
DZIENNIK USTAW
RZECZYPOSPOLITEJ  POLSKIEJ

Warszawa, dnia 31 grudnia 2013 r.

Poz. 1713

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA FINANSÓW1)

z dnia 23 grudnia 2013 r.

zmieniające rozporządzenie w sprawie przypadków i trybu zwrotu podatku od towarów i usług siłom zbrojnym, 
wielonarodowym kwaterom i dowództwom oraz ich personelowi cywilnemu

Na podstawie art. 89 ust. 3 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2011 r. Nr 177, 
poz. 1054, z późn. zm.2)) zarządza się, co następuje:

§ 1. W rozporządzeniu Ministra Finansów z dnia 22 grudnia 2011 r. w sprawie przypadków i trybu zwrotu podatku od 
towarów i usług siłom zbrojnym, wielonarodowym kwaterom i dowództwom oraz ich personelowi cywilnemu (Dz. U. 
z 2012 r. poz. 32) wprowadza się następujące zmiany:

1)  w § 2 pkt 7 otrzymuje brzmienie:

„7)   organie wojskowym – należy przez to rozumieć Ministra Obrony Narodowej, Dowódcę Operacyjnego Rodza-
jów Sił Zbrojnych, Szefa Inspektoratu Wsparcia Sił Zbrojnych lub upoważnionego przez nich właściwego kie-
rownika państwowej jednostki budżetowej w Siłach Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej;”;

2)  w § 4:

a)  ust. 2 otrzymuje brzmienie:

„2. Wniosek składa się do:
1)   Naczelnika Drugiego Urzędu Skarbowego Warszawa-Śródmieście – w przypadku zakupów dokonywanych 

przez Ministra Obrony Narodowej, Dowódcę Operacyjnego Rodzajów Sił Zbrojnych, Szefa Inspektoratu 
Wsparcia Sił Zbrojnych lub upoważnionego przez nich właściwego kierownika państwowej jednostki 
budżetowej w Wojskach Lądowych lub Siłach Powietrznych,

2)   Naczelnika Pierwszego Urzędu Skarbowego w Gdyni – w przypadku zakupów dokonywanych przez upo-
ważnionego przez Ministra Obrony Narodowej lub Szefa Inspektoratu Wsparcia Sił Zbrojnych właściwego 
kierownika państwowej jednostki budżetowej w Marynarce Wojennej,

3)   Naczelnika Urzędu Skarbowego Kraków-Stare Miasto – w przypadku zakupów dokonywanych przez upo-
ważnionego przez Ministra Obrony Narodowej właściwego kierownika państwowej jednostki budżetowej 
w Wojskach Specjalnych 

– zwanych dalej „naczelnikiem urzędu skarbowego”.”,

b)  w ust. 4 pkt 3 i 4 otrzymują brzmienie:
„3)  faktury, z których wynikają wnioskowane kwoty zwrotu podatku, albo uwierzytelnione kserokopie takich 

faktur, jeżeli faktury te zostały dołączone do wniosku o zwrot podatku akcyzowego;
4)  faktury obciążające siły zbrojne za udostępnione paliwa.”;

1) Minister Finansów kieruje działem administracji rządowej – finanse publiczne, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 2 rozporządzenia Prezesa 
Rady Ministrów z dnia 18 listopada 2011 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Finansów (Dz. U. Nr 248, 
poz. 1481).

2) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2012 r. poz. 1342, 1448, 1529 i 1530 oraz z 2013 r. 
poz. 35, 1027 i 1608.
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3)  w § 9 ust. 4 otrzymuje brzmienie:

„4. Dwa egzemplarze faktury otrzymuje nabywca.”;

4)  w § 10 w ust. 3 pkt 3 otrzymuje brzmienie:

„3)   faktury, z których wynikają wnioskowane kwoty zwrotu podatku, albo uwierzytelnione kserokopie takich faktur, 
jeżeli faktury te zostały dołączone do wniosku o zwrot podatku akcyzowego.”;

5)  w § 14 ust. 4 otrzymuje brzmienie:

„4. Dwa egzemplarze faktury otrzymuje nabywca.”;

6)  w § 15 w ust. 3 pkt 3 otrzymuje brzmienie:

„3)   faktury, z których wynikają wnioskowane kwoty zwrotu podatku, albo uwierzytelnione kserokopie takich faktur, 
jeżeli faktury te zostały dołączone do wniosku o zwrot podatku akcyzowego.”.

§ 2. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2014 r.

Minister Finansów: wz. J. Cichoń




