
Na podstawie art. 77 ust. 4 ustawy z dnia 23 stycz-
nia 2004 r. o podatku akcyzowym (Dz. U. Nr 29,
poz. 257 i Nr 68, poz. 623) zarzàdza si´, co nast´puje:

§ 1. Rozporzàdzenie okreÊla:

1) rodzaje dokumentów potwierdzajàcych dostaw´
wewnàtrzwspólnotowà wyrobów akcyzowych nie-
zharmonizowanych oraz sposób jej potwierdza-
nia;

2) szczegó∏owe warunki, tryb oraz terminy zwrotu ak-
cyzy od wyrobów akcyzowych niezharmonizowa-
nych w przypadku dostawy wewnàtrzwspólnoto-
wej.

§ 2. 1. Dokumentami potwierdzajàcymi dostaw´
wewnàtrzwspólnotowà wyrobów akcyzowych nie-
zharmonizowanych, z zastrze˝eniem ust. 2, sà:

1) dokumenty przewozowe lub ich kopie otrzymane
od przewoênika lub spedytora odpowiedzialnego
za wywóz z terytorium kraju, z których jednoznacz-
nie wynika, ˝e wyroby akcyzowe niezharmonizo-
wane zosta∏y dostarczone do miejsca ich przezna-
czenia na terytorium paƒstwa cz∏onkowskiego —
w przypadku gdy przewóz jest zlecany przewoêni-
kowi lub spedytorowi;

2) kopia faktury dostawy;

3) specyfikacja dostawy, je˝eli nie jest zawarta w fak-
turze.

2. W przypadku dostawy wewnàtrzwspólnotowej
realizowanej bez udzia∏u przewoênika lub spedytora,
przy u˝yciu w∏asnego Êrodka transportu, podatnik
oprócz dokumentów, o których mowa w ust. 1 pkt 2
i 3, powinien posiadaç dokument zawierajàcy co naj-
mniej:

1) imi´ i nazwisko lub nazw´ oraz miejsce zamieszka-
nia lub adres siedziby podatnika dokonujàcego
dostawy wewnàtrzwspólnotowej oraz nabywcy
tych wyrobów;

2) adres, pod który zosta∏y dostarczone wyroby,
w przypadku gdy jest on inny ni˝ adres siedziby
lub miejsca zamieszkania nabywcy;

3) okreÊlenie wyrobów akcyzowych niezharmonizo-
wanych i ich iloÊci;

4) potwierdzenie przez nabywc´ przyj´cia wyrobów
akcyzowych niezharmonizowanych w miejscu,
o którym mowa w pkt 1 lub 2, znajdujàcym si´ na
terytorium paƒstwa cz∏onkowskiego;

5) numer pozwalajàcy zidentyfikowaç Êrodek trans-
portu u˝yty do realizacji dostawy wewnàtrzwspól-
notowej, a tak˝e okreÊlenie rodzaju tego Êrodka
transportu.

3. W przypadku gdy dokumenty, o których mowa
w ust. 1 i 2, nie potwierdzajà jednoznacznie wykonania
dostawy wewnàtrzwspólnotowej wyrobów akcyzo-
wych niezharmonizowanych, potwierdzenie takiej do-
stawy mo˝e nastàpiç poprzez przed∏o˝enie innych do-
kumentów wskazujàcych, ˝e zosta∏a ona zrealizowana,
w szczególnoÊci:

1) korespondencji handlowej;

2) dokumentu dotyczàcego ubezpieczenia lub frachtu;

3) dokumentu potwierdzajàcego zap∏at´ za wykona-
nà dostaw´ wewnàtrzwspólnotowà.

§ 3. 1. Zwrot akcyzy zap∏aconej na terytorium kra-
ju nast´puje na pisemny wniosek podmiotu, który do-
starczy∏ wyroby akcyzowe niezharmonizowane na te-
rytorium paƒstwa cz∏onkowskiego.

2. Wniosek, o którym mowa w ust. 1, jest sk∏adany
do w∏aÊciwego naczelnika urz´du celnego wraz z na-
st´pujàcymi za∏àcznikami:

1) dokumentem potwierdzajàcym zap∏at´ akcyzy na
terytorium kraju od wyrobów akcyzowych nie-
zharmonizowanych dostarczonych na terytorium
paƒstwa cz∏onkowskiego;

2) dokumentami, o których mowa w § 2.

§ 4. 1. Zwrot akcyzy jest dokonywany na rachunek
bankowy podmiotu, o którym mowa w § 3 ust. 1,
w terminie 30 dni od dnia z∏o˝enia kompletnego wnio-
sku. Je˝eli zasadnoÊç zwrotu akcyzy wymaga przepro-
wadzenia dodatkowego post´powania wyjaÊniajàce-
go, zwrot nast´puje w terminie 90 dni od dnia z∏o˝enia
wniosku.

2. W przypadku uwzgl´dnienia wniosku o zwrot
akcyzy wszystkie dokumenty do∏àczone do wniosku
podlegajà ostemplowaniu piecz´cià urz´du celnego
oraz przedziurkowaniu w celu unikni´cia ponownego
ich u˝ycia.
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ROZPORZÑDZENIE MINISTRA FINANSÓW1)

z dnia 9 kwietnia 2004 r.

w sprawie zwrotu akcyzy w przypadku dostawy wewnàtrzwspólnotowej wyrobów 
akcyzowych niezharmonizowanych

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

— finanse publiczne, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 2 rozpo-
rzàdzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 29 marca 2002 r.
w sprawie szczegó∏owego zakresu dzia∏ania Ministra
Finansów (Dz. U. Nr 32, poz. 301, Nr 43, poz. 378 i Nr 93,
poz. 834).



3. Po dokonaniu zwrotu akcyzy, o którym mowa
w ust. 1, w∏aÊciwy naczelnik urz´du celnego nie-
zw∏ocznie zwraca podmiotowi dokumenty okreÊlone
w ust. 2.

§ 5. Rozporzàdzenie wchodzi w ˝ycie z dniem
1 maja 2004 r.

Minister Finansów: w z. E. Mucha
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ROZPORZÑDZENIE MINISTRA FINANSÓW1)

z dnia 14 kwietnia 2004 r.

w sprawie zwrotu akcyzy od wyrobów akcyzowych zharmonizowanych

Na podstawie art. 60 ust. 5 ustawy z dnia 23 stycz-
nia 2004 r. o podatku akcyzowym (Dz. U. Nr 29,
poz. 257 i Nr 68, poz. 623) zarzàdza si´, co nast´puje:

§ 1. Rozporzàdzenie okreÊla:

1) szczegó∏owe warunki i tryb zwrotu akcyzy,

2) terminy zwrotu akcyzy,

3) minimalnà kwot´ zwrotu akcyzy,

4) wzór wniosku o zwrot akcyzy,

5) wykaz dokumentów do∏àczanych do wniosku
o zwrot akcyzy,

— w odniesieniu do dostaw wewnàtrzwspólnoto-
wych i eksportu wyrobów akcyzowych zharmonizo-
wanych.

§ 2. W przypadku dostawy wewnàtrzwspólnotowej
zwrot akcyzy od wyrobów akcyzowych zharmonizowa-
nych, zap∏aconej na terytorium kraju, przys∏uguje po-
datnikowi akcyzy, zwanemu dalej „podatnikiem”, o któ-
rym mowa w art. 11 ustawy z dnia 23 stycznia 2004 r.
o podatku akcyzowym, zwanej dalej „ustawà”, który:

1) dokona∏ na terytorium kraju zap∏aty akcyzy za wy-
roby akcyzowe zharmonizowane i posiada doku-
menty potwierdzajàce t´ zap∏at´;

2) dokona∏ dostawy wewnàtrzwspólnotowej wyro-
bów akcyzowych zharmonizowanych z zap∏aconà
akcyzà zgodnie z zasadami okreÊlonymi w art. 54
ustawy;

3) posiada potwierdzenie, na trzeciej karcie uprosz-
czonego dokumentu towarzyszàcego lub kopii do-
kumentu handlowego, o którym mowa w art. 54
ust. 1 ustawy, otrzymania przez odbiorc´ z paƒ-
stwa cz∏onkowskiego wyrobów akcyzowych zhar-
monizowanych;

4) posiada potwierdzenie zap∏aty akcyzy lub jej za-
bezpieczenia w paƒstwie cz∏onkowskim prze-
znaczenia wyrobów akcyzowych zharmonizowa-
nych.

§ 3. 1. W przypadku dostawy wewnàtrzwspólnoto-
wej wyrobów akcyzowych zharmonizowanych zwrot
akcyzy zap∏aconej na terytorium kraju nast´puje na pi-
semny wniosek podatnika, z∏o˝ony do w∏aÊciwego na-
czelnika urz´du celnego.

2. Wniosek, o którym mowa w ust. 1, jest sk∏adany
przed dokonaniem dostawy wewnàtrzwspólnotowej
wyrobów akcyzowych zharmonizowanych.

3. Do wniosku, o którym mowa w ust. 1, do∏àcza
si´ w szczególnoÊci: 

1) dokumenty potwierdzajàce zap∏at´ na terytorium
kraju akcyzy za wyroby akcyzowe zharmonizowa-
ne;

2) dokumenty dotyczàce dostawy wewnàtrzwspólno-
towej wyrobów akcyzowych zharmonizowanych,
w szczególnoÊci kopi´ pierwszej karty uproszczo-
nego dokumentu towarzyszàcego bàdê kopi´ do-
kumentu handlowego, o którym mowa w art. 54
ust. 1 ustawy.

4. Kwota wnioskowanego zwrotu akcyzy za wyro-
by akcyzowe zharmonizowane w dostawie wewnàtrz-
wspólnotowej nie mo˝e byç ni˝sza ni˝ kwota stano-
wiàca równowartoÊç w z∏otych 10 euro wed∏ug Êred-
niego kursu euro og∏aszanego przez Narodowy Bank
Polski z dnia z∏o˝enia wniosku.

§ 4. 1. W∏aÊciwy naczelnik urz´du celnego wydaje
decyzj´ o wysokoÊci uznanej kwoty zwrotu akcyzy za
wyroby akcyzowe zharmonizowane w dostawie we-
wnàtrzwspólnotowej i dokonuje zwrotu tej kwoty
w terminie 30 dni od dnia przedstawienia nast´pujà-
cych dokumentów:

1) potwierdzajàcych zap∏at´ akcyzy lub jej zabezpie-
czenia w paƒstwie cz∏onkowskim przeznaczenia
wyrobów akcyzowych zharmonizowanych;

2) potwierdzenia, o którym mowa w § 2 pkt 3;

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

— finanse publiczne, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 2 rozpo-
rzàdzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 29 marca 2002 r.
w sprawie szczegó∏owego zakresu dzia∏ania Ministra
Finansów (Dz. U. Nr 32, poz. 301, Nr 43, poz. 378 i Nr 93,
poz. 834).


