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§ 1. W okresie od dnia 30 grudnia 1999 r. do dnia 15 
stycznia 2000 r. na obszarze całego kraju dopuszcza się 
możliwość wprowadzenia ograniczeń w dostarczaniu 
i poborze energii elektrycznej oraz paliw gazowych, 
.zwanych dalej "ograniczeniami", polegających na 
ograniczeniu maksymalnego: 

1) godzinowego i dobowego poboru paliw gazowych, 

2) poboru mocy energii elektrycznej oraz dobowego 
poboru tej energii. 

§ 2. Ograniczenia mogą dotyczyć odbiorców: 

: 1) energii elektrycznej o mocy zamówionej przekra
czającej 300 kW, 

· 2) paliw gazowych pobierających co najmniej 
10000 m3 na dobę tych paliw. 

§ 3. Ograniczenia nie mogą dotyczyć: 

· 1) przedsiębiorstw górniczych wydobywających wę
giel kamienny i brunatny, 

· 2) zakładów wydobywających gaz, 

3) obiektów technologicznych sieci gazowej, 

· 4) obiektów służących bezpieczeństwu lub obronno
ści państwa, 

5) obiektów zasilających kolejową sieć trakcyjną, urzą
dzeń sterowania i zabezpieczenia ruchu kolejowe
go, 

6) podmiotów gospodarczych, które dysponują sie
ciami telekomunikacyjnymi użytku publicznego 1 

oraz stacjami nadawczymi radia i telewizji, 

7) zakładów opieki zdrowotnej i szpitali, 

8) banków. 

§ 4. Ograniczenia dla: 

1) energii elektrycznej - określa się w stopniach zasi
lania od 10 do 20, 

2) paliw gazowych - określa się w stopniach zasila
nia od 2 do 10, odpowiednio do możliwych dostaw 
ze wszystkich dostępnych źródeł. 

§ 5. Szczegółowe zasady i tryb wprowadzania ogra
niczeń w dostarczaniu i poborze energii elektrycznej 
oraz paliw gazowych określają odrębne przepisy. 

§ 6. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 
30 grudnia 1999 r. 
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ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW 

z dnia 15 grudnia 1999 r. 

w sprawie podatku akcyzowego. 

Na podstawie art~ 6 ust. 10 pkt 2, art. 32 ust. 5, 
:art. 35 ust. 4, art. 36 ust. 5, art. 37 ust. 2, ust. 3 pkt 1 
lit. a)-c), pkt 2 i ust. 4, art. 38 ust. 2 oraz art. 47 ustawy 
z dnia 8 stycznia 1993 r. o podatku od towarów i usług 
. oraz o podatku akcyzowym (Dz.U. Nr 11, poz. 50, Nr 28, 
poz. 127 i Nr 129, poz. 599, z 1994 r. Nr 132, poz. 670, 
z 1995 r. Nr 44, poz. 231, Nr 142, poz. 702 i 703, z 1996 r. 
Nr 137, poz. 640, z 1997 r. Nr 111, poz. 722, Nr 123, 
poz. 776 i 780, Nr 137, poz. 926, Nr 141, poz. 943 
i Nr 162, poz. 1104, z 1998 r. Nr 139, poz. 905 i Nr 161, 
poz. 1076 oraz z 1999 r. Nr 50, poz. 499, Nr 57, poz. 596 
i Nr 95, poz. 1100) zarządza się, co następuje: 

§ 1. 1. Stawki podatku akcyzowego wymienione 
wart. 37 ust. 1 ustawy z dnia 8 stycznia 1993 r. o podat-

ku od towarów i usług oraz o podatku akcyzowym 
(Dz.U. Nr 11, poz. 50, Nr 28, poz. 127 i Nr 129, poz. 599, 
z 1994 r. Nr 132, poz. 670, z 1995 r. Nr 44, poz. 231, 
Nr 142, poz. 702 i 703, z 1996 r. Nr 137, poz. 640, z 1997 r . 
Nr 111, poz. 722, Nr 123, poz. 776 i 780, N'r 137, 
poz. 926, Nr 141, poz. 943 i Nr 162, poz. 1104, z 1998 r. 
Nr 139, poz. 905 i Nr 161, poz. 1076 oraz z 1999 r. Nr 50, 
poz. 499, Nr 57, poz. 596 i Nr 95, poz.1100), zwanej da
lej "ustawą", obniża się, z zastrzeżeniem ust. 2, do wy
sokości określonej w : 

1) załączniku nr 1 - dla wyrobów akcyzowych sprze
dawanych w kraju, z wyłączeniem wyrobów wy
mienionych w poz. 13 i 19 załącznika nr 6 do usta
wy, 
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2) załączniku nr 2 - dla wyrobów przemysłu spirytu
sowego i drożdżowego oraz niektórych innych na
pojów alkoholowych sprzedawanych w kraju, 

3) załączniku nr 3 - dla wyrobów akcyzowych impor
towanych. 

2. W okresie od dnia 1 stycznia 2000 r. do dnia 
31 sierpnia 2000 r. obowiązują obniżone stawki podat
ku akcyzowego w wysokości określonej w: 

1) załączniku nr 4 - dla niektórych wyrobów akcyzo
wych wymienionych w poz. 1 i dla wyrobów akcy
zowych wymienionych w poz. 18 załącznika nr 1 do 
rozporządzenia, 

2) załączniku nr 5 - dla wyrobów akcyzowych wymie
nionych w załączniku nr 2 do rozporządzenia, 

3) załączniku nr 6 - dla wyrobów akcyzowych wymie
nionych w poz. 1 i w poz. 3, dla niektórych wyro
bów akcyzowych wymienionych w poz. 4-6 oraz 
dla wyrobów akcyzowych wymienionych w poz. 
7-9, w poz. 14-15 i w poz. 17 załącznika nr 3 do 
rozporządzenia. 

§ 2. 1. Stawki podatku akcyzowego określone 
w poz. 1 załącznika nr 1 do rozporządzenia mają zasto
sowanie również do sprzedaży paliw silnikowych wy
twarzanych w kraju w drodze mieszania lub przeklasy
fikowania produktów naftowych. 

2. Stawki podatku akcyzowego określone w poz. 1 
pkt 4 i pkt 8 załącznika nr 1 do rozporządzenia dotyczą 
podatników spełniających łącznie następujące warun
ki: 

1) wytwarzających paliwa silnikowe z przerobu ropy 
naftowej, 

2) posiadających zorganizowany w kraju system 
zbiórki olejów przepracowanych, 

3) posiadających specjalistyczne instalacje umożli
wiające prowadzenie procesów oczyszczania ole
jów przepracowanych, destylacji i mieszania goto
wych olejów napędowych, 

4) stosujących ciąg technologiczny przerobu olejów 
przepracowanych składający się co najmniej z na
stępujących procesów jednostkowych: 

a) odwadniania i filtracji, 

b) podgrzewania, 

c) destylacji, 

d) mieszania, 

5) posiadających zezwolenie na odbiór i wykorzysta
nie odpadów niebezpiecznych zgodnie z art. 11 
ust. 3 ustawy z dnia 27 czerwca 1997 r. o odpadach 
(Dz. U. Nr 96, poz. 592 oraz z 1998 r. Nr 106, poz. 668 
i Nr 113, poz. 715), zwanej dalej "ustawą o odpa
dach". 

3. Przez oleje przepracowane, o których mowa 
w ust. 2 pkt 2-4 i ust. 6, rozumie się oleje pochodzenia 

naftowego lub estrowego, które w czasie stosowania 
utraciły swoje niektóre właściwości i nie mogą być dłu
żej stosowane w zakresie, do którego były pierwotnie 
przeznaczone, określone jako grupa 13 albo podgrupa 
16-07 w załączniku nr 1 do rozporządzenia Ministra 
Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnic
twa z dnia 24 grudnia 1997 r. w sprawie klasyfikacji od
padów (Dz. U. Nr 162, poz. 1135). 

4. Warunkiem stosowania przez podatnika stawek 
podatku akcyzowego określonych w poz. 1 pkt 4 załącz
nika nr 1 do rozporządzenia jest posiadanie dowodów 
zakupu oleju przepracowanego wystawionych przez 
wytwarzających odpady w rozumieniu art. 3 pkt 6 usta
wy o odpadach. 

5. Do faktury VAT lub innego dokumentu potwier
dzającego sprzedaż oleju przepracowanego podatni
kom, określonym w ust. 2, powinny być dołączone do
wody zakupu oleju przepracowanego wystawione 
przez wytwarzających odpady, zawierające oryginalną 
pieczątkę sprzedawcy, numer identyfikacji podatkowej, 
podpis osoby uprawnionej do wystawienia tego dowo
du oraz oryginalną pieczątkę tej osoby. 

6. Podatnicy, o których mowa w ust. 2, są obowią
zani przesyłać właściwemu urzędowi skarbowemu za 
okresy miesięczne w terminie do dnia 20 miesiąca na
stępującego po miesiącu, w którym powstał obowią
zek podatkowy, wykazy dowodów zakupu oleju prze
pracowanego zawierające: 

1) nazwę i numer identyfikacji podatkowej podmiotu 
wytwarzającego odpady oraz ilość sprzedanego 
przez ten podmiot oleju przepracowanego, 

2) nazwę i numer identyfikacji podatkowej sprzedaw
cy oleju przepracowanego, jeżeli sprzedawcą jest 
podmiot prowadzący działalność w zakresie skupu 
tego oleju. 

7. W przypadku stwierdzenia, że olej przepracowa
ny został nabyty z naruszeniem warunków określo
nych w ust. 4-6, podatnicy, o których mowa w ust. 2, 
stosują stawki podatku akcyzowego określone w poz. 1 
pkt 2 załącznika nr 1 do rozporządzenia. 

8. Przepisy § 1 ust. 2 stosuje się odpowiednio. 

§ 3. 1. Wyroby wymienione w poz. 1 pkt 5 załączni
ka nr 1 do rozporządzenia oraz w poz. 14 pkt 5 i w poz. 
15 załącznika nr 3 do rozporządzenia podlegają ozna
czeniu nieusuwalnym znacznikiem. 

2. Przez znacznik, o którym mowa w ust. 1, rozumie 
się substancję chemiczną N-etylo-N-[2-(1-izobutoxy
etoxy)etylolazobenzeno-4-amina (o nazwie katalogo
wej Solvent Yellow 124) stosowaną do bezbarwnego 
znakowania olejów opałowych przeznaczonych na ce
le opałowe. 

3. Przez prawidłowo oznaczony olej opałowy rozu
mie się olej opałowy, do którego dodano znacznik 
w ilości nie mniejszej niż 5,4 mg/kg oleju opałowego. 
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§ 4. 1. Jeżeli wyroby, o których mowa w § 3, nie są 
prawidłowo oznaczone i nie są zabarwione na czerwo
no, stosuje się dla: 

1) wyrobów wymienionych w poz. 1 pkt 5 załącznika 
nr 1 do rozporządzenia - stawki podatku akcyzo
wego określone w poz. 1 pkt 2 załącznika nr 1 do 
rozporządzenia, 

2) wyrobów wym ien ionych w poz. 14 pkt 5 i w poz. 15 
załącznika nr 3 do rozporządzenia - stawki podat
ku akcyzowego określone w poz. 14 pkt 2 załączni
ka nr 3 do rozporządzenia. 

2. Przepis § 1 ust. 2 stosuje się odpowiednio. 

§ 5. 1. Podatnikami podatku akcyzowego są rów
nież osoby fizyczne, jednostki organizacyjne nie mają
ce osobowości prawnej oraz osoby prawne sprzedają
ce lub zużywające wyroby, o których mowa w § 3, dla 
celów innych niż opałowe. 

2. Obowiązek podatkowy dla podatników, o któ
rych mowa w ust. 1, powstaje z chwilą sprzedaży lub 
zużycia wyrobów wymienionych w poz. 1 pkt 5 załącz
nika nr 1 do rozporządzenia oraz w poz. 14 pkt 5 i w poz. 
15 załącznika nr 3 do rozporządzenia dla celów innych 
niż opałowe. 

3. Przepisy ust. 1 i 2 stosuje się również w przypad
ku sprzedaży benzyn i olejów napędowych zawierają
cych powyżej 5% znakowanego oleju opałowego. 

4. Podatnicy, o których mowa w ust. 1, mogą obni
żyć należny podatek akcyzowy o podatek akcyzowy za
warty w cenach zakupu, a także zapłacony od importu 
olejów opałowych. 

5. Przepis § 1 ust. 2 i § 4 ust. 1 stosuje się odpowied-
nio. 

§ 6. Stawka podatku akcyzowego określona w 
poz. 4 załącznika nr 1 do rozporządzenia ma zastoso
wanie do każdej sprzedaży samochodu osobowego 
dokonanej przed pierwszą jego rejestracją na terenie 
Rzeczypospolitej Polskiej w trybie określonym w prze
pisach ustawy z dnia 20 czerwca 1997r. - Prawo o ru
chu drogowym (Dz. U. Nr 99, poz. 602, Nr 123, poz. 779 
i Nr 160, poz. 1086 oraz z 1998 r. Nr 106, poz. 668 
i Nr 133, poz. 872). 

§ 7. W przypadku sprzedaży tytoniu przeznaczone
go do sporządzania papierosów przez osoby fizyczne 
nie prowadzące działalności gospodarczej. producent 
tego tytoniu stosuje stawkę podatku akcyzowego 
w wysokości 60% wartości sprzedaży, pomniejszonej 
o podatek od towarów i usług. 

§ 8. 1. Stawki podatku akcyzowego dla spirytusu, 
niższe od stawki najwyższej. i zwolnienia od podatku 
akcyzowego, wymienione w załączniku nr 2 do rozpo
rządzenia, oraz zwolnienia, o których mowa w § 12 
ust. 1 pkt 6 i 10, mogą być stosowane przy sprzedaży 
nabywcom objętym, zgodnie z odrębnymi przepisami, 
szczególnym nadzorem podatkowym. 

2. Stawki i zwolnienia, o których mowa w ust. 1, 
stosuje się przy sprzedaży spirytusu nabywcom, którzy 
przedstawili zamówienie potwierdzone przez właściwy 
urząd kontroli skarbowej; urząd kontroli skarbowej do
konuje potwierdzenia zamówienia po przedstawieniu 
zaświadczenia z właściwego urzędu skarbowego, że 
nabywca nie zalega z płatnością podatku akcyzowego 
oraz podatku od towarów i usług. 

3. Przepis ust. 1 nie dotyczy sprzedaży: 

1) spirytusu skażonego środkiem skażającym, na pod
stawie odrębnych przepisów: 

a) w opakowaniach jednostkowych o pojemności 
do 10 I, 

b) odwodnionego, przeznaczonego jako dodatek 
do paliw, do którego ponadto dodano inne sub
stancje w ilości nie mniejszej niż 15%, 

2) denaturatu, 

3) spirytusu posiarczynowego. 

4. Zaświadczenie urzędu skarbowego, o którym 
mowa w ust. 2, ważne jest do najbliższego terminu za
płaty podatku akcyzowego, określonego w § 23 ust. 5. 

§ 9. 1. Obowiązek zapłaty podatku akcyzowego od 
nadmiernych ubytków i zawinionych niedoborów po
wstaje w przypadku wystąpienia tych ubytków i niedo
borów w czasie produkcji, magazynowania, przerobu, 
zużycia lub przewozu spirytusu i wyrobów spirytuso
wych (SWW: 244), wyrobów winiarskich (SWW: 247) 
oraz piwa (SWW: 2483). 

2. Przepis ust. 1 stosuje się w przypadku stwierdze
nia nadmiernych ubytków i zawinionych niedoborów: 

1) przed powstaniem obowiązku podatkowego w po
datku akcyzowym, 

2) w czasie produkcji, magazynowania, przerobu, zu
życia lub przewozu spirytusu nabytego po cenie 
nie zawierającej podatku akcyzowego oraz po ce
nie zawierającej podatek akcyzowy w wysokości 
niższej od najwyższej stawki określonej dla spirytu
su w załączniku nr 2 do rozporządzenia. 

3. Do nadmiernych ubytków i zawinionych niedo
borów stosuje się najwyższą stawkę podatku akcyzo
wego, ustaloną dla wyrobu akcyzowego wytworzone
go przez producenta, u którego powstały te ubytki lub 
niedobory. 

4. Do nadmiernych ubytków i zawinionych niedo
borów spirytusu stosuje się najwyższą stawkę podatku 
akcyzowego, z tym że podatek akcyzowy pomniejsza 
się o podatek akcyzowy zawarty w cenie nabytego spi
rytusu. 

5. Podatek akcyzowy od nadmiernych ubytków wy
robów winiarskich pomniejsza się o podatek akcyzowy 
zawarty w cenach zakupu zużytych do ich wytworzenia 
wyrobów winiarskich i podatek akcyzowy zapłacony 
od importu tych wyrobów. 
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6. Przepisy § 1 ust. 2 stosuje się odpowiednio. 

§ 10. W przypadku gdy producent: 

1) oddaje wyrób akcyzowy w odpłatne użytkowanie
obowiązek podatkowy w podatku akcyzowym po
wstaje nie później niż w dniu opuszczenia przez wy
rób terenu zakładu, w którym został wyprodukowa
ny, 

2) zużywa spirytus własnej produkcji do wytwarzania 
innych towarów lub zużywa nabyty spirytus na in
ny cel, niż określono w zamówieniu - obowiązek 
podatkowy powstaje nie później niż w dniu przeka
zania tego spirytusu do produkcji; przepis § 8 ust. 2 
stosuje się odpowiednio, 

3) opakowań z tworzyw sztucznych zużywa je do pa
kowania (rozlewania) wyrobów gotowych - obo
wiązek podatkowy w podatku akcyzowym powsta
je zgodnie z art. 6 ust. 1 i 4 ustawy, 

4) przechowuje paliwa silnikowe stanowiące zapasy 
obowiązkowe w rozumieniu ustawy z dnia 30 maja 
1996 r. o rezerwach państwowych oraz zapasach 
obowiązkowych paliw (Dz. U. Nr 90, poz. 404 
i Nr 156, poz. 775 oraz z 1997 r. Nr 121, poz. 770), 
poza zakładem, w którym zostały wyprodukowane, 
obowiązek podatkowy w podatku akcyzowym po
wstaje w dniu opuszczenia pomieszczenia, w któ
rym paliwo jest przechowywane. 

§ 11. Przy sprzedaży i wysyłce paliw do silników 
przesyłanych do odbiorcy rurociągiem, za datę opusz
czenia terenu zakładu, w którym zostały wyproduko
wane, przyjmuje się datę odbioru paliw, potwierdzoną 
pisemnym protokołem komisyjnego przyjęcia paliwa 
przez odbiorcę. 

§ 12. 1. Zwalnia się od podatku akcyzowego: 

1) opakowania z tworzyw sztucznych dla środków far
maceutycznych i materiałów medycznych dopusz
czonych do obrotu na podstawie art. 5 ust. 1 i 2 
ustawy z dnia 10 października 1991 r. o środkach 
farmaceutycznych, materiałach medycznych, apte
kach, hurtowniach i nadzorze farmaceutycznym 
(Dz. U. Nr 105, poz. 452, z 1993 r. Nr 16, poz. 68 
i Nr 47, poz. 211, z 1996 r. Nr 106, poz. 496, z 1997 r. 
Nr 28, poz. 152, Nr 43, poz. 272, Nr 60, poz. 369, 
Nr 88, poz. 554 i Nr 121, poz. 770, z 1998 r. Nr 106, 
poz. 668 oraz z 1999 r. Nr 70, poz. 778), 

2) import powracających z zagranicy, zwolnionych od 
cła: 

a) opakowań z tworzyw sztucznych, dokonywany 
przez podatnika, który zastosował te opakowa
nia do towarów wywiezionych za granicę, 

b) pozostałych towarów, jeżeli jest dokonywany 
przez podatnika, który wcześniej wywiózł za gra
nicę te towary, a ilość przywożonych towarów 
nie wskazuje na ich przeznaczenie handlowe, 

3) opakowania z tworzyw sztucznych, wytwarzane 
w całości z następujących surowców: 

a) polietylenu (PE) i polipropylenu (PP) - w części 
odpowiadającej 90% kwoty podatku, obliczone
go według stawek określonych w załącznikach 
nr 1 i 3 do rozporządzenia, 

b) poliwęglanu (PC), polistyrenu (PS), politereftala
nu etylenu (PET) - w części odpowiadającej 
80% kwoty podatku, obliczonego według stawek 
określonych w załącznikach nr 1 i 3 do rozporzą
dzenia, 

4) sprzedaż odzieży futrzanej i innych wyrobów fu
trzarskich wytworzonych z wyprawionych skór 
zwierząt szlachetnych, zakupionych po cenach za
wierających podatek akcyzowy lub od których po
datek ten został zapłacony w urzędzie celnym, 

5) rozlew importowanych wódek gatunkowych, od 
których podatek akcyzowy został zapłacony w urzę
dzie celnym, 

6) sprzedaż spirytusu i wyrobów spirytusowych, po
chodzących z przepadku tych wyrobów, dokony
waną przez uprawnione organy, z przeznaczeniem 
do przerobu na spirytus surowy, rektyfikowany, 
odwodniony i bezpirydynowy , 

7) próby wyrobów spirytusowych i spirytusu, pobie
rane przez organy kontroli, oraz spirytus surowy 
przekazywany przez gorzelnie do prób i analiz w za
kresie potrzeb kontroli produkcji, w ilości nie prze
kraczającej 3 I miesięcznie, 

8) rozlew denaturatu oraz spirytusu skażonego ogól
nym środkiem skażającym AT 80, zakupionych po 
cenach zawierających podatek akcyzowy, 

9) spirytus skażony u nabywcy, jeżeli środek skażają
cy został dodany do spirytusu nabytego po cenach 
zawierających podatek akcyzowy lub od którego 
podatek ten został zapłacony w urzędzie celnym, 

10) sprzedaż spirytusu rektyfikowanego oraz spirytusu, 
o którym mowa w pkt 6, szpitalom, pod warunkiem 
że będzie stosowany wyłącznie: 

a) przy czynnościach leczniczych i do zabiegów de
zynfekcyjnych powierzchni i przedmiotów mają
cych bezpośredni kontakt z pacjentem, 

b) do wytwarzania leków recepturowych w apte
kach szpitalnych, 

11) sprzedaż spirytusu rektyfikowanego technicznego 
(SWW: 2442-4), spirytusu skażonego (SWW : 2444-
-2), z wyjątkiem spirytusu wymienionego w poz. 7 
pkt 1-4 załącznika nr 2 do rozporządzenia, a także 
spirytusu porektyfikacyjnego (SWW : 2449-3) jed
nostkom podporządkowanym Ministrowi Obrony 
Narodowej, Policji, Państwowej Straży Pożarnej, 
Straży Granicznej, jednostkom wojskowym podle
głym ministrowi właściwemu do spraw wewnętrz
nych oraz jednostkom organizacyjnym Urzędu 
Ochrony Państwa, 

12) rozlew piwa zakupionego po cenach zawierających 
podatek akcyzowy lub od którego podatek ten zo
stał zapłacony w urzędzie celnym, 
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13) sprzedaż wyrobów akcyzowych do wolnych obsza
rów celnych umiejscowionych na terenie lotnicze
go, morskiego lub rzecznego przejścia graniczne
go, z przeznaczeniem do odprzedaży podróżnym, 

14) sprzedaż wyrobów winiarskich (SWW: 2471-6) wy
mienionych w poz. 13 pkt 2 załącznika nr 1 do roz
porządzenia, zaliczanych do napojów winopochod
nych i winopodobnych oraz napojów niskoalkoho
lowych, w kwocie odpowiadającej 90,00 zł/ hl, pod 
warunkiem że zostały wyprodukowane z zachowa
niem wymogów określonych wart. 2 pkt 2 lit d), e) 
i f), art. 3 ust. 2 i art. 4 ust. 3 i 4 ustawy z dnia 
29 sierpnia 1997 r. o wyrobie i rozlewie wyrobów 
winiarskich oraz obrocie tymi wyrobami (Dz. U. 
Nr 124, poz. 783). 

2. Zwolnienia od podatku akcyzowego, o których 
mowa w ust. 1 pkt 3, dla opakowań z tworzyw sztucz
nych importowanych stosuje się w przypadku, gdy im
porter przedstawi w urzędzie celnym dokument stwier
dzający, że opakowania te zostały wytworzone z su
rowców wymienionych w ust. 1 pkt 3. 

§ 13. 1. W przypadku sprzedaży paliw silnikowych 
wytwarzanych z komponentów uzyskiwanych z przero
bu ropy naftowej oraz organicznych związków tleno
wych, a także wytwarzanych w drodze mieszania, prze
klasyfikowania produktów naftowych, etylizacji lub po
tasacji benzyn oraz depresacji olejów napędowych, na
leżny podatek akcyzowy obniża się o podatek akcyzo
wy zapłacony przy nabyciu lub imporcie komponen
tów przeznaczonych do wytworzenia tych paliw. 

2. Przepis ust. 1 stosuje się również w przypadku 
sprzedaży olejów napędowych, wytwarzanych z udzia
łem komponentów uzyskiwanych z regeneracji olejów 
przepracowanych, w których udział komponentów 
w produkcie gotowym wynosi minimum 10%, z tym że 
jeżeli różnica między kwotą należnego podatku akcyzo
wego od sprzedaży tych olejów a kwotą podatku akcy
zowego zapłaconego przy nabyciu lub imporcie kom
ponentów przeznaczonych do wytworzenia tych ole
jów stanowi liczbę ujemną, kwota ta zwiększa podatek 
naliczony, o którym mowa wart. 19 ust. 1 i 2 ustawy. 

3. W przypadku gdy podatnik przechowuje paliwa 
silnikowe stanowiące zapasy obowiązkowe w rozumie
niu ustawy wymienionej w § 10 pkt 4, należny podatek 
akcyzowy od sprzedaży wyrobów akcyzowych obniża 
się o podatek akcyzowy zapłacony przy nabyciu lub im
porcie paliw silnikowych przechowywanych jako zapa
sy obowiązkowe, a także o podatek akcyzowy zapłaco
ny przy nabyciu lub imporcie komponentów przezna
czonych do wytworzenia tych paliw; jeśli różnica ta sta
nowi liczbę ujemną, zwiększa ona podatek naliczony, 
o którym mowa wart. 19 ust. 1 i 2 ustawy. 

4. Podatek akcyzowy należny od sprzedaży soli 
(SWW: 1212) obniża się o podatek akcyzowy zawarty 
w cenach zakupu zużytych do jej wytwarzania surow
ców lub podatek akcyzowy zapłacony od importu tych 
surowców. 

5. W przypadku sprzedaży wyrobów wym ien ionych 
w poz. 8 załącznika nr 1 do rozporządzenia, podatek ak-

cyzowy należny od tych wyrobów obniża się o podatek 
akcyzowy zawarty w cenach zakupu zużytych do ich 
wytwarzania materiałów zaliczanych według Systema
tycznego wykazu wyrobów do grupy 1324-4, 1324-5, 
1324-9 lub podatek akcyzowy zapłacony od importu 
tych materiałów. 

6. Podatek akcyzowy należny od sprzedaży wódek 
gatunkowych obniża się o podatek akcyzowy zapłaco
ny od importu napojów alkoholowych otrzymanych 
przez destylację wina z winogron lub wytłoków z wino
gron oraz złożonych preparatów i koncentratów alko
holowych, zakupionych z przeznaczeniem do produkcji 
tych wódek. 

7. W przypadku odprzedaży spirytusu na inny cel, 
niż to określono w zamówieniu, o którym mowa w § 8 
ust. 2, należny podatek akcyzowy pomniejsza się o po
datek akcyzowy zawarty w cenie nabycia spirytusu. 

8. Przepis ust. 7 stosuje się odpowiednio w przy
padku zużycia spirytusu na inny cel, niż to określono 
w zamówieniu. 

9. Podatnicy sprzedający denaturat mogą obniżyć 
należny podatek akcyzowy o podatek zawarty w ce
nach zakupu zużytego do produkcji spirytusu skażone
go ogólnym środkiem skażającym AT 80 lub o podatek 
akcyzowy zapłacony od importu tego spirytusu. 

10. Podatnicy, którzy przed sprzedażą wyrobów wi
niarskich: 

1) dokonują ich rozlewu, 

2) poddają je leżakowaniu, kupażowaniu, czyli mie
szaniu w celu osiągnięcia właściwych efektów bar
wy, smaku i aromatu, dosładzaniu, doprawianiu 
nalewką ziołową, nasycaniu dwutlenkiem węgla, 
podbarwianiu karmelem, doalkoholizowaniu lub 
maderyzacji, tzn. przyśpieszeniu procesu dojrze
wania przez zastosowanie oddziaływania termicz
nego 

- mogą obniżyć podatek akcyzowy należny od sprze
daży tych wyrobów o podatek akcyzowy od wyrobów 
winiarskich zużytych do ich wytworzenia, zawarty 
w cenach zakupu lub zapłacony od ich importu, z za
strzeżeniem ust. 11. 

11. Podatnicy, o których mowa w ust. 10, mogą ob
niżyć należny podatek akcyzowy, jeżeli do faktur doku
mentujących zakup wyrobów winiarskich po cenach 
zawierających podatek akcyzowy dołączone zostało za
świadczenie wystawione przez właściwy urząd skarbo
wy, że sprzedawca nie zalega z płatnością podatku od 
towarów i usług oraz podatku akcyzowego. 

§ 14. 1. Podatnicy importujący wyroby akcyzowe, 
wymienione w poz. 1 załącznika nr 6 do ustawy, z prze
znaczeniem do ich chemicznego przerobu w procesie 
pirolizy, mogą zwiększyć podatek naliczony, o którym 
mowa wart. 19 ust. 1 i 2 ustawy, o kwotę podatku ak
cyzowego zapłaconego od importu tych wyrobów. 
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2. W przypadku gdy podatnik dokonuje sprzedaży 
oleju napędowego armatorom rybołówstwa morskiego, 
według zasad określonych odrębnie przez ministra wła
ściwego do spraw rolnictwa w porozumieniu z mini
strem właściwym do spraw gospodarki morskiej, podat
nik ten może zwiększyć podatek naliczony, o którym mo
wa wart. 19 ust. 1 i 2 ustawy, o kwotę 881,00 zł/1000 I. 

3. Podatnicy nabywający paliwo lotnicze mogą 
zwiększyć podatek naliczony, o którym mowa wart. 19 
ust. 1 i 2 ustawy, o kwotę podatku akcyzowego zawar
tego w cenach zakupu lub o kwotę podatku akcyzowe
go zapłaconego od importu paliw zużytych do napędu 
silników stosowanych w środkach transportu lotnicze
go. 

§ 15. Podatnicy nabywający wyroby wymienione 
w poz. 7 załącznika nr 1 do rozporządzenia, z przezna
czeniem do ich chemicznego przerobu, mogą zwięk
szyć podatek naliczony, o którym mowa wart. 19 ust. 1 
i 2 ustawy, o kwotę podatku akcyzowego zawartego 
w cenach tych wyrobów. 

§ 16. W przypadku zlecenia wykonania wyrobu ak
cyzowego, podatnikiem podatku akcyzowego jest zle
ceniobiorca; jeżeli stawka podatku akcyzowego zosta
ła wyrażona w formie procentowej, zleceniobiorca ob
licza podatek od wartości wyrobu akcyzowego, obli
czonej na podstawie przeciętnych cen stosowanych 
w danej miejscowości lub na danym rynku w dniu wy
konania świadczenia, zmniejszonych o podatek od to
warów i usług . 

§ 17. W przypadku importu towarów w opakowa
niach z tworzyw sztucznych, wymienionych w poz. 34 
załącznika nr 3 do rozporządzenia, podatek akcyzowy 
od tych opakowań jest płacony według zasad i w ter
minach określonych wart. 11 i l1a ustawy. 

§ 18. 1. Podatnikami podatku akcyzowego są rów
nież osoby fizyczne, jednostki organizacyjne nie mają
ce osobowości prawnej oraz osoby prawne: 

1) wytwarzające paliwa silnikowe w drodze mieszania 
lub przeklasyfikowania produktów naftowych, 

2) sprzedające paliwa silnikowe pochodzące z zapa
sów obowiązkowych w rozumieniu ustawy wymie
nionej w § 10 pkt 4, 

3) dokonujące uszlachetniania soli (SWW: 1212) 
w procesach dosuszania, oczyszczania, jodowania 
i wzbogacania, 

4) wykonujące czynności polegające na powiększaniu 
wartości użytkowej wyrobów zaliczanych według 
Systematycznego wykazu wyrobów do grupy 
1324-4, 1324-5, 1324-9, 

5) dokonujące rozlewu wyrobów winiarskich, a także 
podmioty, które poddają te wyroby leżakowaniu, 
kupażowaniu, dosładzaniu, doprawianiu nalewką 
ziołową i nasycaniu dwutlenkiem węgla, podbar
wianiu karmelem, doalkoholizowaniu lub madery
zacji, 

6) posiadające importowane wyroby akcyzowe, od 
których nie pobrano podatku akcyzowego, 

7) dokonujące sprzedaży wyrobów akcyzowych pod
legających opodatkowaniu tym podatkiem, od któ
rych nie zapłacono podatku akcyzowego, 

8) odprzedające nabyty spirytus na inny cel, niż okre
ślono w zamówieniu, 

9) zużywające nabyty spirytus na inny cel, niż określo
no w zamówieniu, 

10) zużywające spirytus własnej produkcji do wytwa
rzania innych towarów, 

11) sprzedające samochód osobowy przed jego pierw
szą rejestracją dokonywaną na terytorium Rzeczy
pospolitej Polskiej. 

2. Obowiązek podatkowy dla podatników, o których 
mowa w ust. 1 pkt 6, powstaje z chwilą nabycia wyro
bów podlegających opodatkowaniu podatkiem akcy
zowym. 

3. W przypadku gdy stawka podatku została wyra
żona w formie procentowej, podatnicy, o których mo
wa w ust. 1 pkt 6, obliczają podatek od wartości wyro
bu akcyzowego, obliczonej na podstawie przeciętnych 
cen stosowanych w danej miejscowości lub na danym 
rynku w dniu nabycia wyrobu. 

4. Przepisów ust. 1 pkt 6 oraz ust. 2 i 3 nie stosuje 
się do osób fizycznych nabywających wyroby akcyzo
we na własne cele konsumpcyjne. 

5. Podatnicy, o których mowa w ust. 1 pkt 11, mo
gą obniżyć należny podatek akcyzowy o podatek akcy
zowy zawarty w cenach zakupu, a także zapłacony od 
importu tych towarów. 

§ 19. W przypadku sprzedaży gazu płynnego służą
cego do napędu pojazdów samochodowych oraz na
pełniania butli turystycznych o masie do 5 kg, podatni
kami podatku akcyzowego są również osoby fizyczne, 
jednostki organizacyjne nie mające osobowości praw
nej oraz osoby prawne dokonujące: 

1) tankowania gazem płynnym pojazdów samocho
dowych, przystosowanych technicznie do zasilania 
tym paliwem, 

2) napełniania gazem płynnym butli turystycznych 
o masie do 5 kg. 

§ 20. 1. W przypadku gdy eksportowany wyrób ak
cyzowy został nabyty po cenach zawierających poda
tek akcyzowy, kwota tego podatku zwiększa u ekspor
tera podatek naliczony, o którym mowa wart. 19 ust. 1 
i 2 ustawy; dotyczy to również podatku akcyzowego za
wartego w cenach surowców i materiałów zużytych do 
wytworzenia wyeksportowanych towarów. 

2. Przepis ust. 1 stosuje się odpowiednio w przy
padku eksportu wyrobu akcyzowego, od którego poda
tek akcyzowy został zapłacony w urzędzie celnym. 
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3. Przepisy ust. 1 i 2 nie dotyczą eksportu wyrobów 
akcyzowych oznaczonych znakami skarbowymi akcy
zy. 

§ 21. 1. W przypadku gdy wyrób akcyzowy jest 
sprzedawany podróżnym na pasażerskich statkach peł
nomorskich, promach pasażersko-samochodowych 

i w samolotach obsługujących linie międzynarodowe, 
kwota podatku akcyzowego zwiększa podatek naliczo
ny, o którym mowa wart. 19 ust. 1 i 2 ustawy. 

2. Przepis ust. 1 stosuje się odpowiednio do wyro
bów akcyzowych, przeznaczonych do konsumpcji 
przez pasażerów statków pełnomorskich, promów pa
sażersko-samochodowych i samolotów obsługujących 
linie międzynarodowe. 

§ 22. 1. Podatnicy płacą podatek akcyzowy za okre
sy miesięczne w terminie do 25 dnia miesiąca następu
jącego po miesiącu, w którym powstał obowiązek po
datkowy, na rachunek właściwego urzędu skarbowe
go, z zastrzeżeniem § 23 i 24. 

2. Przepis ust. 1 nie dotyczy podatku akcyzowego 
płaconego w urzędzie celnym. 

§ 23. 1. Podatnicy wytwarzający wyroby akcyzowe 
określone w poz. 1, 13-15, 17 i 19 załącznika nr 6 do 
ustawy oraz podatnicy, o których mowa w § 18 ust.1 
pkt 5 rozporządzenia, uiszczają podatek akcyzowy: 

1) wstępnie - za okresy dzienne, 

2) za okresy miesięczne. 

2. Wpłaty dzienne, o których mowa w ust. 1 pkt 1, 
są dokonywane przy zastosowaniu procentowej staw
ki obliczonej według następującego wzoru (z dokład
nością do 0,01%): 

stawka % = :s x 100 

gdzie: 

PA - oznacza kwotę podatku akcyzowego z miesiąca 
poprzedzającego ostatni miesiąc rozliczeniowy, 
obliczoną według obowiązujących stawek po
datku akcyzowego, pomniejszoną o kwoty przy
sługujących podatnikowi zwolnień i pomniej
szeń podatku akcyzowego, 

Ws - oznacza wartość sprzedaży wyrobów akcyzo
wych, od których płacony jest podatek akcyzo
wy, nie zawierającą podatku od towarów i usług, 
z miesiąca poprzedzającego ostatni miesiąc roz
liczeniowy; w kwocie tej uwzględnia się również 
wartość wyrobów akcyzowych, które opuściły 
zakład, w którym zostały wyprodukowane, obli
czoną według cen ewidencyjnych. 

3. Podatek za okresy dzienne stanowi iloczyn war
tości sprzedaży w danym dniu wyrobów akcyzowych, 
od których płacony jest podatek akcyzowy, pomniej
szonej o należny podatek od towarów i usług oraz 
stawki procentowej, wynikającej ze wzoru określonego 
w ust. 2. 

4. Wpłaty kwot określonych zgodnie z ust. 3 powin
ny być dokonywane nie później niż do 25 dnia, licząc 
od dnia następującego po dniu opuszczenia przez wy
rób terenu zakładu, w którym został wyprodukowany. 

5. Podatek akcyzowy jest rozliczany ostatecznie za 
okresy miesięczne w terminie do 25 dnia miesiąca na
stępującego po miesiącu, w którym powstał obowią
zek podatkowy w tym podatku, z uwzględnieniem 
wstępnych wpłat dziennych. 

§ 24.1. W okresie dwóch miesięcy kalendarzowych 
od dokonania pierwszej czynności podlegającej opo
datkowaniu, podatnicy podejmujący działalność w za
kresie wytwarzania wyrobów akcyzowych, o których 
mowa w § 23 ust. 1, rozliczają podatek akcyzowy za 
okresy dzienne, w wysokości 80% kwoty należnego po
datku akcyzowego, obliczonej według obowiązujących 
stawek podatku akcyzowego. 

2. Przepis ust. 1 stosuje się odpowiednio w przy
padku wznowienia wytwarzania wyrobów akcyzo
wych, o których mowa w § 23 ust. 1, po przerwie trwa
jącej dłużej niż trzy miesiące. 

§ 25. 1. Wpłaty dzienne, o których mowa w § 23 
ust. 1 pkt 1 i ust. 2, zmniejszane są o kwotę zaliczki na 
podatek akcyzowy, wpłaconej na nabycie banderol po
datkowych stosowanych na podstawie odrębnych 
przepisów; jeżeli kwota zaliczki została zwrócona po
datnikowi przez urząd skarbowy, kwota ta zwiększa po
datek akcyzowy należny za miesiąc, w którym dokona
no zwrotu. 

2. Przepisy ust. 1 stosuje się odpowiednio przy na
byciu banderol legalizacyjnych przez podatników, 
o których mowa w § 18 ust. 1 pkt 5. 

§ 26. 1. Na żądanie nabywcy podatnik podatku ak
cyzowego jest obowiązany określić w fakturze kwotę 
podatku akcyzowego, zawartą w wartości sprzedaży 
towarów wykazanych w tej fakturze. 

2. W przypadku sprzedaży wyrobów winiarskich do 
faktury, w której określono kwotę podatku akcyzowe
go, powinno być dołączone zaświadczenie właściwego 
w sprawach podatku od towarów i usług oraz podatku 
akcyzowego urzędu skarbowego, że sprzedawca nie 
zalega z płatnością podatku akcyzowego oraz podatku 
od towarów i usług. 

3. W przypadku gdy podatnik wystawia fakturę 
przed upływem pierwszego dla tego podatnika termi
nu płatności podatku akcyzowego i podatku od towa
rów i usług, zaświadczenie, o którym mowa w ust. 2, 
może być wydane nie wcześniej niż po dokonaniu za
płaty tych podatków. 

§ 27. W przypadkach określonych w § 5, 13-15 
oraz § 18,20 i 21 podatnik może obniżyć należny poda
tek akcyzowy lub zwiększyć podatek naliczony, o któ
rym mowa wart. 19 ust.1 i 2 ustawy, pod warunkiem 
że posiada dowód, iż zapłacił kwoty podatku akcyzo
wego wynikające z faktur i faktur korygujących, 
a w przypadku dokumentów celnych - kwoty podatku 
akcyzowego wynikające z tych dokumentów. 
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§ 28. 1.W okresie do 31 grudnia 2000 r. zwalnia się 
od podatku akcyzowego sprzedaż: 

1) paliw silnikowych oraz olejów smarowych i specjal
nych wytwarzanych przez rafinerie ropy naftowej, 
do których ropa naftowa dostarczana jest transpor
tem kolejowym lub samochodowym, w części od
powiadającej kwocie 65 zł od każdej tony zakupio
nej do przerobu ropy naftowej, dostarczonej tym 
transportem, 

2) etylin 98, etylin 94 E i innych etylin 94 oraz benzyn 
bezołowiowych z zawartością od 4,5% do 5% alko
holu etylowego, w części odpowiadającej kwocie 
91 zł od każdego 1000 I tych paliw, 

3) paliwa lotniczego oraz paliwa do silników turbo
spalinowych, dokonywaną przez producenta tych 
paliw na zamówienie: 

a) Ministra Obrony Narodowej lub ministra właści
wego do spraw wewnętrznych, 

b) jednostek organizacyjnych Aeroklubu Polskie
go, 

c) Agencji Rezerw Materiałowych na uzupełnienie 
rezerw państwowych, 

d) jednostek organizacyjnych lotnictwa sanitarne
go, 

4) spirytusu, z wyłączeniem spirytusu butelkowanego 
(SWW: 2443-15), na zamówienie Agencji Rynku 
Rolnego. 

2. Zwolnienie, o którym mowa w ust. 1 pkt 3, ma za
stosowanie w przypadku, gdy do zamówienia zostanie 
załączone oświadczenie stwierdzające, że zakupione 
paliwa zostaną zużyte do napędu silników stosowa
nych na statkach powietrznych. 

3. Zwolnienie, o którym mowa w ust. 1 pkt 3, stosu
je się również w przypadku importu paliwa lotniczego 
i paliwa do silników turbospalinowych importowane
go bezpośrednio przez wymienione podmioty lub na 
ich pisemne zamówienie; przepis ust. 2 stosuje się od
powiednio. 

§ 29. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 
1 stycznia 2000 r. 

Minister Finansów: w z. J. Bauc 

Załączniki do rozporządzenia Ministra Finansów 
z dnia 15 grudnia 1999 r. (poz. 1197) 

Załącznik nr 1 

TABELA STAWEK PODATKU AKCYZOWEGO DLA NIEKTÓRYCH WYROBÓW AKCYZOWYCH 
SPRZEDAWANYCH W KRAJU 

Symbol Stawka podatku 

Poz. 
Systematycznego 

Nazwa grupy towarów (towaru) akcyzowego w % 
wykazu wyrobów obrotu lub w zł na 

(SWW) jednostkę wyrobu 

1 2 3 4 

1 024 Produkty naftowe i syntetyczne paliwa płynne: 1) 

1) paliwa silnikowe benzynowe oraz benzyny bazowe 1403,00 zł/1000 I 

wtym: 

a) etylina 94 i benzyna bazowa tej etyliny 1399,00 zł/1000 I 

b) benzyny bezołowiowe 1257,00 zł/1000 I 

c) paliwo lotnicze 1463,00 zł/1000 I 

2) oleje napędowe, 

z wyjątkiem olejów do silników okrętowych 948,00 zł/1000 I 

w tym oleje o zawartości siarki: 

a) powyżej 0,05% do 0,2% włącznie 926,00 zł!1000 I 

b) powyżej 0,005% do 0,05% włącznie 881,00 zł/1000 I 

c) do 0,005% włącznie 850,00 zł/1000 I 

3) paliwa do silników lotniczych turbospalinowych 862,00 zł/1000 I 
4) oleje napędowe, wytwarzane z udziałem komponentów 

uzyskiwanych z regeneracji olejów przepracowanych, 
w których udział komponentów uzyskanych z regeneracji 
zużytych olejów przepracowanych w produkcie gotowym 
wynosi minimum 10 % 418,00 zł/1000 I 




