
      

 

DZIENNIK USTAW 
RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ 

Warszawa, dnia 27 lipca 2017 r. 

Poz. 1440 

ROZPORZĄDZENIE 

MINISTRA ROZWOJU I FINANSÓW1) 

z dnia 20 lipca 2017 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 2017 r. poz. 43, 60 i 937) zarządza się, co następuje: 

§ 1. W rozporządzeniu Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 24 lutego 2017 r. w sprawie zwolnień od podatku akcy-

zowego (Dz. U. poz. 430) wprowadza się następujące zmiany: 

1) w § 2: 

a) po pkt 17 dodaje się pkt 17a i 17b w brzmieniu: 

„17a) Centrum Eksperckie Kontrwywiadu NATO – Centrum Eksperckie Kontrwywiadu NATO, uważane za  

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

Obrony Narodowej Rzeczypospolitej Polskiej, Ministerstwem Obrony Republiki Słowackiej, Minister-

stwem Obrony Republiki Chorwacji, Ministerstwem Obrony Republiki Czeskiej, Federalnym Minister-

stwem Obrony Republiki Federalnej Niemiec, Ministerstwem Obrony Węgier, Ministerstwem Obrony  

Republiki Włoskiej, Ministerstwem Obrony Narodowej Republiki Litewskiej, Ministerstwem Obrony Na-

rodowej Rumunii, Ministerstwem Obrony Republiki Słowenii dotyczącym utworzenia, administracji i dzia-

łania Centrum Eksperckiego Kontrwywiadu NATO, podpisanym w Norfolk dnia 29 września 2015 r. (M.P. 

z 2016 r. poz. 590 i 591); 

17b) Grupa Integracyjna NATO (NFIU) – Grupę Integracyjną NATO (NFIU) uważaną za organ wojskowy  

NATO, o którym mowa w paragrafie 1.3 Memorandum o Porozumieniu między Ministerstwem Obrony 

Republiki Bułgarii, Ministerstwem Obrony Republiki Estońskiej, Ministerstwem Obrony Republiki Łotew-

skiej, Ministerstwem Obrony Narodowej Republiki Litewskiej, Ministrem Obrony Narodowej Rzeczypo-

spolitej Polskiej, Ministerstwem Obrony Narodowej Rumunii i Naczelnym Dowództwem Sojuszniczych Sił 

w Europie dotyczącym Grup Integracyjnych NATO (NFIU) (M.P. z 2016 r. poz. 1218 i 1219), dyslokowa-

ną na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;”, 

b) pkt 18 otrzymuje brzmienie: 

„18) osoby upoważnione – osoby należące do personelu, o którym mowa w: 

a) art. II ust. 2.6 i 2.7 Umowy, o której mowa w pkt 16, 

b) art. 7.2 Memorandum o Porozumieniu, o którym mowa w pkt 17, 

c) art. 7.2 Memorandum o Porozumieniu, o którym mowa w pkt 17a, 

d) paragrafie 6.2 i pkt 2 deklaracji do paragrafu 6.2 Memorandum o Porozumieniu, o którym mowa w pkt 17b 

– z wyłączeniem osób mających stałe miejsce zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;”; 

                                                           
1) Minister Rozwoju i Finansów kieruje działem administracji rządowej – finanse publiczne, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 2 rozporzą-

dzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 września 2016 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Rozwoju i Finan-

sów (Dz. U. poz. 1595). 
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2) w § 29 w ust. 1 pkt 5 otrzymuje brzmienie: 

„5) Centrum Eksperckiemu Policji Wojskowych NATO, Centrum Eksperckiemu Kontrwywiadu NATO oraz Gru-

pie Integracyjnej NATO (NFIU) – z tytułu nabycia na terytorium kraju: 

a) wyrobów akcyzowych niezbędnych do ich działalności, przeznaczonych na użytek służbowy – pod warun-

kiem niestosowania zwolnienia, o którym mowa w § 27 ust. 1, 

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

3) w § 30: 

a) ust. 6 otrzymuje brzmienie: 

„6. Wniosek w sprawie zwrotu zapłaconej kwoty akcyzy, w przypadku podmiotów, o których mowa w § 29 

ust. 1 pkt 4–8, jest przekazywany odpowiednio przez: 

1) Centrum Szkolenia Sił Połączonych w Bydgoszczy, Centrum Eksperckie Policji Wojskowych NATO, Gru-

pę Integracyjną NATO (NFIU) albo 3NSB – Naczelnikowi Trzeciego Urzędu Skarbowego w Bydgoszczy; 

2) Centrum Eksperckie Kontrwywiadu NATO – Naczelnikowi Urzędu Skarbowego Kraków-Nowa Huta.”, 

b) w ust. 7 w pkt 1 po lit. b dodaje się lit. ba oraz bb w brzmieniu: 

„ba) Centrum Eksperckie Kontrwywiadu NATO, 

bb) Grupa Integracyjna NATO (NFIU),”, 

c) w ust. 8 w pkt 1 lit. b otrzymuje brzmienie: 

„b) Centrum Eksperckie Policji Wojskowych NATO, Centrum Eksperckie Kontrwywiadu NATO oraz Grupę 

Integracyjną NATO (NFIU) na ich użytek służbowy,”; 

4) w § 31 w ust. 1: 

a) pkt 2 otrzymuje brzmienie: 

„2) Naczelnik Trzeciego Urzędu Skarbowego w Bydgoszczy – w przypadku Centrum Szkolenia Sił Połączo-

nych w Bydgoszczy, Centrum Eksperckiego Policji Wojskowych NATO, Grupy Integracyjnej NATO 

(NFIU), osób upoważnionych, o których mowa w § 2 pkt 18 lit. a, b oraz d, 3NSB oraz personelu 3NSB;”, 

b) w pkt 3 kropkę zastępuje się średnikiem i dodaje się pkt 4 w brzmieniu: 

„4) Naczelnik Urzędu Skarbowego Kraków-Nowa Huta – w przypadku Centrum Eksperckiego Kontrwywiadu 

NATO i osób upoważnionych, o których mowa w § 2 pkt 18 lit. c.”; 

5) w § 32 w ust. 1: 

a) pkt 2 otrzymuje brzmienie: 

„2) Centrum Szkolenia Sił Połączonych w Bydgoszczy, Centrum Eksperckie Policji Wojskowych NATO, Gru-

pę Integracyjną NATO (NFIU), osoby upoważnione, o których mowa w § 2 pkt 18 lit. a, b oraz d, 3NSB 

oraz personel 3NSB – Naczelnika Trzeciego Urzędu Skarbowego w Bydgoszczy,”, 

b) w pkt 3 na końcu dodaje się przecinek i dodaje się pkt 4 w brzmieniu: 

„4) Centrum Eksperckie Kontrwywiadu NATO i osoby upoważnione, o których mowa w § 2 pkt 18 lit. c –  

Naczelnika Urzędu Skarbowego Kraków-Nowa Huta”; 

6) w § 38 w ust. 1 w pkt 3 wprowadzenie do wyliczenia otrzymuje brzmienie: 

„import oraz nabycie wewnątrzwspólnotowe przez Centrum Eksperckie Policji Wojskowych NATO, Centrum Eks-

perckie Kontrwywiadu NATO, Grupę Integracyjną NATO (NFIU) albo Dowództwo Brygady:”; 

7) w § 40 ust. 3 otrzymuje brzmienie: 

„3. W przypadku zwolnienia samochodów osobowych, o którym mowa w ust. 1, zaświadczenie stwierdzające 

zwolnienie od akcyzy wydaje: 

1) Naczelnik Pierwszego Urzędu Skarbowego w Szczecinie – dla personelu zagranicznego Kwatery i członków 

ich rodzin; 

2) Naczelnik Trzeciego Urzędu Skarbowego w Bydgoszczy dla: 

a) osób upoważnionych, o których mowa w § 2 pkt 18 lit. a, b oraz d, 

b) personelu 3NSB; 

3) Naczelnik Urzędu Skarbowego Kraków-Nowa Huta – dla osób upoważnionych, o których mowa w § 2 pkt 18 

lit. c.”. 
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§ 2. 1. Zwolnienie realizowane przez zwrot zapłaconej kwoty akcyzy, przysługujące, na podstawie przepisów rozpo-

rządzenia zmienianego w § 1, w brzmieniu nadanym niniejszym rozporządzeniem: 

1) Centrum Eksperckiemu Kontrwywiadu NATO, o którym mowa w § 2 pkt 17a rozporządzenia zmienianego w § 1, 

w brzmieniu nadanym niniejszym rozporządzeniem, oraz osobom upoważnionym, o których mowa w § 2 pkt 18 lit. c 

tego rozporządzenia – stosuje się również do wyrobów akcyzowych i samochodów osobowych nabytych na teryto-

rium kraju przez ten podmiot lub te osoby w okresie od dnia 29 września 2015 r. do dnia wejścia w życie niniejszego 

rozporządzenia, 

2) Grupie Integracyjnej NATO (NFIU), o której mowa w § 2 pkt 17b rozporządzenia zmienianego w § 1, w brzmieniu 

nadanym niniejszym rozporządzeniem, oraz osobom upoważnionym, o których mowa w § 2 pkt 18 lit. d tego roz- 

porządzenia – stosuje się również do wyrobów akcyzowych i samochodów osobowych nabytych na terytorium kraju 

przez ten podmiot lub te osoby w okresie od dnia 21 kwietnia 2016 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. W zakresie trybu zwrotu podatku stosuje się odpowiednio przepisy § 27 ust. 8–12 oraz przepisy § 30 ust. 1, 2 i 6–8, 

§ 31 ust. 1 i § 32 rozporządzenia zmienianego w § 1, w brzmieniu nadanym niniejszym rozporządzeniem, z tym że wniosek 

w sprawie zwrotu zapłaconej kwoty akcyzy jest przekazywany przez Centrum Eksperckie Kontrwywiadu NATO do Na-

czelnika Urzędu Skarbowego Kraków-Nowa Huta, a przez Grupę Integracyjną NATO (NFIU) do Naczelnika Trzeciego 

Urzędu Skarbowego w Bydgoszczy, w terminie 90 dni od dnia wejścia w życie niniejszego rozporządzenia, a wypłata 

kwoty z tytułu zwrotu akcyzy jest dokonywana w terminie 30 dni od dnia otrzymania tego wniosku wraz z wymaganymi 

dokumentami. 

§ 3. 1. W przypadku: 

1) wyrobów akcyzowych lub samochodów osobowych, importowanych lub nabytych wewnątrzwspólnotowo przez Cen-

trum Eksperckie Kontrwywiadu NATO albo samochodów osobowych importowanych lub nabytych wewnątrzwspól-

notowo przez osoby upoważnione, o których mowa w § 2 pkt 18 lit. c rozporządzenia zmienianego w § 1, w brzmie-

niu nadanym niniejszym rozporządzeniem, w okresie od dnia 29 września 2015 r. do dnia wejścia w życie niniejszego 

rozporządzenia, 

2) wyrobów akcyzowych lub samochodów osobowych, importowanych lub nabytych wewnątrzwspólnotowo przez Gru-

pę Integracyjną NATO (NFIU) albo samochodów osobowych importowanych lub nabytych wewnątrzwspólnotowo 

przez osoby upoważnione, o których mowa w § 2 pkt 18 lit. d rozporządzenia zmienianego w § 1, w brzmieniu nada-

nym niniejszym rozporządzeniem, w okresie od dnia 21 kwietnia 2016 r. do dnia wejścia w życie niniejszego rozpo-

rządzenia 

– stosuje się zwolnienie od akcyzy realizowane przez zwrot zapłaconej kwoty akcyzy zawartej w cenach wyrobów akcy-

zowych albo samochodów osobowych; przepisy § 38 ust. 1 pkt 3 oraz § 40 rozporządzenia zmienianego w § 1, w brzmie-

niu 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. 

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

dowód zapłaty akcyzy na terytorium kraju. 

4. Zwrot zapłaconej kwoty akcyzy następuje na wniosek Centrum Eksperckiego Kontrwywiadu NATO albo Grupy In-

tegracyjnej NATO (NFIU), złożony odpowiednio do Naczelnika Urzędu Skarbowego Kraków-Nowa Huta albo do Naczel-

nika Trzeciego Urzędu Skarbowego w Bydgoszczy, 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: 

a) Centrum Eksperckie Kontrwywiadu NATO albo Grupa Integracyjna NATO (NFIU), z wyszczególnieniem kwoty 

akcyzy związanej z importem lub wewnątrzwspólnotowym nabyciem wyrobów akcyzowych lub samochodów 

osobowych na cele tych podmiotów, 

b) osoba upoważniona, o której mowa w § 2 pkt 18 lit. c i d rozporządzenia zmienianego w § 1, w brzmieniu nada-

nym niniejszym rozporządzeniem, z wyszczególnieniem kwoty akcyzy związanej z importem lub wewnątrz-

wspólnotowym nabyciem samochodów osobowych na cele tych osób; 

2) numer rachunku bankowego, na który ma zostać dokonany zwrot zapłaconej kwoty akcyzy. 
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6. Do wniosku, o którym mowa w ust. 4, dołącza się: 

1) wykaz wyrobów akcyzowych i samochodów osobowych importowanych lub nabytych wewnątrzwspólnotowo na 

użytek służbowy przez Centrum Eksperckie Kontrwywiadu NATO albo Grupę Integracyjną NATO (NFIU); 

2) listę osób upoważnionych, którym przysługuje zwrot zapłaconej kwoty akcyzy z tytułu importu lub wewnątrzwspól-

notowego nabycia samochodów osobowych na cele prywatne, wraz z wykazem poszczególnych samochodów osobo-

wych oraz kwot akcyzy przypadających do zwrotu; 

3) dokumenty potwierdzające zapłatę akcyzy na terytorium kraju. 

7. Zwrot zapłaconej kwoty akcyzy orzeka: 

1) Naczelnik Urzędu Skarbowego Kraków-Nowa Huta – w przypadku Centrum Eksperckiego Kontrwywiadu NATO 

i osób upoważnionych, o których mowa w § 2 pkt 18 lit. c rozporządzenia zmienianego w § 1, w brzmieniu nadanym 

niniejszym rozporządzeniem; 

2) Naczelnik Trzeciego Urzędu Skarbowego w Bydgoszczy – w przypadku Grupy Integracyjnej NATO (NFIU) i osób 

upoważnionych, o których mowa w § 2 pkt 18 lit. d rozporządzenia zmienianego w § 1, w brzmieniu nadanym niniej-

szym rozporządzeniem. 

8. Wypłaty kwoty z tytułu zwrotu akcyzy dokonuje się 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. 

9. W razie wątpliwości dotyczących sporządzonego wniosku, o którym mowa w ust. 4, Naczelnik Urzędu Skarbowe-

go Kraków-Nowa Huta albo Naczelnik Trzeciego Urzędu Skarbowego w Bydgoszczy przekazuje go wraz z dokumentami, 

o których mowa w ust. 6, do zaopiniowania Ministrowi Obrony Narodowej. Minister Obrony Narodowej przekazuje opinię 

Naczelnikowi Urzędu Skarbowego Kraków-Nowa Huta albo Naczelnikowi Trzeciego Urzędu Skarbowego w Bydgoszczy 

w terminie 30 dni od dnia otrzymania wniosku. 

10. W przypadku, o którym mowa w ust. 9, zwrot zapłaconej kwoty akcyzy może nastąpić w terminie późniejszym niż 

określony w ust. 8, według kwot faktycznie uznanych, nie później niż w terminie 30 dni od dnia otrzymania opinii Ministra 

Obrony Narodowej. 

11. Przepis § 32 rozporządzenia zmienianego w § 1 w brzmieniu nadanym niniejszym rozporządzeniem stosuje się 

odpowiednio. 

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

Minister Rozwoju i Finansów: wz. W. Janczyk 

 




