
Art. 1. Ustawa okreÊla zasady ustalania nadp∏aty
w podatku akcyzowym zap∏aconym z tytu∏u nabycia
wewnàtrzwspólnotowego albo importu samochodu
osobowego, dokonanego w okresie od dnia 1 maja
2004 r. do dnia 30 listopada 2006 r., na podstawie
ustawy z dnia 23 stycznia 2004 r. o podatku akcyzo-
wym (Dz. U. Nr 29, poz. 257, z póên. zm.2)), zwanej da-
lej „zwrotem nadp∏aty”.

Art. 2. Zwrot nadp∏aty przys∏uguje podatnikowi
podatku akcyzowego, który naby∏ wewnàtrzwspólno-
towo samochód osobowy albo dokona∏ importu sa-
mochodu osobowego po up∏ywie 2 lat kalendarzo-
wych od jego produkcji, liczàc rok produkcji jako
pierwszy rok kalendarzowy.

Art. 3. 1. Kwot´ zwrotu nadp∏aty ustala si´ wed∏ug
nast´pujàcego wzoru:

Z = a – n

gdzie:

Z — oznacza kwot´ zwrotu nadp∏aty,

a — oznacza podatek akcyzowy zap∏acony z tytu∏u na-
bycia wewnàtrzwspólnotowego albo importu sa-
mochodu osobowego,

n — oznacza podatek akcyzowy zawarty w cenie sa-
mochodu osobowego zarejestrowanego na tery-
torium kraju ustalany:

— dla samochodów osobowych o pojemnoÊci
skokowej silnika powy˝ej 2000 cm3 zgodnie ze
wzorem:

n = (Êrednia wartoÊç rynkowa samochodu:
1,22: 1,136) x 0,136

— dla pozosta∏ych samochodów osobowych
zgodnie ze wzorem:

n = (Êrednia wartoÊç rynkowa samochodu:
1,22: 1,031) x 0,031

2. Ârednià wartoÊcià rynkowà samochodu osobo-
wego jest wartoÊç ustalana na podstawie notowanej
na rynku krajowym, w miesiàcu powstania obowiàz-
ku podatkowego w podatku akcyzowym z tytu∏u na-

bycia wewnàtrzwspólnotowego albo importu samo-
chodu osobowego, a je˝eli miesiàc powstania obo-
wiàzku podatkowego nie jest mo˝liwy do ustalenia —
w miesiàcu zap∏aty podatku akcyzowego z tytu∏u na-
bycia wewnàtrzwspólnotowego albo importu samo-
chodu osobowego, Êredniej ceny zarejestrowanego
na terytorium kraju samochodu osobowego tej samej
marki, modelu, roku produkcji oraz — je˝eli jest to
mo˝liwe do ustalenia — z tym samym wyposa˝eniem
i o przybli˝onym stanie technicznym, co nabyty we-
wnàtrzwspólnotowo albo importowany samochód
osobowy, od którego zap∏acono podatek akcyzowy
z tytu∏u jego nabycia wewnàtrzwspólnotowego albo
importu.

3. Zwrot nadp∏aty przys∏uguje, gdy wartoÊç wyra-
˝ona literà Z, okreÊlona w ust. 1, jest liczbà wi´kszà od
zera.

4. Podatnicy, o których mowa w art. 2, którzy otrzy-
mali zwrot nadp∏aty przed dniem wejÊcia w ˝ycie usta-
wy w kwocie ni˝szej ni˝ wartoÊç wyra˝ona literà Z,
okreÊlona w ust. 1, mogà ubiegaç si´ o zwrot tej ró˝-
nicy.

Art. 4. W przypadku ˝àdania strony o wznowienie
post´powania w zwiàzku z orzeczeniem Europejskie-
go Trybuna∏u SprawiedliwoÊci z dnia 18 stycznia
2007 r. w sprawie C-313/05 (Dz. Urz. UE C 56
z 10.03.2007, str. 6) termin, o którym mowa w art. 241
§ 2 pkt 2 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. — Ordyna-
cja podatkowa (Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60, z póên.
zm.3)), liczy si´ od dnia nast´pujàcego po dniu wejÊcia
w ˝ycie niniejszej ustawy.

Art. 5. W przypadku zwrotu nadp∏aty oprocento-
wanie przys∏uguje za okres:

1) od dnia powstania nadp∏aty do dnia jej zwrotu —
pod warunkiem z∏o˝enia przez podatnika wniosku
o zwrot nadp∏aty w okresie od dnia 1 maja 2004 r.
do 30 dnia po dniu wejÊcia w ˝ycie ustawy;

2) od dnia powstania nadp∏aty do 30 dnia od dnia
wejÊcia w ˝ycie ustawy — je˝eli wniosek o zwrot
nadp∏aty zosta∏ z∏o˝ony po up∏ywie 30 dni od dnia
wejÊcia w ˝ycie ustawy.
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USTAWA

z dnia 9 maja 2008 r.

o zwrocie nadp∏aty w podatku akcyzowym zap∏aconym z tytu∏u nabycia
wewnàtrzwspólnotowego albo importu samochodu osobowego1)

———————
1) Niniejszà ustawà zmienia si´ ustawy: ustaw´ z dnia

29 sierpnia 1997 r. — Ordynacja podatkowa oraz ustaw´
z dnia 23 stycznia 2004 r. o podatku akcyzowym.

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 oraz z 2007 r. Nr 99, poz. 666.

———————
3) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zosta∏y

og∏oszone w Dz. U. z 2005 r. Nr 85, poz. 727, Nr 86,
poz. 732 i Nr 143, poz. 1199, z 2006 r. Nr 66, poz. 470,
Nr 104, poz. 708, Nr 143, poz. 1031, Nr 217, poz. 1590
i Nr 225, poz. 1635 oraz z 2007 r. Nr 112, poz. 769, Nr 120,
poz. 818, Nr 192, poz. 1378 i Nr 225, poz. 1671.



Art. 6. W zakresie nieuregulowanym ustawà do
zwrotu nadp∏aty stosuje si´ przepisy ustawy z dnia
29 sierpnia 1997 r. — Ordynacja podatkowa, z wy∏à-
czeniem obowiàzku sk∏adania korekty deklaracji.

Art. 7. W ustawie z dnia 29 sierpnia 1997 r. — Or-
dynacja podatkowa (Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60,
z póên. zm.4)) wprowadza si´ nast´pujàce zmiany:

1) w art. 74 zdanie wst´pne otrzymuje brzmienie:

„Je˝eli nadp∏ata powsta∏a w wyniku orzeczenia
Trybuna∏u Konstytucyjnego lub orzeczenia Euro-
pejskiego Trybuna∏u SprawiedliwoÊci, a podatnik,
którego zobowiàzanie podatkowe powstaje w spo-
sób przewidziany w art. 21 § 1 pkt 1:”;

2) w art. 78 § 5 otrzymuje brzmienie:

„§ 5. W przypadku przewidzianym w art. 77 § 1
pkt 4 oprocentowanie przys∏uguje za okres:

1) od dnia powstania nadp∏aty do dnia jej
zwrotu — pod warunkiem z∏o˝enia przez
podatnika wniosku o zwrot nadp∏aty
w terminie 30 dni od dnia wejÊcia w ˝ycie
orzeczenia Trybuna∏u Konstytucyjnego
lub publikacji sentencji orzeczenia Euro-
pejskiego Trybuna∏u SprawiedliwoÊci
w Dzienniku Urz´dowym Unii Europej-
skiej lub od dnia, w którym uchylono lub
zmieniono w ca∏oÊci lub w cz´Êci akt nor-
matywny;

2) od dnia powstania nadp∏aty do 30 dnia od
dnia wejÊcia w ˝ycie orzeczenia Trybuna∏u
Konstytucyjnego lub publikacji sentencji
orzeczenia Europejskiego Trybuna∏u Spra-
wiedliwoÊci w Dzienniku Urz´dowym Unii
Europejskiej lub od dnia, w którym uchy-
lono lub zmieniono w ca∏oÊci lub w cz´Êci
akt normatywny — je˝eli wniosek o zwrot
nadp∏aty zosta∏ z∏o˝ony po up∏ywie 30 dni
od dnia wejÊcia w ˝ycie orzeczenia Trybu-
na∏u Konstytucyjnego lub publikacji sen-
tencji orzeczenia Europejskiego Trybuna∏u
SprawiedliwoÊci w Dzienniku Urz´dowym
Unii Europejskiej lub od dnia, w którym
uchylono lub zmieniono w ca∏oÊci lub
w cz´Êci ten akt.”;

3) w art. 241 w § 2 pkt 2 otrzymuje brzmienie:

„2) pkt 8 lub 11 nast´puje tylko na ˝àdanie strony
wniesione w terminie miesiàca odpowiednio
od dnia wejÊcia w ˝ycie orzeczenia Trybuna∏u
Konstytucyjnego lub publikacji sentencji orze-
czenia Europejskiego Trybuna∏u Sprawiedli-
woÊci w Dzienniku Urz´dowym Unii Europej-
skiej;”.

Art. 8. W ustawie z dnia 23 stycznia 2004 r. o po-
datku akcyzowym (Dz. U. Nr 29, poz. 257, z póên. zm.5))
po art. 82 dodaje si´ art. 82a w brzmieniu:

„Art. 82a. 1. Je˝eli wysokoÊç podstawy opodatkowa-
nia w przypadku sprzeda˝y na teryto-
rium kraju albo nabycia wewnàtrzwspól-
notowego samochodu osobowego, bez
uzasadnionej przyczyny, znacznie odbie-
ga od Êredniej wartoÊci rynkowej tego
samochodu osobowego, organ podat-
kowy lub organ kontroli skarbowej wzy-
wa podatnika do zmiany wysokoÊci pod-
stawy opodatkowania lub wskazania
przyczyn uzasadniajàcych podanie jej
wysokoÊci w kwocie znacznie odbiegajà-
cej od Êredniej wartoÊci rynkowej samo-
chodu osobowego.

2. W razie nieudzielenia odpowiedzi, nie-
dokonania zmiany wysokoÊci podstawy
opodatkowania lub niewskazania przy-
czyn, które uzasadniajà podanie jej wy-
sokoÊci znacznie odbiegajàcej od Êred-
niej wartoÊci rynkowej, organ podatko-
wy lub organ kontroli skarbowej okreÊli
wysokoÊç podstawy opodatkowania.

3. Je˝eli wysokoÊç podstawy opodatkowa-
nia ustalona z uwzgl´dnieniem opinii
bieg∏ego odbiega co najmniej o 33 % od
zadeklarowanej podstawy opodatkowa-
nia, koszty opinii bieg∏ego lub bieg∏ych
ponosi podatnik.

4. Ârednià wartoÊcià rynkowà samochodu
osobowego jest wartoÊç ustalana na
podstawie notowanej na rynku krajo-
wym, w dniu powstania obowiàzku po-
datkowego, Êredniej ceny zarejestrowa-
nego na terytorium kraju samochodu
osobowego tej samej marki, modelu,
rocznika oraz — je˝eli jest to mo˝liwe do
ustalenia — z tym samym wyposa˝e-
niem i o przybli˝onym stanie technicz-
nym, co nabyty na terytorium kraju lub
nabyty wewnàtrzwspólnotowo samo-
chód osobowy.”.

Art. 9. Przepisy niniejszej ustawy stosuje si´ rów-
nie˝ do post´powaƒ wszcz´tych i niezakoƒczonych
przed dniem wejÊcia w ˝ycie niniejszej ustawy, doty-
czàcych stwierdzenia nadp∏aty w podatku akcyzowym
zap∏aconym z tytu∏u nabycia wewnàtrzwspólnotowe-
go albo importu samochodu osobowego, dokonane-
go w okresie od dnia 1 maja 2004 r. do dnia 30 listo-
pada 2006 r., na podstawie ustawy z dnia 23 stycznia
2004 r. o podatku akcyzowym.

Art. 10. Ustawa wchodzi w ˝ycie po up∏ywie 14 dni
od dnia og∏oszenia.

Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej: L. Kaczyƒski

Dziennik Ustaw Nr 118 — 6455 — Poz. 745

———————
4) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zosta∏y

og∏oszone w Dz. U. z 2005 r. Nr 85, poz. 727, Nr 86,
poz. 732 i Nr 143, poz. 1199, z 2006 r. Nr 66, poz. 470,
Nr 104, poz. 708, Nr 143, poz. 1031, Nr 217, poz. 1590
i Nr 225, poz. 1635 oraz z 2007 r. Nr 112, poz. 769, Nr 120,
poz. 818, Nr 192, poz. 1378 i Nr 225, poz. 1671.

———————
5) 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 oraz z 2007 r. Nr 99, poz. 666.


