
DZIENNIK USTAW
RZECZYPOSPOLITEJ  POLSKIEJ

Warszawa, dnia 4 października 2019 r.

Poz. 1891

OBWIESZCZENIE
MINISTRA FINANSÓW

z dnia 11 września 2019 r.

w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie zwrotu akcyzy  
od samochodu osobowego

1. Na podstawie art. 16 ust. 3 ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych 
aktów prawnych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1461) ogłasza się w załączniku do niniejszego obwieszczenia jednolity tekst rozpo-
rządzenia Ministra Finansów z dnia 24 lutego 2009 r. w sprawie zwrotu akcyzy od samochodu osobowego (Dz. U. z 2018 r. 
poz. 174), z uwzględnieniem zmian wprowadzonych rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 10 września 2018 r. zmie-
niającym rozporządzenie w sprawie zwrotu akcyzy od samochodu osobowego (Dz. U. poz. 1776).

2. Podany w załączniku do niniejszego obwieszczenia tekst jednolity rozporządzenia nie obejmuje § 2 i § 3 rozporzą-
dzenia Ministra Finansów z dnia 10 września 2018 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie zwrotu akcyzy od samocho-
du osobowego (Dz. U. poz. 1776), które stanowią:

„§ 2. Do postępowań w sprawach zwrotu akcyzy od samochodu osobowego wszczętych i niezakończonych przed 
dniem wejścia w życie niniejszego rozporządzenia stosuje się przepisy dotychczasowe.

§ 3. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 19 września 2018 r.”.

Minister Finansów: wz. M. Morawiecki



Dziennik Ustaw – 2 –  Poz. 1891

 

Załącznik do obwieszczenia Ministra Finansów 
z dnia 11 września 2019 r. (poz. 1891)

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA FINANSÓW1)

z dnia 24 lutego 2009 r.

w sprawie zwrotu akcyzy od samochodu osobowego

Na podstawie art. 107 ust. 6 ustawy z dnia 6 grudnia 2008 r. o podatku akcyzowym (Dz. U. z 2019 r. poz. 864, 1123, 
1495, 1501, 1520 i 1556) zarządza się, co następuje:

§ 1. Rozporządzenie określa:

1)  szczegółowe warunki i tryb zwrotu akcyzy od samochodu osobowego;

2)  minimalną kwotę zwrotu akcyzy;

3)  wzór wniosku o zwrot akcyzy;

4)  terminy zwrotu akcyzy.

§ 2. 1. Warunkiem otrzymania zwrotu akcyzy w przypadku dostawy wewnątrzwspólnotowej albo eksportu samochodu 
osobowego realizowanego bez udziału przewoźnika lub spedytora, przy użyciu własnego środka transportu, jest złożenie 
przez podmiot, który dokonał dostawy wewnątrzwspólnotowej albo eksportu samochodu osobowego, pisemnego oświad-
czenia o terminie i sposobie wywozu oraz miejscu dostarczenia samochodu osobowego poza terytorium kraju.

2. W przypadku gdy oświadczenia, o których mowa w ust. 1, oraz dokumenty wymienione w art. 107 ust. 3 ustawy 
z dnia 6 grudnia 2008 r. o podatku akcyzowym, zwanej dalej „ustawą”, nie potwierdzają wykonania dostawy wewnątrz-
wspólnotowej albo eksportu samochodu osobowego, podmiot obowiązany jest do przedłożenia innych dokumentów wska-
zujących na ich wykonanie, w szczególności:

1)  korespondencji handlowej;

2)  dokumentu dotyczącego ubezpieczenia lub frachtu;

3)  dokumentu potwierdzającego zapłatę za wykonaną dostawę wewnątrzwspólnotową albo eksport.

§ 3. 1.2) Zwrot akcyzy jest dokonywany:

1)  w kasie właściwego organu podatkowego, o którym mowa w art. 107 ust. 5–5b ustawy, lub

2)  przelewem na rachunek bankowy albo rachunek spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej podmiotu, wskaza-
ny we wniosku o zwrot akcyzy, o którym mowa w art. 107 ust. 1 ustawy

– w terminie 30 dni od dnia złożenia wniosku wraz z oświadczeniami, o których mowa w § 2 ust. 1, lub dokumentami wy-
mienionymi w art. 107 ust. 3 ustawy.

2. W przypadku gdy zasadność zwrotu akcyzy wymaga przeprowadzenia dodatkowego postępowania wyjaśniającego, 
zwrot akcyzy następuje w terminie 90 dni od dnia złożenia wniosku wraz z oświadczeniami, o których mowa w § 2 ust. 1, 
lub dokumentami wymienionymi w art. 107 ust. 3 ustawy.

3. Właściwy naczelnik urzędu skarbowego, uwzględniając wniosek o zwrot akcyzy, obowiązany jest ostemplować pie-
częcią urzędu skarbowego oraz przedziurkować każdy dokument dołączony do wniosku o zwrot akcyzy w celu uniknięcia 
ponownego ich użycia.

1)  Minister Finansów kieruje działem administracji rządowej – finanse publiczne, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 2 rozporządzenia Prezesa 
Rady Ministrów z dnia 6 czerwca 2019 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Finansów (Dz. U. poz. 1059).

2) W brzmieniu ustalonym przez § 1 pkt 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 września 2018 r. zmieniającego rozporządzenie 
w sprawie zwrotu akcyzy od samochodu osobowego (Dz. U. poz. 1776), które weszło w życie z dniem 19 września 2018 r. 
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4. Po dokonaniu zwrotu akcyzy właściwy naczelnik urzędu skarbowego niezwłocznie zwraca podmiotowi dokumenty 
dołączone do wniosku o zwrot akcyzy.

5. W przypadku gdy zwrot akcyzy dokonywany jest na rachunek podatnika mającego siedzibę lub miejsce zamieszkania 
w państwie członkowskim, koszty związane z dokonaniem tego zwrotu ponosi podatnik.

§ 4. Kwota wnioskowanego zwrotu akcyzy z tytułu dostawy wewnątrzwspólnotowej albo eksportu samochodu osobo-
wego nie może być niższa niż kwota stanowiąca równowartość w złotych polskich 10 euro według średniego kursu euro 
ogłaszanego przez Narodowy Bank Polski z dnia złożenia wniosku.

§ 5. Wzór wniosku o zwrot akcyzy od samochodu osobowego stanowi załącznik do rozporządzenia.

§ 6. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 1 marca 2009 r.
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Załącznik do rozporządzenia Ministra Finansów 
z dnia 24 lutego 2009 r.3)

WZÓR

3)  W brzmieniu ustalonym przez § 1 pkt 2 rozporządzenia, o którym mowa w odnośniku 2.

Załącznik do rozporządzenia Ministra 
Finansów z dnia 24 lutego 2009 r.3) 

 

WZÓR 
 
Nr ewidencyjny wniosku 

       Data wpływu 

           

 

Wniosek o zwrot akcyzy od samochodu osobowego 

     
 Podstawa prawna:  

Art. 107 ust. 1 ustawy z dnia 6 grudnia 2008 r. o podatku akcyzowym (Dz. U. z 2019 r. poz. 864, z późn. zm.). 
 
Miejsce składania:  
1. Urząd skarbowy, przy pomocy którego wykonuje swoje zadania naczelnik urzędu skarbowego, któremu została złożona 
deklaracja podatkowa w sprawie akcyzy z tytułu nabycia wewnątrzwspólnotowego lub pierwszej sprzedaży na terytorium 
kraju samochodu osobowego lub który wydał decyzję określającą wysokość tej akcyzy (art. 107 ust. 5 ustawy z dnia  
6 grudnia 2008 r. o podatku akcyzowym). 
2. Urząd skarbowy, przy pomocy którego wykonuje swoje zadania naczelnik urzędu skarbowego właściwy w zakresie 
akcyzy ze względu na adres zamieszkania osoby fizycznej albo naczelnik urzędu skarbowego właściwy w zakresie akcyzy 
ze względu na adres siedziby osoby prawnej albo jednostki organizacyjnej niemającej osobowości prawnej, jeśli akcyza 
została obliczona i wykazana w zgłoszeniu celnym lub określona w wydanej przez naczelnika urzędu celno-skarbowego 
decyzji (art. 107 ust. 5a ustawy z dnia 6 grudnia 2008 r. o podatku akcyzowym).  
3. Urząd skarbowy, przy pomocy którego wykonuje swoje zadania Naczelnik Trzeciego Urzędu Skarbowego Warszawa- 
-Śródmieście w Warszawie – w przypadkach niewymienionych w pkt 1 i 2 (art. 107 ust. 5b ustawy z dnia 6 grudnia 2008 r.  
o podatku akcyzowym). 
 

1 Identyfikator podatkowy NIP/numer PESEL wnioskodawcy* (niepotrzebne skreślić) 
 

           
            

2 Nazwisko i imiona lub nazwa wnioskodawcy: 
 
 

3 Dokładny adres zamieszkania/siedziby: 
Ulica i numer domu: 
                                        
                                        
Kod pocztowy, miejscowość i kraj: 
                                        

                                        

4 Nazwa i adres urzędu skarbowego, którego naczelnik jest właściwy do orzekania w sprawie zwrotu 
akcyzy  
 
 

                                                           
3) W brzmieniu ustalonym przez § 1 pkt 2 rozporządzenia, o którym mowa w odnośniku 2. 
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5 Całkowita kwota żądanego zwrotu (w pełnych złotych z pominięciem końcówek wyrażonych 
w groszach)  

                                        

                                        

6 Sposób dokonania zwrotu akcyzy:** 

 w kasie właściwego organu podatkowego 
 na rachunek bankowy/rachunek spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej: 

 
Numer rachunku  
                                        
Nazwa i adres banku/spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej   
                                        

                                        

7 Załączone dokumenty: 
 
1) dokumenty potwierdzające zapłatę akcyzy na terytorium kraju za samochód osobowy, który 

został dostarczony wewnątrzwspólnotowo albo wyeksportowany: 
 

2) dokumenty potwierdzające dostawę wewnątrzwspólnotową samochodu osobowego: 
 
 

3) dokumenty potwierdzające eksport samochodu osobowego: 
 

8 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Dane dotyczące samochodu osobowego, który został dostarczony wewnątrzwspólnotowo albo 
wyeksportowany 

 
Lp. Marka, model 

i numer 
identyfikacyjny 
VIN albo numer 
nadwozia, 
podwozia lub 
ramy samochodu 
osobowego 

Nazwa, adres 
odbiorcy 
samochodu 
osobowego  
 

Data i numer faktury  
 

Kwota do 
zwrotu 
 

Uwagi 
naczelnika 
urzędu 
skarbowego 

      

   Razem   

 
........................ ...........................................                    ................................................. 
          Data                                Miejscowość          Podpis podatnika 
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Objaśnienia: 

* Numer PESEL należy podać w przypadku wnioskodawców będących osobami fizycznymi objętymi rejestrem 
PESEL nieprowadzących działalności gospodarczej lub niebędących zarejestrowanymi podatnikami podatku od 
towarów i usług. 

** Zaznaczyć właściwy kwadrat. 

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      wstawia się nie więcej niż jeden znak (literę, cyfrę itp.). 
 
 

POUCZENIE 
 
Za wprowadzenie w błąd właściwego organu przez podanie danych niezgodnych ze stanem rzeczywistym lub 
zatajenie rzeczywistego stanu rzeczy i przez to narażenie na nienależny zwrot akcyzy grozi odpowiedzialność 
przewidziana w Kodeksie karnym skarbowym.   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
           




