
      
 

DZIENNIK USTAW 
RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ 

Warszawa, dnia 16 lutego 2015 r. 

Poz. 216 

RO ZPORZĄDZENIE 

MINISTRA FINANSÓW 1) 

z dnia 4 lutego 2015 r. 

zmieniające rozporządzenie w sprawie zwolnień od podatku akcyzowego 

Na podstawie art. 31 ust. 6, art. 39 ust. 1 pkt 2 i 3 oraz art. 113 ust. 1 ustawy z dnia 6 grudnia 2008 r. o podatku akcy-

zowym (Dz. U. z 2014 r. poz. 752, z późn. zm.
2)

) zarządza się, co następuje: 

§ 1. W rozporządzeniu Ministra Finansów z dnia 8 lutego 2013 r. w sprawie zwolnień od podatku akcyzowego 

(Dz. U. z 2015 r. poz. 195) wprowadza się następujące zmiany: 

1) w § 2: 

a) po pkt 16 dodaje się pkt 16a w brzmieniu: 

„16a) Centrum Eksperckie Policji Wojskowych NATO – Centrum Eksperckie Policji Wojskowych NATO uwa-

żane za organizację międzynarodową, o której mowa w art. 15.1 Memorandum o Porozumieniu między 

Ministrem Obrony Narodowej Rzeczypospolitej Polskiej, Ministerstwem Obrony Republiki Bułgarii, Mi-

nisterstwem Obrony Republiki Chorwacji, Ministerstwem Obrony Republiki Czeskiej, Federalnym Mini-

sterstwem Obrony Republiki Federalnej Niemiec, Ministrem Obrony Królestwa Niderlandów, Minister-

stwem Obrony Narodowej Rumunii dotyczącym utworzenia, administracji i działania Centrum Eksperc-

kiego Policji Wojskowych NATO, podpisanym w Norfolk dnia 11 grudnia 2013 r. (M.P. z 2014 r. 

poz. 850);”, 

b) pkt 17 otrzymuje brzmienie: 

„17) osoby upoważnione – osoby należące do personelu, o którym mowa w art. II ust. 2.6 i 2.7 Umowy, o której 

mowa w pkt 16, oraz osoby należące do personelu, o którym mowa w art. 7.2 Memorandum o Porozumie-

niu, o którym mowa w pkt 16a, z wyłączeniem osób mających stałe miejsce zamieszkania na terytorium 

Rzeczypospolitej Polskiej.”; 

2) w § 28 w ust. 1 po pkt 3 dodaje się pkt 3a w brzmieniu: 

„3a) Centrum Eksperckiemu Policji Wojskowych NATO – z tytułu nabycia na terytorium kraju wyrobów akcyzo-

wych i samochodów osobowych niezbędnych do jego działalności, przeznaczonych na użytek służbowy – pod 

warunkiem niestosowania zwolnienia, o którym mowa w § 26 ust. 1;”; 

3) w § 29: 

a) ust. 7 otrzymuje brzmienie: 

„7. Wniosek w sprawie zwrotu zapłaconej kwoty akcyzy, w przypadku podmiotów, o których mowa 

w § 28 ust. 1 pkt 3–4, jest przekazywany odpowiednio przez Centrum Szkolenia Sił Połączonych w Bydgoszczy 

albo Centrum Eksperckie Policji Wojskowych NATO Naczelnikowi Urzędu Celnego w Bydgoszczy.”, 

                                                           
1) Minister Finansów kieruje działem administracji rządowej – finanse publiczne, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 2 rozporządzenia Prezesa 

Rady Ministrów z dnia 22 września 2014 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Finansów (Dz. U. poz. 1256). 
2) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2014 r. poz. 1559, 1662 i 1877 oraz z 2015 r. poz. 18 

i 211. 
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b) w ust. 8 pkt 1 otrzymuje brzmienie: 

„1) określenie zapłaconej kwoty akcyzy, o której zwrot ubiega się Centrum Szkolenia Sił Połączonych 

w Bydgoszczy albo Centrum Eksperckie Policji Wojskowych NATO oraz osoby upoważnione, 

z wyszczególnieniem kwoty akcyzy związanej z nabyciem wyrobów akcyzowych na cele Centrum Szko-

lenia Sił Połączonych w Bydgoszczy albo Centrum Eksperckiego Policji Wojskowych NATO oraz na cele 

prywatne ich osób upoważnionych;”, 

c) w ust. 9 pkt 1 otrzymuje brzmienie: 

„1) wykaz wyrobów akcyzowych lub samochodów osobowych: 

a) nabytych przez Centrum Szkolenia Sił Połączonych w Bydgoszczy, z wyszczególnieniem wyrobów 

przeznaczonych na użytek służbowy oraz na zaopatrzenie barów, mes i kantyn zlokalizowanych na je-

go terenie albo 

b) nabytych na użytek służbowy przez Centrum Eksperckie Policji Wojskowych NATO;”; 

4) § 30 otrzymuje brzmienie: 

„§ 30. Zwrotu zapłaconej kwoty akcyzy w przypadku Kwatery oraz personelu zagranicznego Kwatery 

i członków jego rodzin dokonuje Naczelnik Urzędu Celnego w Szczecinie, a w przypadku Centrum Szkolenia Sił Po-

łączonych w Bydgoszczy, Centrum Eksperckiego Policji Wojskowych NATO i osób upoważnionych – Naczelnik 

Urzędu Celnego w Bydgoszczy. Przepisy § 26 ust. 8–12 stosuje się odpowiednio, z tym że zwrot zapłaconej kwoty 

akcyzy jest dokonywany w terminie 30 dni.”; 

5) w § 31 ust. 1 otrzymuje brzmienie: 

„1. W przypadku gdy wyrób akcyzowy lub samochód osobowy zostaje zwrócony, a nabywca żąda zwrotu za-

płaconej ceny, sprzedawca zwraca należność, pod warunkiem otrzymania od nabywcy faktury lub faktury w formie 

elektronicznej. O dokonanym zwrocie wyrobów przez Kwaterę oraz personel zagraniczny Kwatery i członków jego 

rodzin sprzedawca informuje Naczelnika Urzędu Celnego w Szczecinie, o dokonanym zaś zwrocie wyrobów przez 

Centrum Szkolenia Sił Połączonych w Bydgoszczy, Centrum Eksperckie Policji Wojskowych NATO i osoby upo-

ważnione – Naczelnika Urzędu Celnego w Bydgoszczy; informując o powyższym, sprzedawca udostępnia jednocze-

śnie otrzymaną od nabywcy fakturę lub fakturę w formie elektronicznej, także przez jej przesłanie.”; 

6) w § 37 w ust. 1 w pkt 2 kropkę zastępuje się średnikiem i dodaje się pkt 3 w brzmieniu: 

„3) import oraz nabycie wewnątrzwspólnotowe wyrobów akcyzowych i samochodów osobowych przez Centrum 

Eksperckie Policji Wojskowych NATO, niezbędnych do jego działalności, przeznaczonych na jego użytek 

służbowy – pod warunkiem niestosowania zwolnienia, o którym mowa w § 27 ust. 1.”. 

§ 2. 1. Zwolnienie realizowane przez zwrot zapłaconej kwoty akcyzy na podstawie przepisów rozporządzenia, 

o którym mowa w § 1, w brzmieniu nadanym niniejszym rozporządzeniem, stosuje się również do wyrobów akcyzowych 

i samochodów osobowych nabytych na terytorium kraju przez Centrum Eksperckie Policji Wojskowych NATO na jego 

użytek służbowy lub przez jego osoby upoważnione na ich cele prywatne w ilościach niewskazujących na przeznaczenie 

handlowe, w okresie od dnia 11 grudnia 2013 r. do dnia wejścia w życie niniejszego rozporządzenia. 

2. Wniosek w sprawie zwrotu zapłaconej kwoty akcyzy jest przekazywany przez Centrum Eksperckie Policji Woj-

skowych NATO do Naczelnika Urzędu Celnego w Bydgoszczy, w terminie 90 dni od dnia wejścia w życie niniejszego 

rozporządzenia. 

§ 3. 1. W przypadku wyrobów akcyzowych i samochodów osobowych importowanych albo nabytych wewnątrz-

wspólnotowo przez Centrum Eksperckie Policji Wojskowych NATO na jego użytek służbowy lub przez jego osoby upo-

ważnione na ich cele prywatne w ilościach niewskazujących na przeznaczenie handlowe, w okresie od dnia 11 grudnia 

2013 r. do dnia wejścia w życie niniejszego rozporządzenia, stosuje się zwolnienie od akcyzy realizowane przez zwrot 

zapłaconej kwoty akcyzy zawartej w cenach wyrobów akcyzowych albo samochodów osobowych. 

2. Zwrot, o którym mowa w ust. 1, obejmuje kwotę akcyzy wyliczoną na podstawie stawki akcyzy obowiązującej 

w dniu dokonania importu albo nabycia wewnątrzwspólnotowego. 

3. Dokumentem stanowiącym podstawę do obliczenia akcyzy podlegającej zwrotowi, o którym mowa w ust. 1, jest 

dowód zapłaty akcyzy na terytorium kraju. 

4. Zwrot akcyzy następuje na wniosek Centrum Eksperckiego Policji Wojskowych NATO, złożony do Naczelnika 

Urzędu Celnego w Bydgoszczy, w terminie 90 dni od dnia wejścia w życie niniejszego rozporządzenia. 
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5. Wniosek, o którym mowa w ust. 4, zawiera: 

1) określenie kwoty akcyzy, o której zwrot ubiega się Centrum Eksperckie Policji Wojskowych NATO oraz jego osoby 

upoważnione, z wyszczególnieniem kwoty akcyzy związanej z nabyciem wyrobu akcyzowego na cele Centrum Eks-

perckiego Policji Wojskowych NATO oraz na cele prywatne jego osób upoważnionych; 

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

6. Do wniosku, o którym mowa w ust. 4, dołącza się: 

1) wykaz wyrobów akcyzowych i samochodów osobowych nabytych na użytek służbowy przez Centrum Eksperckie 

Policji Wojskowych NATO; 

2) listę osób upoważnionych, którym przysługuje zwrot akcyzy z tytułu nabycia wyrobów akcyzowych i samochodów 

osobowych na cele prywatne, wraz z wykazem poszczególnych wyrobów i samochodów osobowych oraz kwot akcy-

zy przypadających do zwrotu; 

3) dokumenty potwierdzające zapłatę akcyzy na terytorium kraju. 

7. Zwrotu akcyzy dokonuje Naczelnik Urzędu Celnego w Bydgoszczy na rachunek bankowy wskazany we wniosku, 

o którym mowa w ust. 4, w terminie 30 dni od dnia otrzymania tego wniosku wraz z dokumentami, o których mowa 

w ust. 6. 

8. W razie wątpliwości dotyczących sporządzonego wniosku, o którym mowa w ust. 4, Naczelnik Urzędu Celnego 

w Bydgoszczy przekazuje go wraz z dokumentami, o których mowa w ust. 6, do zaopiniowania Ministrowi Obrony Naro-

dowej; organ ten przekazuje opinię Naczelnikowi Urzędu Celnego w Bydgoszczy w terminie 30 dni od dnia otrzymania 

wniosku. 

9. W przypadku, o którym mowa w ust. 8, zwrot akcyzy może nastąpić w terminie późniejszym niż określony 

w ust. 7, według kwot faktycznie uznanych, nie później jednak niż w terminie 30 dni od dnia otrzymania opinii Ministra 

Obrony Narodowej. 

§ 4. Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia. 

Minister Finansów: wz. J. Cichoń 




