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8. W przypadku importu lub nabycia wewnątrzwspólnotowego wyrobów 

nowatorskich znajdujących się poza procedurą zawieszenia poboru akcyzy, 

w opakowaniach jednostkowych nieoznaczonych w sposób określony w ust. 7, stosuje 

się stawkę w wysokości określonej w ust. 5. 

9. W przypadku nabycia lub posiadania wyrobów nowatorskich znajdujących się 

poza procedurą zawieszenia poboru akcyzy, w opakowaniach jednostkowych 

nieoznaczonych albo oznaczonych w sposób określony w ust. 7, jeżeli od tych 

wyrobów nie została zapłacona akcyza w należnej wysokości, a w wyniku kontroli 

podatkowej, kontroli celno-skarbowej albo postępowania podatkowego nie ustalono, 

że podatek został zapłacony, stosuje się stawkę w wysokości określonej w ust. 5. 

Art. 99d. Minister właściwy do spraw finansów publicznych ogłasza, w drodze 

obwieszczenia, w Dzienniku Urzędowym Rzeczypospolitej Polskiej „Monitor 

Polski”, średnią ważoną detaliczną cenę sprzedaży papierosów oraz średnią ważoną 

detaliczną cenę sprzedaży tytoniu do palenia, przed końcem roku kalendarzowego 

poprzedzającego rok kalendarzowy, na który jest ustalana, na podstawie danych, 

o których mowa w art. 99 ust. 11 pkt 1, na potrzeby ustalenia minimalnej stawki 

akcyzy na papierosy oraz stawki akcyzy dla wyrobów nowatorskich. 

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 
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wcześniej akcyza nie została zapłacona w należnej wysokości, a w wyniku kontroli 

podatkowej, kontroli celno-skarbowej 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 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; 
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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. 10 ust. 12 i 13, art. 14 ust. 1–4, 6, 8, 10 i 11, art. 16, art. 18 ust. 1, 2 i 2a, art. 19, 

art. 21 ust. 5 i art. 27–29a oraz przepisy wydane na podstawie art. 20. 

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 
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wewnątrzwspólnotowej lub eksportu jest potwierdzany przez dokumenty, o których 

mowa w art. 107 ust. 3. 

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 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. 
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Art. 103. 1. Organy egzekucyjne, określone w przepisach o postępowaniu 

egzekucyjnym w administracji, oraz komornicy sądowi wykonujący czynności 

egzekucyjne w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 17 listopada 1964 r. – Kodeks 

postępowania cywilnego (Dz. U. z 2018 r. poz. 155, z późn. zm.12)), są płatnikami 

akcyzy od sprzedaży, dokonywanej w trybie egzekucji, samochodu osobowego 

niezarejestrowanego wcześniej na terytorium kraju zgodnie z przepisami o ruchu 

drogowym, od którego akcyza nie została zapłacona. 

2. Płatnik akcyzy od sprzedaży, dokonywanej w trybie egzekucji, samochodu 

osobowego niezarejestrowanego wcześniej na terytorium kraju zgodnie z przepisami 

o ruchu drogowym, jest obowiązany obliczać i wpłacać akcyzę na rachunek 

właściwego urzędu skarbowego w terminie do 7. dnia miesiąca następującego po 

miesiącu, w którym sprzedano samochód, a także przekazać w tym terminie do 

właściwego naczelnika urzędu skarbowego deklarację o wysokości pobranej 

i wpłaconej akcyzy według ustalonego wzoru. 

3. Minister właściwy do spraw finansów publicznych określi, w drodze 

rozporządzenia, szczegółowy zakres danych zawartych w deklaracji o wysokości 

akcyzy pobranej i wpłaconej przez płatnika oraz wzór tej deklaracji, zamieszczając 

objaśnienia co do sposobu prawidłowego składania deklaracji oraz informacje 

o miejscu ich składania, jak również zapewniając możliwość prawidłowego obliczenia 

kwoty akcyzy. 

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 uszlachetniania biernego, podstawą opodatkowania jest 

                                                           
12) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2017 r. poz. 2491 oraz 

z 2018 r. poz. 5, 138, 398, 416, 650, 730, 756, 770 i 771. 
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różnica między wartością celną produktów przetworzonych lub zamiennych 

dopuszczonych do obrotu a wartością towarów 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 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. 

5. Do podstawy opodatkowania z tytułu importu samochodu osobowego dolicza 

się określone w odrębnych przepisach opłaty oraz inne należności, jeżeli urzędy celno-

-skarbowe 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. 

6a. W przypadku samochodów osobowych typu ambulans do podstawy 

opodatkowania nie wlicza się kwot stanowiących wartość specjalistycznego 

wyposażenia medycznego. 

7. Jeżeli nie można określić kwot, o których mowa w ust. 1 pkt 1 i 2, 

w szczególności w przypadku darowizny samochodu osobowego, za podstawę 

opodatkowania przyjmuje się średnią wartość rynkową samochodu osobowego na 

rynku krajowym, pomniejszoną o kwotę podatku od towarów i usług oraz o kwotę 

akcyzy. 

8. Jeżeli wysokość podstawy opodatkowania w przypadku czynności, o których 

mowa w art. 100 ust. 1 pkt 2 i 3 oraz ust. 2, bez uzasadnionej przyczyny znacznie 

odbiega od średniej wartości rynkowej tego samochodu osobowego, organ podatkowy 

wzywa podatnika do zmiany wysokości podstawy opodatkowania lub wskazania 
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przyczyn uzasadniających podanie jej wysokości w kwocie znacznie odbiegającej od 

średniej wartości rynkowej samochodu osobowego. 

9. W razie nieudzielenia odpowiedzi, niedokonania zmiany wysokości podstawy 

opodatkowania lub niewskazania przyczyn, które uzasadniają podanie jej wysokości 

znacznie odbiegającej od średniej wartości rynkowej samochodu osobowego, organ 

podatkowy określi wysokość podstawy opodatkowania. 

10. Jeżeli wysokość podstawy opodatkowania ustalona z uwzględnieniem opinii 

biegłego odbiega co najmniej o 33% od zadeklarowanej podstawy opodatkowania, 

koszty opinii biegłego lub biegłych ponosi podatnik. 

11. Średnią wartością rynkową samochodu osobowego jest wartość ustalana na 

podstawie notowanej na rynku krajowym, w dniu powstania obowiązku podatkowego, 

średniej ceny zarejestrowanego na terytorium kraju samochodu osobowego tej samej 

marki, tego samego modelu, rocznika oraz – jeżeli jest to możliwe do ustalenia – z tym 

samym wyposażeniem i o przybliżonym stanie technicznym, co nabyty na terytorium 

kraju lub nabyty wewnątrzwspólnotowo samochód osobowy. 

12. Do przeliczenia podstawy opodatkowania wyrażonej w walucie obcej stosuje 

się bieżący kurs średni waluty obcej wyliczony i ogłoszony przez Narodowy Bank 

Polski w dniu powstania obowiązku podatkowego. 

13. W przypadku gdy w dniu powstania obowiązku podatkowego nie został 

wyliczony i ogłoszony przez Narodowy Bank Polski bieżący kurs średni waluty obcej, 

do przeliczenia podstawy opodatkowania wyrażonej w walucie obcej stosuje się 

ostatni, przed dniem powstania obowiązku podatkowego, bieżący kurs średni 

wyliczony i ogłoszony przez Narodowy Bank Polski. 

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 skarbowego deklaracje podatkowe 

w sprawie akcyzy, według ustalonego wzoru, 

2) obliczać i wpłacać akcyzę na rachunek właściwego urzędu skarbowego 

– za miesięczne okresy rozliczeniowe, w terminie do 25. dnia miesiąca następującego 

po miesiącu, w którym powstał obowiązek podatkowy. 
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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 skarbowego 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 właściwego 

urzędu skarbowego 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. 

3a. (uchylony) 

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 wcześniej na terytorium kraju zgodnie 

z przepisami o ruchu drogowym, od którego akcyza została zapłacona na terytorium 

kraju, dokonujący dostawy wewnątrzwspólnotowej albo eksportu tego samochodu 

osobowego, lub jeżeli w jego imieniu ta dostawa albo eksport są realizowane, ma 

prawo do zwrotu akcyzy na wniosek złożony właściwemu naczelnikowi urzędu 

skarbowego w terminie roku od dnia dokonania dostawy wewnątrzwspólnotowej albo 

eksportu tego samochodu osobowego. 

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 albo 

eksportem. 
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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 do orzekania w sprawie zwrotu akcyzy 

w przypadku dostawy wewnątrzwspólnotowej albo eksportu samochodu osobowego, 

od którego akcyza z tytułu nabycia wewnątrzwspólnotowego lub pierwszej sprzedaży 

na terytorium kraju została zapłacona na terytorium kraju, są naczelnik urzędu 

skarbowego, któremu została złożona deklaracja podatkowa w sprawie tej akcyzy lub 

który wydał decyzję określającą wysokość tej akcyzy, i właściwy dla tego naczelnika 

w zakresie akcyzy dyrektor izby administracji skarbowej.  

5a. Organami podatkowymi właściwymi do orzekania w sprawie zwrotu akcyzy 

w przypadku dostawy wewnątrzwspólnotowej albo eksportu samochodu osobowego, 

od którego akcyza została zapłacona na terytorium kraju, obliczonej i wykazanej 

w zgłoszeniu celnym lub określonej w wydanej przez naczelnika urzędu celno-

-skarbowego decyzji, są dla: 

1) osób fizycznych – naczelnik urzędu skarbowego właściwy w zakresie akcyzy ze 

względu na adres ich zamieszkania i właściwy dla tego naczelnika w zakresie 

akcyzy dyrektor izby administracji skarbowej; 

2) osób prawnych i jednostek organizacyjnych niemających osobowości prawnej – 

naczelnik urzędu skarbowego właściwy w zakresie akcyzy ze względu na adres 

ich siedziby i właściwy dla tego naczelnika w zakresie akcyzy dyrektor izby 

administracji skarbowej. 

5b. Jeżeli nie można ustalić właściwości w sposób określony w ust. 5 i 5a, 

organami podatkowymi właściwymi do orzekania w sprawie zwrotu akcyzy 

w przypadku dostawy wewnątrzwspólnotowej albo eksportu samochodu osobowego, 

od którego akcyza została zapłacona na terytorium kraju, są Naczelnik Trzeciego 

Urzędu Skarbowego Warszawa-Śródmieście w Warszawie i Dyrektor Izby 

Administracji Skarbowej w Warszawie. 

5c. Właściwy naczelnik urzędu skarbowego dokonuje wypłaty kwoty z tytułu 

zwrotu akcyzy na wniosek organu podatkowego, który określił wysokość kwoty 

zwrotu akcyzy.  

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 
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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 skarbowego 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 skarbowego 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 
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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 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. 

Art. 109a. 1. Zwalnia się od akcyzy samochód osobowy stanowiący pojazd 

elektryczny w rozumieniu art. 2 pkt 12 ustawy z dnia 11 stycznia 2018 r. 

o elektromobilności i paliwach alternatywnych (Dz. U. poz. 317) i pojazd napędzany 

wodorem w rozumieniu art. 2 pkt 15 tej ustawy. 

2. W przypadku, o którym mowa w ust. 1, właściwy naczelnik urzędu 

skarbowego wydaje na wniosek zainteresowanego podmiotu zaświadczenie 
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stwierdzające zwolnienie od akcyzy pod warunkiem, że podmiot ten przedstawi 

dokumentację potwierdzającą, iż pojazd, którego dotyczy zwolnienie, jest pojazdem 

elektrycznym lub pojazdem napędzanym wodorem. 

3. W przypadku sprzedaży samochodów osobowych, o których mowa w ust. 1, 

niezarejestrowanych wcześniej na terytorium kraju, sprzedawca jest obowiązany 

przekazać nabywcy zaświadczenie stwierdzające zwolnienie od akcyzy. 

4. Podmiot prowadzący sprzedaż nowych samochodów osobowych, o których 

mowa w ust. 1, na rzecz wyspecjalizowanych salonów sprzedaży, posiadający z nimi 

długoterminowe umowy, może nie przekazywać tym salonom oryginału 

zaświadczenia stwierdzającego zwolnienie od akcyzy, o którym mowa w ust. 2, jeżeli 

przekaże im kopię zaświadczenia. Kopia zawiera oświadczenie podmiotu o posiadaniu 

przez ten podmiot oryginału tego zaświadczenia. 

5. W przypadku przekazania przez podmiot, o którym mowa w ust. 4, 

wyspecjalizowanemu salonowi sprzedaży oryginału zaświadczenia stwierdzającego 

zwolnienie od akcyzy, o którym mowa w ust. 2, dla celów związanych z rejestracją 

samochodu osobowego na terytorium kraju zgodnie z przepisami o ruchu drogowym, 

wyspecjalizowany salon sprzedaży może nie przekazywać nabywcy tego samochodu 

osobowego oryginału zaświadczenia, jeżeli dołączy do faktury oświadczenie, że 

posiada oryginał tego zaświadczenia. 

6. W przypadku, o którym mowa w ust. 4, gdy wyspecjalizowany salon 

sprzedaży nie posiada oryginału zaświadczenia stwierdzającego zwolnienie od 

akcyzy, 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 zaświadczenia, o której mowa w ust. 4. 

7. Oświadczenie, o którym mowa w ust. 5 i 6, jeżeli jest czytelnie podpisane, 

może być również złożone na wystawionej fakturze. 

8. Przez wyspecjalizowany salon sprzedaży należy rozumieć wyspecjalizowany 

salon sprzedaży, o którym mowa w art. 109 ust. 3e. 

9. Minister właściwy do spraw finansów publicznych może określić, w drodze 

rozporządzenia, wzór zaświadczenia stwierdzającego zwolnienie od akcyzy, 

uwzględniając zasady rejestracji samochodów osobowych oraz konieczność ich 

identyfikacji. 

Art. 110. 1. Zwalnia się od akcyzy samochód osobowy przywożony przez osobę 

fizyczną przybywającą na terytorium kraju na pobyt stały lub powracającą 
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z czasowego pobytu z terytorium państwa członkowskiego na terytorium kraju, jeżeli 

łącznie są spełnione następujące warunki: 

1) samochód osobowy jest przeznaczony do użytku osobistego tej osoby; 

2) samochód osobowy służył do użytku osobistego tej osoby w miejscu 

poprzedniego jej pobytu w państwie członkowskim Unii Europejskiej przez 

okres co najmniej 6 miesięcy przed zmianą miejsca pobytu; 

3) osoba ta przedstawi właściwemu naczelnikowi urzędu skarbowego dowód 

potwierdzający spełnienie warunku, o którym mowa w pkt 2; 

4) samochód osobowy nie zostanie sprzedany, wynajęty lub w jakikolwiek inny 

sposób oddany do użytku osobie trzeciej przez okres 12 miesięcy, licząc od dnia 

jego przywozu na terytorium kraju; 

5) samochód osobowy został nabyty lub wprowadzony do obrotu zgodnie 

z przepisami dotyczącymi opodatkowania obowiązującymi w państwie 

członkowskim Unii Europejskiej, w którym osoba fizyczna miała miejsce 

zamieszkania, a przy wywozie nie zastosowano zwolnienia od akcyzy lub zwrotu 

podatku. 

2. Zwalnia się od akcyzy samochód osobowy przywożony przez osobę fizyczną 

przybywającą z terytorium państwa członkowskiego na terytorium kraju na pobyt 

stały w związku z zawarciem związku małżeńskiego, jeżeli łącznie są spełnione 

warunki, o których mowa w ust. 1, oraz przywóz następuje w okresie 2 miesięcy przed 

przewidywaną datą zawarcia związku małżeńskiego albo 4 miesięcy po dacie 

zawarcia tego związku małżeńskiego. 

3. Osoba fizyczna, o której mowa w ust. 2, jest obowiązana do przedłożenia 

właściwemu naczelnikowi urzędu skarbowego dowodu zawarcia związku 

małżeńskiego w okresie 4 miesięcy od daty jego zawarcia. 

4. Zwalnia się od akcyzy samochód osobowy przywożony przez osobę fizyczną, 

która nabyła w drodze dziedziczenia prawo własności lub prawo użytkowania tego 

samochodu osobowego na terytorium państwa członkowskiego, pod warunkiem że 

osoba ta przedstawi właściwemu naczelnikowi urzędu skarbowego dokument 

stwierdzający prawo własności lub prawo użytkowania samochodu osobowego nabyte 

w drodze dziedziczenia potwierdzony przez notariusza lub inne właściwe władze, 

a także że samochód osobowy jest przywożony na terytorium kraju nie później niż 

w terminie 2 lat, licząc od daty wejścia w posiadanie tego samochodu. 

5. Warunków, o których mowa w ust. 1 pkt 2 i 3, nie stosuje się do członków 

służby zagranicznej i żołnierzy zawodowych wyznaczonych do pełnienia zawodowej 
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służby wojskowej poza granicami kraju, jeżeli przedstawią dokumenty potwierdzające 

zatrudnienie w placówce zagranicznej Rzeczypospolitej Polskiej lub oddelegowanie 

do pełnienia zawodowej służby wojskowej poza granicami kraju – w przypadku gdy 

nie istnieje możliwość zarejestrowania w kraju samochodów osobowych używanych 

przez te podmioty na terytoriach państw członkowskich Unii Europejskiej, z których 

powracają. 

6. W przypadku, o którym mowa w ust. 1, 2 i 4, właściwy naczelnik urzędu 

skarbowego wydaje zaświadczenie stwierdzające zwolnienie od akcyzy. 

7. W przypadku przywozu, o którym mowa w ust. 1 i 2, z terytorium państwa 

członkowskiego, samochód osobowy jest zwolniony od akcyzy, jeżeli został 

przywieziony przed upływem 12 miesięcy od dnia osiedlenia się osoby fizycznej na 

terytorium kraju. 

8. Za miejsce stałego pobytu uznaje się miejsce, w którym osoba fizyczna 

przebywa przez co najmniej 185 dni w roku kalendarzowym ze względu na swoje 

więzi osobiste i zawodowe. W przypadku osoby niezwiązanej z tym miejscem 

zawodowo na osobiste powiązania wskazuje istnienie ścisłych więzi pomiędzy tą 

osobą a miejscem, w którym mieszka. Jednakże za miejsce stałego pobytu osoby 

związanej zawodowo z miejscem innym niż miejsce powiązań osobistych, i z tego 

względu przebywającej na zmianę w różnych miejscach na terytoriach dwóch lub 

więcej państw członkowskich Unii Europejskiej, uznaje się miejsce, z którym jest 

związana osobiście, pod warunkiem że regularnie tam powraca. Ten ostatni warunek 

nie musi być spełniony, jeśli osoba mieszka na terytorium państwa członkowskiego 

Unii Europejskiej w celu wypełnienia zadania w określonym czasie. Studia wyższe 

bądź nauka w szkole poza miejscem stałego pobytu nie stanowią zmiany miejsca 

stałego pobytu. 

9. Przepisy ust. 1–8 stosuje się również do osób fizycznych przybywających na 

terytorium kraju na pobyt stały lub powracających z czasowego pobytu z terytorium 

państwa członkowskiego Europejskiego Stowarzyszenia Wolnego Handlu (EFTA) – 

strony umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym. 

Art. 110a. 1. Zwalnia się od akcyzy samochód osobowy stanowiący 

specjalistyczny środek transportu sanitarnego, przeznaczony do działalności 

leczniczej polegającej na udzielaniu świadczeń zdrowotnych przez podmioty 

lecznicze wpisane do rejestru podmiotów wykonujących działalność leczniczą 

w rozumieniu ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej, spełniający 

cechy techniczne i jakościowe, z wyłączeniem wyposażenia w wyroby medyczne, 
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określone w Polskich Normach przenoszących europejskie normy zharmonizowane, 

których szczegółowe dane zostały określone w Polskiej Normie PNEN 1789+A1. 

2. Zwolnienie, o którym mowa w ust. 1, dotyczy ambulansów drogowych: 

1) typu B – ambulans ratunkowy; 

2) typu C – ruchoma jednostka intensywnej opieki. 

2a. W przypadku, o którym mowa w ust. 1, właściwy naczelnik urzędu 

skarbowego wydaje na wniosek zainteresowanego podmiotu zaświadczenie 

stwierdzające zwolnienie od akcyzy. 

2b. Zmiany Polskiej Normy PNEN 1789+A1 nie powodują zmian 

w opodatkowaniu akcyzą samochodów osobowych, jeżeli nie zostały określone 

w niniejszej ustawie. 

Art. 111. 1. Zwalnia się od akcyzy: 

1) samochód osobowy przywożony czasowo do celów prywatnych przez osobę 

fizyczną przybywającą na terytorium kraju z terytorium państwa 

członkowskiego, jeżeli łącznie są spełnione następujące warunki: 

a) osoba fizyczna ma miejsce stałego pobytu, w rozumieniu art. 110 ust. 8, na 

terytorium państwa członkowskiego, 

b) samochód osobowy jest przeznaczony do użytku osobistego tej osoby, 

c) termin czasowego przywozu samochodu osobowego nie przekroczy 

6 miesięcy w 12-miesięcznym okresie, 

d) samochód osobowy nie zostanie sprzedany, wynajęty lub w jakikolwiek 

inny sposób oddany do użytku osobie trzeciej w okresie czasowego 

przywozu, jednakże samochód osobowy należący do przedsiębiorstwa 

wynajmującego z siedzibą na terytorium państwa członkowskiego może 

być podnajmowany w celu jego ponownego przywozu, jeżeli znajduje się 

na terytorium innego państwa członkowskiego na skutek wykonania umowy 

najmu, która na terytorium tego państwa członkowskiego została 

zrealizowana; samochód może też być zwrócony na terytorium państwa 

członkowskiego przez pracownika przedsiębiorstwa wynajmującego, na 

terytorium którego został wynajęty, także w przypadku gdy pracownik ma 

miejsce zamieszkania na terytorium kraju; 

2) samochód osobowy przywożony czasowo do celów zawodowych przez osobę 

fizyczną przybywającą na terytorium kraju z terytorium państwa 

członkowskiego, jeżeli łącznie są spełnione następujące warunki: 
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a) osoba fizyczna ma miejsce stałego pobytu, w rozumieniu art. 110 ust. 8, na 

terytorium państwa członkowskiego, 

b) termin czasowego przywozu samochodu osobowego nie przekroczy 

6 miesięcy w 12-miesięcznym okresie, 

c) samochód osobowy nie będzie służył na terytorium kraju do odpłatnego 

transportu osób ani do odpłatnego lub nieodpłatnego transportu towarów do 

celów przemysłowych lub handlowych, 

d) samochód osobowy nie zostanie sprzedany, wynajęty lub w jakikolwiek 

inny sposób oddany do użytku osobie trzeciej w okresie czasowego 

przywozu, 

e) samochód osobowy został nabyty lub wprowadzony do obrotu zgodnie 

z przepisami dotyczącymi opodatkowania obowiązującymi na terytorium 

państwa członkowskiego, na terytorium którego osoba fizyczna ma miejsce 

zamieszkania, a przy wywozie nie zastosowano zwolnienia od akcyzy lub 

zwrotu podatku, z zastrzeżeniem ust. 2; 

3) samochód osobowy przywożony czasowo, zarejestrowany na terytorium państwa 

członkowskiego, w którym użytkownik ma miejsce zamieszkania, używany 

w regularnych podróżach z miejsca zamieszkania do miejsca pracy na terytorium 

kraju, jeżeli łącznie są spełnione warunki określone w pkt 2 lit. a i c–e; 

4) samochód osobowy przywożony czasowo, zarejestrowany na terytorium państwa 

członkowskiego, w którym student ma miejsce zamieszkania, używany przez 

niego na terytorium kraju, w którym przebywa on wyłącznie w celu studiowania, 

jeżeli łącznie są spełnione warunki określone w pkt 2 lit. a i c–e. 

2. Warunek, o którym mowa w ust. 1 pkt 2 lit. e, uważa się za spełniony, jeżeli 

samochód osobowy posiada urzędowy znak rejestracyjny państwa członkowskiego, 

na terytorium którego został zarejestrowany, z wyłączeniem tymczasowych znaków 

rejestracyjnych. W przypadku samochodu osobowego zarejestrowanego na terytorium 

państwa członkowskiego, na terytorium którego wydanie urzędowych znaków 

rejestracyjnych nie stanowi dowodu, że samochód osobowy został nabyty lub 

wprowadzony do obrotu zgodnie z przepisami dotyczącymi opodatkowania 

obowiązującymi na terytorium państwa członkowskiego, użytkownik powinien 

wykazać w inny sposób, że wymagane podatki lub opłaty zostały zapłacone. 

3. Zwolnienie, o którym mowa w ust. 1 pkt 3, jest bezterminowe. 
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4. W przypadku, o którym mowa w ust. 1, właściwy naczelnik urzędu 

skarbowego wydaje na wniosek zainteresowanego podmiotu zaświadczenie 

stwierdzające zwolnienie od akcyzy. 

5. W przypadku, o którym mowa w ust. 1 pkt 2, miejsce stałego pobytu na 

terytorium państwa członkowskiego ustala się na podstawie dokumentów, 

w szczególności dowodu tożsamości lub innego dokumentu urzędowego. 

W przypadku wątpliwości dotyczących spełnienia warunku posiadania miejsca 

stałego pobytu, zwolnienie od akcyzy następuje pod warunkiem wpłacenia kaucji 

pieniężnej w walucie polskiej, w wysokości kwoty akcyzy, która byłaby należna. 

6. Zwrot kaucji następuje w terminie dwóch miesięcy od dnia przedstawienia 

dowodu stwierdzającego posiadanie miejsca stałego pobytu na terytorium innego 

państwa członkowskiego. Od kwoty zwracanej kaucji nie przysługują odsetki. 

7. W przypadku nieprzedstawienia dowodu stwierdzającego posiadanie miejsca 

stałego pobytu w terminie dwunastu miesięcy od dnia powstania obowiązku 

podatkowego, właściwy naczelnik urzędu skarbowego zalicza kaucję na poczet kwoty 

należnej akcyzy. 

8. Przepisy ust. 1–7 stosuje się również do osób fizycznych przybywających na 

terytorium kraju z terytorium państw członkowskich Europejskiego Stowarzyszenia 

Wolnego Handlu (EFTA) – stron umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym. 

9. (uchylony) 

Art. 112. 1. Zwalnia się od akcyzy samochód osobowy przywożony spoza 

terytorium państw członkowskich oraz państw członkowskich Europejskiego 

Stowarzyszenia Wolnego Handlu (EFTA) – stron umowy o Europejskim Obszarze 

Gospodarczym przez osobę fizyczną przybywającą na terytorium kraju na pobyt stały 

lub powracającą z czasowego pobytu z terytorium tych państw, jeżeli łącznie są 

spełnione następujące warunki: 

1) samochód osobowy jest przeznaczony do użytku osobistego tej osoby; 

2) samochód osobowy służył do użytku osobistego tej osoby w miejscu 

poprzedniego jej pobytu poza terytorium państwa członkowskiego lub państwa 

członkowskiego Europejskiego Stowarzyszenia Wolnego Handlu (EFTA) – 

strony umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym przez okres co najmniej 

6 miesięcy przed zmianą miejsca pobytu; 

3) osoba ta przedstawi właściwemu naczelnikowi urzędu celno-skarbowego dowód 

potwierdzający spełnienie warunku, o którym mowa w pkt 2; 
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4) osoba ta przebywała poza terytorium państwa członkowskiego lub państwa 

członkowskiego Europejskiego Stowarzyszenia Wolnego Handlu (EFTA) – 

strony umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym przez okres co najmniej 

12 kolejnych miesięcy poprzedzających zmianę miejsca pobytu; 

5) samochód osobowy nie zostanie sprzedany, wynajęty lub w jakikolwiek inny 

sposób oddany do użytku osobie trzeciej przez okres 12 miesięcy od dnia jego 

przywozu na terytorium kraju. 

2. Warunków, o których mowa w ust. 1 pkt 2 i 3, nie stosuje się do członków 

służby zagranicznej i żołnierzy zawodowych skierowanych lub wyznaczonych do 

pełnienia zawodowej służby wojskowej poza granicami kraju, jeżeli przedstawią 

dokumenty potwierdzające zatrudnienie w placówce zagranicznej Rzeczypospolitej 

Polskiej lub oddelegowanie do pełnienia zawodowej służby wojskowej poza 

granicami kraju – w przypadku gdy nie istnieje możliwość zarejestrowania w kraju 

samochodów osobowych używanych przez te podmioty w państwach, z których 

powracają. 

3. W przypadku, o którym mowa w ust. 2, zwolnienie od akcyzy obejmuje 

również samochody osobowe przywożone z terytorium państwa członkowskiego lub 

państwa trzeciego, nabywane w drodze powrotnej z terytorium państwa trzeciego. 

4. Przepisy art. 110 ust. 7 i 8 stosuje się odpowiednio. 

Art. 113. 1. Minister właściwy do spraw finansów publicznych może, w drodze 

rozporządzenia, wprowadzić zwolnienia samochodów osobowych od akcyzy 

w przypadku, gdy wynika to z: 

1) przepisów prawa Unii Europejskiej, 

2) umów międzynarodowych, 

3) zasady wzajemności 

– określając szczegółowy zakres oraz warunki i tryb ich stosowania, uwzględniając 

specyfikę obrotu samochodami osobowymi oraz konieczność zapewnienia właściwej 

kontroli. 

2. Zwolnienia od akcyzy mogą być realizowane przez zwrot zapłaconej kwoty 

akcyzy. 

3. W przypadku zwolnienia od akcyzy realizowanego przez zwrot zapłaconej 

kwoty akcyzy, właściwy naczelnik urzędu skarbowego określa, w drodze decyzji, 

wysokość kwoty zwrotu akcyzy. 


