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Załącznik nr 4 

TABELA STAWEK PODATKU AKCYZOWEGO DLA PALIW DO SILNIKÓW I WYROBÓW TYTONIOWYCH 
SPROWADZANYCH (NADSYŁANYCH) Z ZAGRANICY 

Stawka podatku akcy-

Poz. Kod CN Nazwa grupy towarów (towaru) zowego w zł na jedno-
stkę wyrobu lub 
w % podstawy opodat-
kowania*l 

1 2 3 4 

1 ex 271000 Paliwa silnikowe benzynowe oraz benzyny bazowe, z wyjątkiem 
paliw do silników lotniczych 5.800 tys. zł/t 
w tym: 
1) etylina 94 zakupiona bezpośrednio u producenta zagranicz-

nego 5.300 tys. zł/t 
2) benzyny bezołowiowe 4.700 tys. zł/t 

2 271000 Oleje napędowe do silników, oleje opałowe lekkie 2.400 tys. zł/t 
3 2402 Cygara, również z obciętymi końcami, cygaretki i papierosy z tyto-

niu lub namiastek tytoniu 100% 
z czego: papierosy 317 tys. zł/1000 szt. 

4 24031000 Tytoń do palenia, nawet zawierający namiastki tytoniu w dowolnej 
proporcji 100% 

5 24039910 Tytoń do żucia i tabaka 35% 

*1 Określonej wart. 15 ust. 4 ustawy z dnia 8 stycznia 1993 r. o podatku od towarów i usług oraz o podatku akcyzowym (Dz. U. Nr 11, poz. 50 
i Nr 28, poz. 127). 
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ZARZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW 

z dnia 12 maja 1993 r. 

w sprawie zasad i trybu zwrotu podatku od towarów i usług oraz podatku akcyzowego przedstawicielstwom 
dyplomatycznym, urzędom konsularnym i członkom ich personelu oraz innym osobom zrównanym z nimi na 

podstawie ustaw, umów lub zwyczajów międzynarodowych. 

Na podstawie art. 40 ust. 2 ustawy z dnia 8 stycznia 
1993 r. o podatku od towarów i usług oraz o podatku 
akcyzowym (Dz. U. Nr 11 , poz. 50 i Nr 28, poz. 127) zarządza 
się, co następuje: 

§ 1. Ilekroć w zarządzeniu jest mowa o: 

1) uprawnionych przedstawicielstwach - należy przez to 
rozumieć obce przedstawicielstwa dyplomatyczne 
i urzędy konsularne, którym przysługuje zwrot podatku 
od towarów i usług oraz podatku akcyzowego na 
podstawie porozumień międzynarodowych lub zasad 
wzajemności. 

2) członkach personelu misji - należy przez to rozumieć 
członków personelu przedstawicielstw dyplomatycz
nych i urzędów konsularnych, a także inne osoby 
zrównane z nimi na podstawie ustaw, umów lub zwy
czajów międzynarodowych, jeżeli nie są obywatelami 
polskimi i nie mają stałego pobytu na terytorium Rzeczy
pospolitej Polskiej, 

3) podatkach - należy przez to rozumieć podatek od 
towarów i usług oraz podatek akcyzowy, 

4) urzędzie skarbowym - należy przez to rozumieć Drugi 
Urząd Skarbowy Warszawa-Sródmieście, 

5) fakturze - należy przez to rozumieć rachunek (fakturę) 
określony wart. 32 ust. 1 ustawy z dnia 8 stycznia 1993 r. 
o podatku od towarów i usług oraz o podatku ak
cyzowym (Dz. U. Nr 11, poz. 50 i Nr 28, poz. 127). 

§ 2. 1. Zwrot podatków przysługuje uprawnionemu 
przedstawicielstwu oraz członkom personelu misji z tytułu 
nabycia towarów lub usług w ilości (wartości) wynikającej 
z umowy międzynarodowej, prawa wzajemności lub zwycza
ju międzynarodowego stosowanego przez państwo obce 
wobec polskich przedstawicielstw lub członków ich per
sonelu. 

( 

2. Informację o ilości (wartości) towarów lub usług, 
których nabycie uprawnia do zwrotu podatków, Minister 
Spraw Zagranicznych przekazuje uprawnionym przedstawi
cielstwom oraz urzędowi skarbowemu. 

§ 3. 1. Zwrot podatków zawartych w cenach towarów 
nabytych przez uprawnione przedstawicielstwa oraz człon
ków personelu misji obejmuje: 

1) kwotę podatku od towarów i usług określoną w fakturze, 

2) kwotę podatku akcyzowego: 

a) dla paliw silnikowych - wynikającą z przeliczenia 
stawki ustalonej w zł/t na stawkę w zł/I przy uwzglę
dnieniu ciężaru właściwego poszczególnych rodza
jów paliw, 

b) w pozostałych przypadkach - wynikającą z za
stosowania stawki obowiązującej w dniu dokonania 
zakupu. 

2. Jeżeli na podstawie odrębnych przepisów poszcze
gólne towary podlegają opodatkowaniu według różnych 
stawek podatku akcyzowego, zwrot podatku następuje przy 
zastosowaniu stawki najwyższej. 

§ 4. 1. Dokumentem stanowiącym podstawę do ob
liczenia podatków podlegających zwrotowi uprawnionemu 
przedstawicielstwu lub członkom personelu misji jest faktura 
wystawiona przy zakupie towarów. 

2. Faktura wystawiana jest w trzech egzemplarzach. 

3. Oryginał faktury wraz z kopią otrzymuje nabywca. 

§ 5. 1. Wniosek w sprawie zwrotu podatków przekazy
wany jest przez uprawnione przedstawicielstwo do urzędu 
skarbowego. 
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2. Wniosek w sprawie zwrotu podatków powinien 
określać: 

1) kwotę podatków, o której zwrot ubiega się uprawnione 
przedstawicielstwo oraz członkowie personelu misji, z wy
szczególnieniem kwot podatków związanych z nabyciem 
towarów lub usług na cele służbowe lub prywatne, 

2) numer rachunku bankowego, na który ma zostać doko
nany zwrot podatków. 

3. Do wniosku powinny zostać dołączone: 
1) wykaz towarów lub usług nabytych na cele służbowe 

przez uprawnione przedstawicielstwo, 
2) lista członków personelu misji, którym przysługuje zwrot 

podatków z tytułu nabycia towarów lub usług na cele 
prywatne, wraz z wykazem poszczególnych towarów 
lub usług oraz kwot podatków przypadających do zwro
tu, 

3) oryginały faktur. 

4. Wnioski składane są za okresy kwartalne. 

§ 6. 1. Zwrotu podatków dokonuje urząd skarbowy na 
rachunek bankowy wskazany we wniosku, o którym mowa 
w § 5, w terminie trzydziestu dni od dnia jego otrzymania. 

2. W razie powstania uzasadnionych wątpliwości doty
czących sporządzonego wniosku, urząd skarbowy przekazu
je wniosek wraz z załączonymi dokumentami Ministrowi 
Spraw Zagranicznych do zaopiniowania. 

§ 7. Jeżeli towar zostaje zwrócony, a nabywca żąda 
zwrotu zapłaconej ceny, sprzedawca zwraca należność pod 
warunkiem otrzymania od nabywcy kopii faktury; o dokona
nym zwrocie sprzedawca informuje urząd skarbowy, przeka
zując równocześnie otrzymaną od nabywcy kopię faktury. 

§ 8. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 51ipca 1993 r. 

Minister Finansów: J Osiatyński 
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ZARZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW 

z dnia 12 maja 1993 r. 

w sprawie szczegółowych zasad i trybu obniżania należnego podatku od towarów i usług o kwoty podatku 
obrotowego oraz ewidencji, której prowadzenie zwalnia od obowiązku dokonywania spisu z natury. 

Na podstawie art. 53 ust. 6 ustawy z dnia 8 stycznia 
1993 r. o podatku od towarów i usług oraz o podatku 
akcyzowym (Dz. U. Nr 11 , poz. 50 i Nr 28, poz. 127), zarządza 
się, co następuje: 

§ 1. 1. Obowiązek dokonania spisu z natury, o którym 
mowa wart. 53 ust. 1 ustawy z dnia 8 stycznia 1993 r. 
o podatku od towarów i usług oraz o podatku akcyzowym (Dz. 
U. Nr 11, poz. 50 i Nr 28, poz. 127), zwanej dalej "ustawą", nie 
dotyczy podatników podatku od towarów i usług, zwanych 
dalej "podatnikami", którzy przed dniem wejścia w życie 
ustawy prowadzili ewidencję ilościową, wartościową lub 
ilościowo-wartościową, umożliwiającą ustalenie wartości za
pasów na dzień zakończenia działalności handlowej lub 
gastronomicznej, przed dniem 5 lipca 1993 r. 

2. Podatnicy wymienieni w ust. 1 są zobowiązani do 
zawiadomienia właściwego urzędu skarbowego o wartości 
zapasów towarów, o których mowa w tym przepisie, w ter
minie do dnia 20 lipca 1993 r. 

3. Przepisy ust. 1 i 2 nie dotyczą podatników posiadają
cych zapasy następujących towarów wyprodukowanych 
w kraju i pochodzących z zagranicy: 

1) wyrobów przemysłu spirytusowego i drożdżowego, 
z wyłączeniem drożdży (SWW - 244), 

2) wyrobów winiarskich (SWW - 247), 

3) piwa (SWW - 2483), 

4) wyrobów tytoniowych (SWW - 2552), 

5) paliw do silników (SWW - 0242-2), 

6) olejów smarowych i specjalnych (SWW - 0243), 

- w części dotyczącej zapasów tych towarów. 

§ 2. 1. Podatnicy świadczący usługi w zakresie handlu 
i gastronomii, z wyłączeniem podatników określonych wart. 
53 ust. 1, mają prawo do obniżenia należnego podatku od 
towarów i usług, zwanego dalej "podatkiem", o całość lub 
część podatku obrotowego, zawartego w cenach towarów 
nabytych przed dniem 5 lipca 1993 r., oraz o kwotę podatku 
obrotowego, pobranego przez urząd celny od towarów 
sprowadzonych lub nadesłanych z zagranicy przed tą datą. 

2. Obniżenie podatku należnego, o którym mowa w ust. 

1, następuje w okresie od 5 lipca 1993 r. do 31 grudnia 
1993 r. zgodnie z zasadami określonymi w § 3-6. 

3. Przepisy ust. 1 i 2 nie dotyczą podatników: 

1) zwolnionych od podatku na podstawie art. 14 ust. 1, 2, 
5 i 6 ustawy, 

2) wykonujących wyłącznie czynności, o których mowa 
wart. 2 ustawy, dotyczące towarów wymienionych 
w załączniku nr 1 do ustawy oraz zwolnionych od 
podatku na podstawie art. 47 ustawy, 

3) eksportujących towary i usługi zwolnione od podatku na 
podstawie art. 7 ust. 1 pkt 3 ustawy, 

4) świadczących wyłącznie usługi wymienione w załącz
niku nr 2 do ustawy oraz zwolnione od podatku na 
podstawie art. 47 ustawy, 

5) którzy nie dokonali zgłoszenia rejestracyjnego zgodnie 
z art. 9 i 46 ust. 1 ustawy. 

§ 3. 1. Podatnicy, o których mowa w§ 2 ust. 1, obowią
zani są do ustalenia na dzień 5 lipca 1993 r. kwoty podatku 
obrotowego, zawartej w cenach towarów nabytych przed 
tym dniem, lub kwoty podatku obrotowego pobranej przez 
urząd celny od towarów sprowadzonych lub nadesłanych 
z zagranicy, zwanych dalej "towarami importowanymi". 

2. Kwoty podatku, o którym mowa w ust. 1, ustalane są 
wyłącznie dla towarów stanowiących zapasy podatnika nie 
później niż w dniu 5 lipca 1993 r. przed rozpoczęciem 
sprzedaży. 

3. Ilość poszczególnych towarów stanowiących zapa
sy, o których mowa w ust. 2, ustala się na podstawie spisu 
z natury przeprowadzonego nie później niż na dzień 5 lipca 
1993 r. przed rozpoczęciem sprzedaży . 

4. Przepisu ust. 3 nie stosuje się do podatników, którzy 
prowadzili ew"idencję ilościową lub ilościowo-wartościową 
umożliwiającą ustalenie stanu zapasów bez sporządzania 
spisu z natury, z tym że są oni obowiązani do sporządzenia 
spisu towarów wymienionych w § 1 ust. 3. 

5. Ustalenie kwoty podatku obrotowego, o której mowa 
w ust. 1, następuje na podstawie rachunków (faktur) okreś
lających kwotę podatku obrotowego zawartego w cenie 




