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ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW1)

z dnia 20 sierpnia 2010 r.

w sprawie zwrotu akcyzy od wyrobów akcyzowych2)

Na podstawie art. 82 ust. 7 ustawy z dnia 6 grudnia 
2008 r. o podatku akcyzowym (Dz. U. z 2009 r. Nr 3, 
poz. 11, z późn. zm.3)) zarządza się, co następuje:

§ 1. Rozporządzenie określa:

1) tryb zwrotu akcyzy,

2) terminy zwrotu akcyzy,

3) minimalną kwotę zwrotu akcyzy,

4) wzór wniosku o zwrot akcyzy

— w przypadkach dostawy wewnątrzwspólnotowej 
wyrobów akcyzowych, eksportu wyrobów akcyzo-
wych oraz gdy w wyniku stwierdzenia powstania nie-
prawidłowości akcyza zostanie pobrana na teryto-
rium kraju, a przed upływem 3 lat od daty nabycia 
wyrobów akcyzowych przez odbiorcę zostanie usta-
lone, że nieprawidłowość powstała na terytorium 
państwa członkowskiego i akcyza zostanie tam po-
brana.

§ 2. 1. Właściwy naczelnik urzędu celnego wydaje 
decyzję o wysokości uznanej kwoty zwrotu akcyzy 
z tytułu: dostawy wewnątrzwspólnotowej wyrobów 
akcyzowych, eksportu wyrobów akcyzowych oraz gdy 
w wyniku stwierdzenia powstania nieprawidłowości 
akcyza zostanie pobrana na terytorium kraju, a przed 
upływem 3 lat od daty nabycia wyrobów akcyzowych 
przez odbiorcę zostanie ustalone, że nieprawidłowość 
powstała na terytorium państwa członkowskiego i ak-
cyza zostanie tam pobrana, oraz dokonuje zwrotu tej 
kwoty, w terminie 30 dni od dnia złożenia wniosku 
o zwrot akcyzy, i przedstawienia dokumentów, o któ-
rych mowa w art. 82 ust. 3—4a ustawy z dnia 6 grud-
nia 2008 r. o podatku akcyzowym, zwanej dalej „usta-
wą”.

2. Jeżeli zasadność zwrotu akcyzy wymaga dodat-
kowego sprawdzenia, zwrot następuje w terminie 
90 dni.

3. Właściwy naczelnik urzędu celnego, uwzględ-
niając wniosek o zwrot akcyzy, jest obowiązany ostem-
plować pieczęcią urzędu oraz przedziurkować każdy 
dokument dołączony do wniosku o zwrot akcyzy.

4. Po dokonaniu zwrotu akcyzy właściwy naczelnik 
urzędu celnego niezwłocznie zwraca podatnikowi albo 
podmiotowi, o których mowa w art. 82 ust. 1, 2 i 2e 
ustawy, ostemplowane oraz przedziurkowane doku-
menty dołączone do wniosku o zwrot akcyzy.

§ 3. Kwota wnioskowanego zwrotu akcyzy z tytułu 
dostawy wewnątrzwspólnotowej wyrobów akcyzo-
wych i eksportu wyrobów akcyzowych, od których ak-
cyza została zapłacona na terytorium kraju oraz gdy 
w wyniku stwierdzenia powstania nieprawidłowości 
akcyza zostanie pobrana na terytorium kraju, a przed 
upływem 3 lat od daty nabycia wyrobów akcyzowych 
przez odbiorcę zostanie ustalone, że nieprawidłowość 
powstała na terytorium państwa członkowskiego i ak-
cyza zostanie tam pobrana, nie może być niższa niż 
kwota stanowiąca równowartość w złotych 100 euro 
według średniego kursu euro ogłaszanego przez Na-
rodowy Bank Polski, obowiązującego w dniu złożenia 
wniosku o zwrot akcyzy.

§ 4. 1. Zwrot akcyzy jest dokonywany na rachunek 
bankowy podatnika albo podmiotu wskazanego we 
wniosku o zwrot akcyzy. W przypadku gdy zwrot akcy-
zy jest dokonywany na rachunek bankowy podatnika 
albo podmiotu prowadzony w banku poza terytorium 
kraju, koszty związane z dokonaniem zwrotu ponosi 
podatnik lub podmiot wskazany we wniosku o zwrot 
akcyzy.

2. Koszty, o których mowa w ust. 1, pomniejszają 
kwotę zwrotu określonego w decyzji, o której mowa 
w § 2 ust. 1.

§ 5. Wzór wniosku o zwrot akcyzy, o którym mowa 
w art. 82 ustawy, stanowi załącznik do rozporządze-
nia.

§ 6. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 
1 września 2010 r.4)

Minister Finansów: w z. W. Szczuka

4)  Niniejsze rozporządzenie było poprzedzone rozporządze-
niem Ministra Finansów z dnia 13 lutego 2009 r. w spra-
wie zwrotu akcyzy od wyrobów akcyzowych (Dz. U. Nr 32, 
poz. 223), które traci moc z dniem wejścia w życie ustawy 
z dnia 22 lipca 2010 r. o zmianie ustawy o podatku akcyzo-
wym oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. Nr 151, 
poz. 1013).

1)  Minister Finansów kieruje działem administracji rządowej 
— finanse publiczne, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 2 rozpo-
rządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 16 listopada 
2007 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Mini-
stra Finansów (Dz. U. Nr 216, poz. 1592).

2)  Niniejsze rozporządzenie dokonuje w zakresie swojej re-
gulacji wdrożenia dyrektywy Rady 2008/118/WE z dnia 
16 grudnia 2008 r. w sprawie ogólnych zasad dotyczących 
podatku akcyzowego, uchylającej dyrektywę 92/12/EWG 
(Dz. Urz. UE L 9 z 14.01.2009, str. 12, z późn. zm.).

3)  Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. 
z 2009 r. Nr 98, poz. 819, Nr 168, poz. 1323 i Nr 215, 
poz. 1667 oraz z 2010 r. Nr 21, poz. 104 i Nr 151, poz. 1013.
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Załącznik do rozporządzenia Ministra Finansów 
z dnia 20 sierpnia 2010 r. (poz. 1053)

WZÓR
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 ……..................… …….........................….. …..............................................…..
 (data) (miejscowość) (podpis podatnika/podmiotu***)

Objaśnienia:

    * Wypełnia organ podatkowy. 
  ** Zaznaczyć właściwy kwadrat. 
*** Niepotrzebne skreślić.

Wniosek należy złożyć na formularzu wypełnionym w języku polskim.

Formularz wypełnia się DRUKOWANYMI LITERAMI, kolorem czarnym lub niebieskim, zaczynając każdy wpis 

na początku wiersza i rubryki.

W rubryce typu  wpisuje się nie więcej niż jeden znak (literę, cyfrę itp.).


