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ROZPORZÑDZENIE MINISTRA FINANSÓW1)

z dnia 30 maja 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
poboru akcyzy i jej dokumentowania (Dz. U. Nr 89,
poz. 849, Nr 181, poz. 1876 i Nr 248, poz. 2493) wpro-
wadza si´ nast´pujàce zmiany:

1) po § 14 dodaje si´ § 14a w brzmieniu:

„§ 14a. W przypadku nieotrzymania karty 4 admi-
nistracyjnego dokumentu towarzyszàcego
przez w∏aÊciwego dla wysy∏ajàcego wyro-
by akcyzowe zharmonizowane naczelnika
urz´du celnego, w terminie miesiàca od
dnia wys∏ania tych wyrobów, w∏aÊciwy dla

wysy∏ajàcego naczelnik urz´du celnego
w ciàgu 3 dni zawiadamia w∏aÊciwego na-
czelnika polskiego granicznego urz´du cel-
nego o nieotrzymaniu karty 4 administra-
cyjnego dokumentu towarzyszàcego.”;

2) § 24a otrzymuje brzmienie:

„§ 24a. W przypadku wyrobów akcyzowych zhar-
monizowanych dostarczanych na teryto-
rium kraju do podmiotów uprawnionych
do nabywania wyrobów akcyzowych zhar-
monizowanych zwolnionych od akcyzy ze
wzgl´du na przeznaczenie, zakoƒczenie
procedury zawieszenia poboru akcyzy na-
st´puje w chwili ich zu˝ycia zgodnie
z przeznaczeniem, z zastrze˝eniem 
§ 24b—24m.”;

3) w § 24c uchyla si´ pkt 3;

4) w § 24d uchyla si´ pkt 3;

5) w § 24e uchyla si´ pkt 3;

6) w § 24f uchyla si´ pkt 3;

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

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



7) § 24g otrzymuje brzmienie:

„§ 24g. 1. W przypadku zwolnienia wyrobów,
o których mowa w § 15 ust. 1 rozporzà-
dzenia w sprawie zwolnieƒ od podatku
akcyzowego, zakoƒczenie procedury za-
wieszenia poboru akcyzy nast´puje
zgodnie z § 19.

2. W przypadku zwolnienia wyrobów,
o których mowa w § 15 ust. 2 rozporzà-
dzenia w sprawie zwolnieƒ od podatku
akcyzowego, zakoƒczenie procedury za-
wieszenia poboru akcyzy nast´puje
z chwilà wyprowadzenia tych wyrobów
ze sk∏adu podatkowego.”;

8) w § 24h uchyla si´ pkt 3;

9) po § 24k dodaje si´ § 24l i 24m w brzmieniu:

„§ 24l. W przypadku zwolnienia wyrobów, o któ-
rych mowa w art. 24 ust. 1 ustawy, zgodnie
z § 11 ust. 1 rozporzàdzenia w sprawie
zwolnieƒ od podatku akcyzowego, zakoƒ-
czenie procedury zawieszenia poboru akcy-
zy nast´puje:

1) z chwilà wyprowadzenia tych wyrobów
ze sk∏adu podatkowego do uprawnione-
go nabywcy, o którym mowa w § 11
ust. 2 pkt 1 rozporzàdzenia w sprawie
zwolnieƒ od podatku akcyzowego,

2) w przypadku wyprowadzenia tych wyro-
bów ze sk∏adu podatkowego do podmio-
tu dokonujàcego ich odsprzeda˝y, o któ-
rym mowa w § 11 ust. 2 pkt 2 rozporzà-
dzenia w sprawie zwolnieƒ od podatku
akcyzowego, zgodnie z § 19

— przy spe∏nieniu warunków, o których
mowa w § 11 rozporzàdzenia w sprawie
zwolnieƒ od podatku akcyzowego.

§ 24m. W przypadku zwolnienia wyrobów, o któ-
rych mowa w § 14 ust. 1 rozporzàdzenia
w sprawie zwolnieƒ od podatku akcyzo-
wego, zakoƒczenie procedury zawiesze-
nia poboru akcyzy nast´puje:

1) z chwilà wyprowadzenia tych wyrobów
ze sk∏adu podatkowego do uprawnio-
nego nabywcy, o którym mowa w § 14
ust. 2a pkt 1 rozporzàdzenia w sprawie
zwolnieƒ od podatku akcyzowego,

2) w przypadku wyprowadzenia tych wy-
robów ze sk∏adu podatkowego do pod-
miotu dokonujàcego ich odsprzeda˝y,
o którym mowa w § 14 ust. 2a pkt 2 roz-
porzàdzenia w sprawie zwolnieƒ od po-
datku akcyzowego, zgodnie z § 19

— przy spe∏nieniu warunków, o których
mowa w § 14 ust. 2—4 rozporzàdzenia
w sprawie zwolnieƒ od podatku akcyzo-
wego.”;

10) w § 25:

a) ust. 4 otrzymuje brzmienie:

„4. Do wniosku, o którym mowa w ust. 1, do∏à-
cza si´: 

1) dokumenty potwierdzajàce zap∏at´ akcy-
zy na terytorium kraju po up∏ywie czte-
rech miesi´cy od wyprowadzenia wyro-
bów akcyzowych zharmonizowanych ze
sk∏adu podatkowego;

2) kart´ 3 administracyjnego dokumentu to-
warzyszàcego, a je˝eli przedstawienie tej
karty jest niemo˝liwe ze wzgl´du na jej
zniszczenie lub zagini´cie, kopi´ karty 2
lub 4 administracyjnego dokumentu to-
warzyszàcego, potwierdzonà przez w∏a-
Êciwe dla odbiorcy w∏adze celne lub po-
datkowe;

3) potwierdzenie zap∏aty akcyzy w innym
paƒstwie cz∏onkowskim.”,

b) dodaje si´ ust. 5—7 w brzmieniu:

„5. W przypadku zagini´cia lub zniszczenia
kart 2, 3 i 4 administracyjnego dokumentu
towarzyszàcego w zwiàzku z dostawà we-
wnàtrzwspólnotowà wyrobów akcyzowych
zharmonizowanych, jako dowód potwier-
dzajàcy zakoƒczenie procedury zawieszenia
poboru akcyzy mogà byç wykorzystane du-
plikaty kart 2, 3 i 4 administracyjnego doku-
mentu towarzyszàcego, zgodnie z warunka-
mi okreÊlonymi w ust. 6 i 7.

6. Na wniosek prowadzàcego sk∏ad podatko-
wy, w∏aÊciwy naczelnik urz´du celnego po
sprawdzeniu zgodnoÊci danych zawartych
w duplikatach kart 2, 3 i 4 administracyjne-
go dokumentu towarzyszàcego z danymi za-
wartymi w karcie 0 administracyjnego do-
kumentu towarzyszàcego, w terminie 7 dni
opiecz´towuje urz´dowymi piecz´ciami du-
plikaty kart 2, 3 i 4 administracyjnego doku-
mentu towarzyszàcego i nadaje tym dupli-
katom numer rejestracyjny, zgodny z nume-
rem karty 0 administracyjnego dokumentu
towarzyszàcego.

7. Duplikaty kart 2, 3 i 4 administracyjnego do-
kumentu towarzyszàcego muszà zawieraç
wyraz DUPLIKAT.”;

11) po § 25 dodaje si´ § 25a—25c w brzmieniu:

„§ 25a. 1. W przypadku zagini´cia lub zniszczenia
kart 2, 3 i 4 administracyjnego doku-
mentu towarzyszàcego w zwiàzku z do-
stawà wewnàtrzwspólnotowà wyrobów
akcyzowych zharmonizowanych, o któ-
rych mowa w § 2a ust. 2, do których sto-
suje si´ stawk´ 0, oraz wyrobów ozna-
czonych symbolem PKWiU 23.20.32
i kodem CN 2713, jako dowód potwier-
dzajàcy zakoƒczenie procedury zawie-
szenia poboru akcyzy mo˝e byç wyko-
rzystany dokument handlowy z potwier-
dzeniem przez odbiorc´ odbioru tych
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wyrobów akcyzowych zharmonizowa-
nych.

2. W przypadku, o którym mowa w ust. 1,
jako dowód potwierdzajàcy zakoƒczenie
procedury zawieszenia poboru akcyzy
mogà byç równie˝ wykorzystane dupli-
katy kart 2, 3 i 4 administracyjnego doku-
mentu towarzyszàcego, zgodnie z § 25
ust. 6 i 7.

3. Przepisy ust. 1 i 2 stosuje si´ w przypad-
ku, gdy wysy∏ka wyrobów akcyzowych
zharmonizowanych w procedurze za-
wieszenia poboru akcyzy nastàpi∏a
w okresie od dnia 1 maja 2004 r. do dnia
19 sierpnia 2004 r.

§ 25b. 1. W przypadku gdy prowadzàcy sk∏ad po-
datkowy dokona zap∏aty akcyzy w wyni-
ku zakoƒczenia procedury zawieszenia
poboru akcyzy w trybie § 20 ust. 1
i otrzyma, po up∏ywie dwóch miesi´cy
od dnia wyprowadzenia tych wyrobów
ze sk∏adu podatkowego, potwierdzenie
odbioru wyrobów akcyzowych zharmo-
nizowanych na terytorium kraju, mo˝e
zwróciç si´ z pisemnym wnioskiem
o zwrot zap∏aconego podatku. 

2. W przypadku, o którym mowa w ust. 1,
stosuje si´ odpowiednio § 25 ust. 2—7.

§ 25c. 1. W przypadku zagini´cia lub zniszczenia
kart 2, 3 i 4 administracyjnego doku-
mentu towarzyszàcego w zwiàzku
z przemieszczaniem na terytorium kraju
wyrobów akcyzowych zharmonizowa-
nych, o których mowa w § 2a ust. 2, do
których stosuje si´ stawk´ 0, oraz wyro-
bów oznaczonych symbolem PKWiU
23.20.32 i kodem CN 2713, jako dowód
potwierdzajàcy zakoƒczenie procedury
zawieszenia poboru akcyzy mogà byç
wykorzystane duplikaty kart 2, 3 i 4 ad-
ministracyjnego dokumentu towarzy-
szàcego, zgodnie z § 25 ust. 6 i 7.

2. Przepis ust. 1 stosuje si´ w przypadku,
gdy wysy∏ka wyrobów akcyzowych
zharmonizowanych w procedurze za-
wieszenia poboru akcyzy nastàpi∏a
w okresie od dnia 1 maja 2004 r. do dnia
19 sierpnia 2004 r.”.

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

Minister Finansów: M. Gronicki
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