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ROZPORZÑDZENIE MINISTRA FINANSÓW1)

z dnia 13 lipca 2005 r.

zmieniajàce rozporzàdzenie w sprawie zwolnieƒ od podatku akcyzowego

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

§ 1. W rozporzàdzeniu Ministra Finansów z dnia
26 kwietnia 2004 r. w sprawie zwolnieƒ od podatku ak-
cyzowego (Dz. U. Nr 97, poz. 966, z póên. zm.2)) wpro-
wadza si´ nast´pujàce zmiany:

1) w § 14:

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

„2c. Zwolnienia, o których mowa w ust. 1, majà
równie˝ zastosowanie do importu, je˝eli:

1) importer przy dokonaniu zg∏oszenia cel-
nego z∏o˝y w∏aÊciwemu naczelnikowi

urz´du celnego oÊwiadczenie, ˝e wyro-
by, o których mowa w ust. 1, b´dà prze-
znaczone do innych celów ni˝ nap´do-
we, opa∏owe, do produkcji paliw silni-
kowych lub olejów opa∏owych;

2) importer posiada zaÊwiadczenie, o któ-
rym mowa w art. 27 ust. 3 ustawy, wy-
dane przez w∏aÊciwego naczelnika urz´-
du celnego, potwierdzajàce zamówie-
nie odbioru wyrobów, o których mowa
w ust. 1, z zastosowaniem procedury
zawieszenia poboru akcyzy; w∏aÊciwy
naczelnik urz´du celnego potwierdza
zamówienie po przedstawieniu przez
importera zaÊwiadczenia w∏aÊciwych
organów podatkowych o niezaleganiu
z p∏atnoÊcià podatku od towarów
i us∏ug oraz akcyzy;

3) wprowadzenie przez importera do sk∏a-
du podatkowego wyrobów, o których
mowa w ust. 1, nastàpi z zastosowa-
niem procedury zawieszenia poboru ak-
cyzy, o której mowa w art. 26 ust. 1
pkt 3 ustawy, oraz na warunkach okre-
Êlonych w przepisach dotyczàcych pro-

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

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

2) Zmiany wymienionego rozporzàdzenia zosta∏y og∏oszone
w Dz. U. z 2004 r. Nr 181, poz. 1875 i Nr 248, poz. 2492 oraz
z 2005 r. Nr 11, poz. 78, Nr 96, poz. 812, Nr 103, poz. 863 
i Nr 106, poz. 895.

b) uchyla si´ pkt 3,

c) pkt 4 otrzymuje brzmienie:

4. Urzàd Celny w Wa∏brzychu powiaty: dzier˝oniowski, jeleniogórski, kamiennogór-
ski, k∏odzki, lwówecki, Êwidnicki, wa∏brzyski, zàbkowic-
ki oraz miasta: Jelenia Góra i Wa∏brzych

§ 2. Rozporzàdzenie wchodzi w ˝ycie z dniem 1 sierpnia 2005 r.
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cedury zawieszenia poboru akcyzy i jej
dokumentowania;

4) importer posiada status prowadzàcego
sk∏ad podatkowy lub korzysta ze sk∏adu
podatkowego innego podmiotu na pod-
stawie umów prawa cywilnego.

2d. W przypadku wyrobów, o których mowa
w ust. 1, importowanych lub nabywanych
wewnàtrzwspólnotowo bezpoÊrednio
przez podmiot produkujàcy wyroby nieb´-
dàce wyrobami akcyzowymi, zwolnienia,
o których mowa w ust. 1, majà zastosowa-
nie pod warunkiem, ˝e podmiot ten:

1) prowadzi sk∏ad podatkowy, o którym
mowa w § 13 ust. 4c rozporzàdzenia Mi-
nistra Finansów z dnia 1 marca 2004 r.
w sprawie zezwoleƒ na prowadzenie
sk∏adu podatkowego, dzia∏alnoÊci jako
zarejestrowany handlowiec oraz nieza-
rejestrowany handlowiec, a tak˝e na
wykonywanie czynnoÊci w charakterze
przedstawiciela podatkowego (Dz. U.
Nr 35, poz. 312 i Nr 167, poz. 1749 oraz
z 2005 r. Nr 36, poz. 321 i Nr 132,
poz. 1115), i wprowadza do tego sk∏adu
wyroby, o których mowa w ust. 1;

2) z∏o˝y oÊwiadczenie w∏aÊciwemu naczel-
nikowi urz´du celnego, i˝ wyroby,
o których mowa w ust. 1, b´dà zu˝yte
do produkcji wyrobów nieb´dàcych
wyrobami akcyzowymi w miejscu ich
produkcji, w którym znajduje si´ sk∏ad
podatkowy;

3) prowadzi ewidencj´ pozwalajàcà na
okreÊlenie iloÊci i sposobu przeznacze-
nia zwolnionych wyrobów.”,

b) ust. 3 otrzymuje brzmienie:

„3. OÊwiadczenia, o których mowa w ust. 2a
pkt 1, ust. 2b pkt 5, ust. 2c pkt 1 i ust. 2d
pkt 2, powinny zawieraç co najmniej:

1) nazw´ oraz adres podmiotu sk∏adajàce-
go oÊwiadczenie oraz jego NIP;

2) okreÊlenie iloÊci zakupionych na teryto-
rium kraju, w innym paƒstwie cz∏onkow-
skim lub w paƒstwie trzecim wyrobów,
o których mowa w ust. 1, oraz ich sym-
bol PKWiU lub kod CN;

3) okreÊlenie celu, na który zostanà prze-
znaczone zakupione wyroby;

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

c) ust. 4a otrzymuje brzmienie:

„4a. Warunki okreÊlone w ust. 2b, 2c i 2d nie
majà zastosowania do sprzeda˝y lub im-
portu wyrobów, o których mowa w ust. 1,
w opakowaniach jednostkowych.”;

2) w § 18 dodaje si´ ust. 6 w brzmieniu: 

„6. W przypadku wyrobów, o których mowa w ust. 1,
1a i 1b, nabywanych wewnàtrzwspólnotowo bez-
poÊrednio przez podmiot produkujàcy wyroby
nieb´dàce wyrobami akcyzowymi, zwolnienia,
o których mowa w ust. 1, 1a i 1b, majà zastoso-
wanie pod warunkiem, ˝e podmiot ten:

1) prowadzi sk∏ad podatkowy, o którym mowa
w § 13 ust. 4c rozporzàdzenia Ministra Fi-
nansów z dnia 1 marca 2004 r. w sprawie
zezwoleƒ na prowadzenie sk∏adu podatko-
wego, dzia∏alnoÊci jako zarejestrowany
handlowiec oraz niezarejestrowany handlo-
wiec, a tak˝e na wykonywanie czynnoÊci
w charakterze przedstawiciela podatkowe-
go, i wprowadza do tego sk∏adu wyroby,
o których mowa w ust. 1, 1a i 1b;

2) z∏o˝y oÊwiadczenie w∏aÊciwemu naczelni-
kowi urz´du celnego, i˝ wyroby, o których
mowa w ust. 1, 1a i 1b, b´dà zu˝yte do pro-
dukcji wyrobów nieb´dàcych wyrobami ak-
cyzowymi w miejscu ich produkcji, w któ-
rym znajduje si´ sk∏ad podatkowy;

3) prowadzi ewidencj´ pozwalajàcà na okre-
Êlenie iloÊci i sposobu przeznaczenia zwol-
nionych wyrobów.”;

3) po § 51c dodaje si´ § 51d w brzmieniu:

„§ 51d. 1. Zwolnienie realizowane przez zwrot
kwoty akcyzy zap∏aconej na terytorium
kraju przys∏uguje w przypadku importu
lub nabycia wewnàtrzwspólnotowego
wyrobów, o których mowa w § 14
ust. 1, zu˝ytych do innych celów ni˝ na-
p´dowe lub opa∏owe lub do produkcji
paliw silnikowych lub olejów opa∏o-
wych, dokonanego do dnia 30 wrzeÊnia
2005 r.

2. Importer lub dokonujàcy nabycia we-
wnàtrzwspólnotowego mo˝e zwróciç
si´ do w∏aÊciwego naczelnika urz´du
celnego z pisemnym wnioskiem
o zwrot kwoty zap∏aconej akcyzy. 

3. Wniosek, o którym mowa w ust. 2, mo-
˝e byç z∏o˝ony w ciàgu roku od dnia do-
konania importu lub nabycia wewnàtrz-
wspólnotowego.

4. Do wniosku, o którym mowa w ust. 2,
do∏àcza si´:

1) dokumenty potwierdzajàce dokona-
nie importu lub nabycia wewnàtrzw-
spólnotowego oraz zap∏at´ akcyzy
na terytorium kraju za wyroby, o któ-
rych mowa w § 14 ust. 1;

2) oÊwiadczenie importera lub pod-
miotu dokonujàcego nabycia we-
wnàtrzwspólnotowego o zu˝yciu
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wyrobów, o których mowa w § 14
ust. 1, do innych celów ni˝ nap´do-
we lub opa∏owe lub do produkcji pa-
liw silnikowych lub olejów opa∏o-
wych.

5. W∏aÊciwy naczelnik urz´du celnego wy-
daje decyzj´ o wysokoÊci uznanej kwo-
ty zwrotu akcyzy za importowane lub
nabyte wewnàtrzwspólnotowo wyroby,
o których mowa w § 14 ust. 1, i dokonu-
je zwrotu tej kwoty w terminie 30 dni od
dnia z∏o˝enia wniosku.

6. Je˝eli zasadnoÊç zwrotu akcyzy wyma-
ga dodatkowego sprawdzenia, zwrot
nast´puje w terminie 90 dni. 

7. W∏aÊciwy naczelnik urz´du celnego,
uwzgl´dniajàc wniosek o zwrot akcyzy,
jest obowiàzany ostemplowaç piecz´-
cià urz´du oraz przedziurkowaç ka˝dy

dokument do∏àczony do wniosku
o zwrot akcyzy, w celu unikni´cia po-
nownego ich u˝ycia. 

8. Po dokonaniu zwrotu akcyzy w∏aÊciwy
naczelnik urz´du celnego niezw∏ocznie
zwraca podatnikowi ostemplowane
oraz przedziurkowane dokumenty, do-
∏àczone do wniosku o zwrot akcyzy.”.

§ 2. Zwolnienie, o którym mowa w § 51d ust. 1 roz-
porzàdzenia wymienionego w § 1, przys∏uguje rów-
nie˝ w przypadku importu lub nabycia wewnàtrz-
wspólnotowego wyrobów, dokonanego od dnia
17 czerwca 2005 r. do dnia wejÊcia w ˝ycie niniejszego
rozporzàdzenia. Przepisy § 51d ust. 2—8 rozporzàdze-
nia wymienionego w § 1 stosuje si´ odpowiednio. 

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

Minister Finansów: w z. J. Neneman
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ROZPORZÑDZENIE MINISTRA FINANSÓW1)

z dnia 14 lipca 2005 r.

zmieniajàce rozporzàdzenie w sprawie procedury zawieszenia poboru akcyzy i jej dokumentowania

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

§ 1. W rozporzàdzeniu Ministra Finansów z dnia
23 kwietnia 2004 r. w sprawie procedury zawieszenia po-
boru akcyzy i jej dokumentowania (Dz. U. Nr 89, poz. 849,
z póên. zm.2)) wprowadza si´ nast´pujàce zmiany:

1) w § 17 w ust. 1 dodaje si´ pkt 3 w brzmieniu:

„3) wyroby akcyzowe, o których mowa w § 14
ust. 1 rozporzàdzenia Ministra Finansów
z dnia 26 kwietnia 2004 r. w sprawie zwolnieƒ
od podatku akcyzowego (Dz. U. Nr 97,
poz. 966, z póên. zm.3)), zwanego dalej „rozpo-
rzàdzeniem w sprawie zwolnieƒ od podatku
akcyzowego”.”;

2) § 24c otrzymuje brzmienie:

„§ 24c. W przypadku zwolnienia wyrobów, o któ-
rych mowa w § 7 ust. 1 rozporzàdzenia
w sprawie zwolnieƒ od podatku akcyzo-
wego, zakoƒczenie procedury zawieszenia
poboru akcyzy nast´puje:
1) z chwilà wyprowadzenia tych wyro-

bów ze sk∏adu podatkowego do
uprawnionego nabywcy, o którym mo-
wa w § 7 ust. 3 pkt 1 rozporzàdzenia
w sprawie zwolnieƒ od podatku akcy-
zowego,

2) w przypadku wyprowadzenia tych wy-
robów ze sk∏adu podatkowego do pod-
miotu dokonujàcego ich odsprzeda˝y,
o którym mowa w § 7 ust. 3 pkt 2 roz-
porzàdzenia w sprawie zwolnieƒ od
podatku akcyzowego, zgodnie z § 19

— przy spe∏nieniu warunków, o których
mowa w § 7 ust. 4 i 6—10 rozporzàdzenia
w sprawie zwolnieƒ od podatku akcyzo-
wego.”;

3) w § 24g uchyla si´ pkt 3.

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

Minister Finansów: w z. E. Suchocka-Roguska

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

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

2) Zmiany wymienionego rozporzàdzenia zosta∏y og∏oszone
w Dz. U. z 2004 r. Nr 181, poz. 1876 i Nr 248, poz. 2493 oraz
z 2005 r. Nr 96, poz. 813, Nr 103, poz. 864 i Nr 106, poz. 896.

3) Zmiany wymienionego rozporzàdzenia zosta∏y og∏oszone
w Dz. U. z 2004 r. Nr 181, poz. 1875 i Nr 248, poz. 2492 oraz
z 2005 r. Nr 11, poz. 78, Nr 96, poz. 812, Nr 103, poz. 863,
Nr 106, poz. 895 i Nr 132, poz. 1113.


