
      
 

DZIENNIK USTAW 
RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ 

Warszawa, dnia 19 lipca 2016 r. 

Poz. 1051 

RO ZPORZĄDZENIE 

MINISTRA FINANSÓW 1) 

z dnia 1 lipca 2016 r. 

zmieniające rozporządzenie w sprawie zwolnień od podatku akcyzowego 

Na podstawie art. 31 ust. 6, art. 39 ust. 1 pkt 2 i 3 i art. 113 ust. 1 ustawy z dnia 6 grudnia 2008 r. o podatku akcyzo-
wym (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, 216, 1285 i 2176) wprowadza się następujące zmiany: 

1) w § 2: 

a) pkt 6 otrzymuje brzmienie: 

„6) wykonawca kontraktowy Stanów Zjednoczonych – osoba, o której mowa w art. 2 lit. f Umowy, o której 
mowa w pkt 3;”, 

b) w pkt 17 kropkę zastępuje się średnikiem i dodaje się pkt 18–20 w brzmieniu: 

„18) 3NSB – podmiot, o którym mowa w art. 2 ust. 2 Umowy między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Na-
czelnym Dowództwem Sojuszniczych Sił w Europie (SHAPE) dotyczącej stacjonowania, statusu prawne-
go i wsparcia 3. Batalionu Łączności NATO (3NSB), elementu podporządkowanego Grupie Systemów 
Łączności i Informatyki NATO (NCISG) dyslokowanego w Rzeczypospolitej Polskiej, podpisanej 
w SHAPE dnia 17 września 2014 r. (Dz. U. z 2015 r. poz. 1825 i 1826); 

19) personel 3NSB – osoby należące do personelu, o którym mowa w art. 2 ust. 5 i ust. 6 lit. a i b Umowy, 
o której mowa w pkt 18, z wyłączeniem osób mających stałe miejsce zamieszkania na terytorium Rzeczy-
pospolitej Polskiej; 

20) Dowództwo Brygady – dowództwo, o którym mowa w art. 3 ust. 2 Umowy między Rządem Republiki  
Litewskiej, Rządem Rzeczypospolitej Polskiej i Gabinetem Ministrów Ukrainy o utworzeniu wspólnej 
jednostki wojskowej, sporządzonej w Warszawie dnia 19 września 2014 r. (Dz. U. z 2015 r. poz. 1279 
i 1280).”; 

2) w § 15 w ust. 1 wyrazy „składów wolnocłowych” zastępuje się wyrazami „składów celnych”; 

3) w § 28: 

a) w ust. 1 w pkt 6 kropkę zastępuje się średnikiem i dodaje się pkt 7–9 w brzmieniu: 

„7) 3NSB – z tytułu nabycia na terytorium kraju: 

a) wyrobów akcyzowych, niezbędnych do jego działalności, przeznaczonych na użytek służbowy 3NSB 
– pod warunkiem niestosowania zwolnienia, o którym mowa w § 26 ust. 1, oraz przeznaczonych na 
zaopatrzenie kasyn, klubów, restauracji i kantyn zlokalizowanych na jego terenie, 

b) samochodów osobowych niezbędnych do jego działalności, przeznaczonych na użytek służbowy; 

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

Rady Ministrów z dnia 17 listopada 2015 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Finansów (Dz. U. poz. 1900). 
2) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2014 r. poz. 1559, 1662 i 1877, z 2015 r. poz. 18, 211, 

978, 1269, 1479, 1649, 1844, 1893 i 1932 oraz z 2016 r. poz. 925. 
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8) personelowi 3NSB – z tytułu nabycia na terytorium kraju wyrobów akcyzowych w ilościach niewskazują-

cych na przeznaczenie handlowe oraz samochodów osobowych; 

9) Dowództwu Brygady – z tytułu nabycia na terytorium kraju: 

a) wyrobów akcyzowych, niezbędnych do jego działalności, przeznaczonych na użytek służbowy Do-
wództwa Brygady, pod warunkiem niestosowania zwolnienia, o którym mowa w § 26 ust. 1, 

b) samochodów osobowych niezbędnych do jego działalności, przeznaczonych na użytek służbowy.”, 

b) ust. 2 otrzymuje brzmienie: 

„2. W przypadku nabycia samochodu osobowego przez osoby upoważnione, personel zagraniczny Kwate-
ry lub personel 3NSB, zwrot zapłaconej kwoty akcyzy przysługuje wyłącznie tym podmiotom w odniesieniu do 
jednej sztuki samochodu osobowego, raz na trzy lata.”; 

4) w § 29: 

a) uchyla się ust. 6, 

b) ust. 7 otrzymuje brzmienie: 

„7. Wniosek w sprawie zwrotu zapłaconej kwoty akcyzy, w przypadku podmiotów, o których mowa w § 28 
ust. 1 pkt 4–8,  jest przekazywany odpowiednio przez Centrum Szkolenia Sił Połączonych w Bydgoszczy, Centrum 
Eksperckie Policji Wojskowych NATO albo 3NSB Naczelnikowi Urzędu Celnego w Bydgoszczy.”, 

c) w ust. 8 pkt 1 otrzymuje brzmienie: 

„1) określenie zapłaconej kwoty akcyzy, o której zwrot ubiegają się: 

a) Centrum Szkolenia Sił Połączonych w Bydgoszczy, 

b) Centrum Eksperckie Policji Wojskowych NATO, 

c) 3NSB, 

d) osoby upoważnione, 

e) personel 3NSB 

– z wyszczególnieniem kwoty akcyzy związanej z nabyciem wyrobów akcyzowych lub samochodów oso-
bowych na cele podmiotów, o których mowa w lit. a–c, lub na cele prywatne osób, o których mowa w lit. d 
albo lit. e;”, 

d) w ust. 9: 

– pkt 1 otrzymuje brzmienie: 

„1) wykaz wyrobów akcyzowych lub samochodów osobowych nabytych przez: 

a) Centrum Szkolenia Sił Połączonych w Bydgoszczy, z wyszczególnieniem wyrobów przeznaczonych 
na użytek służbowy oraz na zaopatrzenie barów, mes i kantyn zlokalizowanych na jego terenie, 

b) Centrum Eksperckie Policji Wojskowych NATO na jego użytek służbowy, 

c) 3NSB, z wyszczególnieniem wyrobów przeznaczonych na użytek służbowy oraz na zaopatrzenie 
kasyn, klubów, restauracji i kantyn zlokalizowanych na jego terenie;”, 

– w pkt 2 po wyrazach „osób upoważnionych” dodaje się wyrazy „albo listę personelu 3NSB”, 

e) uchyla się ust. 10, 

f) dodaje się ust. 11–14 w brzmieniu: 

„11. Wniosek w sprawie zwrotu zapłaconej kwoty akcyzy, w przypadku Dowództwa Brygady, jest przeka-
zywany Naczelnikowi Urzędu Celnego w Lublinie. 

12. Wniosek, o którym mowa w ust. 11, zawiera: 

1) określenie zapłaconej kwoty akcyzy, o której zwrot ubiega się Dowództwo Brygady; 

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

13. Do wniosku, o którym mowa w ust. 11, dołącza się: 

1) wykaz wyrobów akcyzowych lub samochodów osobowych nabytych na użytek służbowy przez Dowódz-
two Brygady; 

2) faktury lub uwierzytelnione kserokopie takich faktur, jeżeli faktury te zostały dołączone do wniosku 
w sprawie zwrotu podatku od towarów i usług, lub faktury w formie elektronicznej. 

14. Wnioski, o których mowa w ust. 3, 7 i 11, są składane za okresy kwartalne w terminie do 25. dnia mie-
siąca następującego po kwartale, którego dotyczy wniosek.”; 
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5) § 30 otrzymuje brzmienie: 

„§ 30. 1. Zwrot zapłaconej kwoty akcyzy orzeka: 

1) Naczelnik Urzędu Celnego w Szczecinie – w przypadku Kwatery oraz personelu zagranicznego Kwatery 
i członków jego rodzin; 

2) Naczelnik Urzędu Celnego w Bydgoszczy – w przypadku Centrum Szkolenia Sił Połączonych w Bydgoszczy, 
Centrum Eksperckiego Policji Wojskowych NATO, 3NSB, osób upoważnionych oraz personelu 3NSB; 

3)  Naczelnik Urzędu Celnego w Lublinie – w przypadku Dowództwa Brygady. 

2. Przepisy § 26 ust. 8–12 stosuje się odpowiednio, z tym że wypłata kwoty z tytułu zwrotu akcyzy jest doko-
nywana w terminie 30 dni.”; 

6) 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 akcyzowych lub samochodów osobowych sprzedawca informuje, 
w przypadku zwrotu dokonanego przez: 

1) Kwaterę oraz personel zagraniczny Kwatery i członków jego rodzin – Naczelnika Urzędu Celnego w Szczeci-
nie, 

2) Centrum Szkolenia Sił Połączonych w Bydgoszczy, Centrum Eksperckie Policji Wojskowych NATO, 3NSB, 
osoby upoważnione oraz personel 3NSB – Naczelnika Urzędu Celnego w Bydgoszczy, 

3) Dowództwo Brygady – Naczelnika Urzędu Celnego w Lublinie 

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

7) użyte w § 32 ust. 1 pkt 2, § 33 ust. 4 pkt 1, § 35 ust. 1 oraz § 39 ust. 1 i 2 w różnym przypadku wyrazy „upoważnione 
podmioty” zastępuje się użytymi w odpowiednim przypadku wyrazami „wykonawca kontraktowy Stanów Zjedno-
czonych”; 

8) w § 33: 

a) po ust. 2 dodaje się ust. 2a w brzmieniu: 

„2a. W uzasadnionych przypadkach i po uzgodnieniu z naczelnikiem urzędu celnego, o którym mowa 
w ust. 3, zwrot kwoty akcyzy zapłaconej przez podmioty, o których mowa w § 32, może być dokonany na pod-
stawie dokumentów innych niż faktury, pod warunkiem że z dokumentów tych bezspornie wynika, że  kwota ak-
cyzy, o której zwrot ubiegają się te podmioty, została zapłacona na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej przez 
siły zbrojne Stanów Zjednoczonych Ameryki lub przez wykonawcę kontraktowego Stanów Zjednoczonych 
w związku z nabyciem towarów na potrzeby tych sił zbrojnych lub na potrzeby prowadzenia wojskowej usługo-
wej działalności wspierającej.”, 

b) ust. 3 otrzymuje brzmienie: 

„3. Wniosek w sprawie zwrotu zapłaconej kwoty akcyzy jest przekazywany przez siły zbrojne Stanów 
Zjednoczonych Ameryki lub wykonawcę kontraktowego Stanów Zjednoczonych Naczelnikowi Urzędu Celne-
go I w Łodzi.”, 

c) w ust. 5 pkt 2 i 3 otrzymują brzmienie: 

„2) kopię dokumentu, o którym mowa w art. 18 ust. 3 Umowy, o której mowa w § 2 pkt 3; 

3) faktury lub faktury w formie elektronicznej, z których wynikają wnioskowane kwoty zwrotu zapłaconej 
kwoty akcyzy, lub dokumenty, o których mowa w ust. 2a.”, 

d) dodaje się ust. 7 w brzmieniu: 

„7. W uzasadnionych przypadkach i po uzgodnieniu z naczelnikiem urzędu celnego, o którym mowa 
w ust. 3, zwrot zapłaconej kwoty akcyzy może być dokonany  na podstawie wniosku złożonego w terminie póź-
niejszym niż określony w ust. 6.”; 

9) w § 34 dotychczasową treść oznacza się jako ust. 1 i dodaje się ust. 2 i 3 w brzmieniu: 

„2. W razie powstania uzasadnionych wątpliwości dotyczących wniosku, o którym mowa w § 33 ust. 3, Na-
czelnik Urzędu Celnego I w Łodzi wzywa podmiot składający wniosek do złożenia stosownych wyjaśnień. 

3. W przypadku, o którym mowa w ust. 2, wypłata kwoty z tytułu zwrotu akcyzy następuje w terminie 30 dni 
od dnia otrzymania wyjaśnień od podmiotu składającego wniosek, według kwot faktycznie uznanych.”; 
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10) w § 35 ust. 3 otrzymuje brzmienie: 

„3. W przypadku gdy podmiot nie składa wniosku o zwrot zapłaconej kwoty akcyzy za następny okres, kwotę 
akcyzy wynikającą z faktury, o której mowa w ust. 2, zwraca się na właściwy rachunek bankowy właściwej izby cel-
nej, na który dokonuje się wpłaty kwot z tytułu zapłaty akcyzy, nie później niż w terminie 6 miesięcy od dnia, w któ-
rym dokonano zwrotu wyrobu akcyzowego lub samochodu osobowego.”; 

11) § 36 otrzymuje brzmienie: 

„§ 36. 1. Zwalnia się od akcyzy wyroby akcyzowe nabywane bezpośrednio ze składów podatkowych zlokali-
zowanych w kraju przez siły zbrojne Stanów Zjednoczonych Ameryki oraz na ich rzecz przez wykonawcę kontrak-
towego Stanów Zjednoczonych. 

2. Do przemieszczanych wyrobów, o których mowa w ust. 1, dołącza się świadectwo zwolnienia z podatku 
VAT i podatku akcyzowego, zwane dalej „świadectwem”, którego wzór określa załącznik do Porozumienia wyko-
nawczego między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Stanów Zjednoczonych Ameryki do Umowy między 
Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Stanów Zjednoczonych Ameryki o statusie sił zbrojnych Stanów Zjed-
noczonych Ameryki na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej dotyczącego zwolnień podatkowych dla celów oficjal-
nych, podpisanego w Warszawie dnia 27 kwietnia 2015 r. (Dz. U. poz. 817 i 818). 

3. Świadectwo wystawia w dwóch egzemplarzach przedstawiciel sił zbrojnych Stanów Zjednoczonych Amery-
ki, który potwierdza swoim podpisem prawidłowość zawartych w nim danych. 

4. Minister Obrony Narodowej lub jego upoważniony przedstawiciel weryfikuje świadectwo, wypełniając pole 4  
tego świadectwa, albo wydaje pojedyncze poświadczenie, zwane dalej „poświadczeniem”. 

5. Poświadczenie stosuje się w przypadku nabywania przez siły zbrojne Stanów Zjednoczonych Ameryki lub 
wykonawcę kontraktowego Stanów Zjednoczonych wyrobów akcyzowych, o których mowa w ust. 1, w ramach 
umowy długoterminowej (kontraktu) zawartej w formie pisemnej. 

6. Poświadczenie zawiera odniesienie do umowy długoterminowej, w tym wskazanie stron umowy, okresu jej 
realizacji, wyrobów akcyzowych, według kodów CN, które będą nabywane w ramach umowy, oraz podpis z pieczę-
cią Ministra Obrony Narodowej lub innej osoby wydającej poświadczenie z jego upoważnienia. 

7. Poświadczenie jest dołączane przez siły zbrojne Stanów Zjednoczonych Ameryki do świadectwa, o którym 
mowa w ust. 2. Przedstawiciel sił zbrojnych Stanów Zjednoczonych Ameryki wpisuje w polu 5 świadectwa numer 
oraz datę wystawienia poświadczenia.”; 

12) w § 37 w ust. 1: 

a) pkt 3 otrzymuje brzmienie: 

„3) import oraz nabycie wewnątrzwspólnotowe przez Centrum Eksperckie Policji Wojskowych NATO albo 
Dowództwo Brygady: 

a) wyrobów akcyzowych, niezbędnych do ich działalności, przeznaczonych na ich użytek służbowy – 
pod warunkiem niestosowania zwolnienia, o którym mowa w § 27 ust. 1, 

b) samochodów osobowych niezbędnych do ich działalności, przeznaczonych na użytek służbowy;”, 

b) dodaje się pkt 4 w brzmieniu: 

„4) import oraz nabycie wewnątrzwspólnotowe przez 3NSB: 

a) wyrobów akcyzowych, niezbędnych do jego działalności, przeznaczonych na jego użytek służbowy – 
pod warunkiem niestosowania zwolnienia, o którym mowa w § 27 ust. 1, oraz przeznaczonych na za-
opatrzenie kasyn, klubów, restauracji i kantyn zlokalizowanych na jego terenie, 

b) samochodów osobowych niezbędnych do jego działalności, przeznaczonych na użytek służbowy.”; 

13) po § 37 dodaje się § 37a w brzmieniu: 

„§ 37a. Ze zwolnionych wyrobów akcyzowych, sprzedawanych w kantynach 3NSB, mogą korzystać także 
osoby należące do personelu, o którym mowa w art. 2 ust. 5 i ust. 6 lit. a i b Umowy, o której mowa w § 2 pkt 18, po-
siadające stałe miejsce zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, o ile miesięczne nabycie wyrobów ak-
cyzowych przez te osoby, limitowane przy wykorzystaniu kart żywnościowych wydanych przez 3NSB, nie przekro-
czy następujących ilości: 

1) papierosy – 600 sztuk; 

2) cygaretki (cygara o masie nieprzekraczającej 3 gramów na sztukę) – 300 sztuk; 

3) cygara – 150 sztuk; 
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4) tytoń do palenia – 500 gramów; 

5) alkohol etylowy – 3 litry; 

6) wino i napoje fermentowane – 9 litrów, w tym wino musujące – 6 litrów; 

7) piwo – 30 litrów; 

8) produkty pośrednie – 6 litrów.”; 

14) w § 38: 

a) w ust. 1 po wyrazach „i członków ich rodzin” dodaje się wyrazy „oraz personelu 3NSB”, 

b) w  ust. 3 po wyrazach „dla osób upoważnionych” dodaje się wyrazy „oraz personelu 3NSB”; 

15) w § 39: 

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

„1a) w przypadku napojów alkoholowych i wyrobów tytoniowych ich ilość nie przekroczy następujących norm: 

a) napoje alkoholowe: 

– alkohol etylowy – 10 litrów, 

– wino – 90 litrów (w tym maksymalnie 60 litrów wina musującego), 

– piwo – 110 litrów, 

– produkty pośrednie – 20 litrów, 

b) wyroby tytoniowe: 

– papierosy – 800 sztuk, 

– cygaretki (cygara o masie nieprzekraczającej 3 gramów na sztukę) – 400 sztuk, 

– cygara – 200 sztuk, 

– tytoń do palenia – 1 kilogram;”, 

b) pkt 3 otrzymuje brzmienie: 

„3) wyroby akcyzowe oraz samochody osobowe zostaną wwiezione na terytorium kraju przed upływem 
12 miesięcy, licząc od pierwszego przyjazdu do kraju osoby, której przysługuje zwolnienie;”, 

c) po pkt 3 dodaje się pkt 3a w brzmieniu: 

„3a)  samochód osobowy zostanie wwieziony na terytorium kraju przez osobę, której przysługuje zwolnienie, 
kończącą 18 lat w okresie 12 miesięcy od dnia jej pierwszego przyjazdu na terytorium kraju, w okresie 
12 miesięcy od dnia ukończenia przez nią 18 lat;”. 

§ 2. 1. Zwolnienie realizowane przez zwrot zapłaconej kwoty akcyzy, przysługujące, na podstawie rozporządzenia 
zmienianego w § 1, w brzmieniu nadanym niniejszym rozporządzeniem: 

1) podmiotowi, o którym mowa w art. 2 ust. 2 Umowy między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Naczelnym Do-
wództwem Sojuszniczych Sił w Europie (SHAPE) dotyczącej stacjonowania, statusu prawnego i wsparcia 3. Batalio-
nu Łączności NATO (3NSB), elementu podporządkowanego Grupie Systemów Łączności i Informatyki NATO 
(NCISG) dyslokowanego w Rzeczypospolitej Polskiej, podpisanej w SHAPE dnia 17 września 2014 r., zwanemu da-
lej „3NSB” – stosuje się również do wyrobów akcyzowych i samochodów osobowych nabytych na terytorium kraju 
przez 3NSB w okresie od dnia 19 kwietnia 2010 r. do dnia wejścia w życie niniejszego rozporządzenia, 

2) osobom należącym do personelu, o którym mowa w art. 2 ust. 5 i ust. 6 lit. a i b Umowy, o której mowa w pkt 1, 
z wyłączeniem osób mających stałe miejsce zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zwanym dalej 
„personelem 3NSB” – stosuje się również do wyrobów akcyzowych i samochodów osobowych nabytych na teryto-
rium kraju przez personel 3NSB w okresie od dnia 21 sierpnia 2015 r. do dnia wejścia w życie niniejszego rozporzą-
dzenia 

– jeżeli spełnione zostały warunki tego zwolnienia, określone w rozporządzeniu zmienianym w § 1, w brzmieniu nadanym 
niniejszym rozporządzeniem. 

2. Wniosek w sprawie zwrotu zapłaconej kwoty akcyzy jest przekazywany przez 3NSB do Naczelnika Urzędu Cel-
nego w Bydgoszczy w terminie 90 dni od dnia wejścia w życie niniejszego rozporządzenia. 

§ 3. 1. W przypadku wyrobów akcyzowych albo samochodów osobowych importowanych lub nabytych wewnątrz-
wspólnotowo przez 3NSB w okresie od dnia 19 kwietnia 2010 r. do dnia wejścia w życie niniejszego rozporządzenia oraz 
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w przypadku samochodów osobowych importowanych lub nabytych wewnątrzwspólnotowo przez personel 3NSB w okre-
sie od dnia 21 sierpnia 2015 r. do dnia wejścia w życie niniejszego rozporządzenia, stosuje się zwolnienie od akcyzy reali-
zowane przez zwrot zapłaconej kwoty akcyzy zawartej w cenach wyrobów akcyzowych albo samochodów osobowych. 
Przepisy § 37 ust. 1 pkt 4 oraz § 38 rozporządzenia zmienianego w § 1, w brzmieniu nadanym niniejszym rozporządze-
niem, stosuje się odpowiednio. 

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 zapłaconej kwoty akcyzy następuje na wniosek 3NSB, złożony do Naczelnika Urzędu Celnego w Bydgosz-
czy w terminie 90 dni od dnia wejścia w życie niniejszego rozporządzenia. 

5. Wniosek, o którym mowa w ust. 4, zawiera: 

1) określenie zapłaconej kwoty akcyzy, o której zwrot ubiega się 3NSB oraz personel 3NSB, z wyszczególnieniem 
kwoty akcyzy związanej z nabyciem wyrobów akcyzowych lub samochodów osobowych na cele 3NSB oraz na cele 
prywatne personelu 3NSB; 

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

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

1) wykaz wyrobów akcyzowych i samochodów osobowych nabytych na użytek służbowy przez 3NSB oraz wyrobów 
akcyzowych przeznaczonych na zaopatrzenie kasyn, klubów, restauracji i kantyn zlokalizowanych na jego terenie; 

2) listę personelu 3NSB, któremu przysługuje zwrot zapłaconej kwoty akcyzy z tytułu nabycia samochodów osobowych 
na cele prywatne, wraz z wykazem poszczególnych samochodów osobowych oraz kwot akcyzy przypadających do 
zwrotu; 

3) dokumenty potwierdzające zapłatę akcyzy na terytorium kraju. 

7. Zwrotu zapłaconej kwoty 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. Minister Obrony Narodowej 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 zapłaconej kwoty akcyzy może nastąpić w terminie późniejszym niż 
określony w ust. 7, według kwot faktycznie uznanych, nie później niż w terminie 30 dni od dnia otrzymania opinii Mini-
stra Obrony Narodowej. 

§ 4. 1. Zwolnienie realizowane przez zwrot zapłaconej kwoty akcyzy, przysługujące, na podstawie rozporządzenia 
zmienianego w § 1, w brzmieniu nadanym niniejszym rozporządzeniem, dowództwu, o którym mowa w art. 3 ust. 2 
Umowy między Rządem Republiki Litewskiej, Rządem Rzeczypospolitej Polskiej i Gabinetem Ministrów Ukrainy 
o utworzeniu wspólnej jednostki wojskowej, sporządzonej w Warszawie dnia 19 września 2014 r., zwanemu dalej „Do-
wództwem Brygady”, stosuje się również do wyrobów akcyzowych i samochodów osobowych nabytych na terytorium 
kraju przez Dowództwo Brygady w okresie od dnia 21 sierpnia 2015 r. do dnia wejścia w życie niniejszego rozporządze-
nia, jeżeli spełnione zostały warunki tego zwolnienia, określone w rozporządzeniu zmienianym w  § 1, w brzmieniu nada-
nym niniejszym rozporządzeniem. 

2. Wniosek w sprawie zwrotu zapłaconej kwoty akcyzy jest przekazywany przez Dowództwo Brygady do Naczelnika 
Urzędu Celnego w Lublinie w terminie 90 dni od dnia wejścia w życie niniejszego rozporządzenia. 

§ 5. 1. W przypadku wyrobów akcyzowych albo samochodów osobowych importowanych lub nabytych wewnątrz-
wspólnotowo przez Dowództwo Brygady w okresie od dnia 21 sierpnia 2015 r. do dnia wejścia w życie niniejszego rozpo-
rządzenia, stosuje się zwolnienie od akcyzy realizowane przez zwrot zapłaconej kwoty akcyzy zawartej w cenach wyro-
bów akcyzowych albo samochodów osobowych. Przepis § 37 ust. 1 pkt 3 rozporządzenia zmienianego w § 1, w brzmieniu 
nadanym niniejszym rozporządzeniem, stosuje się odpowiednio. 

2. Zwrot, o którym mowa w ust. 1, obejmuje kwotę akcyzy wyliczoną na podstawie stawki akcyzy obowiązującej 
w dniu dokonania importu albo nabycia wewnątrzwspólnotowego. 
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3. Dokumentem stanowiącym podstawę do obliczenia akcyzy podlegającej zwrotowi, o którym mowa w ust. 1, jest 

dowód zapłaty akcyzy na terytorium kraju. 

4. Zwrot zapłaconej kwoty akcyzy następuje na wniosek Dowództwa Brygady, złożony do Naczelnika Urzędu Cel-
nego w Lublinie w terminie 90 dni od dnia wejścia w życie niniejszego rozporządzenia. 

5. Wniosek, o którym mowa w ust. 4, zawiera: 

1)  określenie zapłaconej kwoty akcyzy, o której zwrot ubiega się Dowództwo Brygady; 

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

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

1) wykaz wyrobów akcyzowych i samochodów osobowych nabytych na użytek służbowy przez Dowództwo Brygady; 

2) dokumenty potwierdzające zapłatę akcyzy na terytorium kraju. 

7. Zwrotu zapłaconej kwoty akcyzy dokonuje Naczelnik Urzędu Celnego w Lublinie 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 Lublinie przekazuje go wraz z dokumentami, o których mowa w ust. 6, do zaopiniowania Ministrowi Obrony Narodo-
wej. Minister Obrony Narodowej przekazuje opinię Naczelnikowi Urzędu Celnego w Lublinie w terminie 30 dni od dnia 
otrzymania wniosku. 

9. W przypadku, o którym mowa w ust. 8, zwrot zapłaconej kwoty akcyzy może nastąpić w terminie późniejszym niż 
określony w ust. 7, według kwot faktycznie uznanych, nie później niż w terminie 30 dni od dnia otrzymania opinii Mini-
stra Obrony Narodowej. 

§ 6. Postępowania w sprawie zwrotu zapłaconej kwoty akcyzy, wszczęte na podstawie wniosków złożonych we właś- 
ciwym urzędzie celnym przed dniem wejścia w życie niniejszego rozporządzenia, prowadzi się zgodnie z dotychczaso-
wymi przepisami. 

§ 7. W przypadku zwrotu przez upoważnione podmioty, o których mowa w § 2 pkt 6 rozporządzenia zmienianego 
w § 1 w brzmieniu dotychczasowym, wyrobów akcyzowych lub samochodów osobowych, nabytych przez nie przed 
dniem wejścia w życie niniejszego rozporządzenia, stosuje się § 35 rozporządzenia zmienianego w § 1  w brzmieniu do-
tychczasowym. 

§ 8. Do przemieszczeń wyrobów akcyzowych, o których mowa w § 36 rozporządzenia zmienianego w § 1 w brzmie-
niu dotychczasowym, rozpoczętych przed dniem wejścia w życie niniejszego rozporządzenia, stosuje się przepisy dotych-
czasowe. 

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

Minister Finansów: P. Szałamacha 




