......................................................................	...............................
(nazwa i adres organu wydającego decyzję)	(miejsce i data)
......................................................................
(numer decyzji)
Pan/i ...................................
zam. ...................................
DECYZJA
Na podstawie art. 207 ustaw z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (tekst jedn.: Dz. U. z 2012 r. poz. 749 z późn.zm.) w zw. art. 107 ust. 1 ustawy z dnia 6 grudnia 2008 r. o podatku akcyzowym (tekst jedn. Dz. U. z 2014 r. poz. 752 z późn. zm.), po rozpatrzeniu wniosku Pana/i z dnia ................... w przedmiocie zwrotu akcyzy od samochodów osobowych o niżej wymienionych numerach VIN:
1.	nr VIN .............................,
2.	nr VIN .............................,
3.	nr VIN ..............................
odmawiam zwrotu podatku akcyzowego zapłaconego na terytorium kraju 
UZASADNIENIE
Wnioskiem z dnia ................... Pan/i wystąpił/a do tutejszego organu o zwrot podatku akcyzowego zapłaconego na terytorium kraju w kwocie ................... zł. Do wniosku przedłożone zostały oryginały dokumentów potwierdzające zakup i sprzedaż pojazdów objętych wnioskiem oraz listy przewozowe (CMR) potwierdzające fakt, iż niniejsze pojazdy stanowiły przedmiot wewnątrzwspólnotowej dostawy towarów. 
Zgodnie z treścią art. 107 ust. 1 ustawy o podatku akcyzowym, podmiotowi, który nabył prawo rozporządzania samochodem osobowym jak właściciel, i który dokonuje dostawy wewnątrzwspólnotowej albo eksportu niezarejestrowanego wcześniej na terytorium kraju zgodnie z przepisami o ruchu drogowym samochodu osobowego, od którego akcyza została zapłacona na terytorium kraju, lub jeżeli w jego imieniu ta dostawa albo eksport są realizowane, przysługuje zwrot akcyzy na wniosek, złożony właściwemu naczelnikowi urzędu celnego w terminie roku od dnia dokonania dostawy wewnątrzwspólnotowej albo eksportu tego samochodu osobowego.
Analiza zgromadzonego w sprawie materiału dowodowego prowadzi do wniosku, iż Pan/i ................... nie spełnił/a wszystkich przesłanek określonych w ww. przepisie, od których ustawodawca uzależnił możliwość otrzymania zwrotu zapłaconego podatku akcyzowego. Wskazać bowiem należy, iż wnioskodawca/czyni nie wypełnił warunku dotyczącego braku rejestracji pojazdu na terytorium kraju. Pojazdy objęte niniejszym wnioskiem zostały zarejestrowane przez Prezydenta Miasta ..................., zgodnie z ustawą Prawo o ruchu drogowym. Wskazać należy, iż wnioski o rejestrację pojazdów zostały złożone przed datą wywozu niniejszych aut osobowych poza granice kraju.
Zgodnie z art. 123 w zw. z art. 200 Ordynacji podatkowej tutejszy organ wyznaczył stronie termin do wypowiedzenia się w przedmiocie zgromadzonego materiału dowodowego. Strona nie skorzystała z przysługującego jej prawa.
Przez wzgląd na niespełnienie łącznie przesłanek, o których mowa a art. 107 ust. 1 ustawy o podatku akcyzowym należało orzec jak w sentencji. 
Pouczenie
Od niniejszej decyzji przysługuje Stronie prawo wniesienia odwołania do Dyrektora Izby Celnej w ................... za pośrednictwem organu, który wydał niniejszą decyzje w terminie 14 dni od dnia jej doręczenia. Odwołanie od decyzji winno zawierać zarzuty, określać istotę i zakres żądania w tym zawierać stosowne uzasadnienie.
..............................	............................................................................
Pieczęć urzędowa	Imię i nazwisko i podpis osoby uprawnionej do wydania decyzji z podaniem  stanowiska służbowego

