Projekt z dnia 20 października 2015 r.

ROZPORZĄDZENIE
M I N I S T R A F I N A N S Ó W 1)
z dnia …………………2015 r.
w sprawie warunków stosowania niektórych zwolnień od podatku akcyzowego
Na podstawie art. 38 ust. 2 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 6 grudnia 2008 r. o podatku
akcyzowym (Dz. U. z 2014 r. poz. 752, z późn. zm.2)) zarządza się, co następuje:
§ 1. Rozporządzenie określa:
1)

dodatkowe warunki i tryb stosowania zwolnień, o których mowa w art. 30, art. 31a
i art. 32 ustawy z dnia 6 grudnia 2008 r. o podatku akcyzowym, zwanej dalej „ustawą”,
w szczególności w zakresie dokumentowania uprawnienia do stosowania zwolnień;

2)

sytuacje, w których dla zastosowania zwolnienia od akcyzy nie muszą być spełnione
niektóre albo wszystkie warunki, o których mowa w art. 31a ust. 3 oraz art. 32 ust. 3 lub
5–13 ustawy.
§ 2. 1. W przypadku zastosowania zwolnienia określonego w art. 30 ust. 9 pkt 2 ustawy

przyjmuje się, że alkohol etylowy zawarty w wyrobach nieprzeznaczonych do spożycia przez
ludzi nabywany wewnątrzwspólnotowo został skażony środkami skażającymi dopuszczonymi
przez państwa członkowskie Unii Europejskiej pochodzenia wyrobu, jeśli wyroby te były
przedmiotem legalnego obrotu handlowego w jednym z państw członkowskich Unii
Europejskiej przed ich przywozem na terytorium kraju.
2. Dokumentami potwierdzającymi legalny obrót handlowy w jednym z państw
członkowskich Unii Europejskiej wyrobami, o których mowa w ust. 1, są faktury lub inne
dokumenty księgowe o równoważnej wartości dowodowej.
§ 3. 1. W przypadku:

1)

2)

Minister Finansów kieruje działem administracji rządowej – finanse publiczne, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 2
rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 22 września 2014 r. w sprawie szczegółowego zakresu
działania Ministra Finansów (Dz. U. poz. 1256).
Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2014 r. poz. 1559, 1662 i 1877
oraz z 2015 r. poz. 18, 211, 978, 1269 i 1479.
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1)

sprzedaży na terytorium kraju przez pośredniczący podmiot węglowy finalnemu
nabywcy węglowemu korzystającemu ze zwolnienia, o którym mowa w art. 31a ust. 1
ustawy,

2)

nabycia wewnątrzwspólnotowego przez finalnego nabywcę węglowego korzystającego
ze zwolnienia, o którym mowa w art. 31a ust. 1 ustawy,

3)

importu przez finalnego nabywcę węglowego korzystającego ze zwolnienia, o którym
mowa w art. 31a ust. 1 ustawy

– wyrobów węglowych w ilości nieprzekraczającej 200 kg jednorazowo, dla zastosowania
zwolnienia od akcyzy nie muszą być spełnione warunki, o których mowa w art. 31a ust. 3
ustawy.
§ 4. 1. Zwolnienie, o którym mowa w art. 32 ust. 1 pkt 2 ustawy, w przypadku olejów
opałowych i olejów napędowych, podlegających znakowaniu i barwieniu na podstawie art. 90
ust. 1 pkt 1 i 3 ustawy, ma zastosowanie pod warunkiem ich prawidłowego oznaczenia
i zabarwienia, zgodnie z przepisami wydanymi na podstawie art. 90 ust. 3 ustawy,
z wyjątkiem wyrobów określonych w art. 90 ust. 1a ustawy.
2. W przypadku dostarczania wyrobów, o których mowa w ust. 1, ze składu
podatkowego na terytorium kraju do podmiotu zużywającego lub od podmiotu
pośredniczącego do podmiotu zużywającego, do zbiorników innych niż na stałe zamocowane
w jednostce pływającej zwolnienie, o którym mowa w art. 32 ust. 1 pkt 2 ustawy, stosuje się,
pod warunkiem że:
1)

podmiot zużywający wykorzystuje zwolnione wyroby do napędu jednostki pływającej
o długości całkowitej do 15 m i w celu zapewnienia ciągłego prowadzenia działalności
gospodarczej przez ten podmiot, który posiada taką jednostkę pływającą, zachodzi
potrzeba korzystania przez niego z tych wyrobów zawartych w zbiornikach innych niż
na stałe zamocowane w jednostce pływającej;

2)

wydanie zwolnionych wyrobów nastąpi po przedstawieniu przez podmiot zużywający
podmiotowi prowadzącemu skład podatkowy lub podmiotowi pośredniczącemu zgody
właściwego naczelnika urzędu celnego na tankowanie tych wyrobów do zbiorników
innych niż na stałe zamocowane w jednostce pływającej.
3. Warunków, o których mowa w ust. 2, nie stosuje się w przypadku dostarczania

wyrobów ze składu podatkowego na terytorium kraju Siłom Zbrojnym Rzeczypospolitej
Polskiej.
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4. Zgoda, o której mowa w ust. 2 pkt 2, jest udzielana przez właściwego naczelnika
urzędu celnego po przedstawieniu przez podmiot zużywający dokumentów, z których
wynika, że podmiot ten spełnia warunki, o których mowa w ust. 2 pkt 1.
§ 5. W przypadku zwolnienia, o którym mowa w art. 32 ust. 1 pkt 3 ustawy, nie muszą
być spełnione warunki określone w art. 32 ust. 3 i 5-13 ustawy w sytuacji używanych do
celów opałowych pozostałych węglowodorów gazowych w stanie skroplonym, o kodach CN
od 2711 12 11 do 2711 19 00, rozlewanych do butli gazowych w składzie podatkowym.
§ 7. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2016 r.3)
MINISTER FINANSÓW
ZA ZGODNOŚĆ POD WZGLĘDEM PRAWNYM,
LEGISLACYJNYM I REDAKCYJNYM
Renata Łućko
Zastępca Dyrektora
Departamentu Prawnego w Ministerstwie Finansów
/podpisano bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy ważnego
kwalifikowanego certyfikatu/

3)

Niniejsze rozporządzenie było poprzedzone rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 16 września 2013 r.
w sprawie warunków stosowania niektórych zwolnień od podatku akcyzowego (Dz. U. poz. 1109), które
utraciło moc z dniem wejścia w życie ustawy z dnia 24 lipca 2015 r. o zmianie ustawy o podatku
akcyzowym oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 1479).

