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Na podstawie faktury D/18/2015 z dnia 7 maja 2015 r., wystawionej przez Pokrak Sp. z o.o. w 
K., firma AM MOTORS Sp. z o.o. z siedzibą w mieście wojewódzkim L., nabyła pochodzący z 
wewnątrzwspólnotowego nabycia samochód osobowy Ford Mustang. Podatek akcyzowy w 
wysokości 25.110 zł należny z tytułu czynności zapłaciła spółka Romeo IJ Sp. z o.o. z siedzibą w K.  

W dniu wystawienia faktury Pokrak Sp. z o.o. złożyła do Prezydenta Miasta wniosek o 
rejestrację samochodu i tego samego dnia otrzymała tablice rejestracyjne, stosowne pozwolenia 
czasowe, nalepki kontrolne na szyby i znaki legalizacyjne; po upływie stosownego czasu firmie 
Pokrak Sp. z o.o. wydano decyzję, którą dokonano ostatecznej rejestracji zgłoszonego pojazdu. 

Po zakupie pojazdu AM MOTORS Sp. z o.o., sprzedała następnie samochód firmie MarcoPolo 
s.r.o z siedzibą w Bratysławie, po czym wystąpiła o zwrot akcyzy od samochodu osobowego.  

Naczelnik Urzędu Celnego wydał decyzję, w której odmówił zwrotu podatku akcyzowego w 
następstwie wewnątrzwspólnotowej dostawy samochodu osobowego, uzasadniając to tym, że 
samochód w dniu realizacji dostawy był zarejestrowany na terytorium kraju. Stanowisko organu I 
instancji podtrzymane zostało przez Dyrektora Izby Celnej.  

Po upływie trzech miesięcy po dokonaniu wewnątrzwspólnotowej dostawy decyzja 
rejestracyjna została uchylona przez Prezydenta Miasta po stwierdzeniu, że adresatem decyzji była 
spółka Pokrak, dowód rejestracyjny odebrany przez firmę Pokrak Sp. z o.o.,  która nie była już 
właścicielem samochodu w czasie składania wniosku. Decyzja stała się ostateczna. 

W tej sytuacji AM MOTORS Sp. z o.o., działając na podstawie art. 240 §1 pkt.5 oraz pkt.7 
Ordynacji podatkowej, wniosła o wznowienie postępowania podatkowego zakończonego odmową 
zwrotu podatku akcyzowego oraz o uchylenie tych decyzji i orzeczenie o zwrocie podatku 
akcyzowego. Dyrektor Izby Celnej odmówił uchylenia swojej wcześniejszej decyzji, a po 
rozpatrzeniu odwołania swoją decyzję o odmowie podtrzymał. W uzasadnieniu wskazał, że w 
sprawie nie wystąpiły nowe okoliczności faktyczne. Nie stwierdził również istnienia przesłanki, o 
której mowa w art. 240 §1 pkt.7 Ordynacji podatkowej, tzn. wydania decyzji na podstawie innej 
decyzji lub orzeczenia sądu, które zostały następnie uchylone lub zmienione w sposób mogący 
mieć wpływ na treść wydanej decyzji. Wskazał, że uchylenie decyzji o rejestracji wywołuje skutek 
ex nunc i pozostaje bez wpływu na treść decyzji odmawiającej zwrotu akcyzy. 

Nadto, Dyrektor Izby Celnej wskazał, że podatek akcyzowy zapłaciła ROMEO IJ Sp. z o.o., a nie 
wnioskodawca, któremu tym bardziej zwrot podatku akcyzowego nie należy się. 

Decyzja została doręczona w dniu 31 sierpnia 2015 r., a radca prawny zastał ją na swoim 
biurku trzy dni później z adnotacją szefa: zrób Pan z tym coś...  

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Kolokwium dla III roku aplikacji radcowskiej 28.09.2015r. 
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Przepisy prawne 

 

USTAWA z dnia 6 grudnia 2008 r. o podatku akcyzowym (Dz.U.2014.752 j.t.) 

 

DZIAŁ I Przepisy ogólne 

Art. 1. 1. Ustawa określa opodatkowanie podatkiem akcyzowym, zwanym dalej „akcyzą”, wyrobów 
akcyzowych oraz samochodów osobowych, organizację obrotu wyrobami akcyzowymi, a także oznaczanie 
znakami akcyzy. 

2. Akcyza stanowi dochód budżetu państwa. 

Art. 2. 1. Użyte w ustawie określenia oznaczają: 

1) wyroby akcyzowe – wyroby energetyczne, energię elektryczną, napoje alkoholowe, wyroby tytoniowe 
oraz susz tytoniowy, określone w załączniku nr 1 do ustawy; 

1a) wyroby węglowe – wyroby energetyczne, określone w poz. 19-21 załącznika nr 1 do ustawy; 

1b) wyroby gazowe – wyroby energetyczne o kodach CN 2705 00 00, 2711 11 00, 2711 21 00, 2711 29 
00 i pozostałe paliwa opałowe, o których mowa w art. 89 ust. 1 pkt 15 lit. b, z wyłączeniem wyrobów 
energetycznych o kodzie CN 2901 10 00; 

2) terytorium kraju – terytorium Rzeczypospolitej Polskiej; 

3) terytorium państwa członkowskiego – terytorium państwa, do którego zgodnie z art. 52 Traktatu o 
Unii Europejskiej oraz art. 349 i 355 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej mają zastosowanie te 
Traktaty, z wyłączeniem terytorium kraju, z tym że: 

a) nie uznaje się za terytorium państwa członkowskiego: 

….......................... 

4) terytorium Unii Europejskiej – terytorium kraju oraz terytoria państw członkowskich; 

5) terytorium państwa trzeciego – terytorium inne niż terytorium Unii Europejskiej; 

6) eksport – wywóz wyrobów akcyzowych lub samochodów osobowych z terytorium kraju poza 
terytorium Unii Europejskiej potwierdzony przez urząd celny, który nadzoruje faktyczne wyprowadzenie 
tych wyrobów lub samochodów poza terytorium Unii Europejskiej; 

7) import – przywóz: 

a) samochodów osobowych z terytorium państwa trzeciego na terytorium kraju, 

b) wyrobów akcyzowych z terytorium państwa trzeciego na terytorium kraju: 

– jeżeli wyroby te z chwilą ich wprowadzenia na terytorium kraju nie zostają objęte zawieszającą 
procedurą celną, 

– jeżeli wyroby te zostały zwolnione z zawieszającej procedury celnej lub procedura ta została 
zakończona i powstał dług celny; 

8) dostawa wewnątrzwspólnotowa – przemieszczanie wyrobów akcyzowych lub samochodów 
osobowych z terytorium kraju na terytorium państwa członkowskiego; 

9) nabycie wewnątrzwspólnotowe – przemieszczenie wyrobów akcyzowych lub samochodów 
osobowych z terytorium państwa członkowskiego na terytorium kraju; 

10) skład podatkowy – miejsce, w którym określone wyroby akcyzowe są: produkowane, magazynowane, 
przeładowywane lub do którego wyroby te są wprowadzane, lub z którego są wyprowadzane – z 
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zastosowaniem procedury zawieszenia poboru akcyzy; w przypadku składu podatkowego znajdującego się 
na terytorium kraju miejsce to jest określone w zezwoleniu wydanym przez właściwego naczelnika urzędu 
celnego; 

11) podmiot prowadzący skład podatkowy – podmiot, któremu wydano zezwolenie na prowadzenie 
składu podatkowego; 

 

12) 

…...........................  

Art. 4. Ulgi i zwolnienia podatkowe udzielone na podstawie odrębnych przepisów nie mają zastosowania 
do akcyzy. 

Art. 5. Czynności lub stany faktyczne, o których mowa w art. 8 ust. 1-5, art. 9 ust. 1, art. 9a ust. 1 i 2, art. 
9b ust. 1 i 2, art. 9c ust. 1 i 2 oraz art. 100 ust. 1 i 2, są przedmiotem opodatkowania akcyzą niezależnie od 
tego, czy zostały wykonane lub powstały z zachowaniem warunków oraz form określonych przepisami 
prawa. 

Art. 6. Do postępowań w sprawach wynikających z przepisów niniejszej ustawy stosuje się przepisy 
ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2012 poz. 749, z późn. zm.), chyba że 
przepisy niniejszej ustawy stanowią inaczej. 

Art. 7. …........ 

Art. 7c. 1. W przypadku wyrobów akcyzowych nie stosuje się pojedynczego pozwolenia na stosowanie 
procedury uproszczonej, o którym mowa w art. 1 pkt 13 rozporządzenia Komisji (EWG) nr 2454/93 z dnia 2 
lipca 1993 r. ustanawiającego przepisy w celu wykonania rozporządzenia Rady (EWG) nr 2913/92 
ustanawiającego Wspólnotowy Kodeks Celny. 

Art. 8. 1. Przedmiotem opodatkowania akcyzą jest: 

1) produkcja wyrobów akcyzowych; 

2) wprowadzenie wyrobów akcyzowych do składu podatkowego; 

3) import wyrobów akcyzowych, z wyłączeniem importu wyrobów akcyzowych wysłanych następnie z 
zastosowaniem procedury zawieszenia poboru akcyzy z miejsca importu przez zarejestrowanego 
wysyłającego niebędącego importerem tych wyrobów; 

4) nabycie wewnątrzwspólnotowe wyrobów akcyzowych, z wyłączeniem nabycia 
wewnątrzwspólnotowego dokonywanego do składu podatkowego; 

5) wyprowadzenie ze składu podatkowego, poza procedurą zawieszenia poboru akcyzy, wyrobów 
akcyzowych niebędących własnością podmiotu prowadzącego ten skład podatkowy, z wyłączeniem 
wyrobów akcyzowych objętych zwolnieniem od akcyzy ze względu na ich przeznaczenie, przez podmiot, o 
którym mowa w art. 13 ust. 3; 

6) wysłanie z zastosowaniem procedury zawieszenia poboru akcyzy importowanych wyrobów 
akcyzowych z miejsca importu przez zarejestrowanego wysyłającego niebędącego importerem tych 
wyrobów. 

2. Przedmiotem opodatkowania akcyzą jest również: 

1) użycie wyrobów akcyzowych objętych zwolnieniem od akcyzy ze względu na ich przeznaczenie albo 
określoną stawką akcyzy związaną z ich przeznaczeniem, jeżeli ich użycie: 

a) było niezgodne z przeznaczeniem uprawniającym do zwolnienia od akcyzy albo zastosowania tej 
stawki akcyzy lub 

b) nastąpiło bez zachowania warunków uprawniających do zwolnienia od akcyzy albo zastosowania tej 
stawki akcyzy; 
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2) dostarczenie wyrobów akcyzowych objętych zwolnieniem od akcyzy ze względu na ich przeznaczenie, 
jeżeli odbyło się ono bez zachowania warunków uprawniających do zastosowania zwolnienia od akcyzy; 

3) sprzedaż wyrobów akcyzowych znajdujących się poza procedurą zawieszenia poboru akcyzy, objętych 
określoną stawką akcyzy związaną z ich przeznaczeniem, jeżeli ich sprzedaż odbyła się bez zachowania 
warunków uprawniających do zastosowania tej stawki akcyzy; 

4) nabycie lub posiadanie wyrobów akcyzowych znajdujących się poza procedurą zawieszenia poboru 
akcyzy, jeżeli od tych wyrobów nie została zapłacona akcyza w należnej wysokości a w wyniku kontroli 
podatkowej, postępowania kontrolnego albo postępowania podatkowego nie ustalono, że podatek został 
zapłacony. 

3. Przedmiotem opodatkowania akcyzą są również ubytki wyrobów akcyzowych lub całkowite 
zniszczenie wyrobów akcyzowych, o których mowa w art. 2 ust. 1 pkt 20. Wyrób uważa się za całkowicie 
zniszczony, gdy nie może już zostać wykorzystany jako wyrób akcyzowy. 

4. Przedmiotem opodatkowania akcyzą jest również zużycie: 

1) wyrobów akcyzowych określonych w załączniku nr 2 do ustawy, o których mowa w art. 89 ust. 2, do 
produkcji innych wyrobów; 

2) napojów alkoholowych, o których mowa w art. 32 ust. 4 pkt 2 i 3, przez podmiot zużywający. 

6. Jeżeli w stosunku do wyrobu akcyzowego powstał obowiązek podatkowy w związku z wykonaniem 
jednej z czynności, o których mowa w ust. 1, to nie powstaje obowiązek podatkowy na podstawie innej 
czynności podlegającej opodatkowaniu akcyzą, jeżeli kwota akcyzy została, po zakończeniu procedury 
zawieszenia poboru akcyzy, określona lub zadeklarowana w należnej wysokości, chyba że przepisy ustawy 
stanowią inaczej. 

DZIAŁ V 

Opodatkowanie akcyzą samochodów osobowych 

Art. 100. 1. W przypadku samochodu osobowego przedmiotem opodatkowania akcyzą jest: 

1) import samochodu osobowego niezarejestrowanego wcześniej na terytorium kraju zgodnie z 
przepisami o ruchu drogowym; 

2) nabycie wewnątrzwspólnotowe samochodu osobowego niezarejestrowanego wcześniej na 
terytorium kraju zgodnie z przepisami o ruchu drogowym; 

3) pierwsza sprzedaż na terytorium kraju samochodu osobowego niezarejestrowanego na terytorium 
kraju zgodnie z przepisami o ruchu drogowym: 

a) wyprodukowanego na terytorium kraju, 

b) od którego nie została zapłacona akcyza z tytułu czynności, o których mowa w pkt 1 albo 2. 

2. W przypadku samochodu osobowego przedmiotem opodatkowania akcyzą jest również sprzedaż na 
terytorium kraju samochodu osobowego niezarejestrowanego na terytorium kraju, następująca po 
sprzedaży, o której mowa w ust. 1 pkt 3, jeżeli wcześniej akcyza nie została zapłacona w należnej wysokości 
a w wyniku kontroli podatkowej, postępowania kontrolnego albo postępowania podatkowego nie ustalono, 
że podatek został zapłacony. 

2a. W przypadku wymiany, przed pierwszą rejestracją na terytorium kraju, silnika samochodu 
osobowego o pojemności 2000 centymetrów sześciennych albo niższej na silnik o pojemności powyżej 2000 
centymetrów sześciennych przyjmuje się, że przedmiotem czynności podlegającej opodatkowaniu jest 
samochód osobowy o pojemności silnika powyżej 2000 centymetrów sześciennych. 

2b. W przypadku instalacji, przed pierwszą rejestracją na terytorium kraju, silnika w samochodzie 
osobowym bez silnika przyjmuje się, że przedmiotem czynności podlegającej opodatkowaniu jest samochód 
osobowy o pojemności silnika, który został zainstalowany. 

2c. Przepisy ust. 2a i 2b stosuje się niezależnie od tego, czy wymiana bądź instalacja silnika zostały 
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dokonane z zachowaniem warunków określonych przepisami prawa. 

3. Jeżeli w stosunku do samochodu osobowego powstał obowiązek podatkowy w związku z wykonaniem 
jednej z czynności podlegającej opodatkowaniu to nie powstaje obowiązek podatkowy na podstawie innej 
czynności podlegającej opodatkowaniu, jeżeli kwota akcyzy została określona lub zadeklarowana w należnej 
wysokości. 

4. Samochody osobowe są to pojazdy samochodowe i pozostałe pojazdy mechaniczne objęte pozycją CN 
8703 przeznaczone zasadniczo do przewozu osób, inne niż objęte pozycją 8702, włącznie z samochodami 
osobowo-towarowymi (kombi) oraz samochodami wyścigowymi, z wyłączeniem pojazdów samochodowych 
i pozostałych pojazdów, które nie wymagają rejestracji zgodnie z przepisami o ruchu drogowym. 

5. Na potrzeby niniejszego działu za sprzedaż samochodu osobowego uznaje się jego: 

1) sprzedaż, w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny; 

2) zamianę, w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny; 

3) wydanie w zamian za wierzytelności; 

4) wydanie w miejsce świadczenia pieniężnego; 

5) darowiznę, w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny; 

6) wydanie w zamian za dokonanie określonej czynności; 

7) przekazanie lub wykorzystanie na potrzeby reprezentacji albo reklamy; 

8) przekazanie przez podatnika na potrzeby osobiste podatnika, wspólników, udziałowców, 
akcjonariuszy, członków spółdzielni i ich domowników, członków organów stanowiących osób prawnych, 
członków stowarzyszenia, a także zatrudnionych przez niego pracowników oraz byłych pracowników; 

9) użycie na potrzeby prowadzonej działalności gospodarczej. 

6. Do opodatkowania akcyzą samochodów osobowych stosuje się odpowiednio art. 14 ust. 1-4, 6-8, 10 i 
11, art. 16, art. 18 ust. 1 i 2, art. 19, przepisy wydane na podstawie art. 20, art. 21 ust. 5 oraz art. 27-29. 

Art. 101. 1. Obowiązek podatkowy z tytułu importu samochodu osobowego niezarejestrowanego 
wcześniej na terytorium kraju zgodnie z przepisami o ruchu drogowym powstaje z dniem powstania długu 
celnego w rozumieniu przepisów prawa celnego. 

2. Obowiązek podatkowy z tytułu nabycia wewnątrzwspólnotowego samochodu osobowego 
niezarejestrowanego wcześniej na terytorium kraju zgodnie z przepisami o ruchu drogowym powstaje z 
dniem: 

1) przemieszczenia samochodu osobowego z terytorium państwa członkowskiego na terytorium kraju – 
jeżeli nabycie prawa rozporządzania samochodem osobowym jak właściciel nastąpiło przed 
przemieszczeniem samochodu na terytorium kraju; 

2) nabycia prawa rozporządzania samochodem osobowym jak właściciel – jeżeli nabycie prawa 
rozporządzania samochodem osobowym jak właściciel nastąpiło po przemieszczeniu samochodu 
osobowego na terytorium kraju; 

3) złożenia wniosku o rejestrację samochodu osobowego na terytorium kraju zgodnie z przepisami o 
ruchu drogowym – jeżeli podmiot występujący z wnioskiem o rejestrację na terytorium kraju nabytego 
wewnątrzwspólnotowo samochodu osobowego nie jest jego właścicielem. 

2a. Obowiązek podatkowy z tytułu nabycia wewnątrzwspólnotowego samochodu osobowego albo 
sprzedaży, o której mowa w art. 100 ust. 1 pkt 3 lit. a, nie powstaje, jeżeli ten samochód osobowy został 
dostarczony wewnątrzwspólnotowo lub wyeksportowany w terminie 30 dni od dnia nabycia 
wewnątrzwspólnotowego albo sprzedaży, o której mowa w art. 100 ust. 1 pkt 3 lit. a. Fakt dostawy 
wewnątrzwspólnotowej lub eksportu jest potwierdzany przez dokumenty, o których mowa w art. 107 ust. 
3. 
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3. Obowiązek podatkowy z tytułu sprzedaży na terytorium kraju samochodu osobowego 
niezarejestrowanego na terytorium kraju zgodnie z przepisami o ruchu drogowym powstaje z dniem 
wydania, a w przypadkach, o których mowa w art. 100 ust. 5 pkt 2-9, z dniem wykonania tych czynności. 

4. Jeżeli sprzedaż samochodu osobowego powinna być potwierdzona fakturą, obowiązek podatkowy 
powstaje z dniem wystawienia faktury, nie później jednak niż w 7. dniu, licząc od dnia wydania, a w 
przypadkach, o których mowa w art. 100 ust. 5 pkt 2-9, z dniem wykonania tych czynności. Sprzedawca jest 
obowiązany do wykazania na wystawionej fakturze kwoty akcyzy od dokonanej sprzedaży. 

5. Jeżeli nie można określić dnia, w którym powstał obowiązek podatkowy z tytułu danej czynności 
podlegającej opodatkowaniu, o której mowa w art. 100 ust. 1 lub ust. 2, za datę jego powstania uznaje się 
dzień, w którym uprawniony organ podatkowy lub organ kontroli skarbowej stwierdził dokonanie czynności 
podlegającej opodatkowaniu. 

Art. 102. 1. Podatnikiem jest osoba fizyczna, osoba prawna oraz jednostka organizacyjna niemająca 
osobowości prawnej, która dokonuje czynności, o których mowa w art. 100 ust. 1 lub 2. 

2. W przypadkach, o których mowa w art. 101 ust. 2 pkt 1 i 2, jeżeli przemieszczenia samochodu 
osobowego z terytorium państwa członkowskiego na terytorium kraju dokonał inny podmiot niż podmiot, 
który nabył prawo rozporządzania samochodem osobowym jak właściciel, podatnikiem jest osoba fizyczna, 
osoba prawna oraz jednostka organizacyjna niemająca osobowości prawnej, która nabyła prawo 
rozporządzania samochodem osobowym jak właściciel. 

3. W przypadku, o którym mowa w art. 101 ust. 2 pkt 3, podatnikiem jest osoba fizyczna, osoba prawna 
oraz jednostka organizacyjna niemająca osobowości prawnej, która wystąpiła o rejestrację tego samochodu 
na terytorium kraju, zgodnie z przepisami o ruchu drogowym. 

4. W przypadku gdy samochód osobowy stanowi przedmiot współwłasności, za podatników uznaje się 
wszystkich współwłaścicieli, nawet gdy czynności podlegających opodatkowaniu dokonał jeden ze 
współwłaścicieli. Współwłaściciele ponoszą solidarną odpowiedzialność za zobowiązanie podatkowe. 

Art. 103 …. 

Art. 104. 1. Podstawą opodatkowania w przypadku samochodu osobowego jest: 

1) kwota należna z tytułu sprzedaży samochodu osobowego na terytorium kraju pomniejszona o kwotę 
podatku od towarów i usług oraz o kwotę akcyzy należne od tego samochodu osobowego; 

2) kwota, jaką podatnik jest obowiązany zapłacić za samochód osobowy – w przypadku jego nabycia 
wewnątrzwspólnotowego, z tym że w przypadku, o którym mowa w art. 101 ust. 2 pkt 3, podstawą 
opodatkowania jest średnia wartość rynkowa samochodu osobowego pomniejszona o kwotę podatku od 
towarów i usług oraz o kwotę akcyzy; 

3) wartość celna samochodu osobowego powiększona o należne cło – w przypadku importu tego 
samochodu, z zastrzeżeniem ust. 2-5. 

2. W przypadku samochodu osobowego, wobec którego mają zastosowanie przepisy dotyczące 
procedury uszlachetnienia biernego, podstawą opodatkowania jest różnica między wartością celną 
produktów kompensacyjnych lub zamiennych dopuszczonych do obrotu a wartością produktów 
wywiezionych czasowo, powiększona o należne cło. 

3. Podstawą opodatkowania z tytułu importu samochodu osobowego objętego procedurą odprawy 
czasowej z częściowym zwolnieniem od należności celnych przywozowych lub procedurą przetwarzania pod 
kontrolą celną jest wartość celna powiększona o cło, które byłoby należne, gdyby samochód ten był objęty 
procedurą dopuszczenia do obrotu. 

4. Podstawa opodatkowania w przypadku importu samochodu osobowego obejmuje również prowizję 
oraz koszty transportu i ubezpieczenia, jeżeli nie zostały do niej włączone, a zostały już poniesione do 
pierwszego miejsca przeznaczenia na terytorium kraju. Przez pierwsze miejsce przeznaczenia rozumie się 
miejsce wymienione w dokumencie przewozowym lub innym dokumencie, na podstawie którego 
samochód jest importowany. 
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5. Do podstawy opodatkowania z tytułu importu samochodu osobowego dolicza się określone w 
odrębnych przepisach opłaty oraz inne należności, jeżeli organy celne mają obowiązek pobierać te 
należności z tytułu importu samochodu. 

6. Podstawą opodatkowania z tytułu nabycia wewnątrzwspólnotowego samochodu osobowego 
dopuszczonego wcześniej do obrotu w innym państwie członkowskim Unii Europejskiej zgodnie z 
przepisami celnymi, ale niezarejestrowanego na terytorium innego państwa członkowskiego jest wartość, o 
której mowa w ust. 1 pkt 3, z uwzględnieniem prowizji, kosztów transportu i ubezpieczenia, jeżeli nie 
zostały uwzględnione w cenie, ale zostały już poniesione do miejsca, w którym nastąpiło objęcie towaru 
procedurą celną. 

Art. 105. Stawka akcyzy na samochody osobowe wynosi: 

1) 18,6% podstawy opodatkowania – dla samochodów osobowych o pojemności silnika powyżej 2000 
centymetrów sześciennych; 

2) 3,1% podstawy opodatkowania – dla pozostałych samochodów osobowych. 

Art. 106. 1. Podatnik z tytułu sprzedaży na terytorium kraju samochodu osobowego jest obowiązany, 
bez wezwania organu podatkowego: 

1) składać właściwemu naczelnikowi urzędu celnego deklaracje podatkowe w sprawie akcyzy, według 
ustalonego wzoru, 

2) obliczać i wpłacać akcyzę na rachunek właściwej izby celnej 

– za miesięczne okresy rozliczeniowe, w terminie do 25. dnia miesiąca następującego po miesiącu, w 
którym powstał obowiązek podatkowy. 

2. Podatnik z tytułu nabycia wewnątrzwspólnotowego samochodu osobowego jest obowiązany po 
dokonaniu jego przemieszczenia na terytorium kraju, bez wezwania organu podatkowego złożyć deklarację 
uproszczoną, według ustalonego wzoru, właściwemu naczelnikowi urzędu celnego w terminie 14 dni, licząc 
od dnia powstania obowiązku podatkowego, nie później jednak niż w dniu rejestracji samochodu 
osobowego na terytorium kraju zgodnie z przepisami o ruchu drogowym. 

3. Podatnik z tytułu nabycia wewnątrzwspólnotowego samochodu osobowego jest obowiązany po 
dokonaniu jego przemieszczenia na terytorium kraju, bez wezwania organu podatkowego dokonać 
obliczenia i zapłaty na rachunek właściwej izby celnej, akcyzy w terminie 30 dni, licząc od dnia powstania 
obowiązku podatkowego, nie później jednak niż w dniu rejestracji samochodu osobowego na terytorium 
kraju zgodnie z przepisami o ruchu drogowym. 

4. Minister właściwy do spraw finansów publicznych określi, w drodze rozporządzenia, wzory: 

1) deklaracji podatkowych, o których mowa w ust. 1, 

2) deklaracji uproszczonych, o których mowa w ust. 2 

– wraz z objaśnieniami co do sposobu prawidłowego składania tych deklaracji, informacje o terminach i 
miejscu ich składania, pouczenie, że deklaracje stanowią podstawę do wystawienia tytułu wykonawczego, 
jak również zapewniając możliwość prawidłowego obliczenia wysokości akcyzy. 

Art. 107. 1. Podmiot, który nabył prawo rozporządzania jak właściciel samochodem osobowym 
niezarejestrowanym na terytorium kraju zgodnie z przepisami o ruchu drogowym w momencie 
dokonywania jego dostawy wewnątrzwspólnotowej albo eksportu, od którego akcyza została zapłacona na 
terytorium kraju, ma prawo do zwrotu akcyzy na wniosek, złożony właściwemu naczelnikowi urzędu 
celnego w terminie roku od dnia dokonania dostawy wewnątrzwspólnotowej tego samochodu osobowego 
albo jego eksportu. 

2. Zwrotowi nie podlega akcyza w kwocie niższej niż minimalna kwota zwrotu. 

3. Podmiot, o którym mowa w ust. 1, jest obowiązany posiadać dokumenty potwierdzające dokonanie 
dostawy wewnątrzwspólnotowej albo eksportu, którymi są w szczególności: dokumenty przewozowe, celne, 
faktura i specyfikacja dostawy oraz inne dokumenty handlowe związane z dostawą wewnątrzwspólnotową 
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albo eksportem. 

4. Do wniosku o zwrot załącza się dowód zapłaty akcyzy na terytorium kraju lub fakturę z wykazaną 
kwotą akcyzy oraz dokumenty potwierdzające dokonanie dostawy wewnątrzwspólnotowej albo eksportu, o 
których mowa w ust. 3. 

5. Organami podatkowymi właściwymi w sprawie zwrotu akcyzy w przypadku dostawy 
wewnątrzwspólnotowej albo eksportu samochodu osobowego, od którego akcyza została zapłacona na 
terytorium kraju, są naczelnik urzędu celnego i dyrektor izby celnej, u których dokonano rozliczenia i zapłaty 
akcyzy z tytułu ostatniej czynności podlegającej opodatkowaniu, której przedmiotem był ten samochód 
osobowy. 

6. Minister właściwy do spraw finansów publicznych określi, w drodze rozporządzenia, szczegółowe 
warunki i tryb zwrotu akcyzy od samochodu osobowego, minimalną kwotę zwrotu akcyzy, wzór wniosku o 
zwrot akcyzy oraz terminy zwrotu akcyzy, uwzględniając konieczność prawidłowego określenia kwot 
zwracanej akcyzy oraz ekonomiczną opłacalność dokonania zwrotu akcyzy. 

Art. 108. (uchylony). 

Art. 109. 1. W przypadku nabycia wewnątrzwspólnotowego samochodu osobowego 
niezarejestrowanego wcześniej na terytorium kraju zgodnie z przepisami o ruchu drogowym, właściwy 
naczelnik urzędu celnego jest obowiązany, dla celów związanych z rejestracją samochodu osobowego na 
terytorium kraju, do wydania podatnikowi, na jego wniosek, dokumentu potwierdzającego zapłatę akcyzy 
na terytorium kraju, z zastrzeżeniem art. 110 ust. 6 i art. 111 ust. 4. 

2. Dla celów związanych z rejestracją samochodu osobowego na terytorium kraju zgodnie z przepisami o 
ruchu drogowym, naczelnik urzędu celnego jest obowiązany wydać na wniosek zainteresowanego 
podmiotu dokument potwierdzający brak obowiązku zapłaty akcyzy na terytorium kraju, z zastrzeżeniem 
art. 110 ust. 6 i art. 111 ust. 4. 

3. W przypadku sprzedaży nabytego wewnątrzwspólnotowo samochodu osobowego, 
niezarejestrowanego wcześniej na terytorium kraju, sprzedawca jest obowiązany przekazać nabywcy 
dokument potwierdzający zapłatę akcyzy na terytorium kraju lub dokument potwierdzający brak obowiązku 
zapłaty akcyzy na terytorium kraju, z zastrzeżeniem ust. 3a-3c. 

3a. Podmiot dokonujący wewnątrzwspólnotowego nabycia samochodów osobowych, prowadzący 
sprzedaż nowych samochodów osobowych na rzecz wyspecjalizowanych salonów sprzedaży, posiadający z 
nimi długoterminowe umowy, może nie przekazywać tym salonom oryginału dokumentu potwierdzającego 
zapłatę akcyzy na terytorium kraju, o którym mowa w ust. 1, jeżeli przekaże im kopię tego dokumentu. 
Kopia powinna zawierać oświadczenie podmiotu dokonującego wewnątrzwspólnotowych nabyć 
samochodów osobowych o posiadaniu przez ten podmiot oryginału tego dokumentu. 

3b. W przypadku przekazania przez podmiot dokonujący wewnątrzwspólnotowego nabycia 
samochodów osobowych wyspecjalizowanemu salonowi sprzedaży oryginału dokumentu potwierdzającego 
zapłatę akcyzy na terytorium kraju, o którym mowa w ust. 1, dla celów związanych z rejestracją samochodu 
osobowego na terytorium kraju zgodnie z przepisami o ruchu drogowym, wyspecjalizowany salon sprzedaży 
może nie przekazywać nabywcy samochodu osobowego oryginału tego dokumentu, jeżeli dołączy do 
faktury oświadczenie, że posiada oryginał tego dokumentu. 

3c. W przypadku, o którym mowa w ust. 3a, gdy wyspecjalizowany salon sprzedaży nie posiada oryginału 
dokumentu, o którym mowa w ust. 1, dla celów związanych z rejestracją samochodu osobowego na 
terytorium kraju zgodnie z przepisami o ruchu drogowym, jest obowiązany dołączyć do faktury 
oświadczenie, że posiada kopię dokumentu, o której mowa w ust. 3a. 

3d. Oświadczenie, o którym mowa w ust. 3b i 3c, jeżeli jest czytelnie podpisane, może być również 
złożone na wystawionej fakturze. 

3e. Przez wyspecjalizowany salon sprzedaży, o którym mowa w ust. 3a-3c, należy rozumieć osobę 
fizyczną, osobę prawną lub jednostkę organizacyjną nieposiadającą osobowości prawnej prowadzącą salon 
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sprzedaży samochodów osobowych autoryzowany przez producenta samochodów osobowych lub jego 
upoważnionego przedstawiciela. 

4. Minister właściwy do spraw finansów publicznych określi, w drodze rozporządzenia, wzory 
dokumentów, o których mowa w ust. 1 i 2, uwzględniając zasady rejestracji samochodów osobowych oraz 
konieczność identyfikacji samochodów osobowych. 

5. Minister właściwy do spraw finansów publicznych może określić, w drodze rozporządzenia: 

1) szczegółowy tryb obiegu dokumentów, o których mowa w ust. 1 i 2, 

2) inne dokumenty niż dokument, o którym mowa w ust. 1, potwierdzające zapłatę akcyzy na terytorium 
kraju od samochodów osobowych nabytych wewnątrzwspólnotowo, dla celów związanych z rejestracją 
samochodu osobowego na terytorium kraju 

– uwzględniając sytuację na rynku w zakresie obrotu samochodami osobowymi, potrzeby 
dokumentowania zapłaty akcyzy oraz braku obowiązku zapłaty akcyzy oraz zasady rejestracji samochodów 
osobowych i konieczność identyfikacji samochodów osobowych. 

 


