
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. z 2006 r. Nr 72, poz. 500) wprowadza
si´ nast´pujàce zmiany:

1) w § 2 w ust. 1:

a) pkt 6 otrzymuje brzmienie:

„6) personelu zagranicznym Kwatery — nale˝y
przez to rozumieç osoby oddelegowane do
Kwatery G∏ównej Korpusu lub zatrudnione
w Kwaterze G∏ównej Korpusu przez ka˝dà ze
stron Konwencji, niemajàce sta∏ego miejsca
zamieszkania w Polsce;”,

b) dodaje si´ pkt 9 i 10 w brzmieniu:

„9) Centrum Szkolenia Si∏ Po∏àczonych w Byd-
goszczy — nale˝y przez to rozumieç Cen-
trum Szkolenia Si∏ Po∏àczonych, uwa˝ane za
dowództwo sojusznicze, o którym mowa
w art. II ust. 2.4 Umowy mi´dzy Rzàdem
Rzeczypospolitej Polskiej a Dowództwem
Naczelnego Sojuszniczego Dowódcy Trans-
formacji (HQ SACT) dotyczàcej ustanowie-
nia i wsparcia Centrum Szkolenia Si∏ Po∏à-
czonych (JFTC) NATO na terytorium Rzeczy-
pospolitej Polskiej, podpisanej dnia
13 kwietnia 2005 r. w Brukseli (Dz. U. Nr 227,
poz. 1945);

10) osobach upowa˝nionych — nale˝y przez to
rozumieç osoby, o których mowa w art. II
ust. 2.6 i 2.7 Umowy, o której mowa w pkt 9,
z wy∏àczeniem osób majàcych sta∏e miejsce
zamieszkania w Polsce.”; 

2) § 38 i 39 otrzymujà brzmienie: 

„§ 38. 1. Zwalnia si´ od akcyzy:

1) import paliw, olejów i smarów, zwa-
nych dalej „paliwami”, przez si∏y zbroj-
ne Paƒstwa wysy∏ajàcego, przeznaczo-
nych wy∏àcznie do u˝ytku w s∏u˝bo-
wych pojazdach, statkach powietrz-
nych i okr´tach si∏ zbrojnych lub s∏u˝-
bowych pojazdach towarzyszàcego im

personelu cywilnego, podczas ich
przebywania na terytorium kraju;

2) import wyrobów akcyzowych przez
Kwater´, przeznaczonych na zaopa-
trzenie barów, mes i kantyn Kwatery
i tam sprzedawanych, których rodzaje
i iloÊç okreÊla za∏àcznik do rozporzà-
dzenia;

3) import oraz nabycie wewnàtrzwspól-
notowe samochodów osobowych, sta-
nowiàcych w∏asnoÊç osób upowa˝nio-
nych, personelu zagranicznego Kwate-
ry i cz∏onków jego rodziny, w iloÊciach
niewskazujàcych na przeznaczenie
handlowe, z zachowaniem normy ilo-
Êciowej — 2 sztuki na osob´, która
ukoƒczy∏a 18 lat;

4) import wyrobów akcyzowych przez
Centrum Szkolenia Si∏ Po∏àczonych
w Bydgoszczy, niezb´dnych do jego
dzia∏alnoÊci, przeznaczonych na u˝y-
tek s∏u˝bowy — pod warunkiem nie-
stosowania zwolnienia, o którym mo-
wa w pkt 1, oraz przeznaczonych na
zaopatrzenie barów, mes i kantyn zlo-
kalizowanych na jego terenie; w przy-
padku napojów alkoholowych i wyro-
bów tytoniowych iloÊç zwolnionych
od akcyzy wyrobów okreÊla za∏àcznik
do rozporzàdzenia.

2. Warunkiem zastosowania zwolnienia,
o którym mowa w ust. 1 pkt 1, jest przed-
stawienie organowi celnemu dokumen-
tów, z których wynika, ˝e sprowadzane
paliwa zostanà wykorzystane zgodnie
z ust. 1 oraz ˝e paliwa te nie b´dà podle-
ga∏y innym czynnoÊciom okreÊlonym
w art. 4 ustawy.

3. Warunkiem zastosowania zwolnienia,
o którym mowa w ust. 1 pkt 2—4, jest
przedstawienie organowi celnemu:

1) w przypadku, o którym mowa w ust. 1
pkt 2 i 4 — dokumentów, z których wy-
nika, ˝e wyroby akcyzowe sà sprowa-
dzane przez Kwater´ albo Centrum
Szkolenia Si∏ Po∏àczonych w Bydgosz-
czy;

2) w przypadku, o którym mowa w ust. 1
pkt 3 — dokumentów, z których wyni-
ka, ˝e osoba dokonujàca importu lub
nabycia wewnàtrzwspólnotowego sa-
mochodu osobowego nale˝y do osób
upowa˝nionych, personelu zagranicz-
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ROZPORZÑDZENIE MINISTRA FINANSÓW1)

z dnia 31 maja 2006 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 31 paêdziernika
2005 r. w sprawie szczegó∏owego zakresu dzia∏ania Mini-
stra Finansów (Dz. U. Nr 220, poz. 1887).



nego Kwatery lub jest cz∏onkiem rodzi-
ny personelu zagranicznego

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

4. W przypadku zwolnienia, o którym mowa
w ust. 1 pkt 3, samochód osobowy nie
mo˝e zostaç odstàpiony podmiotom in-
nym ni˝ wymienione w ust. 1, przez okres
3 lat od dnia jego nabycia. 

5. Zwalnia si´ od akcyzy nabycie wewnàtrz-
wspólnotowe paliw przez si∏y zbrojne
Paƒstwa wysy∏ajàcego pod warunkiem,
˝e paliwa te zostanà przeznaczone wy-
∏àcznie do u˝ytku w s∏u˝bowych pojaz-
dach, statkach powietrznych i okr´tach si∏
zbrojnych lub s∏u˝bowych pojazdach to-
warzyszàcego im personelu cywilnego,
podczas ich przebywania na terytorium
kraju.

6. Zwalnia si´ od akcyzy nabycie wewnàtrz-
wspólnotowe wyrobów akcyzowych
przez Kwater´, których rodzaje i iloÊç
okreÊla za∏àcznik do rozporzàdzenia, pod
warunkiem, ˝e wyroby te zostanà prze-
znaczone na zaopatrzenie barów, mes
i kantyn Kwatery i tam b´dà sprzedawa-
ne.

7. Zwalnia si´ od akcyzy nabycie wewnàtrz-
wspólnotowe wyrobów akcyzowych
przez Centrum Szkolenia Si∏ Po∏àczonych
w Bydgoszczy, niezb´dnych do jego dzia-
∏alnoÊci, przeznaczonych na u˝ytek s∏u˝-
bowy — pod warunkiem niestosowania
zwolnienia, o którym mowa w ust. 5, oraz
przeznaczonych na zaopatrzenie barów,
mes i kantyn zlokalizowanych na jego te-
renie. W przypadku napojów alkoholo-
wych i wyrobów tytoniowych iloÊç zwol-
nionych od akcyzy wyrobów okreÊla za-
∏àcznik do rozporzàdzenia.

8. Nabycie wewnàtrzwspólnotowe, o któ-
rym mowa w ust. 5—7, mo˝e byç doko-
nywane wy∏àcznie w procedurze zawie-
szenia poboru akcyzy.

9. W przypadku wewnàtrzwspólnotowego
nabycia, o którym mowa w ust. 5—7, sto-
suje si´ przepisy rozporzàdzenia nr 31/96
z dnia 10 stycznia 1996 r. w sprawie Êwia-
dectwa zwolnienia z podatku akcyzowego
(Dz. Urz. WE L 8 z 11.01.1996 r.; Dz. Urz.
UE Polskie wydanie specjalne, rozdz. 9,
t. 1, s. 297), zgodnie z którymi do prze-
mieszczanych wyrobów akcyzowych
zharmonizowanych powinny byç do∏à-
czone administracyjny dokument towa-
rzyszàcy oraz Êwiadectwo zwolnienia
z podatku akcyzowego.

§ 39. Âwiadectwo zwolnienia, o którym mowa
w § 38 ust. 9, weryfikuje Minister Obrony
Narodowej, który wype∏nia pola 2 i 6 tego
Êwiadectwa.”; 

3) uchyla si´ § 40;

4) w § 44: 

a) w ust. 1 dodaje si´ pkt 3 i 4 w brzmieniu:

„3) Centrum Szkolenia Si∏ Po∏àczonych w Byd-
goszczy — z tytu∏u nabycia na terytorium
kraju wyrobów akcyzowych niezb´dnych do
jego dzia∏alnoÊci, przeznaczonych na u˝ytek
s∏u˝bowy — pod warunkiem niestosowania
zwolnienia, o którym mowa w § 41, oraz
przeznaczonych na zaopatrzenie barów,
mes i kantyn zlokalizowanych na jego tere-
nie;

4) osobom upowa˝nionym — z tytu∏u nabycia
wyrobów akcyzowych na terytorium kraju,
w iloÊciach niewskazujàcych na przeznacze-
nie handlowe.”,

b) ust. 2 otrzymuje brzmienie:

„2. W przypadku nabycia samochodu osobowe-
go przez osoby upowa˝nione lub personel
zagraniczny Kwatery, zwrot akcyzy przys∏u-
guje wy∏àcznie tym podmiotom w odniesie-
niu do jednej sztuki samochodu osobowe-
go, raz na trzy lata.”;

5) § 45 i 46 otrzymujà brzmienie:

„§ 45. Zwrot akcyzy zawartej w cenach wyrobów
akcyzowych nabytych przez Kwater´, per-
sonel zagraniczny Kwatery i cz∏onków jego
rodzin oraz Centrum Szkolenia Si∏ Po∏àczo-
nych w Bydgoszczy i osoby upowa˝nione
obejmuje kwot´ akcyzy wyliczonà na pod-
stawie stawki akcyzy obowiàzujàcej w dniu
dokonania zakupu.

§ 46. 1. Dokumentem stanowiàcym podstaw´ do
obliczenia akcyzy podlegajàcej zwrotowi
Kwaterze, personelowi zagranicznemu
Kwatery i cz∏onkom jego rodzin oraz Cen-
trum Szkolenia Si∏ Po∏àczonych w Byd-
goszczy i osobom upowa˝nionym jest
faktura wystawiona przy zakupie wyro-
bów akcyzowych, potwierdzajàca ich na-
bycie przez Kwater´ lub personel zagra-
niczny Kwatery lub cz∏onków ich rodzin
albo Centrum Szkolenia Si∏ Po∏àczonych
w Bydgoszczy lub osoby upowa˝nione.

2. Faktura jest wystawiana w trzech egzem-
plarzach. 

3. Orygina∏ faktury wraz z jednà kopià otrzy-
muje nabywca.”;

6) w § 47 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1. Wniosek w sprawie zwrotu akcyzy jest przeka-
zywany przez Kwater´ Naczelnikowi Urz´du
Celnego w Szczecinie.”;
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7) po § 47 dodaje si´ § 47a w brzmieniu:

„§ 47a. 1. Wniosek w sprawie zwrotu akcyzy jest
przekazywany przez Centrum Szkolenia
Si∏ Po∏àczonych w Bydgoszczy Naczelni-
kowi Urz´du Celnego w Bydgoszczy.

2. Wniosek, o którym mowa w ust. 1, za-
wiera: 

1) okreÊlenie kwoty akcyzy, o zwrot któ-
rej ubiega si´ Centrum Szkolenia Si∏
Po∏àczonych w Bydgoszczy oraz oso-
by upowa˝nione, z wyszczególnie-
niem kwoty akcyzy zwiàzanej z naby-
ciem wyrobów akcyzowych na cele
Centrum Szkolenia Si∏ Po∏àczonych
w Bydgoszczy oraz na cele prywatne
osób upowa˝nionych; 

2) numer rachunku bankowego, na któ-
ry ma zostaç dokonany zwrot akcyzy. 

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

1) wykaz wyrobów akcyzowych naby-
tych przez Centrum Szkolenia Si∏ Po-
∏àczonych w Bydgoszczy, z wyszcze-
gólnieniem wyrobów przeznaczo-
nych na u˝ytek s∏u˝bowy oraz na za-
opatrzenie barów, mes i kantyn zloka-
lizowanych na jego terenie;

2) list´ osób upowa˝nionych, którym
przys∏uguje zwrot akcyzy z tytu∏u na-
bycia wyrobów akcyzowych na cele
prywatne, wraz z wykazem poszcze-
gólnych wyrobów oraz kwot akcyzy
przypadajàcych do zwrotu;

3) orygina∏y faktur;

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

4. Wniosek, o którym mowa w ust. 1, jest
sk∏adany za okresy kwartalne w termi-
nie do 25. dnia miesiàca nast´pujàcego
po kwartale, którego dotyczy wniosek.”; 

8) w § 48 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1. Zwrotu akcyzy w przypadku Kwatery oraz per-
sonelu zagranicznego Kwatery i cz∏onków jego
rodzin dokonuje Naczelnik Urz´du Celnego
w Szczecinie, zaÊ w przypadku Centrum Szko-
lenia Si∏ Po∏àczonych w Bydgoszczy i osób
upowa˝nionych — Naczelnik Urz´du Celnego
w Bydgoszczy.”;

9) w § 49 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1. W przypadku gdy wyrób akcyzowy zostaje
zwrócony, a nabywca ˝àda zwrotu zap∏aconej
ceny, sprzedawca zwraca nale˝noÊç pod wa-
runkiem otrzymania od nabywcy orygina∏u
faktury. O dokonanym zwrocie wyrobów przez
Kwater´ oraz personel zagraniczny Kwatery

i cz∏onków jego rodzin sprzedawca informuje
Naczelnika Urz´du Celnego w Szczecinie, zaÊ
o dokonanym zwrocie wyrobów przez Cen-
trum Szkolenia Si∏ Po∏àczonych w Bydgoszczy
i osoby upowa˝nione — Naczelnika Urz´du
Celnego w Bydgoszczy; informujàc o powy˝-
szym, sprzedawca przekazuje jednoczeÊnie
otrzymany od nabywcy orygina∏ faktury.”;

10) tytu∏ za∏àcznika do rozporzàdzenia otrzymuje
brzmienie:

„WYROBY AKCYZOWE POCHODZÑCE Z IMPOR-
TU I WEWNÑTRZWSPÓLNOTOWEGO NABYCIA,
PRZEZNACZONE NA ZAOPATRZENIE BARÓW,
MES I KANTYN KWATERY ORAZ CENTRUM
SZKOLENIA SI¸ PO¸ÑCZONYCH W BYDGOSZ-
CZY”.

§ 2. Zwolnienie od akcyzy wyrobów akcyzowych
nabytych na terytorium kraju przez Centrum Szkolenia
Si∏ Po∏àczonych w Bydgoszczy oraz przez osoby upo-
wa˝nione stosuje si´ równie˝ do wyrobów nabytych
w okresie od dnia 27 wrzeÊnia 2005 r. do dnia wejÊcia
w ˝ycie niniejszego rozporzàdzenia. 

§ 3. 1. W przypadku wyrobów akcyzowych impor-
towanych oraz nabytych wewnàtrzwspólnotowo przez
Centrum Szkolenia Si∏ Po∏àczonych w Bydgoszczy lub
przez osoby upowa˝nione w okresie od dnia 27 wrze-
Ênia 2005 r. do dnia wejÊcia w ˝ycie niniejszego rozpo-
rzàdzenia, zwolnienie od akcyzy realizowane jest przez
zwrot akcyzy.

2. Zwrot akcyzy nast´puje na wniosek Centrum
Szkolenia Si∏ Po∏àczonych w Bydgoszczy, z∏o˝ony do
Naczelnika Urz´du Celnego w Bydgoszczy, w terminie
90 dni od dnia wejÊcia w ˝ycie niniejszego rozporzà-
dzenia.

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

1) okreÊlenie kwoty akcyzy, o której zwrot ubiega si´
Centrum Szkolenia Si∏ Po∏àczonych w Bydgoszczy
oraz osoby upowa˝nione, z wyszczególnieniem
kwoty akcyzy zwiàzanej z nabyciem wyrobu akcy-
zowego na cele Centrum Szkolenia Si∏ Po∏àczo-
nych w Bydgoszczy oraz na cele prywatne osób
upowa˝nionych; 

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

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

1) wykaz wyrobów akcyzowych nabytych przez Cen-
trum Szkolenia Si∏ Po∏àczonych w Bydgoszczy,
z wyszczególnieniem wyrobów przeznaczonych na
u˝ytek s∏u˝bowy oraz na zaopatrzenie barów, mes
i kantyn zlokalizowanych na jego terenie;

2) list´ osób upowa˝nionych, którym przys∏uguje
zwrot akcyzy z tytu∏u nabycia wyrobów akcyzo-
wych na cele prywatne, wraz z wykazem poszcze-
gólnych wyrobów oraz kwot akcyzy przypadajà-
cych do zwrotu;
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3) dokumenty potwierdzajàce zap∏at´ akcyzy na tery-
torium kraju.

5. Zwrotu akcyzy dokonuje Naczelnik Urz´du Cel-
nego w Bydgoszczy na rachunek bankowy wskazany
we wniosku, o którym mowa w ust. 2, w terminie
30 dni od dnia otrzymania tego wniosku wraz z doku-
mentami, o których mowa w ust. 4, z zastrze˝eniem
ust. 6. 

6. W razie uzasadnionych wàtpliwoÊci dotyczàcych
sporzàdzonego wniosku, o którym mowa w ust. 2, Na-
czelnik Urz´du Celnego w Bydgoszczy przekazuje go
wraz z dokumentami wymienionymi w ust. 4 do zaopi-
niowania Ministrowi Obrony Narodowej; organ ten

przekazuje opini´ Naczelnikowi Urz´du Celnego
w Bydgoszczy w terminie 30 dni od dnia otrzymania
wniosku.

7. W przypadku, o którym mowa w ust. 6, zwrot ak-
cyzy mo˝e nastàpiç w terminie póêniejszym ni˝ okre-
Êlony w ust. 5, wed∏ug kwot faktycznie uznanych, nie
póêniej jednak ni˝ w terminie 30 dni od dnia otrzyma-
nia opinii Ministra Obrony Narodowej.

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

Minister Finansów: Z. Gilowska
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