
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 oraz z 2005 r. Nr 160,
poz. 1341) zarzàdza si´, co nast´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 § 2 ust. 1 dodaje si´ pkt 8 w brzmieniu:

„8) instytucjach Wspólnot Europejskich — nale˝y
przez to rozumieç instytucje Wspólnot Euro-
pejskich, do których ma zastosowanie Proto-
kó∏ w sprawie przywilejów i immunitetów
Wspólnot Europejskich (Dz. U. z 2004 r. Nr 90,
poz. 864), posiadajàce siedzib´ lub przedstawi-
cielstwo na terytorium kraju.”;

2) tytu∏ rozdzia∏u 3 otrzymuje brzmienie:

„Zwolnienie od akcyzy dla przedstawicielstw dy-
plomatycznych, urz´dów konsularnych, cz∏onków
ich personelu, innych osób zrównanych z nimi na
podstawie ustaw, umów lub zwyczajów mi´dzyna-
rodowych oraz instytucji Wspólnot Europejskich”;

3) § 32 i 33 otrzymujà brzmienie:

„§ 32. 1. Zwolnienie realizowane przez zwrot kwo-
ty zap∏aconej akcyzy przys∏uguje przed-
stawicielstwom dyplomatycznym, urz´-
dom konsularnym, cz∏onkom ich perso-
nelu oraz innym osobom zrównanym
z nimi na podstawie ustaw, umów lub
zwyczajów mi´dzynarodowych z tytu∏u
nabycia wyrobów akcyzowych w iloÊci
(wartoÊci) wynikajàcej z porozumienia
mi´dzynarodowego lub zasady wzajem-
noÊci stosowanej wobec nich przez paƒ-
stwo obce. 

2. Zwolnienie realizowane przez zwrot kwo-
ty zap∏aconej akcyzy przys∏uguje równie˝
instytucjom Wspólnot Europejskich z ty-
tu∏u nabycia wyrobów akcyzowych,
z przeznaczeniem do u˝ytku s∏u˝bowego
tych instytucji, je˝eli wartoÊç wyrobów

akcyzowych wskazanych na fakturze wy-
nosi co najmniej 500 z∏otych ∏àcznie z po-
datkiem od towarów i us∏ug.

3. Informacj´ o iloÊci (wartoÊci) wyrobów ak-
cyzowych, których nabycie uprawnia do
zwrotu akcyzy, minister w∏aÊciwy do
spraw zagranicznych przekazuje podmio-
tom, o których mowa w ust. 1, oraz Na-
czelnikowi Urz´du Celnego I w Warszawie.

4. W przypadku nabycia wewnàtrzwspólno-
towego wyrobów, o których mowa
w ust. 1 i 2, z wy∏àczeniem paliw silniko-
wych do nap´du pojazdów samochodo-
wych, stosuje si´ przepisy rozporzàdze-
nia nr 31/96 z dnia 10 stycznia 1996 r.
w sprawie Êwiadectwa zwolnienia z po-
datku akcyzowego (Dz. Urz. WE L 8
z 11.01.1996 r., Polskie wydanie specjal-
ne, rozdz. 9, t. 1, str. 297), zgodnie z któ-
rym do przemieszczanych wyrobów ak-
cyzowych zharmonizowanych powinny
byç do∏àczone: administracyjny doku-
ment towarzyszàcy oraz Êwiadectwo
zwolnienia z podatku akcyzowego, z za-
strze˝eniem ust. 5.

5. W przypadku nabycia wewnàtrzwspólno-
towego przez podmioty, o których mowa
w ust. 1, administracyjny dokument to-
warzyszàcy oraz Êwiadectwo zwolnienia
z podatku akcyzowego podlegajà weryfi-
kacji przez ministra w∏aÊciwego do spraw
zagranicznych, który wype∏nia pola 2 i 6
Êwiadectwa zwolnienia. 

§ 33. Zwrot akcyzy zawartej w cenach wyrobów
akcyzowych, nabytych przez podmioty,
o których mowa w § 32 ust. 1 i 2, obejmuje
kwot´ akcyzy wyliczonà na podstawie staw-
ki akcyzy obowiàzujàcej w dniu dokonania
zakupu.”;

4) w § 34:

a) ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1. Dokumentem stanowiàcym podstaw´ do
obliczenia akcyzy podlegajàcej zwrotowi na
rzecz podmiotów, o których mowa w § 32
ust. 1 i 2, jest faktura wystawiona przy zaku-
pie wyrobów akcyzowych.”,

b) ust. 3 otrzymuje brzmienie:

„3. Orygina∏ faktury wraz z kopià otrzymujà
podmioty, o których mowa w § 32 ust. 1
i 2.”;
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ROZPORZÑDZENIE MINISTRA FINANSÓW1)

z dnia 5 wrzeÊnia 2005 r.

zmieniajàce rozporzàdzenie w sprawie zwolnieƒ od podatku akcyzowego

———————
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,
Nr 106, poz. 895 i Nr 132, poz. 1113.



5) § 35—37 otrzymujà brzmienie:

„§ 35. 1. Wniosek w sprawie zwrotu akcyzy jest
przekazywany przez podmioty, o których
mowa w § 32 ust. 1 i 2, Naczelnikowi
Urz´du Celnego I w Warszawie.

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

1) kwot´ akcyzy, o zwrot której ubiegajà
si´ podmioty, o których mowa w § 32
ust. 1 i 2, z wyszczególnieniem kwoty
akcyzy zwiàzanej z nabyciem wyrobów
akcyzowych na cele s∏u˝bowe lub pry-
watne — w przypadku podmiotów,
o których mowa w § 32 ust. 1, lub kwo-
ty akcyzy zwiàzanej z nabyciem wyro-
bów akcyzowych na cele s∏u˝bowe —
w przypadku podmiotów, o których
mowa w § 32 ust. 2;

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 podmioty,
o których mowa w § 32 ust. 1 i 2, po-
twierdzony — w przypadku wykazu
z∏o˝onego przez podmioty, o których
mowa w § 32 ust. 1 — przez ministra
w∏aÊciwego do spraw zagranicznych;

2) list´ cz∏onków personelu podmiotów,
o których mowa w § 32 ust. 1, którym
przys∏uguje zwrot akcyzy z tytu∏u na-
bycia wyrobów akcyzowych na cele
prywatne, wraz z wykazem poszcze-
gólnych wyrobów akcyzowych oraz
kwot akcyzy przypadajàcej do zwrotu,
potwierdzone przez ministra w∏aÊci-
wego do spraw zagranicznych;

3) orygina∏y faktur, a w przypadku gdy
wniosek zosta∏ przekazany przez insty-
tucje Wspólnot Europejskich lub orygi-
na∏y faktur zosta∏y do∏àczone do wnio-
sku w sprawie zwrotu podatku od to-
warów i us∏ug — uwierzytelnione ko-
pie tych faktur.

4. Wnioski w sprawie zwrotu akcyzy sà sk∏a-
dane za okresy kwartalne i powinny obej-
mowaç kwoty akcyzy wynikajàce z faktur
otrzymanych w danym kwartale, z za-
strze˝eniem ust. 5.

5. Wnioski instytucji Wspólnot Europejskich
sà sk∏adane za okresy roczne i powinny
obejmowaç kwot´ akcyzy wynikajàcà
z faktur otrzymanych w danym roku.

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

2. Zwrotu akcyzy dokonuje Naczelnik Urz´-
du Celnego I w Warszawie na rachunek
bankowy wskazany we wniosku, o któ-
rym mowa w § 35 ust. 1, w terminie
30 dni od dnia jego przekazania, z za-
strze˝eniem ust. 3.

3. W przypadku instytucji Wspólnot Euro-
pejskich zwrot akcyzy jest dokonywany
w terminie 6 miesi´cy od dnia z∏o˝enia
wniosku.

4. W razie powstania uzasadnionych wàtpli-
woÊci dotyczàcych prawid∏owoÊci wnio-
sku, o którym mowa w § 35 ust. 1, Na-
czelnik Urz´du Celnego I w Warszawie
zwraca si´ do podmiotu sk∏adajàcego
wniosek o z∏o˝enie niezb´dnych wyja-
Ênieƒ; w przypadku podmiotów, o któ-
rych mowa w § 32 ust. 1, Naczelnik Urz´-
du Celnego I w Warszawie informuje jed-
noczeÊnie o tym ministra w∏aÊciwego do
spraw zagranicznych.

5. W przypadku okreÊlonym w ust. 4 zwrot
podatku nast´puje w terminie 30 dni od
dnia otrzymania wyjaÊnieƒ od podmiotu
sk∏adajàcego wniosek, o którym mowa
w § 35 ust. 1, wed∏ug kwot faktycznie
uznanych.

6. Po dokonaniu zwrotu akcyzy, Naczelnik
Urz´du Celnego I w Warszawie zwraca
ostemplowane oraz przedziurkowane
faktury wnioskodawcy.

§ 37. 1. Je˝eli wyrób akcyzowy zostaje zwrócony,
a podmioty, o których mowa w § 32 ust. 1
i 2, ˝àdajà zwrotu zap∏aconej ceny, sprze-
dawca zwraca nale˝noÊç pod warunkiem
otrzymania od tych podmiotów orygina∏u
faktury. O dokonanym zwrocie sprzedaw-
ca informuje Naczelnika Urz´du Celnego I
w Warszawie, przekazujàc równoczeÊnie
otrzymany orygina∏ faktury.

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

3. W przypadku gdy podmiot nie sk∏ada
wniosku o zwrot akcyzy za nast´pny
okres, kwot´ akcyzy wynikajàcà z faktury,
o której mowa w ust. 2, zwraca si´ do Na-
czelnika Urz´du Celnego I w Warszawie
nie póêniej ni˝ w terminie 6 miesi´cy od
dnia otrzymania zwrotu kwoty akcyzy —
w przypadku podmiotów, o których mo-
wa w § 32 ust. 1, lub nie póêniej ni˝ w ter-
minie jednego roku od dnia otrzymania
zwrotu kwoty akcyzy — w przypadku pod-
miotów, o których mowa w § 32 ust. 2.”.

§ 2. Rozporzàdzenie wchodzi w ˝ycie po up∏ywie
14 dni od dnia og∏oszenia.

Minister Finansów: w z. E. Suchocka-Roguska
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