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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, z póên. zm.2)) 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, Nr 99,
poz. 688 i Nr 243, poz. 1766 oraz z 2007 r. Nr 196,
poz. 1416) wprowadza si´ nast´pujàce zmiany:

1) w § 18: 

a) w ust. 2 zdanie wst´pne otrzymuje brzmienie:

„Zwolnienia, o których mowa w ust. 1, majà za-
stosowanie, z zastrze˝eniem ust. 2c, pod nast´-
pujàcymi warunkami:”, 

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

„2c. W przypadku nabycia wewnàtrzwspólnoto-
wego alkoholu etylowego, o którym mowa
w ust. 1 pkt 1, zwolnienie od akcyzy stosu-
je si´, je˝eli sà spe∏nione warunki wymie-
nione w ust. 2 pkt 2 i 5, a nabycie we-
wnàtrzwspólnotowe jest dokonywane na
podstawie uproszczonego dokumentu to-
warzyszàcego, o którym mowa w art. 54
ustawy.”;

2) w § 25:

a) ust. 1 i 2 otrzymujà brzmienie:

„1. Zwalnia si´ od akcyzy wyroby akcyzowe
przywo˝one w baga˝u osobistym podró˝ne-
go przybywajàcego z terytorium paƒstwa
trzeciego na terytorium kraju, pod warun-
kiem ˝e iloÊç tych wyrobów nie wskazuje na
ich handlowe przeznaczenie i ich ∏àczna war-
toÊç nie przekracza kwoty wyra˝onej w z∏o-
tych stanowiàcej równowartoÊç: 430 euro
dla podró˝nych w transporcie lotniczym
i morskim oraz 300 euro dla pozosta∏ych po-
dró˝nych.

2. Wyroby akcyzowe, przywo˝one przez po-
dró˝nych, którzy ukoƒczyli 17 lat, sà zwol-
nione od akcyzy w ramach nast´pujàcych
norm:

1) wyroby tytoniowe przywo˝one w trans-
porcie lotniczym lub transporcie morskim:

a) papierosy — 200 sztuk albo

b) cygaretki (cygara o masie nieprzekra-
czajàcej 3 g/sztuk´) — 100 sztuk, albo

c) cygara — 50 sztuk, albo

d) tytoƒ do palenia — 250 g, albo

e) zestaw wyrobów okreÊlonych w lit. a—d,
pod warunkiem ˝e suma wykorzystania
norm ustalonych w odniesieniu do po-
szczególnych wyrobów nie jest wy˝sza
ni˝ 100 %;

2) wyroby tytoniowe, je˝eli sà przywo˝one
w transporcie innym ni˝ lotniczy lub mor-
ski:

a) papierosy — 40 sztuk albo

b) cygaretki (cygara o masie nieprzekra-
czajàcej 3 g/sztuk´) — 20 sztuk, albo

c) cygara — 10 sztuk, albo

d) tytoƒ do palenia — 50 g, albo

e) zestaw wyrobów okreÊlonych w lit. a—d,
pod warunkiem ˝e suma wykorzystania
norm ustalonych w odniesieniu do po-
szczególnych wyrobów nie jest wy˝sza
ni˝ 100 %;

3) napoje alkoholowe:

a) alkohol etylowy nieska˝ony o rzeczywi-
stej obj´toÊciowej mocy alkoholu prze-
kraczajàcej 22 % obj´toÊci — 1 litr albo

b) alkohol etylowy, napoje fermentowa-
ne, wina musujàce i wyroby poÊrednie,
o rzeczywistej obj´toÊciowej mocy al-
koholu nieprzekraczajàcej 22 % obj´to-
Êci — ∏àcznie 2 litry, albo

c) zestaw wyrobów akcyzowych okreÊlo-
nych w lit. a i b, pod warunkiem ˝e su-
ma wartoÊci procentowych wykorzy-
stania norm ustalonych w odniesieniu
do poszczególnych wyrobów nie prze-
kracza 100 %; 

4) napoje alkoholowe:

a) wina niemusujàce — ∏àcznie 4 litry,

b) piwo — 16 litrów.”,

b) ust. 4 otrzymuje brzmienie:

„4. WartoÊç wyrobów akcyzowych, o których
mowa w ust. 2, nie jest wliczana do ogól-
nych wartoÊci kwot wyra˝onych w ust. 1.”,

c) uchyla si´ ust. 5,
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1) Minister Finansów kieruje dzia∏em administracji rzàdowej

— finanse publiczne, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 2 rozpo-
rzàdzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 16 listopada
2007 r. w sprawie szczegó∏owego zakresu dzia∏ania Mini-
stra Finansów (Dz. U. Nr 216, poz. 1592).

2) Zmiany wymienionej ustawy zosta∏y og∏oszone w Dz. U.
z 2004 r. Nr 68, poz. 623, z 2005 r. Nr 160, poz. 1341,
z 2006 r. Nr 169, poz. 1199, z 2007 r. Nr 99, poz. 666 oraz
z 2008 r. Nr 118, poz. 745 i Nr 145, poz. 915.
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d) ust. 6 otrzymuje brzmienie:

„6. Je˝eli ∏àczna wartoÊç wyrobów akcyzowych,
innych ni˝ wymienione w ust. 2, przywo˝o-
nych przez podró˝nego przekracza wyra˝o-
ne w z∏otych kwoty, o których mowa
w ust. 1, stanowiàce odpowiednio równo-
wartoÊç 430 euro lub 300 euro, zwolnienie
od akcyzy jest udzielane do wysokoÊci tej
kwoty w stosunku do tych wyrobów, które
gdyby by∏y przywiezione oddzielnie, mog∏y-
by byç obj´te takim zwolnieniem.”,

e) dodaje si´ ust. 7 i 8 w brzmieniu:

„7. Podró˝ni w transporcie lotniczym oznaczajà
wszystkich podró˝ujàcych drogà powietrz-
nà, z wy∏àczeniem podró˝ujàcych w prywat-
nych lotach o charakterze rekreacyjnym.

8. Podró˝ni w transporcie morskim oznaczajà
wszystkich podró˝ujàcych drogà morskà,
z wy∏àczeniem podró˝ujàcych w prywat-
nych rejsach o charakterze rekreacyjnym.”;

3) uchyla si´ § 26;

4) w § 31 w ust. 2 pkt 2 otrzymuje brzmienie:

„2) 600 litrów — w przypadku paliwa przewo˝one-
go w standardowym zbiorniku handlowego
pojazdu samochodowego innego ni˝ wymie-
niony w pkt 1;”;

5) w § 32 dodaje si´ ust. 6 w brzmieniu:

„6. W przypadku nabycia w kraju samochodu oso-
bowego przez przedstawicielstwa dyplomatycz-
ne, urz´dy konsularne, cz∏onków personelu tych
przedstawicielstw i urz´dów, albo inne osoby
zrównane z nimi na podstawie ustaw, umów lub
zwyczajów mi´dzynarodowych, zwrot akcyzy
przys∏uguje pod warunkiem, ˝e samochód ten
nie zostanie sprzedany, wynaj´ty lub oddany do
korzystania na podstawie umowy o podobnym
charakterze, podmiotom innym ni˝ wymienione
w niniejszym przepisie, przez okres 3 lat, liczàc
od daty nabycia w kraju.”.

§ 2. Rozporzàdzenie wchodzi w ˝ycie z dniem
1 grudnia 2008 r.

Minister Finansów: J. Vincent-Rostowski




