
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:

Rozdzia∏ 1

Przepisy ogólne

§ 1. Rozporzàdzenie okreÊla:

1) warunki, jakie muszà spe∏niaç podmioty korzysta-
jàce ze zwolnieƒ od podatku akcyzowego, zwane-
go dalej „akcyzà”;

2) szczegó∏owy zakres zwolnieƒ od akcyzy wyrobów
akcyzowych oraz warunki i tryb ich stosowania.

§ 2. 1. Ilekroç w rozporzàdzeniu jest mowa o: 

1) si∏ach zbrojnych — nale˝y przez to rozumieç si∏y
zbrojne, zgodnie z art. I ust. 1 lit. a) Umowy mi´-
dzy Paƒstwami-Stronami Traktatu Pó∏nocnoatlan-
tyckiego dotyczàcej statusu ich si∏ zbrojnych, spo-
rzàdzonej w Londynie dnia 19 czerwca 1951 r.
(Dz. U. z 2000 r. Nr 21, poz. 257);

2) personelu cywilnym — nale˝y przez to rozumieç
personel cywilny, zgodnie z art. I ust. 1 lit. b) Umo-
wy mi´dzy Paƒstwami-Stronami Traktatu Pó∏noc-
noatlantyckiego dotyczàcej statusu ich si∏ zbroj-
nych, sporzàdzonej w Londynie dnia 19 czerwca
1951 r.;

3) Paƒstwie wysy∏ajàcym — nale˝y przez to rozumieç
Paƒstwo wysy∏ajàce, zgodnie z art. I ust. 1 lit. d)
Umowy mi´dzy Paƒstwami-Stronami Traktatu Pó∏-
nocnoatlantyckiego dotyczàcej statusu ich si∏ zbroj-
nych, sporzàdzonej w Londynie dnia 19 czerwca
1951 r.;

4) organie wojskowym — nale˝y przez to rozumieç
Ministra Obrony Narodowej lub upowa˝nionego
przez niego Prezesa Agencji Mienia Wojskowego,
w∏aÊciwego dowódc´ rodzaju si∏ zbrojnych lub
upowa˝nionego przez niego dowódc´ wojskowej
jednostki bud˝etowej;

5) Kwaterze — nale˝y przez to rozumieç Kwater´
G∏ównà, o której mowa w art. 2 lit. b) Konwencji
mi´dzy Rzàdem Rzeczypospolitej Polskiej, Rzàdem

Królestwa Danii i Rzàdem Republiki Federalnej
Niemiec dotyczàcej Wielonarodowego Korpusu
Pó∏nocno-Wschodniego, sporzàdzonej w Szczeci-
nie dnia 5 wrzeÊnia 1998 r. (Dz. U. z 2000 r. Nr 21,
poz. 259);

6) personelu zagranicznym Kwatery — nale˝y przez
to rozumieç osoby nieb´dàce obywatelami Rze-
czypospolitej Polskiej, oddelegowane do Kwatery
lub zatrudnione w Kwaterze przez ka˝dà ze Stron
Konwencji lub Paƒstwa-Strony Traktatu Pó∏nocno-
atlantyckiego;

7) cz∏onkach rodzin personelu zagranicznego Kwate-
ry — nale˝y przez to rozumieç wspó∏ma∏˝onków
oraz dzieci b´dàce na utrzymaniu osób, o których
mowa w pkt 6. 

2. Do ustalania kursu euro stosuje si´ art. 18 ust. 2
rozporzàdzenia nr 2913/92 z dnia 12 paêdziernika
1992 r. ustanawiajàcego Wspólnotowy Kodeks Celny
(Dz. Urz. WE L 302 z 19.10.1992 r.).

Rozdzia∏ 2

Zwolnienia od akcyzy wynikajàce z przepisów prawa
Wspólnoty Europejskiej

§ 3. 1. Zwalnia si´ od akcyzy paliwa silnikowe, ole-
je opa∏owe lub gaz w przypadku, gdy sà zu˝ywane
w procesie produkcji energii elektrycznej.

2. Zwalnia si´ równie˝ od akcyzy energi´ elektrycz-
nà zu˝ywanà w procesie produkcji energii elektrycz-
nej, energi´ elektrycznà zu˝ywanà w procesie produk-
cji energii elektrycznej i ciep∏a w skojarzeniu lub ener-
gi´ elektrycznà wykorzystywanà do podtrzymywania
tych procesów produkcyjnych.

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

1) podmiot uprawniony do zwolnienia nabywajàcy
paliwa silnikowe, oleje opa∏owe lub gaz do∏àczy
do zamówienia z∏o˝onego sprzedawcy oÊwiadcze-
nie stwierdzajàce, ˝e zakupione wyroby zostanà
zu˝yte do celów, o których mowa w ust. 1; 

2) podmiot uprawniony do zwolnienia nabywajàcy
paliwa silnikowe, oleje opa∏owe lub gaz posiada
zaÊwiadczenie, o którym mowa w art. 27 ust. 3
ustawy z dnia 23 stycznia 2004 r. o podatku akcy-
zowym, zwanej dalej „ustawà”, wydane przez w∏a-
Êciwego naczelnika urz´du celnego potwierdzajà-
ce zamówienie na odbiór wyrobów akcyzowych
zharmonizowanych z zastosowaniem procedury
zawieszenia poboru akcyzy; w∏aÊciwy naczelnik
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urz´du celnego 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) nabycie paliw silnikowych, olejów opa∏owych lub
gazu nastàpi z zastosowaniem procedury zawie-
szenia poboru akcyzy zgodnie z art. 26 ust. 1 pkt 3
ustawy;

4) podmiot uprawniony do zwolnienia prowadzi ewi-
dencj´ pozwalajàcà na wyodr´bnienie wyrobów
zwolnionych i wyrobów nieobj´tych zwolnieniem. 

4. Zwolnienie, o którym mowa w ust. 2, ma zasto-
sowanie pod warunkiem, ˝e podmiot uprawniony do
zwolnienia, wykorzystujàcy energi´ elektrycznà do ce-
lów okreÊlonych w ust. 2, b´dzie przekazywa∏ do w∏a-
Êciwego naczelnika urz´du celnego, do dnia 25 mie-
siàca nast´pujàcego po miesiàcu, w którym powsta∏
obowiàzek podatkowy, oÊwiadczenia o iloÊciach i spo-
sobie wykorzystania zwolnionej energii elektrycznej
oraz b´dzie prowadzi∏ ewidencj´ pozwalajàcà na okre-
Êlenie iloÊci i sposobu wykorzystania zwolnionej ener-
gii elektrycznej.

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

1) nazw´ i adres podmiotu sk∏adajàcego oÊwiadcze-
nie oraz jego NIP;

2) iloÊç zamawianych wyrobów akcyzowych zharmo-
nizowanych;

3) cel, na który zostanà przeznaczone zakupione wy-
roby akcyzowe zharmonizowane;

4) dat´ i miejsce sporzàdzenia oÊwiadczenia oraz
podpis osoby sk∏adajàcej oÊwiadczenie. 

§ 4. 1. Zwalnia si´ od akcyzy energi´ elektrycznà
wykorzystywanà przez uprawnione podmioty ekspor-
tujàce lub dostarczajàce towary do innego paƒstwa
cz∏onkowskiego.

2. Za uprawnione podmioty, o których mowa
w ust. 1, uwa˝a si´ podmioty, w przypadku których
udzia∏ wydatków zwiàzanych z nabyciem energii elek-
trycznej w kosztach stanowiàcych koszty uzyskania
przychodów przekracza 18 % w miesiàcu rozliczenio-
wym. 

3. Zwolnienie, o którym mowa w ust. 1, jest reali-
zowane przez zwrot kwoty akcyzy od nabytej iloÊci
energii elektrycznej przekraczajàcej 18 % — w propor-
cji odpowiadajàcej w tym miesiàcu udzia∏owi przycho-
dów ze sprzeda˝y towarów na eksport lub dostarczo-
nych do innego paƒstwa cz∏onkowskiego w przycho-
dach ogó∏em.

4. Je˝eli akcyza zwiàzana z nabyciem energii zosta-
∏a zaliczona do kosztów uzyskania przychodów,
uprawnienie do zwrotu, o którym mowa w ust. 3, przy-
s∏uguje, gdy o kwot´ zwrotu akcyzy zostanà zmniej-
szone te koszty. Przychody i koszty ustala si´ zgodnie
z przepisami o podatku dochodowym.

5. Kwot´ akcyzy podlegajàcà zwrotowi, o której mo-
wa w ust. 3, oblicza si´ wed∏ug nast´pujàcego wzoru:

18 × CA
KO = (CA – ————) × UE

100

gdzie:

KO — oznacza zwolnionà kwot´ akcyzy od energii
elektrycznej, przys∏ugujàcà podatnikowi w da-
nym miesiàcu,

CA — oznacza kwot´ akcyzy od energii elektrycznej
nabytej w miesiàcu rozliczeniowym, obliczonà
jako iloczyn iloÊci nabytej energii i stawki 
0,02 z∏/kWh,

UE — oznacza udzia∏ przychodów ze sprzeda˝y towa-
rów na eksport lub dostarczonych do innego
paƒstwa cz∏onkowskiego do przychodów ogó-
∏em w miesiàcu rozliczeniowym.

6. Zwrot akcyzy, o którym mowa w ust. 3, nast´pu-
je na wniosek uprawnionego podmiotu. Wniosek jest
sk∏adany za okresy miesi´czne do 25 dnia miesiàca
nast´pujàcego po miesiàcu rozliczeniowym.

7. Wniosek, o którym mowa w ust. 6, zawiera co
najmniej:

1) okreÊlenie iloÊci energii elektrycznej nabytej
w miesiàcu rozliczeniowym;

2) okreÊlenie przychodów z tytu∏u eksportu towarów
lub dostawy wewnàtrzwspólnotowej w miesiàcu
rozliczeniowym;

3) okreÊlenie przychodów ogó∏em w miesiàcu rozli-
czeniowym;

4) kwot´ akcyzy wyliczonà zgodnie z wzorem okre-
Êlonym w ust. 5;

5) wskazanie numeru rachunku bankowego, na który
ma byç dokonany zwrot podatku.

8. Do wniosku, o którym mowa w ust. 6, do∏àcza
si´ orygina∏y faktur okreÊlajàcych iloÊç nabytej energii
oraz dokumenty potwierdzajàce dokonanie dostawy
wewnàtrzwspólnotowej lub dokument zg∏oszenia cel-
nego potwierdzajàcy wywóz towarów do paƒstwa
trzeciego.

9. W∏aÊciwy naczelnik urz´du celnego rozpatrujàc
wniosek, o którym mowa w ust. 6, jest obowiàzany
ostemplowaç piecz´cià urz´du celnego oraz przedziur-
kowaç ka˝dà faktur´ lub dokumenty, o których mowa
w ust. 8, w celu unikni´cia ponownego ich u˝ycia.

10. W∏aÊciwy naczelnik urz´du celnego wydaje de-
cyzj´ o wysokoÊci uznanej kwoty zwrotu akcyzy i do-
konuje zwrotu tej kwoty, w terminie 30 dni od dnia z∏o-
˝enia wniosku, o którym mowa w ust. 6, wraz z doku-
mentami, o których mowa w ust. 8, na rachunek ban-
kowy uprawnionego podmiotu.

11. Po dokonaniu zwrotu akcyzy w∏aÊciwy naczel-
nik urz´du celnego niezw∏ocznie zwraca uprawnione-
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mu podmiotowi ostemplowane oraz przedziurkowane
faktury i dokumenty, o których mowa w ust. 8.

12. Je˝eli uprawniony podmiot otrzyma kwoty
zwrotu akcyzy nienale˝nie, jest obowiàzany do ich
zwrotu wraz z odsetkami liczonymi jak od zaleg∏oÊci po-
datkowych. 

§ 5. 1. Zwalnia si´ od akcyzy paliwa silnikowe, ole-
je opa∏owe lub gaz wykorzystywane na terenach nale-
˝àcych do zak∏adów, w których sà one produkowane,
pod warunkiem ˝e zu˝ycie to odbywa si´ w ramach
procesów s∏u˝àcych produkcji tych wyrobów.

2. Zwolnienie, o którym mowa w ust. 1, ma zasto-
sowanie pod warunkiem, ˝e podmiot uprawniony do
zwolnienia prowadzi ewidencj´ wskazujàcà na iloÊci
i sposoby wykorzystania na terenie zak∏adu produk-
cyjnego paliw silnikowych, olejów opa∏owych lub ga-
zu w ramach procesów s∏u˝àcych produkcji tych wyro-
bów oraz b´dzie przekazywa∏ do w∏aÊciwego naczelni-
ka urz´du celnego, do dnia 25 miesiàca nast´pujàce-
go po miesiàcu, w którym powsta∏ obowiàzek podat-
kowy, oÊwiadczenia o iloÊciach i sposobie wykorzysta-
nia zwolnionych paliw silnikowych, olejów opa∏owych
lub gazu.

§ 6. 1. Zwalnia si´ od akcyzy energi´ elektrycznà
pochodzàcà z elektrowni szczytowo-pompowych, wy-
twarzanà z energii wody, która zosta∏a przepompowa-
na z wykorzystaniem energii elektrycznej wytworzonej
w elektrowniach cieplnych, obj´tej akcyzà.

2. Zwolnienie, o którym mowa w ust. 1, ma zasto-
sowanie pod warunkiem, ˝e podmiot uprawniony do
zwolnienia prowadzi ewidencj´ wskazujàcà na iloÊci
i sposoby wytworzenia energii elektrycznej w elek-
trowniach szczytowo-pompowych.

§ 7. 1. Zwalnia si´ od akcyzy benzyn´ silnikowà lot-
niczà do silników t∏okowych, paliwa do lotniczych silni-
ków turbinowych lub oleje silnikowe do silników lotni-
czych wykorzystywane do statków powietrznych, z wy-
jàtkiem prywatnych lotów o charakterze rekreacyjnym;
za prywatny lot o charakterze rekreacyjnym uwa˝a si´
u˝ycie statku powietrznego przez jego w∏aÊciciela lub
innà osob´ fizycznà, osob´ prawnà lub jednostk´ orga-
nizacyjnà nieposiadajàcà osobowoÊci prawnej, które
korzystajà z niego na zasadzie najmu lub w jakikolwiek
inny sposób, do celów innych ni˝ gospodarcze,
w szczególnoÊci innych ni˝ przewóz pasa˝erów lub to-
warów albo Êwiadczenie us∏ug za wynagrodzeniem
lub us∏ug na rzecz organów publicznych.

2. Zwolnienie, o którym mowa w ust. 1, przys∏ugu-
je podmiotowi dokonujàcemu sprzeda˝y benzyny sil-
nikowej lotniczej do silników t∏okowych, paliwa do lot-
niczych silników turbinowych lub olejów silnikowych
do silników lotniczych bezpoÊrednio podmiotom po-
siadajàcym statki powietrzne.

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

1) podmiot uprawniony do zwolnienia, nabywajàcy
ze sk∏adu podatkowego benzyn´ silnikowà lotni-
czà do silników t∏okowych, paliwo do lotniczych

silników turbinowych lub oleje silnikowe do silni-
ków lotniczych, do∏àczy do zamówienia z∏o˝onego
sprzedawcy oÊwiadczenie stwierdzajàce, ˝e zaku-
pione wyroby akcyzowe zharmonizowane zostanà
przeznaczone do celów, o których mowa w ust. 1;

2) podmiot uprawniony do zwolnienia posiada za-
Êwiadczenie, o którym mowa w art. 27 ust. 3 usta-
wy, wydane przez w∏aÊciwego naczelnika urz´du
celnego, potwierdzajàce zamówienie na odbiór
benzyny silnikowej lotniczej do silników t∏oko-
wych, paliwa do lotniczych silników turbinowych
lub olejów silnikowych do silników lotniczych z za-
stosowaniem procedury zawieszenia poboru akcy-
zy; w∏aÊciwy naczelnik urz´du celnego potwierdza
zamówienie po przedstawieniu przez podmiot za-
Êwiadczeƒ w∏aÊciwych organów podatkowych
o niezaleganiu z p∏atnoÊcià podatku od towarów
i us∏ug oraz akcyzy;

3) nabycie benzyny silnikowej lotniczej do silników
t∏okowych, paliwa do lotniczych silników turbino-
wych lub olejów silnikowych do silników lotni-
czych nastàpi z zastosowaniem procedury zawie-
szenia poboru akcyzy zgodnie z art. 26 ust. 1 pkt 3
ustawy, na podstawie administracyjnego doku-
mentu towarzyszàcego;

4) podmiot uprawniony do zwolnienia potwierdzi na
trzeciej karcie administracyjnego dokumentu to-
warzyszàcego otrzymanie wyrobów akcyzowych
zharmonizowanych i zwróci jà niezw∏ocznie pro-
wadzàcemu sk∏ad podatkowy, od którego naby∏
wyroby akcyzowe zharmonizowane; 

5) podmiot uprawniony do zwolnienia prowadzi ewi-
dencj´ pozwalajàcà na okreÊlenie iloÊci i sposobu
przeznaczenia zwolnionych paliw silnikowych;

6) podmiot posiadajàcy statek powietrzny lub statki
powietrzne, nabywajàcy od podmiotu uprawnio-
nego do zwolnienia benzyn´ silnikowà lotniczà do
silników t∏okowych, paliwa do lotniczych silników
turbinowych lub oleje silnikowe do silników lotni-
czych, z∏o˝y oÊwiadczenie, ˝e nabywane paliwa
zostanà zu˝yte do celów, o których mowa w ust. 1. 

4. Zwolnienie, o którym mowa w ust. 1, ma zasto-
sowanie równie˝ do importu benzyny silnikowej lotni-
czej do silników t∏okowych, paliwa do lotniczych silni-
ków turbinowych lub olejów silnikowych do silników
lotniczych pod warunkiem, ˝e:

1) podmiot uprawniony do zwolnienia nabywajàcy
z paƒstwa trzeciego benzyn´ silnikowà lotniczà do
silników t∏okowych, paliwo do lotniczych silników
turbinowych lub oleje silnikowe do silników lotni-
czych do∏àczy do zg∏oszenia celnego oÊwiadczenie
stwierdzajàce, ˝e zakupione wyroby akcyzowe
zharmonizowane zostanà przeznaczone do celów,
o których mowa w ust. 1;

2) podmiot uprawniony do zwolnienia posiada za-
Êwiadczenie, o którym mowa w art. 27 ust. 3 usta-
wy, wydane przez w∏aÊciwego naczelnika urz´du
celnego, potwierdzajàce zamówienie na odbiór
benzyny silnikowej lotniczej do silników t∏oko-
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wych, paliwa do lotniczych silników turbinowych
lub olejów silnikowych do silników lotniczych z za-
stosowaniem procedury zawieszenia poboru akcy-
zy; w∏aÊciwy naczelnik urz´du celnego potwierdza
zamówienie po przedstawieniu przez podmiot za-
Êwiadczeƒ w∏aÊciwych organów podatkowych
o niezaleganiu z p∏atnoÊcià podatku od towarów
i us∏ug oraz akcyzy;

3) nabycie benzyny silnikowej lotniczej do silników
t∏okowych, paliwa do lotniczych silników turbino-
wych lub olejów silnikowych do silników lotniczych
nastàpi z zastosowaniem procedury zawieszenia
poboru akcyzy zgodnie z art. 26 ust. 1 pkt 3 ustawy;

4) podmiot uprawniony do zwolnienia podatkowego
prowadzi ewidencj´ pozwalajàcà na okreÊlenie ilo-
Êci i sposobu przeznaczenia zwolnionej benzyny
silnikowej lotniczej do silników t∏okowych, paliwa
do lotniczych silników turbinowych lub olejów sil-
nikowych do silników lotniczych;

5) podmiot posiadajàcy statek powietrzny lub statki
powietrzne, nabywajàcy od podmiotu uprawnio-
nego do zwolnienia benzyn´ silnikowà lotniczà do
silników t∏okowych, paliwa do lotniczych silników
turbinowych lub oleje silnikowe do silników lotni-
czych, z∏o˝y oÊwiadczenie, ˝e nabywane paliwa
zostanà zu˝yte do celów, o których mowa w ust. 1. 

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

1) nazw´ i adres podmiotu sk∏adajàcego oÊwiadcze-
nie oraz jego NIP;

2) iloÊç zamawianej benzyny silnikowej lotniczej do
silników t∏okowych, paliwa do lotniczych silników
turbinowych lub olejów silnikowych do silników
lotniczych;

3) okreÊlenie celów, na które zostanie przeznaczona
zakupiona benzyna silnikowa lotnicza do silników
t∏okowych, paliwa do lotniczych silników turbino-
wych lub olejów silnikowych do silników lotni-
czych; 

4) dat´ i miejsce sporzàdzenia oÊwiadczenia oraz
podpis osoby sk∏adajàcej oÊwiadczenie.

6. OÊwiadczenie, o którym mowa w ust. 3 pkt 6
i ust. 4 pkt 5, oprócz danych okreÊlonych w ust. 5, po-
winno dodatkowo zawieraç okreÊlenie liczby posiada-
nych przez podmiot statków powietrznych oraz da-
nych o przeci´tnym zu˝yciu paliw przez te statki po-
wietrzne.

§ 8. 1. Zwalnia si´ od akcyzy oleje nap´dowe lub
oleje opa∏owe wykorzystywane do celów ˝eglugi (w∏à-
czajàc rejsy rybackie), z wyjàtkiem prywatnych rejsów
o charakterze rekreacyjnym, oraz elektrycznoÊç wy-
twarzanà na pok∏adzie statku; za prywatny rejs o cha-
rakterze rekreacyjnym uwa˝a si´ ka˝de u˝ycie statku
przez jego w∏aÊciciela lub innà osob´ fizycznà, osob´
prawnà lub jednostk´ organizacyjnà nieposiadajàcà
osobowoÊci prawnej, które korzystajà z niego na zasa-

dzie najmu lub w jakikolwiek inny sposób, 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.

2. Zwolnienie, o którym mowa w ust. 1, dotyczy
w szczególnoÊci olejów nap´dowych lub olejów opa-
∏owych wykorzystywanych przez jednostki p∏ywajàce
ministra w∏aÊciwego do spraw wewn´trznych, Mini-
stra Obrony Narodowej oraz statków szkolnych i ba-
dawczych w zakresie, w jakim wykonujà ich statutowe
zadania.

3. Zwolnienie, o którym mowa w ust. 1, przys∏ugu-
je podmiotowi dokonujàcemu sprzeda˝y olejów nap´-
dowych lub olejów opa∏owych wykorzystywanych do
celów ˝eglugi bezpoÊrednio podmiotom posiadajà-
cym jednostki p∏ywajàce lub zu˝ycia na w∏asne potrze-
by do celów ˝eglugowych.

4. Zwolnienie, o którym mowa w ust. 1, ma zasto-
sowanie pod warunkiem, ˝e:

1) podmiot uprawniony do zwolnienia, nabywajàcy
oleje nap´dowe lub oleje opa∏owe ze sk∏adu po-
datkowego, do∏àczy do zamówienia z∏o˝onego
sprzedawcy oÊwiadczenie stwierdzajàce, ˝e zaku-
pione oleje nap´dowe lub oleje opa∏owe zostanà
zu˝yte do celów, o których mowa w ust. 1;

2) podmiot uprawniony do zwolnienia posiada za-
Êwiadczenie, o którym mowa w art. 27 ust. 3 usta-
wy, wydane przez w∏aÊciwego naczelnika urz´du
celnego potwierdzajàce zamówienie na odbiór
olejów nap´dowych lub olejów opa∏owych z za-
stosowaniem procedury zawieszenia poboru akcy-
zy; w∏aÊciwy naczelnik urz´du celnego potwierdza
zamówienie po przedstawieniu przez podmiot za-
Êwiadczeƒ w∏aÊciwych organów podatkowych
o niezaleganiu z p∏atnoÊcià podatku od towarów
i us∏ug oraz akcyzy;

3) nabycie olejów nap´dowych lub olejów opa∏o-
wych nastàpi z zastosowaniem procedury zawie-
szenia poboru akcyzy zgodnie z art. 26 ust. 1 pkt 3
ustawy, na podstawie administracyjnego doku-
mentu towarzyszàcego;

4) podmiot uprawniony do zwolnienia potwierdzi na
trzeciej karcie administracyjnego dokumentu to-
warzyszàcego otrzymanie olejów nap´dowych lub
olejów opa∏owych i zwróci jà niezw∏ocznie prowa-
dzàcemu sk∏ad podatkowy, od którego naby∏ wy-
roby akcyzowe zharmonizowane; 

5) podmiot uprawniony do zwolnienia prowadzi ewi-
dencj´ pozwalajàcà na okreÊlenie iloÊci i sposobu
przeznaczenia zwolnionych olejów nap´dowych
i olejów opa∏owych;

6) podmiot posiadajàcy jednostk´ p∏ywajàcà lub jed-
nostki p∏ywajàce nabywajàcy od podmiotu upraw-
nionego do zwolnienia oleje nap´dowe i oleje
opa∏owe z∏o˝y oÊwiadczenie, ˝e nabywane oleje
zostanà zu˝yte do celów, o których mowa w ust. 1. 
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5. Zwolnienie, o którym mowa w ust. 1, ma zasto-
sowanie równie˝ do importu olejów nap´dowych lub
olejów opa∏owych pod warunkiem, ˝e:

1) podmiot uprawniony do zwolnienia nabywajàcy
z paƒstwa trzeciego oleje nap´dowe lub oleje opa-
∏owe do∏àczy do zg∏oszenia celnego oÊwiadczenie
stwierdzajàce, ˝e zakupione wyroby akcyzowe
zharmonizowane zostanà przeznaczone do celów,
o których mowa w ust. 1;

2) podmiot uprawniony do zwolnienia posiada za-
Êwiadczenie, o którym mowa w art. 27 ust. 3 usta-
wy, wydane przez w∏aÊciwego naczelnika urz´du
celnego, potwierdzajàce zamówienie na odbiór
olejów nap´dowych lub olejów opa∏owych; w∏a-
Êciwy naczelnik urz´du celnego potwierdza zamó-
wienie po przedstawieniu przez podmiot zaÊwiad-
czeƒ w∏aÊciwych organów podatkowych o niezale-
ganiu z p∏atnoÊcià podatku od towarów i us∏ug
oraz akcyzy;

3) nabycie olejów nap´dowych lub olejów opa∏o-
wych nastàpi z zastosowaniem procedury zawie-
szenia poboru akcyzy zgodnie z art. 26 ust. 1 pkt 3
ustawy;

4) podmiot uprawniony do zwolnienia prowadzi ewi-
dencj´ pozwalajàcà na okreÊlenie iloÊci i sposobu
przeznaczenia zwolnionych olejów nap´dowych
lub olejów opa∏owych;

5) podmiot posiadajàcy jednostk´ p∏ywajàcà lub jed-
nostki p∏ywajàce nabywajàcy od podmiotu upraw-
nionego do zwolnienia oleje nap´dowe lub oleje
opa∏owe z∏o˝y oÊwiadczenie, ˝e nabywane oleje
zostanà zu˝yte do celów, o których mowa w ust. 1.

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 oÊwiadcze-
nie oraz jego NIP;

2) iloÊç zamawianych olejów nap´dowych lub olejów
opa∏owych;

3) okreÊlenie celów, na które zostanà przeznaczone
zakupione oleje nap´dowe lub oleje opa∏owe;

4) dat´ i miejsce sporzàdzenia oÊwiadczenia oraz
podpis osoby sk∏adajàcej oÊwiadczenie.

7. OÊwiadczenie, o którym mowa w ust. 4 pkt 6
i ust. 5 pkt 5, oprócz danych okreÊlonych w ust. 6, po-
winno dodatkowo zawieraç okreÊlenie liczby posiada-
nych przez podmiot jednostek p∏ywajàcych oraz da-
nych o przeci´tnym zu˝yciu paliw przez te jednostki
p∏ywajàce.

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

1) benzyny silnikowej lotniczej do silników t∏oko-
wych, paliwa do lotniczych silników turbinowych
lub olejów silnikowych do silników lotniczych, do-
konywanà przez producenta tych wyrobów na za-
mówienie:

a) Ministra Obrony Narodowej lub ministra w∏a-
Êciwego do spraw wewn´trznych — z przezna-
czeniem na potrzeby lotnictwa,

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

c) jednostek organizacyjnych lotnictwa sanitarne-
go — na potrzeby tych jednostek;

2) oleju nap´dowego do silników okr´towych i silni-
ków do techniki morskiej oraz olejów silnikowych
do silników okr´towych i silników do techniki mor-
skiej, dokonywanà przez producenta tych wyro-
bów na zamówienie:

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

b) Ministra Obrony Narodowej — z przeznacze-
niem dla potrzeb marynarki wojennej,

c) ministra w∏aÊciwego do spraw wewn´trznych
— z przeznaczeniem na potrzeby techniki mor-
skiej;

3) benzyny silnikowej lotniczej do silników t∏oko-
wych, paliwa do lotniczych silników turbinowych
oraz oleju nap´dowego do silników okr´towych
i silników do techniki morskiej oraz olejów silniko-
wych do silników lotniczych, okr´towych i techni-
ki morskiej, dokonywanà przez Agencj´ Rezerw
Materia∏owych na zamówienie Ministra Obrony
Narodowej lub ministra w∏aÊciwego do spraw we-
wn´trznych.

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

1) podmiot uprawniony do zwolnienia, nabywajàcy
wyroby akcyzowe, do∏àczy do zamówienia z∏o˝o-
nego sprzedawcy oÊwiadczenie stwierdzajàce, ˝e
zakupione wyroby akcyzowe zharmonizowane zo-
stanà zu˝yte do celów, o których mowa w ust. 1;

2) podmiot uprawniony do zwolnienia posiada za-
Êwiadczenie, o którym mowa w art. 27 ust. 3 usta-
wy, wydane przez w∏aÊciwego naczelnika urz´du
celnego, potwierdzajàce zamówienie na odbiór
wyrobów akcyzowych zharmonizowanych z zasto-
sowaniem procedury zawieszenia poboru akcyzy;
w∏aÊciwy naczelnik urz´du celnego potwierdza za-
mówienie po przedstawieniu przez podmiot za-
Êwiadczeƒ w∏aÊciwych organów podatkowych
o niezaleganiu z p∏atnoÊcià podatku od towarów
i us∏ug oraz akcyzy;

3) nabycie wyrobów akcyzowych nastàpi z zastoso-
waniem procedury zawieszenia poboru akcyzy
zgodnie z art. 26 ust. 1 pkt 3 ustawy; 

4) podmiot uprawniony do zwolnienia prowadzi ewi-
dencj´ pozwalajàcà na okreÊlenie iloÊci i sposobu
wykorzystania lub przeznaczenia zwolnionych wy-
robów akcyzowych zharmonizowanych.

3. Zwolnienie, o którym mowa w ust. 1, stosuje si´
do dnia 31 grudnia 2006 r.
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§ 10. 1. Zwalnia si´ od akcyzy ci´˝ki olej opa∏owy
wykorzystywany w:

1) elektrociep∏owniach;

2) przez indywidualne gospodarstwa domowe i orga-
nizacje charytatywne, których dzia∏alnoÊç jest zali-
czana do dzia∏alnoÊci po˝ytku publicznego w rozu-
mieniu przepisów ustawy z dnia 24 kwietnia
2003 r. o dzia∏alnoÊci po˝ytku publicznego i o wo-
lontariacie (Dz. U. Nr 96, poz. 873 oraz z 2004 r.
Nr 64, poz. 593);

3) w pracach rolnych, ogrodniczych, szklarniowych
oraz leÊnych.

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

3. Zwolnienie, o którym mowa w ust. 1, ma zasto-
sowanie pod warunkiem, ˝e podmiot uprawniony do
zwolnienia podatkowego, nabywajàcy wyroby akcyzo-
we, do∏àczy do zamówienia z∏o˝onego sprzedawcy
oÊwiadczenie potwierdzajàce jego status oraz stwier-
dzajàce, ˝e zakupione wyroby zostanà zu˝yte do ce-
lów, o których mowa w ust. 1.

§ 11. 1. Zwolnienie od akcyzy, o którym mowa
w art. 24 ust. 1 ustawy, ma zastosowanie pod warun-
kiem, ˝e:

1) importer przy dokonaniu zg∏oszenia celnego, do-
konujàcy nabycia wewnàtrzwspólnotowego lub
sprzedawca z∏o˝y oÊwiadczenie, ˝e towary te nie
b´dà przeznaczone do u˝ycia jako paliwa silniko-
we albo jako dodatki lub domieszki do paliw silni-
kowych lub nie b´dà odsprzedane w celu ich zu˝y-
cia jako paliwa silnikowe albo jako dodatki lub do-
mieszki do paliw silnikowych;

2) nabywca z∏o˝y oÊwiadczenie, ˝e nabywane towary
nie b´dà przeznaczone do u˝ycia jako paliwa silni-
kowe albo jako dodatki lub domieszki do paliw sil-
nikowych lub nie b´dà odsprzedane w celu ich zu-
˝ycia jako paliwa silnikowe albo jako dodatki lub
domieszki do paliw silnikowych;

3) nabycie towarów nastàpi z zastosowaniem proce-
dury zawieszenia poboru akcyzy zgodnie z art. 26
ust. 1 pkt 3 ustawy;

4) podmiot korzystajàcy ze zwolnienia z akcyzy, o któ-
rym mowa w art. 24 ust. 1 ustawy, przeka˝e do
w∏aÊciwego naczelnika urz´du celnego, w termi-
nie do dnia 25 miesiàca nast´pujàcego po miesià-
cu, w którym powsta∏ obowiàzek podatkowy, mie-
si´czne zestawienia otrzymanych oÊwiadczeƒ za-
wierajàcych informacje, o których mowa w ust. 2.

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

1) nazw´ oraz adres podmiotu sk∏adajàcego oÊwiad-
czenie oraz jego NIP;

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

3) cel, na który zostanie przeznaczony towar zakupio-
ny w kraju, nabyty w innym paƒstwie cz∏onkow-
skim lub pochodzàcy z importu;

4) dat´ i miejsce sporzàdzenia oÊwiadczenia oraz
podpis osoby sk∏adajàcej oÊwiadczenie.

3. W przypadku sprzeda˝y towarów, o których mo-
wa w art. 24 ust. 1 ustawy, oÊwiadczenie, o którym
mowa w ust. 1 pkt 1 i 2, mo˝e byç z∏o˝one na fakturze
lub w zamówieniu, je˝eli dokument taki ÊciÊle okreÊla
iloÊç zamawianego towaru, zawiera dat´ i numer,
a podmiot prowadzi ewidencj´ zamówieƒ. Je˝eli
oÊwiadczenie jest sk∏adane odr´bnie, powinno byç
do∏àczone do kopii faktury, a w przypadku oÊwiadcze-
nia z∏o˝onego w zamówieniu — na fakturze powinien
byç wpisany numer i data zamówienia.

§ 12. 1. Zwalnia si´ od akcyzy:

1) biokomponenty przeznaczone do paliw ciek∏ych
i biopaliw ciek∏ych, w rozumieniu ustawy z dnia
2 paêdziernika 2003 r. o biokomponentach stoso-
wanych w paliwach ciek∏ych i biopaliwach cie-
k∏ych (Dz. U. Nr 199, poz. 1934 oraz z 2004 r. Nr 34,
poz. 293), wyprodukowanych z surowców rolni-
czych, produktów ubocznych i odpadów, spe∏nia-
jàcych wymagania jakoÊciowe okreÊlone w odr´b-
nych przepisach;

2) paliwa ciek∏e z zawartoÊcià biokomponentów od
4,5 % do 5 % — w wysokoÊci 1,50 z∏ od ka˝dego
litra biokomponentów dodanych do tych paliw
oraz biopaliwa ciek∏e z zawartoÊcià powy˝ej 5 %
do 10 % biokomponentów, w kwocie 1,80 z∏ od
ka˝dego litra biokomponentów dodanych do tych
paliw, a z zawartoÊcià powy˝ej 10 % biokompo-
nentów — w wysokoÊci 2,20 z∏ od ka˝dego litra
biokomponentów dodanych do tych paliw, z tym
˝e zwolnienie nie mo˝e byç wy˝sze ni˝ nale˝na
kwota akcyzy z tytu∏u sprzeda˝y tych paliw. 

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

1) podmiot uprawniony do zwolnienia, nabywajàcy
wyroby akcyzowe, do∏àczy do zamówienia z∏o˝o-
nego sprzedawcy oÊwiadczenie stwierdzajàce, ˝e
zakupione biokomponenty zostanà zu˝yte do pa-
liw ciek∏ych lub biopaliw ciek∏ych;

2) podmiot uprawniony b´dzie posiada∏ zaÊwiadcze-
nie, o którym mowa w art. 27 ust. 3 ustawy, wyda-
ne przez w∏aÊciwego naczelnika urz´du celnego,
potwierdzajàce zamówienie na odbiór biokompo-
nentów z zastosowaniem procedury zawieszenia
poboru akcyzy; w∏aÊciwy naczelnik urz´du celne-
go potwierdza zamówienie po przedstawieniu
przez podmiot zaÊwiadczeƒ w∏aÊciwych organów
podatkowych o niezaleganiu z p∏atnoÊcià podatku
od towarów i us∏ug oraz akcyzy;

3) nabycie biokomponentów nastàpi z zastosowa-
niem procedury zawieszenia poboru akcyzy zgod-
nie z art. 26 ust. 1 pkt 3 ustawy;

4) podmiot korzystajàcy ze zwolnienia b´dzie prowa-
dzi∏ ewidencj´ wskazujàcà na sposób wykorzysta-
nia biokomponentów. 
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3. Zwolnienie, o którym mowa w ust. 1 pkt 2, ma
zastosowania pod warunkiem, ˝e:

1) pomiot korzystajàcy ze zwolnienia produkujàcy
paliwa ciek∏e z zawartoÊcià biokomponentów pro-
wadzi dokumentacj´ technicznà wskazujàcà na
sposób wytworzenia takich paliw ciek∏ych i zawar-
toÊç w nich biokomponentów;

2) podmiot nabywajàcy paliwa ciek∏e z zawartoÊcià
biokomponentów w celu ich odsprzeda˝y korzy-
stajàcy ze zwolnienia prowadzi ewidencj´ pozwa-
lajàcà na wyodr´bnienie wyrobów zwolnionych
i wyrobów nieobj´tych zwolnieniem. 

§ 13. 1. Zwalnia si´ od akcyzy:

1) wazelin´, parafin´, woski pochodzenia naftowego
i pozosta∏e woski oznaczone symbolem PKWiU
23.20.31 obj´te kodami CN: 2712 10, 2712 20 00,
2712 90 31, 2712 90 33, 2712 90 39 i 2712 90 90;

2) koks naftowy; bitum naftowy; inne pozosta∏oÊci
olejów z ropy naftowej oznaczone symbolem
PKWiU 23.20.32 oraz kodem CN 2713;

3) bitum i asfalt naturalny, asfaltyty i ska∏y asfaltowe
oznaczone symbolem PKWiU 14.50.10-00.00 oraz
kodem CN 2714;

4) mieszanki bitumiczne oparte na naturalnym as-
falcie lub naturalnym bitumie, na bitumie nafto-
wym, smole mineralnej, paku smo∏owym ozna-
czone symbolem PKWiU 26.82.13 oraz kodem
CN 2715 00 00.

2. Zwolnienia, o których mowa w ust. 1, majà za-
stosowanie pod warunkiem, ˝e:

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

2) podmiot uprawniony do zwolnienia nabywajàcy
wyroby akcyzowe do∏àczy do zamówienia z∏o˝o-
nego sprzedawcy oÊwiadczenie stwierdzajàce, ˝e
zakupione wyroby zostanà zu˝yte do celów, o któ-
rych mowa w pkt 1;

3) nabycie wyrobów akcyzowych nastàpi z zastoso-
waniem procedury zawieszenia poboru akcyzy
zgodnie z art. 26 ust. 1 pkt 3 ustawy.

3. Zwolnieƒ, o których mowa w ust. 1, nie stosuje
si´ do podlegajàcych opodatkowaniu ubytków lub
niedoborów wyrobów akcyzowych zharmonizowa-
nych powsta∏ych w czasie produkcji, magazynowania,
przerobu, zu˝ycia lub przewozu, o których mowa
w art. 5 ustawy.

§ 14. 1. Zwalnia si´ od akcyzy wyroby akcyzowe
w przypadku, gdy sà zu˝ywane do innych celów ni˝
nap´dowe lub opa∏owe lub do produkcji paliw silniko-
wych lub olejów opa∏owych:

1) w´glowodory acykliczne oznaczone symbolem
PKWiU 24.14.11 oraz kodem CN 2901;

2) z w´glowodorów cyklicznych:

a) cykloheksan, oznaczony symbolem PKWiU
24.14.12-13.00 oraz kodem CN 2902 11 00,

b) w´glowodory cykliczne pozosta∏e, oznaczone
symbolem PKWiU 24.14.12-15.3 oraz kodem
CN 2902 19 90,

c) benzen, oznaczony symbolem PKWiU 24.14.12-23
oraz kodem CN 2902 20 00, 

d) toluen, oznaczony symbolem PKWiU 24.14.12-25
oraz kodem CN 2902 30 00, 

e) o-ksylen, oznaczony symbolem PKWiU
24.14.12-43.00 oraz kodem CN 2902 41 00, 

f) p-ksylen, oznaczony symbolem PKWiU
24.14.12-45.00 oraz kodem CN 2902 43 00, 

g) m-ksylen, oznaczony symbolem PKWiU
24.14.12-47.10 oraz kodem CN 2902 42 00, 

h) mieszaniny izomerów ksylenu, oznaczone
symbolem PKWiU 24.14.12-47.2 oraz kodem
CN 2902 44 00;

3) z olejów i innych produktów destylacji smo∏y w´-
glowej w wysokiej temperaturze; paku i koksu pa-
kowego, wy∏àcznie:

a) benzol, oznaczony symbolem PKWiU 24.14.73-
-20 oraz kodem CN 2707 10,

b) toluole stosowane jako paliwa nap´dowe lub
do ogrzewania, oznaczone symbolem PKWiU
24.14.73-30.1, oraz toluole do innych celów,
oznaczone symbolem PKWiU 24.14.73-30.2
sklasyfikowane w pozycji CN 2707 20,

c) ksylole stosowane jako paliwa nap´dowe lub
do ogrzewania, oznaczone symbolem PKWiU
24.14.73-30.3 oraz ksylole do innych celów,
oznaczone symbolem PKWiU 24.14.73-30.4
sklasyfikowane w pozycji CN 2707 30,

d) mieszaniny w´glowodorów aromatycznych po-
zosta∏e, oznaczone symbolem PKWiU 24.14.73-
-40.3 sklasyfikowane w pozycji CN 2707 50,

e) oleje kreozotowe oznaczone symbolem PKWiU
24.14.73-65 oraz kodem CN 2707 91 00,

f) oleje surowe lekkie oznaczone symbolem PKWiU
24.14.73-67.10 oraz kodem CN 2707 99 11,

g) oleje surowe pozosta∏e oznaczone symbo-
lem PKWiU 24.14.73-67.20 oraz kodem 
CN 2707 99 19.

2. Zwolnienia, o których mowa w ust. 1, majà za-
stosowanie pod warunkiem, ˝e:

1) importer przy dokonaniu zg∏oszenia celnego, do-
konujàcy nabycia wewnàtrzwspólnotowego lub
sprzedawca z∏o˝y oÊwiadczenie, ˝e wyroby akcy-
zowe, o których mowa w ust. 1, nie b´dà przezna-
czone do celów nap´dowych lub opa∏owych lub
do produkcji paliw silnikowych lub olejów opa∏o-
wych;
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2) nabywca z∏o˝y oÊwiadczenie, ˝e nabywane wyro-
by akcyzowe, o których mowa w ust. 1, nie b´dà
przeznaczone do celów nap´dowych lub opa∏o-
wych lub do produkcji paliw silnikowych lub ole-
jów opa∏owych.

3. OÊwiadczenia, o których mowa w ust. 2, powin-
ny zawieraç co najmniej:

1) nazw´ oraz adres podmiotu sk∏adajàcego oÊwiad-
czenie oraz jego NIP;

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

3) cel, na który zostanie przeznaczony wyrób zaku-
piony w kraju, nabyty w innym paƒstwie cz∏on-
kowskim lub pochodzàcy z importu;

4) dat´ i miejsce sporzàdzenia oÊwiadczenia oraz
podpis osoby sk∏adajàcej oÊwiadczenie.

4. W przypadku sprzeda˝y wyrobów, o których mo-
wa w ust. 1, oÊwiadczenie, o którym mowa w ust. 2,
mo˝e byç z∏o˝one na fakturze lub w zamówieniu, je˝e-
li dokument ten ÊciÊle okreÊla iloÊç zamawianego wy-
robu, zawiera dat´ i numer, a podmiot prowadzi ewi-
dencj´ zamówieƒ. Je˝eli oÊwiadczenie jest sk∏adane
odr´bnie, powinno byç do∏àczone do kopii faktury,
a w przypadku oÊwiadczenia z∏o˝onego w zamówieniu
— na fakturze powinien byç wpisany numer i data za-
mówienia.

5. Zwolnieƒ, o których mowa w ust. 1, nie stosuje
si´ do podlegajàcych opodatkowaniu ubytków lub
niedoborów wyrobów akcyzowych zharmonizowa-
nych powsta∏ych w czasie produkcji, magazynowania,
przerobu, zu˝ycia lub przewozu, o których mowa
w art. 5 ustawy.

§ 15. 1. Zwalnia si´ od akcyzy gaz p∏ynny — pro-
pan, butan, mieszaniny propanu — butanu w przypad-
ku, gdy sà zu˝ywane do innych celów ni˝ do nap´du
pojazdów samochodowych.

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

1) gaz p∏ynny jest rozlewany do butli gazowych
w sk∏adzie podatkowym zgodnie z warunkami
okreÊlonymi w ustawie;

2) gaz p∏ynny jest dostarczany cysternà ze sk∏adu po-
datkowego do uprawnionego nabywcy w przy-
padku, gdy sprzedawca uzyska od nabywcy
oÊwiadczenie, ˝e gaz p∏ynny nie b´dzie przezna-
czony do nap´du pojazdów samochodowych;
oÊwiadczenie powinno byç z∏o˝one na fakturze
VAT lub na dowodzie dostawy;

3) importer przy dokonaniu zg∏oszenia celnego, do-
konujàcy nabycia wewnàtrzwspólnotowego lub
sprzedawca z∏o˝y w∏aÊciwemu naczelnikowi urz´-
du celnego oÊwiadczenie, ˝e gaz p∏ynny nie b´dzie

przeznaczony do nap´du pojazdów samochodo-
wych, a ponadto b´dà spe∏nione ∏àcznie nast´pu-
jàce warunki:

a) nabywca z∏o˝y oÊwiadczenie, ˝e nabywany gaz
p∏ynny nie b´dzie przeznaczony do nap´du po-
jazdów samochodowych,

b) importer dokonujàcy nabycia wewnàtrzwspól-
notowego lub sprzedawca posiada zaÊwiadcze-
nie, o którym mowa w art. 27 ust. 3 ustawy, wy-
dane przez w∏aÊciwego naczelnika urz´du cel-
nego potwierdzajàce zamówienie odbioru gazu
p∏ynnego z zastosowaniem procedury zawie-
szenia poboru akcyzy; w∏aÊciwy naczelnik urz´-
du celnego potwierdza zamówienie po przed-
stawieniu przez podmiot zaÊwiadczenia w∏aÊci-
wych organów podatkowych o niezaleganiu
z p∏atnoÊcià podatku od towarów i us∏ug oraz
akcyzy,

c) nabycie gazu p∏ynnego nastàpi z zastosowa-
niem procedury zawieszenia poboru akcyzy,
o której mowa w art. 26 ust. 1 pkt 3 ustawy, oraz
na warunkach okreÊlonych w przepisach doty-
czàcych procedury zawieszenia poboru akcyzy
i jej dokumentowania,

d) importer dokonujàcy nabycia wewnàtrzwspól-
notowego lub sprzedawca prowadzi ewidencj´
pozwalajàcà na okreÊlenie iloÊci i sposobu wy-
korzystania zwolnionych wyrobów akcyzowych,

e) importer dokonujàcy nabycia wewnàtrzwspól-
notowego lub sprzedawca przeka˝e do w∏aÊci-
wego naczelnika urz´du celnego, w terminie do
dnia 25 miesiàca nast´pujàcego po miesiàcu,
w którym powsta∏ obowiàzek podatkowy, mie-
si´czne zestawienia otrzymanych oÊwiadczeƒ
zawierajàcych informacje, o których mowa
w ust. 5.

3. Importer dokonujàcy nabycia wewnàtrzwspól-
notowego lub sprzedawca jest obowiàzany w przy-
padku sprzeda˝y:

1) osobom prawnym, jednostkom organizacyjnym
nieposiadajàcym osobowoÊci prawnej oraz oso-
bom fizycznym prowadzàcym dzia∏alnoÊç gospo-
darczà — do uzyskania od nabywcy oÊwiadczenia,
˝e gaz p∏ynny nie b´dzie przeznaczony do nap´du
pojazdów samochodowych; oÊwiadczenie to mo-
˝e byç z∏o˝one w wystawionej fakturze VAT, a je˝e-
li jest sk∏adane odr´bnie powinno zawieraç dat´
z∏o˝enia oÊwiadczenia oraz powinno byç do∏àczo-
ne do kopii faktury VAT;

2) osobom fizycznym nieprowadzàcym dzia∏alnoÊci
gospodarczej — do uzyskania od nabywcy
oÊwiadczenia, ˝e gaz p∏ynny nie b´dzie przezna-
czony do nap´du pojazdów samochodowych;
oÊwiadczenie to powinno byç do∏àczone do kopii
paragonu lub kopii innego dokumentu sprzeda˝y
wystawionego nabywcy, a w przypadku braku ta-
kiej mo˝liwoÊci sprzedawca jest obowiàzany wpi-
saç na oÊwiadczeniu numer i dat´ wystawienia
dokumentu potwierdzajàcego t´ sprzeda˝.
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4. OÊwiadczenie importera dokonujàcego nabycia
wewnàtrzwspólnotowego lub sprzedawcy, o którym
mowa w ust. 2 pkt 3, powinno zawieraç co najmniej:

1) nazw´ oraz adres podmiotu sk∏adajàcego oÊwiad-
czenie oraz jego NIP;

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

3) cel, na który zostanie przeznaczony wyrób zaku-
piony w kraju, nabyty w innym paƒstwie cz∏on-
kowskim lub pochodzàcy z importu;

4) dat´ i miejsce sporzàdzenia oÊwiadczenia oraz
podpis osoby sk∏adajàcej oÊwiadczenie.

5. OÊwiadczenie nabywcy, o którym mowa w ust. 2
pkt 2 i pkt 3 lit. a, powinno zawieraç co najmniej:

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

2) adres zamieszkania nabywcy;

3) okreÊlenie iloÊci nabywanego gazu p∏ynnego;

4) okreÊlenie iloÊci, rodzaju i typu posiadanych urzà-
dzeƒ grzewczych oraz miejsca (adresu), gdzie znaj-
dujà si´ urzàdzenia, je˝eli jest ono inne ni˝ adres
wymieniony w pkt 2;

5) dat´ i miejsce sporzàdzenia oÊwiadczenia 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 przypad-
ku 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, ma zasto-
sowanie pod warunkiem, ˝e:

1) importer przy dokonaniu zg∏oszenia celnego lub
podmiot prowadzàcy sk∏ad podatkowy dokonujàcy
nabycia wewnàtrzwspólnotowego z∏o˝y oÊwiad-
czenie, ˝e benzyna specjalna zostanie przeznaczo-
na do celów, o których mowa w ust. 1;

2) podmiot uprawniony do zwolnienia nabywajàcy
benzyn´ specjalnà ze sk∏adu podatkowego do∏à-
czy do zamówienia z∏o˝onego sprzedawcy
oÊwiadczenie stwierdzajàce, ˝e zakupiona benzy-
na specjalna zostanie zu˝yta do celów, o których
mowa w ust. 1;

3) podmiot uprawniony do zwolnienia posiada za-
Êwiadczenie, o którym mowa w art. 27 ust. 3 usta-
wy, wydane przez w∏aÊciwego naczelnika urz´du
celnego, potwierdzajàce zamówienie na odbiór
benzyny specjalnej z zastosowaniem procedury
zawieszenia poboru akcyzy; w∏aÊciwy naczelnik
urz´du celnego 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;

4) nabycie benzyny specjalnej nastàpi z zastosowa-
niem procedury zawieszenia poboru akcyzy, o któ-
rej mowa w art. 26 ust. 1 pkt 3 ustawy, oraz na wa-
runkach okreÊlonych w przepisach dotyczàcych
procedury zawieszenia poboru akcyzy i jej doku-
mentowania;

5) podmiot prowadzàcy sk∏ad podatkowy dostarcza-
jàcy benzyn´ specjalnà podmiotowi uprawnione-
mu do zwolnienia wystawi dokument przewozu
i zastosuje zasady obiegu tego dokumentu okre-
Êlone w przepisach o szczególnym nadzorze po-
datkowym;

6) podmiot uprawniony do zwolnienia z∏o˝y zabez-
pieczenie akcyzowe zgodnie z art. 43 ustawy lub
uzyska zwolnienie z obowiàzku z∏o˝enia zabezpie-
czenia akcyzowego zgodnie z art. 44 ustawy;

7) podmiot uprawniony do zwolnienia prowadzi ewi-
dencj´ pozwalajàcà na okreÊlenie iloÊci i sposobu
wykorzystania zwolnionej benzyny specjalnej.

§ 17. Zwalnia si´ od akcyzy sprzeda˝:

1) produktów rafinacji ropy naftowej, wytwarzanych
przez rafinerie ropy naftowej, do których ropa naf-
towa jest dostarczana wy∏àcznie transportem kole-
jowym lub samochodowym, w cz´Êci odpowiada-
jàcej kwocie 120,00 z∏ od ka˝dej tony zakupionej
do przerobu ropy naftowej, dostarczonej tym
transportem, pod warunkiem wykorzystania tych
produktów do celów uprawniajàcych do zastoso-
wania zwolnienia;

2) olejów nap´dowych wytwarzanych z udzia∏em mi-
nimum 10 % komponentu uzyskanego w wyniku
przerobu odpadów z tworzyw sztucznych na spe-
cjalistycznych instalacjach do katalitycznego prze-
robu tych tworzyw, w cz´Êci odpowiadajàcej kwo-
cie 300,00 z∏ od ka˝dego 1 000 l tych paliw, pod
warunkiem niestosowania zwolnieƒ, o których
mowa w § 12 ust. 1 pkt 2; 

3) benzyn silnikowych etylizowanych i nieetylizowa-
nych wytworzonych z udzia∏em minimum 5 % kom-
ponentu uzyskanego w wyniku przerobu odpadów
z tworzyw sztucznych na specjalistycznych instala-
cjach do katalitycznego przerobu tych tworzyw,
w cz´Êci odpowiadajàcej kwocie 180,00 z∏ od ka˝de-
go 1 000 l tych paliw, pod warunkiem niestosowa-
nia zwolnieƒ, o których mowa w § 12 ust. 1 pkt 2; 

4) benzyn nieetylizowanych z udzia∏em jako kompo-
nentu zeoformatu w iloÊci nie mniejszej ni˝ 30 %
w gotowym produkcie, wytwarzanego w kraju
przy zastosowaniu specjalistycznej instalacji ze-
oformingu — w cz´Êci odpowiadajàcej 10 % staw-
ki podatku akcyzowego dla benzyn nieetylizowa-
nych, pod warunkiem niestosowania zwolnieƒ,
o których mowa w pkt 2 i 3 i § 12 ust. 1 pkt 2.

§ 18. 1. Zwalnia si´ od akcyzy alkohol etylowy:

1) wprowadzany do obrotu handlowego w postaci al-
koholu etylowego ska˝onego Êrodkiem ska˝ajà-
cym na podstawie odr´bnych przepisów;

Dziennik Ustaw Nr 97 — 6652 — Poz. 966



2) ska˝ony Êrodkiem ska˝ajàcym na podstawie od-
r´bnych przepisów i wykorzystywany do wytwa-
rzania produktów nieprzeznaczonych do kon-
sumpcji przez ludzi;

3) u˝ywany do produkcji octu;

4) u˝ywany do produkcji leków;

5) u˝ywany do produkcji substancji smakowo-aro-
matycznych stosowanych do wytwarzania artyku-
∏ów spo˝ywczych i napojów bezalkoholowych,
o zawartoÊci alkoholu nieprzekraczajàcej 1,2 %
obj´toÊci;

6) u˝ywany bezpoÊrednio lub jako sk∏adnik do pó∏-
produktów s∏u˝àcych do wytwarzania artyku∏ów
spo˝ywczych (rozlewanych lub innych), pod wa-
runkiem ˝e w ka˝dym przypadku zawartoÊç alko-
holu w tych produktach nie przekracza 8,5 litra czy-
stego alkoholu na 100 kg produktu dla wyrobów
czekoladowych i 5 litrów czystego alkoholu na
100 kg produktu dla wszystkich innych wyrobów;

7) u˝ywany jako próbki do analiz, niezb´dnych prób
produkcyjnych lub celów naukowych;

8) u˝ywany do badaƒ naukowych;

9) u˝ywany do celów medycznych w szpitalach i ap-
tekach, pod warunkiem ˝e b´dzie stosowany wy-
∏àcznie:

a) przy czynnoÊciach leczniczych lub do zabiegów
dezynfekcyjnych powierzchni i przedmiotów
majàcych bezpoÊredni kontakt z pacjentem,

b) do wytwarzania leków recepturowych w apte-
kach szpitalnych;

10) u˝ywany do procesów produkcyjnych, pod warun-
kiem ˝e produkt koƒcowy nie zawiera alkoholu.

2. Zwolnienia, o których mowa w ust. 1, majà za-
stosowanie pod warunkiem, ˝e:

1) podmiot uprawniony do zwolnienia, nabywajàcy
alkohol etylowy, do∏àczy do zamówienia z∏o˝one-
go sprzedawcy oÊwiadczenie stwierdzajàce, ˝e za-
kupiony alkohol zostanie zu˝yty do celów, o któ-
rych mowa w ust. 1;

2) podmiot uprawniony do zwolnienia, wykorzystujà-
cy wyprodukowany w zakresie swojej dzia∏alnoÊci
gospodarczej alkohol etylowy do celów, o których
mowa w ust. 1, b´dzie przekazywa∏ do w∏aÊciwego
naczelnika urz´du celnego do dnia 25 miesiàca na-
st´pujàcego po miesiàcu, w którym powsta∏ obo-
wiàzek podatkowy, oÊwiadczenia o iloÊci i sposobie
wykorzystania zwolnionego alkoholu etylowego; 

3) podmiot uprawniony posiada zaÊwiadczenie,
o którym mowa w art. 27 ust. 3 ustawy, wydane
przez w∏aÊciwego naczelnika urz´du celnego, po-
twierdzajàce zamówienie na odbiór alkoholu ety-
lowego z zastosowaniem procedury zawieszenia
poboru akcyzy; w∏aÊciwy naczelnik urz´du celne-
go potwierdza zamówienie po przedstawieniu

przez podmiot zaÊwiadczeƒ w∏aÊciwych organów
podatkowych o niezaleganiu z p∏atnoÊcià podatku
od towarów i us∏ug oraz akcyzy;

4) nabycie alkoholu etylowego nastàpi z zastosowa-
niem procedury zawieszenia poboru akcyzy zgod-
nie z art. 26 ust. 1 pkt 3 ustawy;

5) podmiot korzystajàcy ze zwolnienia prowadzi ewi-
dencj´ pozwalajàcà na okreÊlenie iloÊci i sposobu
wykorzystania wyrobów zwolnionych.

3. Przepis ust. 2 nie ma zastosowania do sprzeda-
˝y alkoholu etylowego ska˝onego benzoesanem dena-
tonium (Bitrex) w iloÊci nie mniejszej ni˝ 1g/100 dm3

alkoholu etylowego 100 % vol, zabarwionego na fio-
letowo przez dodanie czystego fioletu krystalicznego
w iloÊci nie mniejszej ni˝ 160 mg/100 dm3 alkoholu
etylowego 100 % vol, w opakowaniach jednostko-
wych o pojemnoÊci do 1 litra.

4. Zwolnieƒ, o których mowa w ust. 1, nie stosuje
si´ do ubytków lub niedoborów wyrobów akcyzowych
zharmonizowanych powsta∏ych w czasie produkcji,
magazynowania, przerobu, zu˝ycia lub przewozu,
o których mowa w art. 5 ustawy.

§ 19. 1. Zwalnia si´ od akcyzy:

1) alkohol etylowy przeznaczony do ska˝enia u na-
bywcy;

2) sprzeda˝ alkoholu etylowego i napojów alkoholo-
wych destylowanych, pochodzàcych z przepadku
tych wyrobów, dokonywanà przez uprawnione or-
gany, z przeznaczeniem do przerobu na alkohol
etylowy, rektyfikowany, odwodniony i bezpirydy-
nowy;

3) sprzeda˝ piwa zakupionego po cenach zawierajà-
cych akcyz´ lub od którego podatek ten zosta∏ za-
p∏acony w∏aÊciwemu naczelnikowi urz´du celnego
przyjmujàcemu zg∏oszenie celne w procedurze do-
puszczenia do obrotu;

4) sprzeda˝ alkoholu etylowego z wy∏àczeniem alko-
holu etylowego rektyfikowanego w opakowaniach
jednostkowych (PKWiU 15.92.11-00.21, 15.92.11-
-00.22, 15.92.11-00.23), na zamówienie Agencji
Rynku Rolnego.

2. Zwolnienie, o którym mowa w ust. 1 pkt 1, ma
zastosowanie pod warunkiem, ˝e podmiot uprawnio-
ny do zwolnienia uzyska od nabywcy oÊwiadczenie
o przeznaczeniu alkoholu etylowego do celów, o któ-
rych mowa w ust. 1 pkt 1.

3. Zwolnienie, o którym mowa w ust. 1 pkt 2, ma
zastosowanie pod warunkiem, ˝e podmiot uprawnio-
ny do zwolnienia uzyska od nabywcy oÊwiadczenie
o przeznaczeniu alkoholu etylowego i napojów alko-
holowych destylowanych do celów, o których mowa
w ust. 1 pkt 2.

4. Zwolnienie, o którym mowa w ust. 1 pkt 3, ma
zastosowanie pod warunkiem, ˝e podmiot uprawnio-
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ny do zwolnienia posiada dokumenty potwierdzajàce
zap∏at´ akcyzy.

5. Zwolnienie, o którym mowa w ust. 1 pkt 4, ma
zastosowanie pod warunkiem, ˝e podmiot uprawnio-
ny do zwolnienia b´dzie posiada∏ zamówienie Agencji
Rynku Rolnego na alkohol etylowy rektyfikowany.

§ 20. 1. Zwalnia si´ od akcyzy alkohol etylowy i po-
zosta∏y alkohol ska˝ony u nabywcy, pod warunkiem ˝e
Êrodek ska˝ajàcy zosta∏ dodany do alkoholu nabytego
po cenach zawierajàcych akcyz´ lub od którego akcy-
za zosta∏a zap∏acona w∏aÊciwemu naczelnikowi urz´du
celnego, przyjmujàcemu zg∏oszenie celne w procedu-
rze dopuszczenia do obrotu.

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

3. Zwrot akcyzy, o którym mowa w ust. 2, nast´pu-
je na pisemny wniosek podatnika, z∏o˝ony do w∏aÊci-
wego naczelnika urz´du celnego w terminie 30 dni od
dnia dokonania ska˝enia alkoholu etylowego lub po-
zosta∏ych alkoholi.

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

1) dokument potwierdzajàcy zap∏at´ akcyzy na tery-
torium kraju;

2) dokument zg∏oszenia celnego — w przypadku im-
portu alkoholu etylowego i pozosta∏ych alkoholi
lub administracyjny dokument towarzyszàcy —
w przypadku nabycia wewnàtrzwspólnotowego.

5. Zwrotu akcyzy dokonuje, w drodze decyzji, w∏a-
Êciwy naczelnik urz´du celnego, 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. 

§ 21. 1. Zwalnia si´ z akcyzy podatników produku-
jàcych piwo, którzy w roku kalendarzowym poprzedza-
jàcym rok podatkowy sprzedali:

1) do 20 000 hl piwa — w wysokoÊci 25,00 z∏/hl;

2) do 70 000 hl piwa — w wysokoÊci 12,50 z∏/hl;

3) do 150 000 hl piwa — w wysokoÊci 10,00 z∏/hl;

4) do 200 000 hl piwa — w wysokoÊci 7,50 z∏/hl.

2. Zwolnienie, o którym mowa w ust. 1, jest reali-
zowane przez obni˝enie nale˝nej kwoty akcyzy o kwo-
t´ przys∏ugujàcego zwolnienia.

3. Przepis ust. 1 stosuje si´ do podatników:

1) prawnie i ekonomicznie niezale˝nych od innych
przedsi´biorców wytwarzajàcych piwo;

2) posiadajàcych miejsce prowadzenia dzia∏alnoÊci
gospodarczej w odr´bnym miejscu ni˝ inni przed-
si´biorcy zajmujàcy si´ produkcjà piwa;

3) niewytwarzajàcych piwa na podstawie licencji uzy-
skanych od innych przedsi´biorców.

4. Podatnicy rozpoczynajàcy dzia∏alnoÊç mogà
skorzystaç ze zwolnienia, o którym mowa w ust. 1,
pod warunkiem ˝e:

1) w dniu z∏o˝enia pierwszej deklaracji podatkowej
z∏o˝à w∏aÊciwemu naczelnikowi urz´du celnego
oÊwiadczenie o zadeklarowanej w tym roku podat-
kowym sprzeda˝y piwa w podziale na kolejne mie-
siàce, która w skali roku podatkowego nie przekro-
czy jednego z limitów iloÊciowych okreÊlonych
w ust. 1;

2) spe∏niajà warunki okreÊlone w ust. 3.

5. W przypadku gdy w roku podatkowym b´dàcym
równoczeÊnie rokiem rozpocz´cia dzia∏alnoÊci podat-
nik przekroczy zadeklarowane w oÊwiadczeniu, o któ-
rym mowa w ust. 4 pkt 1, limity iloÊciowe sprzeda˝y
piwa, do ca∏oÊci sprzeda˝y piwa w danym roku stosu-
je si´ stawk´ akcyzy dla piwa okreÊlonà w przepisach
o akcyzie. 

6. Dokonujàcy wewnàtrzwspólnotowego nabycia
piwa lub importerzy piwa, którzy przedstawià za-
Êwiadczenie w∏adz skarbowych w∏aÊciwych dla zagra-
nicznego producenta piwa, ˝e piwo pochodzi od pro-
ducenta spe∏niajàcego warunki okreÊlone w ust. 1 i 3,
mogà zwróciç si´ do w∏aÊciwego naczelnika urz´du
celnego o zwrot akcyzy w wysokoÊci stanowiàcej ilo-
czyn iloÊci nabytego lub zaimportowanego piwa oraz:

1) kwoty 25,00 z∏/hl — w przypadku, gdy nabywane
lub importowane piwo zosta∏o wyprodukowane
przez producenta zagranicznego, którego roczna
sprzeda˝ piwa nie przekracza∏a w roku poprzed-
nim 20 000 hl;

2) kwoty 12,50 z∏/hl — w przypadku, gdy nabywane
lub importowane piwo zosta∏o wyprodukowane
przez producenta zagranicznego, którego roczna
sprzeda˝ piwa nie przekracza∏a w roku poprzed-
nim 70 000 hl;

3) kwoty 10,00 z∏/hl — w przypadku, gdy nabywane
lub importowane piwo zosta∏o wyprodukowane
przez producenta zagranicznego, którego roczna
sprzeda˝ piwa nie przekracza∏a w roku poprzed-
nim 150 000 hl;

4) kwoty 7,50 z∏/hl — w przypadku, gdy nabywane
lub importowane piwo zosta∏o wyprodukowane
przez producenta zagranicznego, którego roczna
sprzeda˝ piwa nie przekracza∏a w roku poprzed-
nim 200 000 hl.

7. Zwrot akcyzy, o którym mowa w ust. 6, nast´pu-
je na pisemny wniosek podatnika, z∏o˝ony do w∏aÊci-
wego naczelnika urz´du celnego w terminie 30 dni od
dnia dokonania nabycia wewnàtrzwspólnotowego lub
importu piwa.

8. Do wniosku, o którym mowa w ust. 7, do∏àcza
si´:

1) dokument potwierdzajàcy zap∏at´ akcyzy na tery-
torium kraju;
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2) dokument zg∏oszenia celnego — w przypadku im-
portu piwa lub administracyjny dokument towa-
rzyszàcy — w przypadku nabycia wewnàtrzwspól-
notowego.

9. Zwrotu akcyzy dokonuje, w drodze decyzji, w∏a-
Êciwy naczelnik urz´du celnego, w terminie 30 dni od
dnia z∏o˝enia wniosku, o którym mowa w ust. 7, wraz
z dokumentami, o których mowa w ust. 8. 

§ 22. 1. Zwalnia si´ od akcyzy wyroby tytoniowe
przeznaczone do badaƒ naukowych, laboratoryjnych
lub zwiàzanych z jakoÊcià produktu.

2. Zwolnienie, o którym mowa w ust. 1, ma zasto-
sowanie pod warunkiem, ˝e podmiot uprawniony do
zwolnienia b´dzie prowadzi∏ ewidencj´ pozwalajàcà
na okreÊlenie iloÊci i sposobu wykorzystania wyrobów
tytoniowych przeznaczonych do badaƒ naukowych,
laboratoryjnych lub zwiàzanych z jakoÊcià produktu.

§ 23. 1. Zwalnia si´ od akcyzy ubytki wyrobów ak-
cyzowych zharmonizowanych powsta∏e w procedurze
zawieszenia poboru akcyzy w czasie produkcji, maga-
zynowania, przerobu, zu˝ycia lub przewozu, wskutek
zdarzenia losowego, si∏y wy˝szej lub innego zdarzenia
wy∏àczajàcego bezprawnoÊç lub win´ podatnika w ro-
zumieniu przepisów prawa cywilnego. 

2. Zwolnienie, o którym mowa w ust. 1, ma zasto-
sowanie pod warunkiem, ˝e podmiot uprawniony do
zwolnienia wyka˝e zaistnienie okolicznoÊci, o których
mowa w ust. 1. 

§ 24. 1. Zwalnia si´ od akcyzy wyroby akcyzowe
zharmonizowane, nieprzydatne do spo˝ycia, dalszego
przerobu lub zu˝ycia, w przypadku ich zniszczenia.

2. Zwolnienie, o którym mowa w ust. 1, ma zasto-
sowanie pod warunkiem, ˝e wyroby akcyzowe zhar-
monizowane zosta∏y zniszczone na warunkach i w try-
bie okreÊlonych w przepisach dotyczàcych wykonywa-
nia szczególnego nadzoru podatkowego.

§ 25. 1. Zwalnia si´ od akcyzy wyroby akcyzowe
przywo˝one w baga˝u osobistym podró˝nego przyby-
wajàcego z terytorium paƒstwa trzeciego na teryto-
rium kraju, pod warunkiem ˝e iloÊç tych wyrobów nie
wskazuje na ich handlowe przeznaczenie i ich ∏àczna
wartoÊç nie przekracza kwoty wyra˝onej w z∏otych od-
powiadajàcej równowartoÊci 175 euro, z zastrze˝e-
niem § 26.

2. Wyroby akcyzowe sà zwolnione od akcyzy w ra-
mach nast´pujàcych norm:

1) wyroby tytoniowe, pod warunkiem ˝e sà przywo-
˝one przez podró˝nego, który ukoƒczy∏ 17 lat:

a) papierosy — 200 sztuk, lub

b) cygaretki (cygara o ci´˝arze nieprzekraczajàcym
3 g) — 100 sztuk, lub

c) cygara — 50 sztuk, lub

d) tytoƒ do palenia — 250 g, lub

e) zestaw wyrobów okreÊlonych w lit. a—d, pod
warunkiem ˝e suma wykorzystania norm usta-
lonych w odniesieniu do poszczególnych wyro-
bów nie jest wy˝sza ni˝ 100 %;

2) napoje alkoholowe, pod warunkiem ˝e sà przywo-
˝one przez podró˝nego, który ukoƒczy∏ 17 lat:

a) napoje powsta∏e w wyniku destylacji i napoje
spirytusowe o rzeczywistej mocy obj´toÊciowej
alkoholu powy˝ej 22 %, alkohol etylowy nieska-
˝ony o obj´toÊciowej mocy alkoholu wynoszà-
cej 80 % i wi´cej — 1 litr, lub zestaw wyrobów
akcyzowych, pod warunkiem ˝e wykorzystanie
ustalonej normy nie jest wy˝sze ni˝ 100 %, lub 

b) napoje powsta∏e w wyniku destylacji i napoje
spirytusowe, aperitify na bazie wina lub alkoho-
lu, ratafia, sake lub podobne napoje o rzeczywi-
stej mocy obj´toÊciowej alkoholu nieprzewy˝-
szajàcej 22 %, wina musujàce, wina wzmocnio-
ne — 2 litry, lub zestaw wyrobów akcyzowych,
pod warunkiem ˝e wykorzystanie ustalonej nor-
my nie jest wy˝sze ni˝ 100 %, i

c) wina niemusujàce — 2 litry;

3) perfumy — 50 g i wody toaletowe — 0,25 litra.

3. Za baga˝ osobisty uwa˝a si´ ca∏y baga˝, który
podró˝ny jest w stanie przedstawiç organom celnym,
wje˝d˝ajàc na terytorium kraju, jak równie˝ baga˝, któ-
ry przedstawi on póêniej organom celnym, pod wa-
runkiem przedstawienia dowodu, ˝e baga˝ by∏ zareje-
strowany jako baga˝ towarzyszàcy w momencie wyru-
szenia w podró˝ przez przedsi´biorstwo, które by∏o
odpowiedzialne za jego przewóz. Baga˝ osobisty nie
obejmuje przenoÊnych kanistrów zawierajàcych pali-
wo, z wyjàtkiem kanistrów zawierajàcych paliwo w ilo-
Êci nieprzekraczajàcej 10 litrów.

4. WartoÊç wyrobów akcyzowych, o których mowa
w ust. 2, nie jest wliczana do ogólnej wartoÊci kwoty
wyra˝onej w z∏otych odpowiadajàcej równowartoÊci
175 euro.

5. ¸àczna wartoÊç wyrobów akcyzowych przywo-
˝onych przez podró˝nego, który nie ukoƒczy∏ 15 roku
˝ycia, nie mo˝e przekraczaç kwoty wyra˝onej w z∏o-
tych odpowiadajàcej równowartoÊci 90 euro.

6. Je˝eli ∏àczna wartoÊç wyrobów akcyzowych, in-
nych ni˝ wymienione w ust. 2, przywo˝onych przez
podró˝nego przekracza kwot´ wyra˝onà w z∏otych od-
powiadajàcà równowartoÊci 175 euro lub 90 euro,
zwolnienie od akcyzy jest udzielane do wysokoÊci tej
kwoty w stosunku do tych wyrobów, które gdyby by∏y
przywiezione oddzielnie, mog∏yby byç obj´te takim
zwolnieniem.

§ 26. 1. Zwalnia si´ od akcyzy wyroby akcyzowe
przywo˝one w baga˝u osobistym podró˝nego, w rozu-
mieniu § 25 ust. 3, przybywajàcego z terytorium paƒ-
stwa trzeciego na terytorium kraju, który:

1) ma miejsce zamieszkania w strefie nadgranicznej
lub
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2) jest pracownikiem zatrudnionym w strefie nadgra-
nicznej, lub

3) jest cz∏onkiem za∏ogi Êrodków transportu wykorzy-
stywanych w ruchu mi´dzy paƒstwami cz∏onkow-
skimi a paƒstwami trzecimi 

— pod warunkiem, ˝e iloÊç tych wyrobów nie wska-
zuje na ich handlowe przeznaczenie i ich ∏àczna war-
toÊç nie przekracza kwoty wyra˝onej w z∏otych odpo-
wiadajàcej równowartoÊci 80 euro.

2. Wyroby akcyzowe sà zwolnione od akcyzy w ra-
mach nast´pujàcych norm:

1) wyroby tytoniowe, pod warunkiem ˝e sà przywo-
˝one przez podró˝nego, który ukoƒczy∏ 17 lat:

a) papierosy — 20 sztuk, albo

b) cygaretki (cygara o ci´˝arze nieprzekraczajàcym
3 g) — 15 sztuk, albo

c) cygara — 5 sztuk, albo

d) tytoƒ do palenia — 20 g;

2) napoje alkoholowe, pod warunkiem ˝e sà przywo-
˝one przez podró˝nego, który ukoƒczy∏ 17 lat:

a) napoje powsta∏e w wyniku destylacji i napoje
spirytusowe o rzeczywistej mocy obj´toÊciowej
alkoholu powy˝ej 22 %, alkohol etylowy nieska-
˝ony o obj´toÊciowej mocy alkoholu wynoszà-
cej 80 % i wi´cej — 0,5 litra, albo

b) napoje powsta∏e w wyniku destylacji i napoje
spirytusowe, aperitify na bazie wina lub alkoho-
lu, ratafia, sake lub podobne napoje o rzeczywi-
stej mocy obj´toÊciowej alkoholu nieprzewy˝-
szajàcej 22 %, wina musujàce, wina wzmocnio-
ne — 0,5 litra i

c) wina niemusujàce — 0,5 litra;

3) perfumy — 25 g i wody toaletowe — 100 ml.

3. ¸àczna wartoÊç wyrobów akcyzowych, innych
ni˝ wymienione w ust. 2, przywo˝onych przez podró˝-
nego nie mo˝e przekraczaç kwoty wyra˝onej w z∏otych
odpowiadajàcej równowartoÊci 80 euro.

4. Przepisu ust. 2 nie stosuje si´ w przypadku, gdy
osoby fizyczne majàce miejsce zamieszkania w strefie
nadgranicznej udowodnià, ze nie wracajà ze strefy
nadgranicznej sàsiadujàcego paƒstwa trzeciego. 

5. Przepisu ust. 4 nie stosuje si´ do pracowników
zatrudnionych w strefie nadgranicznej i do za∏óg Êrod-
ków transportu wykorzystywanych w ruchu mi´dzy
paƒstwami trzecimi a Wspólnotà Europejskà, je˝eli
przewo˝à towary w trakcie wykonywania pracy. 

6. Przepis § 25 ust. 6 stosuje si´ odpowiednio.

§ 27. 1. Zwalnia si´ od akcyzy import wyrobów ak-
cyzowych umieszczonych w przesy∏ce wysy∏anej z te-
rytorium paƒstwa trzeciego przez osob´ fizycznà
i przeznaczonej dla osoby fizycznej przebywajàcej na

terytorium kraju, je˝eli ∏àcznie sà spe∏nione nast´pujà-
ce warunki:

1) przesy∏ki majà charakter okazjonalny;

2) przesy∏ki zawierajà wy∏àcznie wyroby akcyzowe
przeznaczone do u˝ytku osobistego odbiorcy lub
jego rodziny;

3) ca∏kowita wartoÊç wyrobów akcyzowych zawartych
w przesy∏ce nie przekracza kwoty wyra˝onej w z∏o-
tych odpowiadajàcej równowartoÊci 45 euro;

4) iloÊç i rodzaj wyrobów akcyzowych nie wskazujà
na ich przeznaczenie handlowe;

5) odbiorca nie jest zobowiàzany do uiszczenia ja-
kichkolwiek op∏at na rzecz nadawcy w zwiàzku
z otrzymaniem przesy∏ki.

2. Wyroby akcyzowe sà zwolnione od akcyzy w ra-
mach nast´pujàcych norm:

1) wyroby tytoniowe:

a) papierosy — 50 sztuk, lub

b) cygaretki (cygara o ci´˝arze nieprzekraczajàcym
3 g) — 25 sztuk, lub

c) cygara — 10 sztuk, lub

d) tytoƒ do palenia — 50 g, lub

e) zestaw wyrobów okreÊlonych w lit. a—d, je˝eli
suma wykorzystania norm ustalonych w odnie-
sieniu do poszczególnych wyrobów nie jest
wy˝sza ni˝ 100 %;

2) napoje alkoholowe:

a) napoje powsta∏e w wyniku destylacji i napoje
spirytusowe o rzeczywistej mocy obj´toÊciowej
alkoholu powy˝ej 22 % obj., alkohol etylowy
nieska˝ony o obj´toÊciowej mocy alkoholu wy-
noszàcej 80 % obj. i wi´cej — 1 litr, lub

b) napoje otrzymywane w wyniku destylacji i na-
poje spirytusowe, aperitify na bazie wina lub al-
koholu, ratafia, sake lub podobne napoje o rze-
czywistej mocy obj´toÊciowej alkoholu nie-
przewy˝szajàcej 22 % obj., wina musujàce, wi-
na wzmocnione — 1 litr, lub

c) wina niemusujàce — 2 litry;

3) perfumy — 50 g lub wody toaletowe — 0,25 l.

3. W przypadku gdy ∏àczna wartoÊç wyrobów ak-
cyzowych w przesy∏ce przekracza kwot´ wyra˝onà
w z∏otych odpowiadajàcà równowartoÊci 45 euro,
zwolnienie od akcyzy stosuje si´ do wysokoÊci tej
kwoty w stosunku do wyrobów, które przywo˝one od-
dzielnie mog∏yby korzystaç z takiego zwolnienia.

§ 28. 1. Zwalnia si´ od akcyzy przywóz przez oso-
b´ fizycznà, przybywajàcà na terytorium kraju na po-
byt sta∏y lub powracajàcà z czasowego pobytu, samo-
chodów osobowych z terytorium innego paƒstwa
cz∏onkowskiego, je˝eli ∏àcznie sà spe∏nione nast´pujà-
ce warunki:
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1) samochód osobowy jest przeznaczony do u˝ytku
osobistego osoby fizycznej;

2) samochód osobowy s∏u˝y∏ do u˝ytku osobistego
tej osoby w miejscu poprzedniego jej pobytu w in-
nym paƒstwie cz∏onkowskim przez okres co naj-
mniej 6 miesi´cy przed zmianà miejsca pobytu;

3) osoba fizyczna przedstawi w∏aÊciwemu naczelni-
kowi urz´du celnego dowód potwierdzajàcy spe∏-
nienie warunku, o którym mowa w pkt 2;

4) samochód osobowy nie zostanie sprzedany, wyna-
j´ty lub wypo˝yczony przez okres 12 miesi´cy, li-
czàc od dnia jego przywozu na terytorium kraju;

5) samochód osobowy zosta∏ nabyty lub wprowadzo-
ny do obrotu zgodnie z przepisami dotyczàcymi
opodatkowania obowiàzujàcymi w paƒstwie
cz∏onkowskim, w którym osoba fizyczna ma miej-
sce zamieszkania, a przy wywozie nie stosuje si´
zwolnienia lub zwrotu podatku z zastrze˝eniem
ust. 2.

2. Warunek okreÊlony w ust. 1 pkt 5 uwa˝a si´ za
spe∏niony, je˝eli samochód osobowy posiada urz´do-
wy znak rejestracyjny paƒstwa cz∏onkowskiego, w któ-
rym zosta∏ zarejestrowany, z wy∏àczeniem tymczaso-
wych znaków rejestracyjnych. W przypadku samocho-
dów zarejestrowanych w paƒstwie cz∏onkowskim,
w którym wydanie urz´dowych znaków rejestracyj-
nych nie jest konieczne, u˝ytkownik powinien wykazaç
w inny sposób, ˝e podatek zosta∏ zap∏acony.

3. W przypadku, o którym mowa w ust. 1, w∏aÊci-
wy naczelnik urz´du celnego wydaje zaÊwiadczenie
stwierdzajàce zwolnienie od akcyzy.

§ 29. 1. Zwalnia si´ od akcyzy:

1) czasowy przywóz samochodów osobowych prze-
znaczonych dla celów prywatnych, dokonywany
przez osob´ fizycznà przybywajàcà na terytorium
kraju z terytorium innego paƒstwa cz∏onkowskiego,
je˝eli ∏àcznie sà spe∏nione nast´pujàce warunki:

a) osoba fizyczna ma miejsce zamieszkania w in-
nym paƒstwie cz∏onkowskim ni˝ paƒstwo cz∏on-
kowskie czasowego przywozu,

b) samochód osobowy jest przeznaczony do u˝yt-
ku osobistego tej osoby,

c) termin czasowego przywozu samochodu oso-
bowego nie przekroczy 6 miesi´cy w 12-mie-
si´cznym okresie,

d) samochód osobowy nie zostanie sprzedany,
wynaj´ty lub wypo˝yczony przez okres czaso-
wego przywozu, jednak˝e samochody osobowe
nale˝àce do przedsi´biorstwa wynajmujàcego
z siedzibà w jednym z paƒstw cz∏onkowskich
mogà byç podnajmowane w celu ich ponowne-
go przywozu, jeÊli znajdujà si´ w innym paƒ-
stwie cz∏onkowskim na skutek wykonania umo-
wy najmu, która w tym kraju zosta∏a zrealizowa-
na; samochody mogà te˝ byç zwrócone przez

pracowników przedsi´biorstwa wynajmujàcego
do paƒstwa cz∏onkowskiego, w którym zosta∏y
wynaj´te, tak˝e w przypadku gdy pracownik ma
miejsce zamieszkania w paƒstwie cz∏onkow-
skim czasowego przywozu;

2) czasowy przywóz samochodów osobowych prze-
znaczonych dla celów zawodowych, dokonywany
przez osob´ fizycznà przybywajàcà na terytorium
kraju z terytorium innego paƒstwa cz∏onkowskie-
go, je˝eli ∏àcznie sà spe∏nione nast´pujàce wa-
runki:

a) osoba fizyczna ma miejsce zamieszkania w in-
nym paƒstwie cz∏onkowskim ni˝ paƒstwo cz∏on-
kowskie czasowego przywozu,

b) termin czasowego przywozu samochodu oso-
bowego nie przekroczy 6 miesi´cy w 12-mie-
si´cznym okresie,

c) samochód osobowy w paƒstwie cz∏onkowskim
czasowego przywozu nie s∏u˝y do odp∏atnego
transportu osób ani do odp∏atnego lub nieod-
p∏atnego transportu towarów do celów przemy-
s∏owych lub handlowych,

d) samochód osobowy nie zostanie sprzedany,
wynaj´ty lub wypo˝yczony przez okres czaso-
wego przywozu,

e) samochód osobowy zosta∏ nabyty lub wprowa-
dzony do obrotu zgodnie z przepisami dotyczà-
cymi opodatkowania obowiàzujàcymi w paƒ-
stwie cz∏onkowskim, w którym osoba fizyczna
ma miejsce zamieszkania, a przy wywozie nie
stosuje si´ zwolnienia lub zwrotu podatku, z za-
strze˝eniem ust. 2;

3) czasowy przywóz samochodów osobowych zareje-
strowanych w paƒstwie cz∏onkowskim, w którym
u˝ytkownik ma miejsce zamieszkania, u˝ywanych
w regularnych podró˝ach z miejsca zamieszkania
do miejsca pracy na terytorium kraju, je˝eli ∏àcznie
sà spe∏nione warunki okreÊlone w pkt 2 lit. a i c—e;

4) czasowy przywóz samochodów osobowych zareje-
strowanych w paƒstwie cz∏onkowskim, w którym
student ma miejsce zamieszkania, u˝ywanych przez
niego na terytorium kraju, na którym przebywa on
wy∏àcznie w celu studiowania, je˝eli ∏àcznie sà spe∏-
nione warunki okreÊlone w pkt 2 lit. a i c—e.

2. Do warunku, o którym mowa w ust. 1 pkt 2 lit. e,
stosuje si´ odpowiednio § 28 ust. 2.

3. Zwolnienie, o którym mowa w ust. 1 pkt 3, jest
bezterminowe.

4. W przypadku, o którym mowa w ust. 1, w∏aÊci-
wy naczelnik urz´du celnego wydaje zaÊwiadczenie
stwierdzajàce zwolnienie od akcyzy.

§ 30. 1. Zwalnia si´ od akcyzy wyroby akcyzowe
niezharmonizowane stanowiàce mienie przesiedlenia
osoby fizycznej przybywajàcej na terytorium kraju na
pobyt sta∏y lub powracajàcej z czasowego pobytu z te-
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rytorium paƒstwa trzeciego, je˝eli ∏àcznie sà spe∏nione
nast´pujàce warunki:

1) rzeczy s∏u˝y∏y do u˝ytku osobistego tej osoby
w miejscu poprzedniego jej pobytu na terytorium
paƒstwa trzeciego, z tym ˝e samochody osobowe
s∏u˝y∏y takiemu u˝ytkowi przez okres co najmniej
6 miesi´cy przed zmianà miejsca pobytu;

2) osoba fizyczna przedstawi w∏aÊciwemu naczelni-
kowi urz´du celnego dowód potwierdzajàcy spe∏-
nienie warunku, o którym mowa w pkt 1;

3) rzeczy b´dà przeznaczone na terytorium kraju do
takiego samego celu, w jakim by∏y u˝ywane na te-
rytorium paƒstwa trzeciego;

4) osoba fizyczna przebywa∏a poza terytorium
Wspólnoty Europejskiej przez okres co najmniej
12 kolejnych miesi´cy poprzedzajàcych zmian´
miejsca pobytu; 

5) rzeczy nie zostanà sprzedane, wynaj´te, wypo˝y-
czone lub odstàpione przez okres 12 miesi´cy od
dnia ich przywozu na terytorium kraju.

2. Mienie przesiedlenia jest zwolnione od akcyzy,
je˝eli zosta∏o zg∏oszone do wolnego obrotu przed
up∏ywem 12 miesi´cy od dnia osiedlenia si´ osoby fi-
zycznej na terytorium kraju.

3. Wyroby akcyzowe, o których mowa w ust. 1,
mogà byç przywo˝one w jednej lub w kilku przesy∏-
kach, w terminie okreÊlonym w ust. 2.

§ 31. 1. Zwalnia si´ od akcyzy import:

1) paliwa silnikowego przewo˝onego w standardo-
wych zbiornikach:

a) prywatnych i handlowych pojazdów samocho-
dowych i pojazdów jednoÊladowych,

b) pojemnika specjalnego przeznaczenia;

2) paliwa silnikowego znajdujàcego si´ w przeno-
Ênych kanistrach przewo˝onych przez prywatne
pojazdy samochodowe i pojazdy jednoÊladowe
w iloÊci nieprzekraczajàcej 10 litrów na pojazd
zgodnie z warunkami okreÊlonymi w krajowych
przepisach dotyczàcych przechowywania i trans-
portu paliw;

3) niezb´dnych do eksploatacji pojazdów smarów
znajdujàcych si´ w tych Êrodkach.

2. Zwolnienie, o którym mowa w ust. 1 pkt 1, doty-
czy paliwa przewo˝onego w standardowych zbiorni-
kach w iloÊciach nieprzekraczajàcych:

1) 600 litrów — w przypadku paliwa przewo˝onego
w standardowym zbiorniku handlowego pojazdu
samochodowego s∏u˝àcego do przewozu wi´cej
ni˝ dziewi´ciu osób w∏àcznie z kierowcà;

2) 200 litrów — w przypadku paliwa przewo˝onego
w standardowym zbiorniku handlowego pojazdu
samochodowego innego ni˝ wymieniony w pkt 1;

3) 200 litrów — w przypadku paliwa przewo˝onego
w standardowym zbiorniku pojemnika specjalne-
go przeznaczenia.

3. Za handlowy Êrodek transportu uwa˝a si´ ka˝dy
mechaniczny pojazd drogowy (w tym ciàgnik z nacze-
pà lub bez naczepy), który ze wzgl´du na konstrukcj´
lub wyposa˝enie jest przeznaczony i nadaje si´ do od-
p∏atnego lub bezp∏atnego przewozu wi´cej ni˝ dzie-
wi´ciu osób razem z kierowcà, towarów, a tak˝e ka˝dy
mechaniczny pojazd drogowy wykorzystywany do ce-
lów specjalnych innych ni˝ transport.

4. Za prywatny pojazd samochodowy uwa˝a si´
ka˝dy mechaniczny pojazd drogowy inny ni˝ wymie-
niony w ust. 3.

5. Za standardowy zbiornik uwa˝a si´:

1) zbiornik paliwa na sta∏e zamocowany przez produ-
centa we wszystkich pojazdach silnikowych tego
samego rodzaju jak pojazdy, których to dotyczy,
oraz w którym zamocowanie na sta∏e umo˝liwia
bezpoÊrednie wykorzystanie paliwa zarówno do
nap´du, jak, w odpowiednim przypadku, do funk-
cjonowania systemu ch∏odzàcego;

2) zbiornik na gaz przystosowany do pojazdów silni-
kowych, pozwalajàcy na bezpoÊrednie wykorzy-
stanie gazu jako paliwa, jak równie˝ zbiornik przy-
stosowany do innych systemów, w które mo˝e
byç wyposa˝ony pojazd;

3) zbiornik zamontowany na sta∏e przez producenta
we wszystkich pojemnikach takiego samego typu
jak dany pojemnik i którego zamontowanie na
sta∏e pozwala na bezpoÊrednie wykorzystanie pa-
liwa, zarówno do nap´du w trakcie transportu
systemu ch∏odzenia i innych systemów, w które
mo˝e byç wyposa˝ony pojemnik specjalnego
przeznaczenia.

6. Za pojemnik specjalnego przeznaczenia uwa˝a
si´ ka˝dy pojemnik wyposa˝ony w uk∏ady ch∏odzenia,
systemy tlenowe, izolacji termicznej oraz inne systemy.

7. Zwolnienie, o którym mowa w ust. 1, ma zasto-
sowanie pod warunkiem, ˝e:

1) paliwa silnikowe sà wykorzystywane wy∏àcznie
przez Êrodek transportu, w którym zosta∏y przy-
wiezione;

2) paliwa silnikowe nie zostanà usuni´te z tego Êrod-
ka transportu ani nie b´dà sk∏adowane, chyba ˝e
jest to konieczne w przypadku jego naprawy;

3) paliwa silnikowe nie zostanà odp∏atnie lub nieod-
p∏atnie odstàpione przez osob´ korzystajàcà ze
zwolnienia.

8. W przypadku naruszenia warunków, o których
mowa w ust. 7, wysokoÊç podatku okreÊla si´ wed∏ug
stanu i wartoÊci celnej towaru w dniu naruszenia tych
warunków oraz wed∏ug stawek obowiàzujàcych w tym
dniu.
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Rozdzia∏ 3

Zwolnienia od akcyzy dla przedstawicielstw
dyplomatycznych, urz´dów konsularnych

oraz cz∏onków ich personelu, a tak˝e innych osób
zrównanych z nimi na podstawie ustaw,

umów lub zwyczajów mi´dzynarodowych

§ 32. 1. Zwolnienie realizowane przez zwrot kwoty
zap∏aconej akcyzy przys∏uguje uprawnionemu przed-
stawicielstwu oraz cz∏onkom jego personelu z tytu∏u
nabycia wyrobów akcyzowych w iloÊci (wartoÊci) wy-
nikajàcej z porozumienia mi´dzynarodowego lub za-
sady wzajemnoÊci stosowanej przez paƒstwo obce
wobec polskich przedstawicielstw lub cz∏onków ich
personelu.

2. Informacj´ o iloÊci (wartoÊci) wyrobów akcyzo-
wych, których nabycie uprawnia do zwrotu akcyzy, mi-
nister w∏aÊciwy do spraw zagranicznych przekazuje
uprawnionym przedstawicielstwom oraz Naczelniko-
wi Urz´du Celnego I w Warszawie.

§ 33. Zwrot akcyzy zawartej w cenach wyrobów ak-
cyzowych, nabytych przez uprawnione przedstawiciel-
stwo oraz cz∏onków jego personelu, obejmuje kwot´
akcyzy, wyliczonà na podstawie stawki akcyzy obo-
wiàzujàcej w dniu dokonania zakupu.

§ 34. 1. Dokumentem stanowiàcym podstaw´ do
obliczenia akcyzy podlegajàcej zwrotowi uprawnione-
mu przedstawicielstwu oraz cz∏onkom jego personelu
jest faktura wystawiona przy zakupie wyrobów akcy-
zowych.

2. Faktura jest wystawiana w trzech egzemplarzach. 

3. Orygina∏ faktury wraz kopià otrzymuje uprawnio-
ne przedstawicielstwo lub cz∏onkowie jego personelu.

§ 35. 1. Wniosek w sprawie zwrotu akcyzy jest prze-
kazywany przez uprawnione przedstawicielstwo Na-
czelnikowi Urz´du Celnego I w Warszawie, za poÊred-
nictwem ministra w∏aÊciwego do spraw zagranicznych.

2. Wniosek, o którym mowa w ust. 1, okreÊla:

1) kwot´ akcyzy, o zwrot której ubiega si´ uprawnio-
ne przedstawicielstwo oraz cz∏onkowie jego per-
sonelu, z wyszczególnieniem kwoty akcyzy zwià-
zanej z nabyciem wyrobów akcyzowych na cele
s∏u˝bowe lub prywatne;

2) numer rachunku bankowego, na który ma zostaç
dokonany zwrot akcyzy.

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

1) wykaz wyrobów akcyzowych, nabytych na cele
s∏u˝bowe przez uprawnione przedstawicielstwo;

2) list´ cz∏onków personelu uprawnionego przedsta-
wicielstwa, którym przys∏uguje zwrot akcyzy z ty-
tu∏u nabycia wyrobów akcyzowych na cele pry-
watne, wraz z wykazem poszczególnych wyrobów
akcyzowych oraz kwot akcyz przypadajàcej do
zwrotu;

3) orygina∏y faktur;

4) uwierzytelnione kopie faktur, je˝eli orygina∏y faktur
zosta∏y do∏àczone do wniosku w sprawie zwrotu
podatku od towarów i us∏ug.

4. Wnioski, o których mowa w ust. 1, sà sk∏adane
za okresy kwartalne i powinny obejmowaç kwoty akcy-
zy wynikajàce z faktur otrzymanych w danym kwartale.

§ 36. 1. Po rozpatrzeniu wniosku, o którym mowa
w § 35 ust. 1, ka˝da faktura, z której wynikajà kwoty do
zwrotu akcyzy, podlega ostemplowaniu piecz´cià
Urz´du Celnego I w Warszawie oraz przedziurkowa-
niu, w celu unikni´cia ponownego ich u˝ycia.

2. Zwrotu akcyzy dokonuje Naczelnik Urz´du Cel-
nego I w Warszawie na rachunek bankowy wskazany
we wniosku, o którym mowa w § 35 ust. 1, w terminie
30 dni od dnia jego przekazania przez ministra w∏aÊci-
wego do spraw zagranicznych.

3. W razie powstania uzasadnionych wàtpliwoÊci
dotyczàcych prawid∏owoÊci wniosku, o którym mowa
w § 35 ust. 1, Naczelnik Urz´du Celnego I w Warszawie
zwraca wniosek wraz z do∏àczonymi dokumentami,
o których mowa w § 35 ust. 3, ministrowi w∏aÊciwemu
do spraw zagranicznych, w celu ich wyjaÊnienia.

4. W przypadku okreÊlonym w ust. 3 zwrot podat-
ku nast´puje w terminie 30 dni od dnia otrzymania
wyjaÊnieƒ od ministra w∏aÊciwego do spraw zagra-
nicznych, wed∏ug kwot faktycznie uznanych. 

5. Po dokonaniu zwrotu akcyzy Naczelnik Urz´du
Celnego I w Warszawie zwraca ostemplowane oraz
przedziurkowane faktury wnioskodawcy za poÊrednic-
twem ministra w∏aÊciwego do spraw zagranicznych.

§ 37. 1. Je˝eli wyrób akcyzowy zostaje zwrócony,
a uprawnione przedstawicielstwo lub cz∏onkowie jego
personelu ˝àdajà zwrotu zap∏aconej ceny, sprzedawca
zwraca nale˝noÊç pod warunkiem otrzymania orygi-
na∏u faktury. O dokonanym zwrocie sprzedawca infor-
muje Naczelnika Urz´du Celnego I w Warszawie, prze-
kazujàc równoczeÊnie otrzymany od uprawnionego
przedstawicielstwa lub cz∏onków jego personelu ory-
gina∏ faktury.

2. Je˝eli zwrot nale˝noÊci, o której mowa w ust. 1,
nastàpi∏ po dokonaniu zgodnie z § 36 zwrotu kwoty ak-
cyzy wynikajàcej z tej faktury, kwot´ akcyzy zwracanej
za nast´pny okres pomniejsza si´ o t´ kwot´.

Rozdzia∏ 4

Zwolnienia od akcyzy dla si∏ zbrojnych Paƒstw-Stron
Traktatu Pó∏nocnoatlantyckiego oraz si∏ zbrojnych

Paƒstw-Stron Traktatu Pó∏nocnoatlantyckiego
uczestniczàcych w Partnerstwie dla Pokoju oraz dla

Kwatery G∏ównej Wielonarodowego Korpusu
Pó∏nocno-Wschodniego i cz∏onków jej personelu

§ 38. 1. Zwalnia si´ od akcyzy: 

1) import paliw, olejów i smarów, zwanych dalej „pa-
liwami”, przez si∏y zbrojne Paƒstwa wysy∏ajàcego,
przeznaczonych wy∏àcznie do u˝ytku w s∏u˝bo-
wych pojazdach, statkach powietrznych i okr´tach
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si∏ zbrojnych lub s∏u˝bowych pojazdach towarzy-
szàcego im personelu cywilnego, podczas ich
przebywania na terytorium kraju;

2) import wyrobów akcyzowych przez Kwater´, prze-
znaczonych na zaopatrzenie barów, mes i kantyn
Kwatery i tam sprzedawanych, których rodzaje
i iloÊç okreÊla za∏àcznik do rozporzàdzenia;

3) import samochodów osobowych, stanowiàcych
w∏asnoÊç personelu zagranicznego Kwatery
i cz∏onków jego rodziny, w iloÊciach niewskazujà-
cych na przeznaczenie handlowe, z zachowaniem
normy iloÊciowej — 2 sztuki na osob´, która ukoƒ-
czy∏a 18 lat.

2. Warunkiem zastosowania zwolnienia, o którym
mowa w ust. 1 pkt 1, jest przedstawienie organowi cel-
nemu dokumentów, z których wynika, ˝e sprowadzane
paliwa zostanà wykorzystane zgodnie z ust. 1 oraz ˝e
paliwa te nie b´dà podlega∏y innym czynnoÊciom
okreÊlonym w art. 4 ustawy.

3. Warunkiem zastosowania zwolnienia, o którym
mowa w ust. 1 pkt 2 i 3, jest przedstawienie organowi
celnemu:

1) w przypadku, o którym mowa w ust. 1 pkt 2 — do-
kumentów, z których wynika, ˝e wyroby akcyzowe
sà sprowadzane przez Kwater´,

2) w przypadku, o którym mowa w ust. 1 pkt 3 — do-
kumentów, z których wynika, ˝e osoba sprowadza-
jàca samochód osobowy nale˝y do personelu za-
granicznego Kwatery lub jest cz∏onkiem rodziny
personelu zagranicznego

— z zastrze˝eniem, ˝e wyroby te nie b´dà przezna-
czone na cel inny ni˝ wskazany w ust. 1 pkt 2 i 3 i nie
b´dà podlega∏y innym czynnoÊciom, okreÊlonym
w art. 4 ustawy.

4. Zwalnia si´ od akcyzy nabycie wewnàtrzwspól-
notowe paliw przez si∏y zbrojne Paƒstwa wysy∏ajàce-
go pod warunkiem, ˝e paliwa te sà przeznaczone wy-
∏àcznie do u˝ytku w s∏u˝bowych pojazdach, statkach
powietrznych i okr´tach si∏ zbrojnych lub s∏u˝bowych
pojazdach towarzyszàcego im personelu cywilnego,
podczas ich przebywania na terytorium kraju.

5. Zwalnia si´ od akcyzy nabycie wewnàtrzwspól-
notowe wyrobów akcyzowych zharmonizowanych
przez Kwater´, których rodzaje i iloÊç okreÊla za∏àcznik
do rozporzàdzenia, pod warunkiem ˝e wyroby te sà
przeznaczone na zaopatrzenie barów, mes i kantyn
Kwatery i tam sà sprzedawane.

6. Nabycie wewnàtrzwspólnotowe, o którym mo-
wa w ust. 4 i 5, mo˝e byç dokonywane wy∏àcznie
w procedurze zawieszenia poboru akcyzy.

7. W przypadku wewnàtrzwspólnotowego naby-
cia, o którym mowa w ust. 4 i 5, stosuje si´ przepisy
rozporzàdzenia nr 31/96 z dnia 10 stycznia 1996 r.
w sprawie Êwiadectwa zwolnienia z podatku akcyzo-
wego (Dz. Urz. WE L 8 z 11.01.1996 r.), zgodnie z któ-

rymi do przemieszczanych wyrobów akcyzowych
zharmonizowanych powinny byç do∏àczone: admini-
stracyjny dokument towarzyszàcy oraz Êwiadectwo
zwolnienia z podatku akcyzowego. 

§ 39. 1. W przypadku zastosowania Êwiadectwa,
o którym mowa w § 38 ust. 7, odbiór wyrobów akcy-
zowych zharmonizowanych potwierdza si´ przez uzy-
skanie piecz´ci:

1) Naczelnika Urz´du Celnego I w Warszawie lub Na-
czelnika Urz´du Celnego w Gdaƒsku — w przypad-
ku nabycia wewnàtrzwspólnotowego dokonywa-
nego przez si∏y zbrojne Paƒstwa wysy∏ajàcego;

2) Naczelnika Urz´du Celnego I w Szczecinie —
w przypadku nabycia wewnàtrzwspólnotowego
dokonywanego przez Kwater´.

2. Kopia potwierdzonego Êwiadectwa, o którym
mowa w § 38 ust. 7, jest przeznaczona dla w∏aÊciwego
naczelnika urz´du celnego, o którym mowa w ust. 1.

§ 40. W przypadku importu oraz nabycia wewnàtrz-
wspólnotowego wyrobów akcyzowych, o których mo-
wa w § 38 ust. 1 pkt 2 i ust. 5, rodzaje i ∏àcznà iloÊç tych
wyrobów okreÊla za∏àcznik do rozporzàdzenia.

§ 41. 1. W przypadku paliw, o których mowa w § 38
ust. 1 pkt 1, nabytych na terytorium kraju, zwolnienie
realizowane przez zwrot akcyzy przys∏uguje organowi
wojskowemu, który naby∏ na terytorium kraju paliwa,
a nast´pnie udost´pni∏ je odp∏atnie si∏om zbrojnym
wy∏àcznie do u˝ytku w s∏u˝bowych pojazdach, stat-
kach powietrznych i okr´tach tych si∏ lub s∏u˝bowych
pojazdach towarzyszàcego im personelu cywilnego,
podczas ich przebywania na terytorium kraju.

2. Zwrot akcyzy przys∏uguje w przypadku, gdy si∏y
zbrojne w ca∏oÊci dokona∏y zap∏aty nale˝noÊci za na-
byte paliwa.

3. Dokumentem stanowiàcym podstaw´ do obli-
czenia kwoty akcyzy podlegajàcej zwrotowi organowi
wojskowemu jest wykaz, o którym mowa w § 42 ust. 4
pkt 1, oraz faktura wystawiona przy zakupie paliw
z wyszczególnionà kwotà akcyzy. 

§ 42. 1. Zwrot akcyzy nast´puje na wniosek orga-
nu wojskowego; wniosek powinien byç z∏o˝ony w ter-
minie do 90 dni od dnia zakoƒczenia pobytu si∏ zbroj-
nych na terytorium kraju.

2. Wniosek, o którym mowa w ust. 1, sk∏ada si´:

1) Naczelnikowi Urz´du Celnego I w Warszawie —
w przypadku zakupów dokonywanych przez Mini-
stra Obrony lub upowa˝nionego przez niego Pre-
zesa Agencji Mienia Wojskowego, Dowódc´
Wojsk Làdowych oraz Dowódc´ Wojsk Lotniczych
i Obrony Powietrznej lub odpowiednio upowa˝-
nionych przez nich dowódców wojskowych jedno-
stek bud˝etowych,

2) Naczelnikowi Urz´du Celnego w Gdaƒsku —
w przypadku zakupów dokonywanych przez Do-
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wódc´ Marynarki Wojennej lub upowa˝nionego
przez niego dowódc´ wojskowej jednostki bud˝e-
towej

— zwanym dalej „w∏aÊciwym naczelnikiem urz´du
celnego”.

3. Wniosek, o którym mowa w ust. 1, zawiera:

1) wskazanie okresu przebywania si∏ zbrojnych na te-
rytorium kraju;

2) okreÊlenie kwoty akcyzy, o zwrot której ubiega si´
organ wojskowy;

3) numer rachunku bankowego, na który ma zostaç
dokonany zwrot akcyzy.

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

1) wykaz paliw udost´pnionych odp∏atnie si∏om zbroj-
nym i ich personelowi cywilnemu zawierajàcy:

a) oznaczenie Paƒstwa wysy∏ajàcego,

b) okreÊlenie rodzaju i iloÊci paliw,

c) poÊwiadczenie odbioru paliw,

d) wyliczenie kwoty akcyzy na podstawie faktur
nabycia;

2) list´ personelu si∏ zbrojnych oraz personelu cywil-
nego;

3) orygina∏y faktur, na podstawie których organ woj-
skowy naby∏ paliwa;

4) uwierzytelnione kopie faktur, z których wynikajà
wnioskowane kwoty zwrotu akcyzy, je˝eli orygina-
∏y tych faktur zosta∏y do∏àczone do wniosku
o zwrot podatku od towarów i us∏ug;

5) kopie faktur, z których wynikajà obcià˝enia si∏
zbrojnych za udost´pnione paliwa.

§ 43. 1. Po rozpatrzeniu wniosku, o którym mowa
w § 42 ust. 1, ka˝da faktura, z której wynikajà kwoty do
zwrotu akcyzy, podlega ostemplowaniu piecz´cià w∏a-
Êciwego urz´du celnego oraz przedziurkowaniu, w ce-
lu unikni´cia ponownego ich u˝ycia.

2. Zwrotu akcyzy dokonuje w∏aÊciwy naczelnik
urz´du celnego na rachunek bankowy wskazany we
wniosku, o którym mowa w § 42 ust. 1, w terminie do
90 dni od dnia otrzymania tego wniosku wraz z doku-
mentami, o których mowa w § 42 ust. 4, z zastrze˝e-
niem ust. 3.

3. W razie powstania uzasadnionych wàtpliwoÊci
dotyczàcych sporzàdzonego wniosku, o którym mowa
w § 42 ust. 1, w∏aÊciwy naczelnik urz´du celnego prze-
kazuje go wraz z dokumentami wymienionymi w § 42
ust. 4 — do zaopiniowania — organowi sprawujàce-
mu, na podstawie odr´bnych przepisów, nadzór nad
organem wojskowym.

4. Organ, o którym mowa w ust. 3, przekazuje opi-
ni´ w∏aÊciwemu naczelnikowi w terminie 30 dni od
dnia otrzymania wniosku.

5. W przypadku, o którym mowa w ust. 3, zwrot ak-
cyzy mo˝e nastàpiç w terminie póêniejszym ni˝ okre-
Êlony w ust. 1, wed∏ug kwot faktycznie uznanych, nie
póêniej jednak ni˝ w terminie 30 dni od dnia otrzyma-
nia opinii organu sprawujàcego nadzór nad organem
wojskowym. 

6. Po dokonaniu zwrotu akcyzy w∏aÊciwy naczelnik
urz´du celnego zwraca ostemplowane oraz przedziur-
kowane faktury wnioskodawcy.

§ 44. 1. Zwolnienie realizowane przez zwrot akcy-
zy, z zastrze˝eniem ust. 2, przys∏uguje:

1) Kwaterze — z tytu∏u nabycia na terytorium kraju
wyrobów akcyzowych przeznaczonych na potrze-
by w∏asne Kwatery w celu utrzymania i dzia∏alno-
Êci Kwatery oraz wyrobów akcyzowych przezna-
czonych na zaopatrzenie barów, mes i kantyn
Kwatery i tam sprzedawanych;

2) personelowi zagranicznemu Kwatery lub cz∏on-
kom jego rodzin — z tytu∏u nabycia wyrobów ak-
cyzowych na terytorium kraju, w iloÊciach nie-
wskazujàcych na przeznaczenie handlowe.

2. W przypadku nabycia samochodu osobowego
zwrot akcyzy przys∏uguje wy∏àcznie personelowi za-
granicznemu Kwatery w odniesieniu do jednej sztuki
samochodu osobowego raz na trzy lata.

§ 45. Zwrot akcyzy zawartej w cenach wyrobów ak-
cyzowych nabytych przez Kwater´ oraz przez personel
zagraniczny Kwatery i cz∏onków jego rodzin obejmuje
kwot´ akcyzy, wyliczonà na podstawie stawki akcyzy
obowiàzujàcej w dniu dokonania zakupu.

§ 46. 1. Dokumentem stanowiàcym podstaw´ do
obliczenia akcyzy podlegajàcej zwrotowi Kwaterze
oraz personelowi zagranicznemu Kwatery i cz∏onkom
jego rodzin jest faktura wystawiona przy zakupie wy-
robów akcyzowych, potwierdzajàca ich nabycie przez
Kwater´ lub personel zagraniczny Kwatery, jak rów-
nie˝ cz∏onków ich rodzin.

2. Faktura jest wystawiana w trzech egzempla-
rzach. 

3. Orygina∏ faktury wraz z jednà kopià otrzymuje
nabywca.

§ 47. 1. Wniosek w sprawie zwrotu akcyzy jest
przekazywany przez Kwater´ Naczelnikowi Urz´du
Celnego I w Szczecinie.

2. Wniosek, o którym mowa w ust. 1, zawiera: 

1) okreÊlenie kwoty akcyzy, o zwrot której ubiega si´
Kwatera oraz personel zagraniczny Kwatery
i cz∏onkowie jego rodzin, z wyszczególnieniem
kwoty akcyzy zwiàzanej z nabyciem wyrobu akcy-
zowego na cele Kwatery oraz na cele prywatne
personelu zagranicznego i cz∏onków jego rodzin;

2) numer rachunku bankowego, na który ma zostaç
dokonany zwrot akcyzy. 
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3. Do wniosku, o którym mowa w ust. 1, do∏àcza si´: 

1) wykaz wyrobów akcyzowych nabytych przez Kwa-
ter´, z wyszczególnieniem wyrobów przeznaczo-
nych na zaopatrzenie barów, mes i kantyn, prowa-
dzonych na terenie Kwatery;

2) list´ personelu zagranicznego Kwatery i cz∏onków
jego rodzin, którym przys∏uguje zwrot akcyzy z ty-
tu∏u nabycia wyrobów akcyzowych na cele pry-
watne, wraz z wykazem poszczególnych wyrobów
oraz kwot akcyzy przypadajàcych do zwrotu;

3) orygina∏y faktur;

4) uwierzytelnione kopie faktur, je˝eli orygina∏y tych
faktur zosta∏y do∏àczone do wniosku w sprawie
zwrotu podatku od towarów i us∏ug.

4. Wnioski, o których mowa w ust. 1, sà sk∏adane za
okresy kwartalne w terminie do 25 dnia miesiàca nast´-
pujàcego po kwartale, za który sk∏adany jest wniosek. 

§ 48. 1. Zwrotu akcyzy dokonuje Naczelnik Urz´du
Celnego I w Szczecinie.

2. Przepisy § 43 stosuje si´ odpowiednio, z tym ˝e
zwrot akcyzy jest dokonywany w terminie 30 dni.

§ 49. 1. W przypadku gdy wyrób akcyzowy zostaje
zwrócony, a nabywca ˝àda zwrotu zap∏aconej ceny,
sprzedawca zwraca nale˝noÊç pod warunkiem otrzy-
mania od nabywcy orygina∏u faktury; o dokonanym
zwrocie sprzedawca informuje Naczelnika Urz´du Cel-
nego I w Szczecinie, przekazujàc równoczeÊnie otrzy-
many od nabywcy orygina∏ faktury. 

2. Je˝eli zwrot nale˝noÊci, o której mowa w ust. 1,
nastàpi∏ po dokonaniu zgodnie z § 48 zwrotu akcyzy
wynikajàcej z tej faktury, kwot´ akcyzy zwracanej za
nast´pny okres pomniejsza si´ o nienale˝nie zwróco-
nà kwot´ akcyzy. 

Rozdzia∏ 5

Inne zwolnienia

§ 50. Zwalnia si´ od akcyzy import oraz nabycie we-
wnàtrzwspólnotowe samochodów osobowych przeka-

zywanych nieodp∏atnie na rzecz jednostek bud˝eto-
wych przez polskie jednostki bud˝etowe znajdujàce si´
poza granicami Rzeczpospolitej Polskiej, pod warun-
kiem ˝e samochody okreÊlone w tym przepisie nie zo-
stanà sprzedane, wynaj´te lub wypo˝yczone osobom
fizycznym, osobom prawnym oraz jednostkom organi-
zacyjnym nieposiadajàcym osobowoÊci prawnej
w okresie trzech lat od dnia ich obj´cia procedurà do-
puszczenia do obrotu.

Rozdzia∏ 6

Przepisy przejÊciowe i koƒcowe

§ 51. W okresie od dnia 1 maja do dnia 31 paêdzier-
nika 2004 r. zwalnia si´ od akcyzy sprzeda˝ wprowa-
dzonego ju˝ do obrotu handlowego tytoniu do pale-
nia, nieoznaczonego przez producenta lub importera
cenà detalicznà, od którego zosta∏a zap∏acona akcyza
w wysokoÊci okreÊlonej na podstawie dotychczaso-
wych przepisów.

§ 52. Rozporzàdzenie wchodzi w ˝ycie z dniem
1 maja 2004 r.2)

Minister Finansów: w z. E. Mucha
———————
2) Zakres spraw obj´ty niniejszym rozporzàdzeniem by∏ re-

gulowany w rozporzàdzeniach: 
1) rozporzàdzeniu Ministra Finansów z dnia 23 grudnia

2003 r. w sprawie podatku akcyzowego (Dz. U. Nr 221,
poz. 2196); 

2) rozporzàdzeniu Ministra Finansów z dnia 28 sierpnia
2003 r. w sprawie zasad i trybu zwrotu podatku od to-
warów i us∏ug oraz podatku akcyzowego przedstawi-
cielstwom dyplomatycznym, urz´dom konsularnym
oraz cz∏onkom personelu tych przedstawicielstw i urz´-
dów, a tak˝e innym osobom zrównanym z nimi na pod-
stawie ustaw, umów lub zwyczajów mi´dzynarodo-
wych (Dz. U. Nr 152, poz. 1491);

3) rozporzàdzeniu Ministra Finansów z dnia 27 sierpnia
2003 r. w sprawie zwolnieƒ, zasad i trybu zwrotu podat-
ku od towarów i us∏ug oraz podatku akcyzowego od pa-
liw, olejów i smarów u˝ywanych przez si∏y zbrojne
Paƒstw-Stron Traktatu Pó∏nocnoatlantyckiego oraz
przez si∏y zbrojne Paƒstw-Stron Traktatu Pó∏nocnoatlan-
tyckiego uczestniczàcych w Partnerstwie dla Pokoju
(Dz. U. Nr 152, poz. 1485).
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Za∏àcznik do rozporzàdzenia Ministra Finansów
z dnia 26 kwietnia 2004 r. (poz. 966)

WYROBY AKCYZOWE POCHODZÑCE Z IMPORTU I WEWNÑTRZWSPÓLNOTOWEGO NABYCIA
PRZEZNACZONE NA ZAOPATRZENIE BARÓW, MES I KANTYN KWATERY


