnionym nabywcà, o którym mowa
w ust. 2 pkt 2, jest podmiot dokonujàcy
zakupu wyrobów, o których mowa
w ust. 1, który:

1) zu˝ywa wyroby, o których mowa
w ust. 1, na cele inne ni˝ do nap´du
pojazdów samochodowych i który z∏o-
˝y oÊwiadczenie, ˝e gaz p∏ynny nie b´-
dzie przeznaczony do nap´du pojaz-
dów samochodowych; oÊwiadczenie
powinno byç z∏o˝one na fakturze VAT
lub na dowodzie dostawy;

2) dokonuje odsprzeda˝y wyrobów,
o których mowa w ust. 1, podmiotowi,
o którym mowa w pkt 1.

4. W przypadku sprzeda˝y wyrobów, o któ-
rych mowa w ust. 1, podmiotowi dokonu-
jàcemu ich odsprzeda˝y podmiotowi,
o którym mowa w ust. 3 pkt 1, zwolnienie
od akcyzy ma zastosowanie pod warun-
kiem, ˝e:

1) podmiot dokonujàcy odsprzeda˝y z∏o-
˝y oÊwiadczenie, ˝e gaz p∏ynny zosta-
nie odsprzedany podmiotowi, o któ-
rym mowa w ust. 3 pkt 1, wy∏àcznie na
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cele uprawniajàce do zastosowania
zwolnienia;

2) podmiot dokonujàcy odsprzeda˝y po-
siada zaÊwiadczenie, o którym mowa
w art. 27 ust. 3 ustawy, wydane przez
w∏aÊciwego naczelnika urz´du celnego
potwierdzajàce zamówienie odbioru
gazu p∏ynnego z zastosowaniem pro-
cedury zawieszenia poboru akcyzy;
w∏aÊciwy naczelnik urz´du celnego po-
twierdza zamówienie po przedstawie-
niu przez podmiot zaÊwiadczenia w∏a-
Êciwych organów podatkowych o nie-
zaleganiu z p∏atnoÊcià podatku od to-
warów i us∏ug oraz akcyzy;

3) podmiot dokonujàcy odsprzeda˝y z∏o-
˝y zabezpieczenie akcyzowe zgodnie
z art. 43 ustawy;

4) sprzeda˝ gazu p∏ynnego podmiotowi
dokonujàcemu odsprzeda˝y nastàpi
z zastosowaniem procedury zawiesze-
nia poboru akcyzy, o której mowa
w art. 26 ust. 1 pkt 3 ustawy, oraz na
warunkach okreÊlonych w przepisach
dotyczàcych procedury zawieszenia
poboru akcyzy i jej dokumentowania;

5) podmiot dokonujàcy odsprzeda˝y b´-
dzie prowadzi∏ ewidencj´ pozwalajàcà
na okreÊlenie iloÊci i sposobu przezna-
czenia zwolnionych wyrobów akcyzo-
wych;

6) gaz p∏ynny zostanie dostarczony przez
podmiot dokonujàcy odsprzeda˝y do
zbiorników podmiotu, o którym mowa
w ust. 3 pkt 1, przeznaczonych do po-
boru gazu p∏ynnego wy∏àcznie na inne
cele ni˝ do nap´du pojazdów samo-
chodowych;

7) podmiot dokonujàcy odsprzeda˝y uzy-
ska od podmiotu, o którym mowa
w ust. 3 pkt 1, oÊwiadczenie, ˝e gaz
p∏ynny nie b´dzie przeznaczony do na-
p´du pojazdów samochodowych;

8) podmiot dokonujàcy odsprzeda˝y
przeka˝e do w∏aÊciwego naczelnika
urz´du celnego, w terminie do dnia 25
miesiàca nast´pujàcego po miesiàcu,
w którym powsta∏ obowiàzek podatko-
wy, miesi´czne zestawienia otrzyma-
nych oÊwiadczeƒ; oÊwiadczenia zawie-
rajàce informacje, o których mowa
w ust. 8, b´dà dost´pne u podatnika
w celu kontroli.

5. Zwolnienie wyrobów, o których mowa
w ust. 1, ma zastosowanie równie˝ do im-
portu i nabycia wewnàtrzwspólnotowego
pod warunkiem, ˝e:

1) importer przy dokonaniu zg∏oszenia
celnego oraz podmiot dokonujàcy na-
bycia wewnàtrzwspólnotowego z∏o˝y
w∏aÊciwemu naczelnikowi urz´du cel-

nego oÊwiadczenie, ˝e gaz p∏ynny nie
b´dzie przeznaczony do nap´du pojaz-
dów samochodowych;

2) importer oraz podmiot dokonujàcy na-
bycia wewnàtrzwspólnotowego posia-
da zaÊwiadczenie, o którym mowa
w art. 27 ust. 3 ustawy, wydane przez
w∏aÊciwego naczelnika urz´du celnego
potwierdzajàce zamówienie odbioru
gazu p∏ynnego z zastosowaniem pro-
cedury zawieszenia poboru akcyzy;
w∏aÊciwy naczelnik urz´du celnego po-
twierdza zamówienie po przedstawie-
niu przez podmiot zaÊwiadczenia w∏a-
Êciwych organów podatkowych o nie-
zaleganiu z p∏atnoÊcià podatku od to-
warów i us∏ug oraz akcyzy;

3) nabycie gazu p∏ynnego przez importe-
ra oraz podmiot dokonujàcy nabycia
wewnàtrzwspólnotowego nastàpi z za-
stosowaniem procedury zawieszenia
poboru akcyzy, o której mowa w art. 26
ust. 1 pkt 3 ustawy, oraz  na warunkach
okreÊlonych w przepisach dotyczàcych
procedury zawieszenia poboru akcyzy
i jej dokumentowania;

4) importer oraz podmiot dokonujàcy na-
bycia wewnàtrzwspólnotowego pro-
wadzi ewidencj´ pozwalajàcà na okre-
Êlenie iloÊci i sposobu wykorzystania
zwolnionych wyrobów akcyzowych;

5) nabywca z∏o˝y importerowi lub pod-
miotowi dokonujàcemu nabycia we-
wnàtrzwspólnotowego oÊwiadczenie,
˝e nabywany gaz p∏ynny nie b´dzie
przeznaczony do nap´du pojazdów sa-
mochodowych;

6) importer oraz podmiot dokonujàcy na-
bycia wewnàtrzwspólnotowego prze-
ka˝e do w∏aÊciwego naczelnika urz´du
celnego, w terminie do dnia 25 miesià-
ca nast´pujàcego po miesiàcu, w któ-
rym powsta∏ obowiàzek podatkowy,
miesi´czne zestawienia otrzymanych
oÊwiadczeƒ; oÊwiadczenia zawierajàce
informacje, o których mowa w ust. 8,
b´dà dost´pne u podatnika w celu
kontroli;

7) importer oraz podmiot dokonujàcy na-
bycia wewnàtrzwspólnotowego posia-
dajà status prowadzàcego sk∏ad po-
datkowy lub korzystajà ze sk∏adu po-
datkowego innego podmiotu na pod-
stawie umowy najmu, dzier˝awy lub
innych umów o podobnym charakte-
rze.

6. Importer, podmiot dokonujàcy nabycia
wewnàtrzwspólnotowego lub sprzedaw-
ca jest obowiàzany w przypadku sprzeda-
˝y:

1) osobom prawnym, jednostkom orga-
nizacyjnym nieposiadajàcym osobo-
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woÊci prawnej oraz osobom fizycznym
prowadzàcym dzia∏alnoÊç gospodar-
czà — do uzyskania od nabywcy
oÊwiadczenia, ˝e gaz p∏ynny nie b´dzie
przeznaczony do nap´du pojazdów sa-
mochodowych; oÊwiadczenie to mo˝e
byç z∏o˝one na wystawionej fakturze
VAT, a je˝eli jest sk∏adane odr´bnie,
powinno zawieraç dat´ z∏o˝enia
oÊwiadczenia oraz powinno byç do∏à-
czone do kopii faktury VAT;

2) osobom fizycznym nieprowadzàcym
dzia∏alnoÊci gospodarczej — do uzy-
skania od nabywcy oÊwiadczenia, ˝e
gaz p∏ynny nie b´dzie przeznaczony do
nap´du pojazdów samochodowych;
oÊwiadczenie to powinno byç do∏àczo-
ne do kopii paragonu lub kopii innego
dokumentu sprzeda˝y wystawionego
nabywcy, a w przypadku braku takiej
mo˝liwoÊci sprzedawca jest obowiàza-
ny wpisaç na oÊwiadczeniu numer
i dat´ wystawienia dokumentu po-
twierdzajàcego t´ sprzeda˝.

7. OÊwiadczenie, o którym mowa w ust. 5
pkt 1 i ust. 4 pkt 1, powinno zawieraç co
najmniej:

1) nazw´ oraz adres podmiotu sk∏adajà-
cego oÊwiadczenie oraz jego NIP;

2) iloÊç zakupionego na terytorium kraju,
w innym paƒstwie cz∏onkowskim lub
w paƒstwie trzecim wyrobu oraz jego
symbol PKWiU i kod CN;          

3) wskazanie celu, na który zostanie prze-
znaczony wyrób zakupiony w kraju,
nabyty w innym paƒstwie cz∏onkow-
skim lub pochodzàcy z importu;

4) dat´ i miejsce sporzàdzenia oÊwiad-
czenia oraz podpis osoby sk∏adajàcej
oÊwiadczenie.

8. OÊwiadczenie, o którym mowa w ust. 3
pkt 1, ust. 4 pkt 7 i ust. 5 pkt 5, powinno
zawieraç co najmniej:

1) imi´ i nazwisko nabywcy, PESEL oraz
NIP;

2) adres zamieszkania nabywcy;

3) okreÊlenie iloÊci nabywanego gazu
p∏ynnego;

4) okreÊlenie iloÊci, rodzaju i typu posia-
danych urzàdzeƒ grzewczych oraz
miejsca (adresu), gdzie znajdujà si´
urzàdzenia, je˝eli jest ono inne ni˝ ad-
res wymieniony w pkt 2;

5) dat´ i miejsce sporzàdzenia oÊwiad-
czenia oraz podpis osoby sk∏adajàcej
oÊwiadczenie.

§ 16. 1. Zwalnia si´ od akcyzy benzyny specjalne
oznaczone symbolem PKWiU 23.20.13-
-00.2 oraz obj´te kodami CN 2710 11 21

i CN 2710 11 25, w przypadku, gdy sà zu-
˝ywane do innych celów ni˝ nap´dowe,
opa∏owe, do produkcji paliw silnikowych
lub olejów opa∏owych.

2. Zwolnienie, o którym mowa w ust. 1,
przys∏uguje podmiotowi dokonujàcemu
sprzeda˝y wyrobów okreÊlonych
w ust. 1, wykorzystywanych do celów,
o których mowa w ust. 1, dokonywanej
ze sk∏adu podatkowego na terytorium
kraju uprawnionemu nabywcy lub doko-
nywanej przez podmiot, o którym mowa
w ust. 3 pkt 2.

3. Uprawnionym nabywcà, o którym mowa
w ust. 2, jest podmiot dokonujàcy zaku-
pu wyrobów, o których mowa w ust. 1,
który:

1) wykorzystuje je do innych celów ni˝
nap´dowe, opa∏owe, do produkcji pa-
liw silnikowych lub olejów opa∏owych
i z∏o˝y oÊwiadczenie stwierdzajàce, ˝e
nabywane wyroby zostanà zu˝yte na
w∏asne potrzeby do celów obj´tych
zwolnieniem lub

2) dokonuje odsprzeda˝y tych wyrobów
podmiotom, o których mowa w pkt 1.

4. W przypadku sprzeda˝y wyrobów, o któ-
rych mowa w ust. 1, podmiotowi dokonu-
jàcemu ich odsprzeda˝y, zwolnienie ma
zastosowanie pod warunkiem, ˝e: 

1) podmiot dokonujàcy odsprzeda˝y wy-
robów, o których mowa w ust. 1, do∏à-
czy do zamówienia z∏o˝onego sprze-
dawcy oÊwiadczenie stwierdzajàce, ˝e
zakupione wyroby zostanà odsprzeda-
ne lub zu˝yte wy∏àcznie na cele upraw-
niajàce do zastosowania zwolnienia;

2) podmiot, o którym mowa w pkt 1, po-
siada zaÊwiadczenie, o którym mowa
w art. 27 ust. 3 ustawy, wydane przez
w∏aÊciwego naczelnika urz´du celne-
go, potwierdzajàce zamówienie na od-
biór wyrobów, o których mowa
w ust. 1, z zastosowaniem procedury
zawieszenia poboru akcyzy; w∏aÊciwy
naczelnik urz´du celnego potwierdza
zamówienie po przedstawieniu przez
podmiot zaÊwiadczeƒ w∏aÊciwych or-
ganów podatkowych o niezaleganiu
z p∏atnoÊcià podatku od towarów
i us∏ug oraz akcyzy;

3) sprzeda˝ wyrobów, o których mowa
w ust. 1, podmiotowi, o którym mowa
w ust. 3 pkt 2, nastàpi z zastosowa-
niem procedury zawieszenia poboru
akcyzy zgodnie z art. 26 ust. 1 pkt 3
ustawy, na podstawie administracyj-
nego dokumentu towarzyszàcego i po
z∏o˝eniu przez podmiot, o którym mo-
wa w pkt 1, zabezpieczenia akcyzowe-
go, o którym mowa w art. 43 ust. 1
ustawy;
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4) podmiot, o którym mowa w pkt 1, po-
twierdzi na trzeciej karcie administra-
cyjnego dokumentu towarzyszàcego
otrzymanie wyrobów, o których mowa
w ust. 1, i zwróci jà niezw∏ocznie pro-
wadzàcemu sk∏ad podatkowy, od któ-
rego naby∏ wyroby akcyzowe zharmo-
nizowane; 

5) podmiot, o którym mowa w pkt 1, pro-
wadzi ewidencj´ pozwalajàcà na okre-
Êlenie iloÊci i sposobu przeznaczenia
zwolnionych wyrobów;

6) podmiot, o którym mowa w ust. 3
pkt 1, nabywajàcy wyroby, o których
mowa w ust. 1, od podmiotu, o którym
mowa w pkt 1, z∏o˝y oÊwiadczenie, ˝e
nabywane wyroby zostanà zu˝yte do
celów uprawniajàcych do zwolnienia.

5. Zwolnienie, o którym mowa w ust. 1, ma
zastosowanie do importu i nabycia we-
wnàtrzwspólnotowego, je˝eli:

1) importer przy dokonaniu zg∏oszenia
celnego oraz podmiot dokonujàcy na-
bycia wewnàtrzwspólnotowego z∏o˝y
w∏aÊciwemu naczelnikowi urz´du cel-
nego oÊwiadczenie, ˝e wyroby, o któ-
rych mowa w ust. 1, b´dà przeznaczo-
ne do innych celów ni˝ nap´dowe,
opa∏owe, do produkcji paliw silniko-
wych lub olejów opa∏owych;

2) importer oraz podmiot dokonujàcy na-
bycia wewnàtrzwspólnotowego posia-
da zaÊwiadczenie, o którym mowa
w art. 27 ust. 3 ustawy, wydane przez
w∏aÊciwego naczelnika urz´du celnego
potwierdzajàce zamówienie odbioru
benzyn specjalnych z zastosowaniem
procedury zawieszenia poboru akcyzy;
w∏aÊciwy naczelnik urz´du celnego po-
twierdza zamówienie po przedstawie-
niu przez podmiot zaÊwiadczenia w∏a-
Êciwych organów podatkowych o nie-
zaleganiu z p∏atnoÊcià podatku od to-
warów i us∏ug oraz akcyzy;

3) nabycie wyrobów, o których mowa
w ust. 1, nastàpi z zastosowaniem pro-
cedury zawieszenia poboru akcyzy,
o której mowa w art. 26 ust. 1 pkt 3
ustawy, oraz  na warunkach okreÊlo-
nych w przepisach dotyczàcych proce-
dury zawieszenia poboru akcyzy i jej
dokumentowania;

4) importer oraz podmiot dokonujàcy na-
bycia wewnàtrzwspólnotowego pro-
wadzi ewidencj´ pozwalajàcà na okre-
Êlenie iloÊci i sposobu wykorzystania
zwolnionych wyrobów akcyzowych;

5) nabywca z∏o˝y oÊwiadczenie, ˝e naby-
wane wyroby nie b´dà przeznaczone
do celów nap´dowych, opa∏owych, do
produkcji paliw silnikowych lub olejów
opa∏owych;

6) importer oraz podmiot dokonujàcy na-
bycia wewnàtrzwspólnotowego prze-
ka˝e do w∏aÊciwego naczelnika urz´du
celnego, w terminie do dnia 25 miesià-
ca nast´pujàcego po miesiàcu, w któ-
rym powsta∏ obowiàzek podatkowy,
miesi´czne zestawienia otrzymanych
oÊwiadczeƒ; oÊwiadczenia zawierajàce
informacje, o których mowa w ust. 8,
b´dà dost´pne u podatnika w celu
kontroli;

7) importer oraz podmiot dokonujàcy na-
bycia wewnàtrzwspólnotowego posia-
dajà status prowadzàcego sk∏ad po-
datkowy lub korzystajà ze sk∏adu po-
datkowego innego podmiotu na pod-
stawie umowy najmu, dzier˝awy lub
innych umów o podobnym charakte-
rze.

6. Przepisy ust. 3 pkt 1 i ust. 4 pkt 6 w zakre-
sie sk∏adanych oÊwiadczeƒ nie majà za-
stosowania do sprzeda˝y benzyn specjal-
nych, o których mowa w ust. 1, w opako-
waniach jednostkowych.

7. OÊwiadczenie, o którym mowa w ust. 4
pkt 1 i ust. 5 pkt 1, powinno zawieraç co
najmniej:

1) nazw´ oraz adres podmiotu sk∏adajà-
cego oÊwiadczenie oraz jego NIP;

2) iloÊç zakupionego na terytorium kraju,
w innym paƒstwie cz∏onkowskim lub
w paƒstwie trzecim wyrobu oraz jego
symbol PKWiU i kod CN;

3) wskazanie celu, na który zostanie prze-
znaczony wyrób zakupiony w kraju,
nabyty w innym paƒstwie cz∏onkow-
skim lub pochodzàcy z importu;

4) dat´ i miejsce sporzàdzenia oÊwiad-
czenia oraz podpis osoby sk∏adajàcej
oÊwiadczenie.

8. OÊwiadczenie, o którym mowa w ust. 3
pkt 1, ust. 4 pkt 6 i ust. 5 pkt 5, powinno
zawieraç co najmniej:

1) w przypadku osób fizycznych — imi´
i nazwisko nabywcy oraz jego PESEL
i NIP, a w pozosta∏ych przypadkach —
nazw´ i siedzib´ podmiotu oraz jego
NIP;

2) okreÊlenie miejsca zu˝ycia wyrobów;

3) okreÊlenie iloÊci nabywanych wyro-
bów;

4) okreÊlenie celu, do którego zostanà
wykorzystane;

5) dat´ i miejsce sporzàdzenia oÊwiad-
czenia oraz podpis osoby sk∏adajàcej
oÊwiadczenie.”;

8) po § 16 dodaje si´ § 16a w brzmieniu: 

„§ 16a. 1. Zwalnia si´ od akcyzy naft´ oznaczonà
symbolem PKWiU 23.20.14-00.90 i ko-

Dziennik Ustaw Nr 181 — 12622 — Poz. 1875



dem CN 2710 19 25, w przypadku gdy
jest przeznaczona do celów oÊwietlenio-
wych, kosmetycznych lub jako zmywacz
antykorozyjny.

2. Przepisy § 16 ust. 2—8 stosuje si´ odpo-
wiednio.”;

9) w § 17 pkt 2 i 3 otrzymujà brzmienie:

„2) olejów nap´dowych wytwarzanych z udzia∏em
minimum 10 % komponentu uzyskanego
w wyniku przerobu odpadów z tworzyw
sztucznych na specjalistycznych instalacjach
do katalitycznego przerobu tych tworzyw,
w cz´Êci odpowiadajàcej kwocie 300,00 z∏ od
ka˝dego 1 000 l tych paliw, pod warunkiem
niestosowania zwolnieƒ, o których mowa
w § 12 ust. 1 pkt 2; zwolnienie dotyczy pod-
miotów przerabiajàcych rop´ naftowà oraz
produkujàcych paliwa silnikowe; 

3) benzyn silnikowych etylizowanych i nieetylizo-
wanych wytworzonych z udzia∏em minimum
5 % komponentu uzyskanego w wyniku przero-
bu odpadów z tworzyw sztucznych na specjali-
stycznych instalacjach do katalitycznego prze-
robu tych tworzyw, w cz´Êci odpowiadajàcej
kwocie 180,00 z∏ od ka˝dego 1 000 l tych paliw,
pod warunkiem niestosowania zwolnieƒ, o któ-
rych mowa w § 12 ust. 1 pkt 2; zwolnienie do-
tyczy podmiotów przerabiajàcych rop´ nafto-
wà oraz produkujàcych paliwa silnikowe;”;

10) w § 18:

a) w ust. 1: 

— pkt 5 otrzymuje brzmienie:

„5) u˝ywany do produkcji olejków eterycz-
nych, mieszanin substancji zapacho-
wych, stosowanych do wytwarzania arty-
ku∏ów spo˝ywczych i napojów bezalko-
holowych o zawartoÊci alkoholu nieprze-
kraczajàcej 1,2 % obj´toÊci;”,

— pkt  9 otrzymuje brzmienie:

„9) u˝ywany do celów medycznych w szpita-
lach, aptekach i zak∏adach opieki zdro-
wotnej, pod warunkiem ˝e b´dzie stoso-
wany wy∏àcznie:

a) przy czynnoÊciach leczniczych lub do
zabiegów dezynfekcyjnych powierzch-
ni i przedmiotów majàcych bezpoÊred-
ni kontakt z pacjentem,

b) do wytwarzania leków recepturowych
w aptekach;”;

b) po ust. 1 dodaje si´ ust. 1a i 1b w brzmieniu:

„1a. Zwolnienia, o których mowa w ust. 1
pkt 3—8 i 10, stosuje si´ równie˝ do innych
napojów alkoholowych ni˝ alkohol etylowy.

1b. Zwalnia si´ od akcyzy olejki eteryczne,
mieszaniny substancji zapachowych, za-
wierajàce  w swym sk∏adzie alkohol etylo-
wy, stosowane do produkcji artyku∏ów

spo˝ywczych i napojów bezalkoholowych
o zawartoÊci alkoholu nieprzekraczajàcej
1,2 % obj´toÊci.”,

c) po ust. 2 dodaje si´ ust. 2a w brzmieniu:

„2a. Warunki okreÊlone w ust. 2 stosuje si´ od-
powiednio do zwolnieƒ, o których mowa
w ust. 1a i 1b.”,

d) po ust. 4 dodaje si´ ust. 5 w brzmieniu:

„5. Przepisów ust. 2—4 nie stosuje si´ do alko-
holu etylowego ska˝onego przeznaczonego
na cele specjalne okreÊlone w odr´bnych
przepisach, w jednostkach podleg∏ych, pod-
porzàdkowanych lub nadzorowanych przez
Ministra Obrony Narodowej, w Policji, Paƒ-
stwowej Stra˝y Po˝arnej, Stra˝y Granicznej,
podleg∏ych ministrowi w∏aÊciwemu do
spraw wewn´trznych oraz w jednostkach
organizacyjnych Agencji Bezpieczeƒstwa
Wewn´trznego i Agencji Wywiadu.”;

11) w § 19:

a) w ust. 1 dodaje si´ pkt 5 w brzmieniu:

„5) sprzeda˝ alkoholu etylowego pochodzàcego
z przepadku, dokonywanà przez uprawnio-
ne organy szpitalom, aptekom i zak∏adom
opieki zdrowotnej, pod warunkiem, o któ-
rym mowa w § 18 ust. 1 pkt 9.”,

b) po ust. 5 dodaje si´ ust. 6 w brzmieniu:

„6. Zwolnienie, o którym mowa w ust. 1 pkt 5,
ma zastosowanie pod warunkiem, ˝e pod-
miot uprawniony do zwolnienia uzyska od
nabywcy oÊwiadczenie o przeznaczeniu al-
koholu etylowego do celów, o których mo-
wa w ust. 1 pkt 5.”;

12) w § 21 ust. 5 otrzymuje brzmienie:

„5. W przypadku gdy w roku podatkowym b´dà-
cym równoczeÊnie rokiem rozpocz´cia dzia∏al-
noÊci, podatnik przekroczy zadeklarowane
w oÊwiadczeniu, o którym mowa w ust. 4 pkt 1,
limity iloÊciowe sprzeda˝y piwa, do ca∏oÊci
sprzeda˝y piwa w danym roku stosuje si´
stawk´ akcyzy dla piwa okreÊlonà w ustawie,
bez mo˝liwoÊci obni˝enia nale˝nej kwoty akcy-
zy o kwot´ przys∏ugujàcego zwolnienia.”; 

13) po § 22 dodaje si´ § 22a—22c w brzmieniu:

„§ 22a. 1. Zwalnia si´ od akcyzy sprzeda˝ wyro-
bów tytoniowych oznaczonych odpo-
wiednio symbolami PKWiU 16.00.11
i 16.00.12-30 oraz kodami CN 2402
i 2403 10, pochodzàcych z przepadku
tych wyrobów, dokonywanà przez
uprawnione organy prowadzàcemu
sk∏ad podatkowy, z przeznaczeniem do
dalszego przerobu tych wyrobów
w sk∏adzie podatkowym.

2. Zwolnienie, o którym mowa w ust. 1,
ma zastosowanie pod warunkiem, ˝e
podmiot uprawniony do zwolnienia uzy-
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ska od nabywcy oÊwiadczenie o prze-
znaczeniu wyrobów tytoniowych do ce-
lów, o których mowa w ust. 1.

§ 22b. 1. Zwalnia si´ od akcyzy sprzeda˝ napo-
jów alkoholowych i wyrobów tytonio-
wych nabywanych przez osoby podró-
˝ujàce do paƒstw trzecich, w sklepach
wolnoc∏owych usytuowanych na tere-
nie wolnych obszarów celnych lub sk∏a-
dów wolnoc∏owych w portach lotni-
czych lub portach morskich zlokalizo-
wanych na przejÊciach granicznych.

2. Zwolnienie, o którym mowa w ust. 1, re-
alizowane jest przez zwrot kwoty akcyzy.

3. Zwolnienie, o którym mowa w ust. 1,
ma zastosowanie pod warunkiem, ˝e:

1) wyroby, o których mowa w ust. 1, zo-
stanà sprzedane podró˝nym, w od-
niesieniu do których dokonano
sprawdzenia, ˝e ich portem przezna-
czenia jest port na terytorium paƒ-
stwa trzeciego;

2) sprzedawca prowadzi dokumentacj´
handlowà pozwalajàcà na okreÊlenie
wyrobów akcyzowych zharmonizo-
wanych sprzedawanych osobom po-
dró˝ujàcym do paƒstw trzecich;

3) sprzedawca wyodr´bni na terenie
sklepu wyroby akcyzowe, przezna-
czone do sprzeda˝y podró˝nym uda-
jàcym si´ do paƒstw trzecich, od in-
nych wyrobów. 

4. Dokumentacja, o której mowa w ust. 3
pkt 2, powinna zawieraç co najmniej:

1) numer biletu nabywcy;

2) numer lotu lub rejsu nabywcy;

3) informacj´ o porcie przeznaczenia
nabywcy; 

4) nazw´, iloÊç i cen´ wyrobu akcyzo-
wego zharmonizowanego.

§ 22c. 1. Zwalnia si´ od akcyzy napoje alkoholo-
we i wyroby tytoniowe dostarczane ze
sk∏adu podatkowego na terytorium kra-
ju na pok∏ady samolotów, statków oraz
promów morskich pod warunkiem, ˝e
sà rozdawane lub sprzedawane do bez-
poÊredniej konsumpcji przez podró˝-
nych podczas trwania podró˝y w rej-
sach mi´dzynarodowych.

2. Zwolnienie, o którym mowa w ust. 1,
ma zastosowanie pod warunkiem, ˝e;

1) nabywca z∏o˝y sprzedawcy oÊwiad-
czenie, ˝e nabywane wyroby akcyzo-
we b´dà przeznaczone wy∏àcznie do
bezpoÊredniej konsumpcji przez po-
dró˝nych podczas trwania podró˝y;

2) sprzeda˝ lub rozdanie wyrobów akcy-
zowych podró˝nym nastàpi podczas

trwania podró˝y i opakowania jed-
nostkowe wyrobów akcyzowych
sprzedawanych lub rozdawanych po-
dró˝nym zostanà otwarte podczas
rozdawania lub sprzeda˝y.

3. Zwolnienie, o którym mowa w ust. 1,
ma zastosowanie do importu, w przy-
padku wyrobów obj´tych zawieszajàcà
procedurà celnà i wprowadzonych do
sk∏adu celnego podmiotu uprawnione-
go do zastosowania zwolnienia.”;

14) w § 28:

a) w ust. 1 uchyla si´ pkt 5,

b) ust. 2 otrzymuje brzmienie:

„2. Warunków, o których mowa w ust. 1 pkt 2
i 3, nie stosuje si´ do cz∏onków s∏u˝by zagra-
nicznej i ˝o∏nierzy zawodowych wyznaczo-
nych do pe∏nienia zawodowej s∏u˝by woj-
skowej poza granicami kraju, je˝eli przed-
stawià dokumenty potwierdzajàce zatrud-
nienie w placówce zagranicznej Rzeczypo-
spolitej Polskiej lub oddelegowanie do pe∏-
nienia zawodowej s∏u˝by wojskowej poza
granicami kraju, w przypadku gdy nie istnie-
je mo˝liwoÊç zarejestrowania w kraju samo-
chodów u˝ywanych przez te podmioty
w paƒstwach cz∏onkowskich, z których po-
wracajà.”;

15) w § 29:

a) ust. 2 otrzymuje brzmienie:

„2. Warunek, o którym mowa w ust. 1 pkt 2
lit. e, uwa˝a si´ za spe∏niony, je˝eli samo-
chód osobowy posiada urz´dowy znak reje-
stracyjny paƒstwa cz∏onkowskiego, w któ-
rym zosta∏ zarejestrowany, z wy∏àczeniem
tymczasowych znaków rejestracyjnych.
W przypadku samochodów zarejestrowa-
nych w paƒstwie cz∏onkowskim, w którym
wydanie urz´dowych znaków rejestracyj-
nych nie jest konieczne, u˝ytkownik powi-
nien  wykazaç w inny sposób, ˝e podatek zo-
sta∏ zap∏acony.”,

b) ust. 4 otrzymuje brzmienie:

„4. W przypadku, o którym mowa w ust. 1, w∏a-
Êciwy naczelnik urz´du celnego wydaje na
wniosek zainteresowanego podmiotu za-
Êwiadczenie stwierdzajàce zwolnienie od ak-
cyzy.”;

16) w § 30 po ust. 1 dodaje si´ ust. 1a w brzmieniu:

„1a. Przepisu ust. 1 pkt 1, w zakresie wymogu
okresu u˝ywania samochodów osobowych,
nie stosuje si´ do cz∏onków s∏u˝by zagranicz-
nej i ˝o∏nierzy zawodowych wyznaczonych do
pe∏nienia zawodowej s∏u˝by wojskowej poza
granicami kraju, je˝eli przedstawià dokumen-
ty potwierdzajàce zatrudnienie w placówce
zagranicznej Rzeczypospolitej Polskiej lub od-
delegowanie do pe∏nienia zawodowej s∏u˝by
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wojskowej poza granicami kraju, w przypad-
ku gdy nie istnieje mo˝liwoÊç zarejestrowania
w kraju samochodów u˝ywanych przez te
podmioty w paƒstwach, z których powraca-
jà.”;

17) w § 31:

a) w ust. 3 wyrazy „Êrodek transportu” zast´puje
si´ wyrazami „pojazd samochodowy”,

b) w ust. 5 w pkt 3 po wyrazie „transportu” doda-
je si´ przecinek;

18) po § 31 dodaje si´ § 31a w brzmieniu:

„§ 31a. 1. Zwalnia si´ od akcyzy paliwa silnikowe
przywo˝one z terytorium innego paƒ-
stwa cz∏onkowskiego: 

1) w standardowych zbiornikach han-
dlowych pojazdów samochodowych,
w rozumieniu § 31 ust. 5, przeznaczo-
ne do u˝ycia do nap´du tych pojaz-
dów;

2) w pojemnikach specjalnego przezna-
czenia, o których mowa w § 31 ust. 6,
przeznaczone do nap´du pojazdów
samochodowych, w których sà za-
montowane. 

2. Przepisy § 31 ust. 7 i 8 stosuje si´ odpo-
wiednio.”;

19) po § 37 dodaje si´ § 37a i 37b w brzmieniu:

„§ 37a. 1. Zwalnia si´ od akcyzy znajdujàce si´ na
terytorium kraju przedstawicielstwa dy-
plomatyczne i urz´dy konsularne oraz
cz∏onków personelu tych przedstawi-
cielstw i urz´dów, a tak˝e inne osoby
zrównane z nimi na podstawie ustaw,
umów lub zwyczajów mi´dzynarodo-
wych w przypadku nabycia wewnàtrz-
wspólnotowego lub przywozu wcze-
Êniej u˝ywanych przez te podmioty
w paƒstwie cz∏onkowskim samocho-
dów osobowych pod warunkiem, ˝e:

1) samochód osobowy jest przeznaczo-
ny do u˝ytku:

a) s∏u˝bowego przedstawicielstwa
dyplomatycznego,

b) osobistego cz∏onka personelu
przedstawicielstwa;

2) liczba posiadanych samochodów
osobowych:

a) dla celów s∏u˝bowych — jest uza-
sadniona potrzebami przedstawi-
cielstwa, z uwzgl´dnieniem liczeb-
noÊci personelu,

b) dla celów prywatnych — wynosi
dwa samochody dla cz∏onka per-
sonelu przedstawicielstwa z rodzi-
nà oraz jeden samochód dla cz∏on-
ka personelu przedstawicielstwa
bez rodziny.

2. Samochodów osobowych zwolnionych
od akcyzy nie mo˝na sprzedaç, wynajàç
lub oddaç do korzystania na podstawie
umowy o podobnym charakterze przez
okres trzech lat, liczàc od daty nabycia
lub przywozu wczeÊniej u˝ywanych
w paƒstwie cz∏onkowskim przez pod-
mioty, o których mowa w ust. 1, samo-
chodów osobowych. 

3. Sprzeda˝, najem lub oddanie do korzy-
stania na podstawie umowy o podob-
nym charakterze samochodu osobowe-
go w trakcie okresu, o którym mowa
w ust. 2, powoduje powstanie obowiàz-
ku podatkowego, z wyjàtkiem sytuacji,
gdy sprzeda˝, najem lub oddanie do ko-
rzystania na podstawie umowy o po-
dobnym charakterze nastàpi wy∏àcznie
podmiotom, o których mowa w ust.1.

§ 37b. Na zasadzie wzajemnoÊci zwalnia si´ od
podatku akcyzowego import samochodów
osobowych przeznaczonych do u˝ytku
przedstawicielstw dyplomatycznych i urz´-
dów konsularnych oraz cz∏onków persone-
lu tych przedstawicielstw i urz´dów, a tak-
˝e innych osób zrównanych z nimi na pod-
stawie ustaw, umów lub zwyczajów mi´-
dzynarodowych pod warunkiem nieodst´-
powania tych samochodów przez okres
3 lat, od dnia dopuszczenia do obrotu, in-
nym podmiotom ni˝ wymienione.”;

20) w § 39 w ust. 1 pkt 1 otrzymuje brzmienie:

„1) Naczelnika Urz´du Celnego I w Warszawie lub
Naczelnika Urz´du Celnego w Gdyni — w przy-
padku nabycia wewnàtrzwspólnotowego do-
konywanego przez si∏y zbrojne Paƒstwa wysy-
∏ajàcego;”;

21) w § 42 w ust. 2 pkt 2 otrzymuje brzmienie:

„2) Naczelnikowi Urz´du Celnego w Gdyni —
w przypadku zakupów dokonywanych przez
Dowódc´ Marynarki Wojennej lub upowa˝nio-
nego przez niego dowódc´ wojskowej jednost-
ki bud˝etowej”;

22) po § 50 dodaje si´ § 50a—50c w brzmieniu:

„§ 50a. 1. Zwalnia si´ od akcyzy eksport wyrobów
akcyzowych niezharmonizowanych, od
których akcyza zosta∏a zap∏acona na te-
rytorium kraju. Zwolnienie jest realizo-
wane przez zwrot kwoty zap∏aconej ak-
cyzy.

2. Zwolnienie, o którym mowa w ust. 1,
przys∏uguje podmiotowi, który:

1) dokona∏ zap∏aty akcyzy za wyroby ak-
cyzowe niezharmonizowane na tery-
torium kraju;

2) dokona∏ eksportu wyrobów akcyzo-
wych niezharmonizowanych;

3) posiada dokument zg∏oszenia celne-
go potwierdzajàcy wywóz wyrobów
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z terytorium kraju poza obszar celny
Wspólnoty Europejskiej.

3. Zwrot zap∏aconej kwoty akcyzy nast´pu-
je na pisemny wniosek podatnika, który
jest sk∏adany do w∏aÊciwego naczelnika
urz´du celnego w ciàgu roku od dnia
dokonania eksportu.

4. Do wniosku, o którym mowa w ust. 3,
do∏àcza si´:
1) dokumenty potwierdzajàce zap∏at´

akcyzy na terytorium kraju;
2) dokument zg∏oszenia celnego po-

twierdzony przez graniczny urzàd cel-
ny;

3) faktury i inne dokumenty potwierdza-
jàce dokonanie eksportu;

4) informacj´ o numerze rachunku ban-
kowego, na który ma zostaç dokona-
ny zwrot zap∏aconej akcyzy.

5. ¸àczna kwota wnioskowanego jednora-
zowo zwrotu akcyzy w ciàgu roku kalen-
darzowego w eksporcie wyrobów akcy-
zowych niezharmonizowanych nie mo-
˝e byç ni˝sza ni˝ równowartoÊç 100 eu-
ro wed∏ug kursu euro, o którym mowa
w § 2 ust. 2. 

6. W∏aÊciwy naczelnik urz´du celnego wy-
daje decyzj´ o uznanej kwocie zwrotu
akcyzy w eksporcie wyrobów akcyzo-
wych niezharmonizowanych i dokonuje
zwrotu tej kwoty w terminie 30 dni od
dnia z∏o˝enia wniosku, o którym mowa
w ust. 3, wraz z dokumentami, o których
mowa w ust. 4.

§ 50b. Zwalnia si´ od akcyzy wyroby akcyzowe
niezharmonizowane przywo˝one w baga-
˝u osobistym podró˝nego przybywajàce-
go z terytorium innego paƒstwa cz∏on-
kowskiego pod warunkiem, ˝e iloÊç tych
wyrobów nie wskazuje na ich handlowe
przeznaczenie, a ich ∏àczna wartoÊç nie
przekracza kwoty wyra˝onej w z∏otych od-
powiadajàcej równowartoÊci 175 euro.

§ 50c. 1. Zwolnienie realizowane przez zwrot
kwoty zap∏aconej akcyzy przys∏uguje
podmiotowi, który dostarcza do odbior-
ców w paƒstwach cz∏onkowskich wyro-
by akcyzowe zharmonizowane, o któ-
rych mowa w za∏àczniku do rozporzà-
dzenia Ministra Finansów z dnia
23 kwietnia 2004 r. w sprawie procedu-
ry zawieszenia poboru akcyzy i jej doku-
mentowania (Dz. U. Nr 89, poz. 849
i Nr 181, poz. 1876) pod warunkiem, ˝e
podmiot:
1) dokona∏ na terytorium kraju zap∏aty

akcyzy za wyroby akcyzowe zharmo-
nizowane i posiada dokumenty po-
twierdzajàce t´ zap∏at´;

2) dokona∏ dostawy wewnàtrzwspólno-
towej wyrobów akcyzowych zharmo-

nizowanych z zap∏aconà akcyzà zgod-
nie z zasadami okreÊlonymi w art. 54
ustawy;

3) posiada potwierdzenie, na trzeciej
karcie uproszczonego dokumentu to-
warzyszàcego lub kopii dokumentu
handlowego, o którym mowa
w art. 54 ust. 1 ustawy, otrzymania
przez odbiorc´ z paƒstwa cz∏onkow-
skiego wyrobów akcyzowych zhar-
monizowanych.

2. W przypadku, o którym mowa w ust. 1,
stosuje si´ § 3 i § 4 z wy∏àczeniem ust. 1
pkt 1 rozporzàdzenia Ministra Finansów
z dnia 14 kwietnia 2004 r. w sprawie
zwrotu akcyzy od wyrobów akcyzowych
zharmonizowanych (Dz. U. Nr 74,
poz. 674).”;

23) po § 51 dodaje si´ § 51a i 51b w brzmieniu:

„§ 51a. 1. Zwalnia si´ od akcyzy wyroby akcyzowe
nabyte lub wyprodukowane przed
dniem 1 maja 2004 r., od których zosta-
∏a zap∏acona akcyza przed tym dniem,
pod warunkiem wykorzystania lub od-
sprzeda˝y tych wyrobów na cele upraw-
niajàce do zastosowania zwolnienia,
okreÊlone w niniejszym rozporzàdzeniu.

2. Zwolnienie, o którym mowa w ust. 1,
jest realizowane przez zwrot kwoty za-
p∏aconej akcyzy.

3. Przepis ust. 1 stosuje si´ w przypadku,
gdy podmiot uprawniony do otrzyma-
nia zwrotu kwoty zap∏aconej akcyzy nie
zwi´kszy∏ kwoty naliczonego podatku
od towarów i us∏ug o kwot´ zap∏aconej
akcyzy.             

4. Zwrot zap∏aconej akcyzy nast´puje na
pisemny wniosek podatnika, z∏o˝ony do
w∏aÊciwego naczelnika urz´du celnego.

5. Do wniosku, o którym mowa w ust. 4,
do∏àcza si´:

1) oÊwiadczenie, ˝e wyroby akcyzowe
zosta∏y wykorzystane lub odsprzeda-
ne na cele uprawniajàce do zastoso-
wania zwolnienia;

2) orygina∏y faktur lub uwierzytelnione
kopie faktur stanowiàce podstaw´ do
obliczenia akcyzy podlegajàcej zwro-
towi;

3) wykaz wyrobów akcyzowych, których
dotyczy zwrot akcyzy;

4) dowód zap∏aty kwoty akcyzy wynika-
jàcej z faktur i z faktur korygujàcych,
a w przypadku dokumentów celnych
— kwot´ akcyzy wynikajàcà z tych
dokumentów;

5) numer rachunku bankowego, na któ-
ry ma zostaç dokonany zwrot zap∏a-
conej akcyzy.
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6. Po rozpatrzeniu wniosku, o którym mo-
wa w ust. 4, faktura lub dokument celny,
z którego wynikajà kwoty do zwrotu ak-
cyzy, podlega ostemplowaniu piecz´cià
w∏aÊciwego urz´du celnego oraz prze-
dziurkowaniu, w celu unikni´cia ponow-
nego ich u˝ycia.

7. Zwrotu akcyzy dokonuje w∏aÊciwy na-
czelnik urz´du celnego w terminie
90 dni od dnia z∏o˝enia wniosku, o któ-
rym mowa w ust. 4, na rachunek banko-
wy podatnika.

8. Po dokonaniu zwrotu akcyzy w∏aÊci-
wy naczelnik urz´du celnego zwraca
podmiotowi dokumenty okreÊlone
w ust. 5.

§ 51b. Przepisów § 28 ust. 1 pkt 2 i 3 oraz § 30
ust. 1 pkt 1 i 2 nie stosuje si´ w przypad-
ku samochodów osobowych nabytych
przed dniem 1 maja 2004 r. przez cz∏onków
s∏u˝by zagranicznej i ˝o∏nierzy zawodo-
wych wyznaczonych do pe∏nienia zawo-
dowej s∏u˝by wojskowej poza granicami
kraju, je˝eli przedstawià dokumenty po-
twierdzajàce zatrudnienie w placówce za-
granicznej Rzeczypospolitej Polskiej lub
oddelegowanie do pe∏nienia zawodowej
s∏u˝by wojskowej poza granicami kraju.”.

§ 2. Rozporzàdzenie wchodzi w ˝ycie z dniem og∏o-
szenia.

Minister Finansów: w z. P. Sawicki
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ROZPORZÑDZENIE MINISTRA FINANSÓW1)

z dnia 11 sierpnia 2004 r.

zmieniajàce rozporzàdzenie w sprawie procedury zawieszenia poboru akcyzy i jej dokumentowania 

Na podstawie art. 26 ust. 4 i art. 28 ust. 2 ustawy
z dnia 23 stycznia 2004 r. o podatku akcyzowym (Dz. U.
Nr 29, poz. 257 i Nr 68, poz. 623) zarzàdza si´, co na-
st´puje: 

§ 1. W rozporzàdzeniu Ministra Finansów z dnia
23 kwietnia 2004 r. w sprawie procedury zawieszenia
poboru akcyzy i jej dokumentowania (Dz. U. Nr 89,
poz. 849) wprowadza si´ nast´pujàce zmiany :

1) po § 2 dodaje si´ § 2a i 2b w brzmieniu:

„§ 2a. 1. Nie stosuje si´ procedury zawieszenia
poboru akcyzy w odniesieniu do wyro-
bów akcyzowych zharmonizowanych
okreÊlonych w za∏àczniku do rozporzà-
dzenia, w przypadku gdy sà zu˝ywane do
innych celów ni˝ nap´dowe, opa∏owe lub
do produkcji paliw silnikowych lub ole-
jów opa∏owych, z zastrze˝eniem ust. 2
i § 2b ust. 1.

2. W przypadku wyrobów akcyzowych zhar-
monizowanych, o których mowa w ust. 1,
produkowanych i przemieszczanych na
terytorium kraju, do których stosuje si´
stawk´ podatku akcyzowego innà ni˝
stawka 0, z wyjàtkiem wyrobów oznaczo-
nych symbolem PKWiU 23.20.32 i kodem
CN 2713, nie stosuje si´ ust. 1.

§ 2b. 1. W przypadku nabycia wewnàtrzwspólno-
towego wyrobów akcyzowych zharmoni-
zowanych, do których w paƒstwie naby-
cia nie stosuje si´ procedury zawieszenia
poboru akcyzy i do których stosuje si´ na
terytorium kraju stawk´ podatku akcyzo-
wego innà ni˝ stawka 0, ich przemiesz-
czenie na terytorium kraju i wprowadze-
nie do sk∏adu podatkowego w procedu-
rze zawieszenia poboru akcyzy odbywa
si´ z zastosowaniem dokumentów han-
dlowych. 

2. W przypadku nabycia wewnàtrzwspólno-
towego, o którym mowa w ust. 1, wyro-
bów akcyzowych zharmonizowanych, do
których stosuje si´ stawk´ podatku akcy-
zowego innà ni˝ stawka 0, nabywajàcy
przed wprowadzeniem tych wyrobów na
terytorium kraju dokonuje zg∏oszenia
o planowanym nabyciu wewnàtrzwspól-
notowym, okreÊlonego na podstawie od-
r´bnych przepisów.

3. Dostawa wewnàtrzwspólnotowa wyro-
bów akcyzowych zharmonizowanych,
o których mowa w § 2a ust. 2, odbywa
si´ z zastosowaniem uproszczonego do-
kumentu towarzyszàcego.”;

2) w § 3 po ust. 2 dodaje si´ ust. 2a w brzmieniu:

„2a. W przypadku przemieszczania na terytorium
kraju wyrobów akcyzowych zharmonizowa-
nych zwolnionych od akcyzy ze wzgl´du na

———————
1) Minister Finansów kieruje dzia∏em administracji rzàdowej

— finanse publiczne, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 2 rozpo-
rzàdzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 11 czerwca
2004 r. w sprawie szczegó∏owego zakresu dzia∏ania Mini-
stra Finansów (Dz. U. Nr 134, poz. 1427).


