
wyrazami „(Dz. U. z 2000 r. Nr 14, poz. 176, Nr 22,
poz. 270, Nr 60, poz. 703, Nr 70, poz. 816, Nr 104,
poz. 1104 i Nr 117, poz. 1228)”,

c) ust. 3—5 otrzymujà brzmienie:

„3. Podatnicy op∏acajàcy, na podstawie odr´b-
nych przepisów, podatek od towarów i us∏ug
mogà w ciàgu roku podatkowego ewiden-
cjonowaç przychody wed∏ug dnia wystawie-
nia faktury. W ostatnim dniu roku podatnicy
sà obowiàzani wpisaç do ewidencji kwoty
przychodów (wed∏ug poszczególnych sta-
wek) odnoszàce si´ do wydanych towarów
lub wykonanych us∏ug do dnia 31 grudnia
danego roku podatkowego, na które zostanà
wystawione faktury w roku nast´pnym, a po
ich wystawieniu wpisaç numery i daty faktur
w ewidencji przychodów za dany rok podat-
kowy w kolumnie «Uwagi» przy ka˝dej pozy-
cji odnoszàcej si´ do danej transakcji. Ewi-
dencjonujàc przychody w roku nast´pnym,
podatnicy nie wykazujà przychodów wynika-
jàcych z faktur odnoszàcych si´ do przycho-
dów z roku poprzedniego.

4. Przepis ust. 3 stosuje si´ odpowiednio w ra-
zie likwidacji dzia∏alnoÊci, zmiany umowy
spó∏ki lub zmiany wspólnika w ciàgu roku
podatkowego, je˝eli podatnik ewidencjono-
wa∏ przychody wed∏ug dnia wystawienia fak-
tury.

5. Zapisy dotyczàce przychodów mogà byç
równie˝ dokonywane na podstawie dzienne-
go zestawienia faktur. Zestawienie to musi
zawieraç co najmniej: dat´, numer zestawie-
nia, numery i daty faktur obj´tych zestawie-
niem oraz ∏àcznà wartoÊç przychodów wyni-
kajàcà z tych faktur z podzia∏em na przycho-
dy obj´te poszczególnymi stawkami rycza∏tu
od przychodów ewidencjonowanych.”,

d) w ust. 7 po wyrazach „poz. 1104” skreÊla si´ wy-
raz „oraz” i po wyrazach „poz. 1076” dodaje si´

przecinek i wyrazy „z 1999 r. Nr 50, poz. 499,
Nr 57, poz. 596 i Nr 95, poz. 1100 oraz z 2000 r.
Nr 68, poz. 805 i Nr 105, poz. 1107”;

3) w § 7:

a) w ust. 1 wyrazy „symbol Klasyfikacji rodzajowej
Êrodków trwa∏ych G∏ównego Urz´du Statystycz-
nego” zast´puje si´ wyrazami „symbol Klasyfi-
kacji Ârodków Trwa∏ych (KÂT) wydanej na pod-
stawie odr´bnych przepisów”,

b) w ust. 2 wyrazy „przepisach w sprawie amorty-
zacji Êrodków trwa∏ych oraz wartoÊci niemate-
rialnych i prawnych, wydanych na podstawie
art. 22 ust. 7 ustawy o podatku dochodowym”
zast´puje si´ wyrazami „art. 22a—22o ustawy
o podatku dochodowym”;

4) w § 8 ust. 1 i 2 otrzymujà brzmienie:

„1. Ksià˝ka zamówieƒ, o której mowa w art. 6
ust. 2 pkt 3 lit. c) ustawy, powinna zawieraç
co najmniej nast´pujàce dane: numer kolej-
ny wpisu, nazw´ i adres p∏atnika, dat´ wysta-
wienia faktury, kwot´ nale˝nà za wykonane
Êwiadczenia, rodzaj Êwiadczenia (sprzeda˝
wyrobów, us∏ug), stawk´ i kwot´ rycza∏tu,
kwot´ pobranej przez p∏atnika sk∏adki na po-
wszechne ubezpieczenie zdrowotne, kwot´
nale˝nego rycza∏tu po odliczeniu sk∏adki na
powszechne ubezpieczenie zdrowotne, kwo-
t´ wyp∏aty netto oraz rodzaj, numer i dat´
dowodu wyp∏aty, podpis osoby upowa˝nio-
nej przez p∏atnika.

2. Zapisów w ksià˝ce zamówieƒ dokonuje p∏at-
nik, o którym mowa w art. 18 ust. 1 ustawy,
ka˝dorazowo przy z∏o˝eniu faktury przez po-
datnika i przy ka˝dej wyp∏acie nale˝noÊci.”

§ 2. Rozporzàdzenie wchodzi w ˝ycie z dniem
1 stycznia 2001 r.

Minister Finansów: J. Bauc
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ROZPORZÑDZENIE MINISTRA FINANSÓW

z dnia 22 grudnia 2000 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) i e), pkt 2 i ust. 4, art. 38 ust. 2 oraz art. 47 usta-
wy z dnia 8 stycznia 1993 r. o podatku od towarów
i us∏ug 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, z 1999 r. Nr 50, poz. 499,
Nr 57, poz. 596 i Nr 95, poz. 1100 oraz z 2000 r. Nr 68,
poz. 805 i Nr 105, poz.1107) zarzàdza si´, co nast´puje:

§ 1. 1. Stawki podatku akcyzowego wymienione
w art. 37 ust. 1 ustawy z dnia 8 stycznia 1993 r. o podat-
ku od towarów i us∏ug 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, z 1999 r. Nr 50,
poz. 499, Nr 57, poz. 596 i Nr 95, poz.1100 oraz z 2000 r.
Nr 68, poz. 805 i Nr 105, poz. 1107), zwanej dalej „usta-
wà”, obni˝a si´, z zastrze˝eniem ust. 2 i 3, do wysoko-
Êci okreÊlonej w: 

1) za∏àczniku nr 1 — dla wyrobów akcyzowych sprze-
dawanych w kraju, z wy∏àczeniem wyrobów wy-
mienionych w poz. 13 i 19 za∏àcznika nr 6 do usta-
wy, 

2) za∏àczniku nr 2 — dla wyrobów przemys∏u spirytu-
sowego i dro˝d˝owego oraz niektórych innych na-
pojów alkoholowych sprzedawanych w kraju, 

3) za∏àczniku nr 3 — dla wyrobów akcyzowych impor-
towanych. 

2. Podatnik, niezale˝nie od podatku akcyzowego
okreÊlonego na podstawie stawki ustalonej w art. 37
ust. 3 pkt 1 lit. e) ustawy, p∏aci podatek od papierosów
produkowanych w kraju oraz importowanych przy za-
stosowaniu stawki kwotowej obni˝onej do wysokoÊci:

1) w okresie od dnia 1 stycznia 2001 r. do dnia 15 stycz-
nia 2001 r. — 42,00 z∏ za 1000 sztuk, 

2) od dnia 16 stycznia 2001 r. — 50,00 z∏ za 1000 sztuk. 

3. Obni˝one stawki podatku akcyzowego w wyso-
koÊci okreÊlonej w: 

1) za∏àczniku nr 4 — obowiàzujà dla niektórych wyro-
bów akcyzowych wymienionych w poz. 1 i dla wy-
robów akcyzowych wymienionych w poz. 13—15
i 18  za∏àcznika nr 1 do rozporzàdzenia, w okresie
od dnia 1 stycznia 2001 r. do dnia 31 sierpnia
2001 r.,

2) za∏àczniku nr 5 — obowiàzujà dla wyrobów akcyzo-
wych wymienionych w za∏àczniku nr 2 do rozporzà-
dzenia w okresie od dnia 1 stycznia 2001 r. do dnia
31 stycznia 2001 r.,

3) za∏àczniku nr 6 — obowiàzujà dla wyrobów akcyzo-
wych wymienionych w poz. 1—9, w poz. 14—15
i poz. 33 za∏àcznika nr 3 do rozporzàdzenia w okre-
sie od dnia 1 stycznia 2001 r. do dnia 31 sierpnia
2001 r.

§ 2. 1. Stawki podatku akcyzowego okreÊlone
w poz. 1 za∏àcznika nr 1 do rozporzàdzenia majà zasto-
sowanie równie˝ do sprzeda˝y paliw silnikowych wy-
twarzanych w kraju w drodze mieszania lub przeklasy-
fikowania produktów naftowych.

2. Stawki podatku akcyzowego okreÊlone w poz. 1
pkt 4 i pkt 9 za∏àcznika nr 1 do rozporzàdzenia dotyczà
podatników spe∏niajàcych ∏àcznie nast´pujàce warunki:

1) wytwarzajàcych paliwa silnikowe z przerobu ropy
naftowej,

2) posiadajàcych zorganizowany w kraju system
zbiórki olejów przepracowanych,

3) posiadajàcych specjalistyczne instalacje umo˝li-
wiajàce prowadzenie procesów oczyszczania ole-
jów przepracowanych, destylacji i mieszania goto-
wych olejów nap´dowych,

4) stosujàcych ciàg technologiczny przerobu olejów
przepracowanych sk∏adajàcy si´ co najmniej z na-
st´pujàcych procesów jednostkowych:

a) odwadniania i filtracji,

b) podgrzewania,

c) destylacji,

d) mieszania,

5) posiadajàcych 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, z 1998 r. Nr 106, poz. 668
i Nr 113, poz. 715, z 1999 r. Nr 101, poz. 1178 oraz
z 2000 r. Nr 12, poz. 136, Nr 22, poz. 272, Nr 89,
poz. 991 i Nr 109, poz. 1157), zwanej dalej „ustawà
o odpadach”.

3. Przez oleje przepracowane, o których mowa
w ust. 2 pkt 2—4 i ust. 6, rozumie si´ oleje pochodzenia
naftowego lub estrowego, które w czasie stosowania
utraci∏y swoje niektóre w∏aÊciwoÊci i nie mogà byç d∏u-
˝ej stosowane w zakresie, do którego by∏y pierwotnie
przeznaczone, okreÊlone jako grupa 13 z wy∏àczeniem
podgrupy 13 04, 13 05 i 13 06 w za∏àczniku nr 1 do roz-
porzàdzenia Ministra Ochrony Ârodowiska, Zasobów
Naturalnych i LeÊnictwa z dnia 24 grudnia 1997 r.
w sprawie klasyfikacji odpadów (Dz. U. Nr 162,
poz. 1135).

4. Warunkiem stosowania przez podatnika stawek
podatku akcyzowego okreÊlonych w poz. 1 pkt 4 i pkt 9
za∏àcznika nr 1 do rozporzàdzenia jest posiadanie do-
wodów zakupu oleju przepracowanego wystawionych
przez wytwarzajàcych odpady w rozumieniu art. 3 pkt 6
ustawy o odpadach.

5. Do faktury VAT lub innego dokumentu potwier-
dzajàcego sprzeda˝ oleju przepracowanego podatni-
kom okreÊlonym w ust. 2 powinny byç do∏àczone do-
wody zakupu oleju przepracowanego wystawione
przez wytwarzajàcych odpady, zawierajàce iloÊç oleju
przepracowanego, oryginalnà pieczàtk´ sprzedawcy,
numer identyfikacji podatkowej, podpis osoby upraw-
nionej do wystawienia tego dowodu oraz oryginalnà
pieczàtk´ tej osoby.

6. Podatnicy, o których mowa w ust. 2, sà obowià-
zani przesy∏aç w∏aÊciwemu urz´dowi skarbowemu za
okresy miesi´czne w terminie do dnia 20 miesiàca na-
st´pujàcego po miesiàcu, w którym powsta∏ obowià-
zek podatkowy, wykazy dowodów zakupu oleju prze-
pracowanego zawierajàce: 

1) nazw´ i numer identyfikacji podatkowej podmiotu
wytwarzajàcego odpady oraz iloÊç sprzedanego
przez ten podmiot oleju przepracowanego, 

2) nazw´ i numer identyfikacji podatkowej sprzedaw-
cy oleju przepracowanego, je˝eli sprzedawcà jest
podmiot prowadzàcy dzia∏alnoÊç w zakresie skupu
tego oleju. 
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7. W przypadku stwierdzenia, ˝e olej przepracowa-
ny zosta∏ nabyty z naruszeniem warunków okreÊlo-
nych w ust. 4—6, podatnicy, o których mowa w ust. 2,
stosujà  odpowiednio stawki podatku akcyzowego
okreÊlone w poz. 1 pkt 2 i pkt 8 za∏àcznika nr 1 do roz-
porzàdzenia.

8. Przepisy § 1 ust. 3 stosuje si´ odpowiednio.

9. Do dnia 1 lutego 2001 r. stawki podatku akcyzo-
wego, o których mowa w ust. 2, stosuje si´ do olejów
nap´dowych i olejów silnikowych wytwarzanych
z udzia∏em komponentów uzyskanych z regeneracji
wszystkich skupionych przed dniem 1 stycznia 2001 r.
olejów przepracowanych, pod warunkiem ˝e zosta∏y
one skupione zgodnie z obowiàzujàcymi przepisami.

§ 3. 1. Wyroby wymienione w poz. 1 pkt 5 za∏àczni-
ka nr 1 do rozporzàdzenia oraz w poz. 14 pkt 3 lit. b) i c)
za∏àcznika nr 3 do rozporzàdzenia podlegajà oznacze-
niu nieusuwalnym znacznikiem.

2. Przez znacznik, o którym mowa w ust. 1, rozumie
si´ substancj´ chemicznà N-etylo-N-[2-(1-izobutoxy-
etoxy)etylo]azobenzeno-4-amina (o nazwie katalogo-
wej Solvent Yellow 124) stosowanà do bezbarwnego
znakowania wymienionych w ust. 1 wyrobów przezna-
czonych na cele opa∏owe.

3. Przez prawid∏owo oznaczony wyrób, o którym
mowa w ust. 1, rozumie si´ wyrób, do którego dodano
znacznik w iloÊci nie mniejszej ni˝ 5,4 mg/kg znakowa-
nego produktu.

§ 4. 1. Je˝eli wyroby, o których mowa w § 3, nie sà
prawid∏owo oznaczone i nie sà zabarwione na czerwo-
no, stosuje si´ dla:

1) wyrobów wymienionych w poz. 1 pkt 5 za∏àcznika
nr 1 do rozporzàdzenia — stawki podatku akcyzo-
wego okreÊlone w poz. 1 pkt 2 za∏àcznika nr 1 do
rozporzàdzenia,

2) wyrobów wymienionych w poz. 14 pkt 3 lit. b) i c)
za∏àcznika nr 3 do rozporzàdzenia — stawki podat-
ku akcyzowego okreÊlone w poz. 14 pkt 3 lit. a)  za-
∏àcznika nr 3 do rozporzàdzenia.

2. Przepis § 1 ust. 3 stosuje si´ odpowiednio.

§ 5. 1. Podatnikami podatku akcyzowego sà rów-
nie˝ osoby fizyczne, jednostki organizacyjne nie majà-
ce osobowoÊci prawnej oraz osoby prawne sprzedajà-
ce lub zu˝ywajàce wyroby, o których mowa w § 3, dla
celów innych ni˝ opa∏owe.

2. Za sprzeda˝ wyrobów, o których mowa w § 3, 
dla celów innych ni˝ opa∏owe, przez podatników, o któ-
rych mowa w ust. 1, uwa˝a si´ równie˝ sprzeda˝ tych
wyrobów na stacjach benzynowych przy u˝yciu od-
mierzaczy paliw ciek∏ych.

3. Obowiàzek podatkowy dla podatników, o których
mowa w ust. 1, powstaje z chwilà sprzeda˝y lub zu˝y-
cia wyrobów wymienionych w poz. 1 pkt 5 za∏àcznika

nr 1 do rozporzàdzenia oraz w poz. 14 pkt 3 lit. b) i c) za-
∏àcznika nr 3 do rozporzàdzenia, dla celów innych ni˝
opa∏owe.

4. Podatnicy, o których mowa w ust. 1, mogà obni-
˝yç nale˝ny podatek akcyzowy o podatek akcyzowy za-
warty w cenach zakupu, a tak˝e zap∏acony od importu
olejów opa∏owych.

5. Przepis § 1 ust. 3 i § 4 ust. 1 stosuje si´ odpowied-
nio.

§ 6. Stawka podatku akcyzowego okreÊlona w
poz. 4 za∏àcznika nr 1 do rozporzàdzenia ma zastoso-
wanie do ka˝dej sprzeda˝y samochodu osobowego
dokonanej przed pierwszà jego rejestracjà na terenie
Rzeczypospolitej Polskiej w trybie okreÊlonym w prze-
pisach ustawy z dnia 20 czerwca 1997r. — Prawo o ru-
chu drogowym (Dz. U. Nr 98, poz. 602, Nr 123, poz. 779
i Nr 160, poz. 1086, z 1998 r. Nr 106, poz. 668 i Nr 133,
poz. 872, z 1999 r. Nr 106, poz. 1216 oraz z 2000 r. Nr 12,
poz. 136, Nr 43, poz. 483 i Nr 53, poz. 649).

§ 7. W przypadku sprzeda˝y tytoniu przeznaczone-
go do sporzàdzania papierosów przez osoby fizyczne
nie prowadzàce dzia∏alnoÊci gospodarczej producent
tego tytoniu stosuje stawk´ podatku akcyzowego
w wysokoÊci 60% wartoÊci obrotu.

§ 8. 1. Stawki podatku akcyzowego dla spirytusu,
ni˝sze od stawki najwy˝szej, i zwolnienia od podatku
akcyzowego, wymienione w za∏àczniku nr 2 i nr 5 do
rozporzàdzenia, oraz zwolnienia, o których mowa
w § 12 ust. 1 pkt 6 i 11, mogà byç stosowane przy sprze-
da˝y nabywcom obj´tym, zgodnie z odr´bnymi przepi-
sami, szczególnym nadzorem podatkowym.

2. Stawki i zwolnienia, o których mowa w ust. 1,
stosuje si´ przy sprzeda˝y spirytusu nabywcom, którzy
przedstawili zamówienie potwierdzone przez w∏aÊciwy
urzàd kontroli skarbowej; urzàd kontroli skarbowej do-
konuje potwierdzenia zamówienia po przedstawieniu
zaÊwiadczenia z w∏aÊciwego urz´du skarbowego, ˝e
nabywca nie zalega z p∏atnoÊcià podatku akcyzowego
oraz podatku od towarów i us∏ug. 

3. Przepis ust. 1 nie dotyczy sprzeda˝y :

1) spirytusu ska˝onego Êrodkiem ska˝ajàcym, na pod-
stawie odr´bnych przepisów:

a) w opakowaniach jednostkowych o pojemnoÊci
do 10 l,

b) odwodnionego, przeznaczonego jako dodatek
do paliw, do którego ponadto dodano inne sub-
stancje w iloÊci nie mniejszej ni˝ 15%,

2) denaturatu,

3) spirytusu posiarczynowego. 

4. ZaÊwiadczenie urz´du skarbowego, o którym
mowa w ust. 2, wa˝ne jest do najbli˝szego terminu za-
p∏aty podatku akcyzowego, okreÊlonego w § 24 ust. 5.
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§ 9. 1. Obowiàzek zap∏aty podatku akcyzowego od
nadmiernych ubytków i zawinionych niedoborów po-
wstaje w przypadku wystàpienia tych ubytków i niedo-
borów w czasie produkcji, magazynowania, przerobu,
zu˝ycia lub przewozu spirytusu i wyrobów spirytuso-
wych (SWW: 244), wyrobów winiarskich (SWW: 247)
oraz piwa (SWW: 2483).

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

1) przed powstaniem obowiàzku podatkowego w po-
datku akcyzowym,

2) w czasie produkcji, magazynowania, przerobu, zu-
˝ycia lub przewozu spirytusu nabytego po cenie
nie zawierajàcej podatku akcyzowego oraz po ce-
nie zawierajàcej podatek akcyzowy w wysokoÊci
ni˝szej od najwy˝szej stawki okreÊlonej dla spirytu-
su w za∏àczniku nr 2 do rozporzàdzenia.

3. Do nadmiernych ubytków i zawinionych niedo-
borów stosuje si´ najwy˝szà stawk´ podatku akcyzo-
wego, ustalonà dla wyrobu akcyzowego wytworzone-
go przez producenta, u którego powsta∏y te ubytki lub
niedobory.

4. Do nadmiernych ubytków i zawinionych niedo-
borów spirytusu stosuje si´ najwy˝szà stawk´ podatku
akcyzowego, z tym ˝e podatek akcyzowy pomniejsza
si´ o podatek akcyzowy zawarty w cenie nabytego spi-
rytusu.

5. Podatek akcyzowy od nadmiernych ubytków wy-
robów winiarskich pomniejsza si´ o podatek akcyzowy
zawarty w cenach zakupu zu˝ytych do ich wytworzenia
wyrobów winiarskich i podatek akcyzowy zap∏acony
od importu tych wyrobów.

6. Przepisy § 1 ust. 3 stosuje si´ odpowiednio. 

§ 10. W przypadku gdy producent:

1) oddaje wyrób akcyzowy w odp∏atne u˝ytkowanie —
obowiàzek podatkowy w podatku akcyzowym po-
wstaje nie póêniej ni˝ w dniu opuszczenia przez wy-
rób terenu zak∏adu, w którym zosta∏ wyprodukowa-
ny,

2) zu˝ywa spirytus w∏asnej produkcji do wytwarzania
innych towarów lub zu˝ywa nabyty spirytus na in-
ny cel, ni˝ okreÊlono w zamówieniu — obowiàzek
podatkowy powstaje nie póêniej ni˝ w dniu przeka-
zania tego spirytusu do produkcji; przepis § 8 ust. 2
stosuje si´ odpowiednio,

3) opakowaƒ z tworzyw sztucznych zu˝ywa je do pa-
kowania (rozlewania) wyrobów gotowych — obo-
wiàzek podatkowy w podatku akcyzowym powsta-
je zgodnie z art. 6 ust. 1 i 4 ustawy,

4) przechowuje paliwa silnikowe stanowiàce zapasy
obowiàzkowe w rozumieniu ustawy z dnia  30 ma-
ja 1996 r. o rezerwach paƒstwowych oraz zapasach
obowiàzkowych  paliw (Dz. U. Nr 90, poz. 404
i Nr 156, poz. 775, z 1997 r. Nr 121, poz. 770 oraz
z 2000 r. Nr 43, poz. 487) poza zak∏adem, w którym

zosta∏y wyprodukowane, obowiàzek podatkowy
w podatku akcyzowym powstaje w dniu opuszcze-
nia pomieszczenia, w którym paliwo jest przecho-
wywane, z wyjàtkiem opuszczenia w celu powrot-
nego przemieszczenia do zak∏adu, w którym zosta-
∏y wyprodukowane w zwiàzku z odÊwie˝eniem za-
pasów obowiàzkowych paliw ciek∏ych.

§ 11. Przy sprzeda˝y i wysy∏ce paliw do silników
przesy∏anych do odbiorcy rurociàgiem za dat´ opusz-
czenia terenu zak∏adu, w którym zosta∏y wyproduko-
wane, przyjmuje si´ dat´ odbioru paliw, potwierdzonà
pisemnym protoko∏em komisyjnego przyj´cia paliwa
przez odbiorc´.

§ 12. 1. Zwalnia si´ od podatku akcyzowego:

1) opakowania z tworzyw sztucznych dla Êrodków far-
maceutycznych i materia∏ów medycznych dopusz-
czonych do obrotu na podstawie art. 5 ust. 1 i 2
ustawy z dnia 10 paêdziernika 1991 r. o Êrodkach
farmaceutycznych, materia∏ach medycznych, apte-
kach, hurtowniach i Inspekcji Farmaceutycznej
(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,  z 1999 r. Nr 70, poz. 778 oraz z 2000 r.
Nr 12, poz. 136, Nr 50, poz. 599 i Nr 96, poz. 1056),

2) import powracajàcych z zagranicy, zwolnionych od
c∏a: 

a) opakowaƒ z tworzyw sztucznych, dokonywany
przez podatnika, który zastosowa∏ te opakowa-
nia do towarów wywiezionych za granic´,

b) pozosta∏ych towarów, je˝eli jest dokonywany
przez podatnika, który wczeÊniej wywióz∏ za gra-
nic´ te towary, a iloÊç przywo˝onych towarów
nie wskazuje na ich przeznaczenie handlowe, 

3) opakowania z tworzyw sztucznych, wytwarzane
w ca∏oÊci z nast´pujàcych surowców:

a) polietylenu (PE) i polipropylenu (PP) — w cz´Êci
odpowiadajàcej 90% kwoty podatku, obliczone-
go wed∏ug stawek okreÊlonych w za∏àcznikach
nr 1 i 3 do rozporzàdzenia,

b) poliw´glanu (PC), polistyrenu (PS), politereftala-
nu etylenu (PET) — w cz´Êci odpowiadajàcej
80% kwoty podatku, obliczonego wed∏ug stawek
okreÊlonych w za∏àcznikach nr 1 i 3 do rozporzà-
dzenia,

4) sprzeda˝ odzie˝y futrzanej i innych wyrobów fu-
trzarskich wytworzonych z wyprawionych skór
zwierzàt szlachetnych, zakupionych po cenach za-
wierajàcych podatek akcyzowy lub od których po-
datek ten zosta∏ zap∏acony w urz´dzie celnym,

5) rozlew importowanych wódek gatunkowych, od
których podatek akcyzowy zosta∏ zap∏acony w urz´-
dzie celnym,

6) sprzeda˝ spirytusu i wyrobów spirytusowych, po-
chodzàcych z przepadku tych wyrobów, dokony-
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wanà 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 upowa˝nione na pod-
stawie odr´bnych przepisów, oraz spirytus surowy
przekazywany przez gorzelnie do prób i analiz w za-
kresie potrzeb kontroli produkcji, w iloÊci nie prze-
kraczajàcej 3 l miesi´cznie, 

8) próby wyrobów tytoniowych (papierosów) prze-
znaczone przez producenta do badaƒ naukowych,
laboratoryjnych lub jakoÊciowych, w iloÊci nie
przekraczajàcej 6000 sztuk papierosów miesi´cz-
nie,

9) rozlew denaturatu oraz spirytusu ska˝onego ogól-
nym Êrodkiem ska˝ajàcym AT 80, zakupionych po
cenach zawierajàcych podatek akcyzowy,

10) spirytus ska˝ony u nabywcy, je˝eli Êrodek ska˝ajà-
cy zosta∏ dodany do spirytusu nabytego po cenach
zawierajàcych podatek akcyzowy, lub od którego
podatek ten zosta∏ zap∏acony w urz´dzie celnym,

11) sprzeda˝ spirytusu rektyfikowanego oraz spirytusu,
o którym mowa w pkt 6, szpitalom, pod warunkiem
˝e b´dzie stosowany wy∏àcznie:

a) przy czynnoÊciach leczniczych i do zabiegów de-
zynfekcyjnych powierzchni i przedmiotów majà-
cych bezpoÊredni kontakt z pacjentem,

b) do wytwarzania leków recepturowych w apte-
kach szpitalnych,

12) sprzeda˝ spirytusu rektyfikowanego technicznego
(SWW: 2442-4), spirytusu ska˝onego (SWW: 2444-2),
z wyjàtkiem spirytusu wymienionego w poz. 7
pkt 1—4 za∏àcznika nr 2 do rozporzàdzenia, a tak˝e
spirytusu porektyfikacyjnego (SWW: 2449-3) jed-
nostkom podporzàdkowanym Ministrowi Obrony
Narodowej, Policji, Paƒstwowej Stra˝y Po˝arnej,
Stra˝y Granicznej, jednostkom wojskowym podle-
g∏ym ministrowi w∏aÊciwemu do spraw wewn´trz-
nych oraz jednostkom organizacyjnym Urz´du
Ochrony Paƒstwa, 

13) rozlew piwa zakupionego po cenach zawierajàcych
podatek akcyzowy lub od którego podatek ten zo-
sta∏ zap∏acony w urz´dzie celnym, 

14) sprzeda˝ wyrobów akcyzowych do wolnych obsza-
rów celnych lub sk∏adów wolnoc∏owych umiejsco-
wionych na terenie lotniczego, morskiego lub
rzecznego przejÊcia granicznego, z przeznaczeniem
do odprzeda˝y podró˝nym,

15) import materia∏ów p´dnych w zbiorniku paliwa
wbudowanym fabrycznie na sta∏e do Êrodka prze-
wozowego, przewo˝onych w pojazdach samocho-
dowych przeznaczonych do dzia∏alnoÊci gospodar-
czej, je˝eli stawka celna na te materia∏y jest zawie-
szona w ca∏oÊci na podstawie odr´bnych przepi-
sów.

2. Zwolnienia od podatku akcyzowego, o których
mowa w ust. 1 pkt 3, dla opakowaƒ z tworzyw sztucz-
nych importowanych stosuje si´ w przypadku, gdy im-
porter przedstawi w urz´dzie celnym dokument stwier-
dzajàcy, ˝e opakowania te zosta∏y wytworzone z su-
rowców wymienionych w ust. 1 pkt 3.

§ 13. 1. W przypadku sprzeda˝y paliw silnikowych
wytwarzanych z komponentów uzyskiwanych z przero-
bu ropy naftowej oraz organicznych zwiàzków tleno-
wych, a tak˝e wytwarzanych w drodze mieszania, prze-
klasyfikowania produktów naftowych, etylizacji lub po-
tasacji benzyn oraz depresacji olejów nap´dowych, na-
le˝ny podatek akcyzowy obni˝a si´ o podatek akcyzo-
wy zap∏acony przy nabyciu lub imporcie komponen-
tów przeznaczonych do wytworzenia tych paliw.

2. Przepis ust. 1 stosuje si´ równie˝ w przypadku
sprzeda˝y olejów nap´dowych, wytwarzanych z udzia-
∏em komponentów uzyskiwanych z regeneracji olejów
przepracowanych, w których udzia∏ komponentów
w produkcie gotowym wynosi minimum 10%, z tym ˝e
je˝eli ró˝nica mi´dzy kwotà nale˝nego podatku akcyzo-
wego od sprzeda˝y tych olejów a kwotà podatku akcy-
zowego zap∏aconego przy nabyciu lub imporcie kom-
ponentów przeznaczonych do wytworzenia tych ole-
jów stanowi liczb´ ujemnà, kwota ta zwi´ksza podatek
naliczony, o którym mowa w art. 19 ust. 1 i 2 ustawy.

3. W przypadku gdy podatnik przechowuje paliwa
silnikowe stanowiàce zapasy obowiàzkowe w rozumie-
niu ustawy wymienionej w § 10 pkt 4, nale˝ny podatek
akcyzowy od sprzeda˝y wyrobów akcyzowych obni˝a
si´ o podatek akcyzowy zap∏acony przy nabyciu lub im-
porcie paliw silnikowych przechowywanych jako zapa-
sy obowiàzkowe, a tak˝e o podatek akcyzowy zap∏aco-
ny przy nabyciu lub imporcie komponentów przezna-
czonych do wytworzenia tych paliw; jeÊli ró˝nica ta sta-
nowi liczb´ ujemnà, zwi´ksza ona podatek naliczony,
o którym mowa w art. 19 ust. 1 i 2 ustawy.

4. Podatek akcyzowy nale˝ny od sprzeda˝y soli
(SWW: 1212) obni˝a si´ o podatek akcyzowy zawarty
w cenach zakupu zu˝ytych do jej wytwarzania surow-
ców lub podatek akcyzowy zap∏acony od importu tych
surowców.

5. W przypadku sprzeda˝y wyrobów wymienionych
w poz. 8 za∏àcznika nr 1 do rozporzàdzenia, podatek ak-
cyzowy nale˝ny od tych wyrobów obni˝a si´ o podatek
akcyzowy zawarty w cenach zakupu zu˝ytych do ich
wytwarzania materia∏ów zaliczanych wed∏ug Systema-
tycznego wykazu wyrobów do grupy 1324-4, 1324-5,
1324-9 lub podatek akcyzowy zap∏acony od importu
tych materia∏ów.

6. Podatek akcyzowy nale˝ny od sprzeda˝y wódek
gatunkowych obni˝a si´ o podatek akcyzowy zap∏aco-
ny od importu napojów alkoholowych otrzymanych
przez destylacj´ wina z winogron lub wyt∏oków z wino-
gron oraz z∏o˝onych preparatów i koncentratów alko-
holowych, zakupionych z przeznaczeniem do produkcji
tych wódek, a w przypadku zakupu w kraju od impor-
tera tych wyrobów — pod warunkiem, ̋ e do faktury za-
kupu b´dzie do∏àczone oÊwiadczenie importera, i˝ po-
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datek akcyzowy nale˝ny od importu tych wyrobów zo-
sta∏ zap∏acony.

7. W przypadku odprzeda˝y spirytusu na inny cel,
ni˝ to okreÊlono w zamówieniu, o którym mowa w § 8
ust. 2, nale˝ny podatek akcyzowy pomniejsza si´ o po-
datek akcyzowy zawarty w cenie nabycia spirytusu.

8. Przepis ust. 7 stosuje si´ odpowiednio w przy-
padku zu˝ycia spirytusu na inny cel, ni˝ to okreÊlono
w zamówieniu.

9. Podatnicy sprzedajàcy denaturat mogà obni˝yç
nale˝ny podatek akcyzowy o podatek zawarty w ce-
nach zakupu zu˝ytego do produkcji spirytusu ska˝one-
go ogólnym Êrodkiem ska˝ajàcym AT 80 lub o podatek
akcyzowy zap∏acony od importu tego spirytusu.

10. Podatnicy, którzy przed sprzeda˝à wyrobów wi-
niarskich:

1) dokonujà ich rozlewu,

2) poddajà je le˝akowaniu, kupa˝owaniu, czyli mie-
szaniu w celu osiàgni´cia w∏aÊciwych efektów bar-
wy, smaku i aromatu, dos∏adzaniu, doprawianiu
nalewkà zio∏owà, nasycaniu dwutlenkiem w´gla,
podbarwianiu karmelem, doalkoholizowaniu lub
maderyzacji, tzn. przyÊpieszeniu procesu dojrze-
wania przez zastosowanie oddzia∏ywania termicz-
nego

— mogà obni˝yç podatek akcyzowy nale˝ny od sprze-
da˝y tych wyrobów o podatek akcyzowy od wyrobów
winiarskich zu˝ytych do ich wytworzenia, zawarty
w cenach zakupu lub zap∏acony od ich importu, z za-
strze˝eniem ust. 11.

11. Podatnicy, o których mowa w ust. 10, mogà ob-
ni˝yç nale˝ny podatek akcyzowy, je˝eli do faktur doku-
mentujàcych zakup wyrobów winiarskich po cenach
zawierajàcych podatek akcyzowy do∏àczone zosta∏o za-
Êwiadczenie wystawione przez w∏aÊciwy urzàd skarbo-
wy, ˝e sprzedawca nie zalega z p∏atnoÊcià podatku od
towarów i us∏ug oraz podatku akcyzowego, z zastrze˝e-
niem § 27 ust. 3. 

12. Podatnicy wytwarzajàcy napoje alkoholowe b´-
dàce mieszaninà piwa i napojów alkoholowych, o któ-
rych mowa w poz. 19 za∏àcznika nr 6 do ustawy, mogà
obni˝yç nale˝ny podatek akcyzowy od sprzeda˝y tych
wyrobów o podatek akcyzowy zawarty w cenie zakupu
piwa lub zap∏acony od importu piwa zu˝ytego do ich
wytworzenia.

§ 14. 1. Podatnicy importujàcy wyroby akcyzowe,
wymienione w poz. 1 za∏àcznika nr 6 do ustawy, z prze-
znaczeniem do ich chemicznego przerobu w procesie
pirolizy, mogà zwi´kszyç podatek naliczony, o którym
mowa w art. 19 ust. 1 i 2 ustawy, o kwot´ podatku ak-
cyzowego zap∏aconego od importu tych wyrobów.

2. W przypadku gdy podatnik dokonuje sprzeda˝y
oleju nap´dowego armatorom rybo∏ówstwa morskie-
go, wed∏ug zasad okreÊlonych odr´bnie przez ministra
w∏aÊciwego do spraw rolnictwa w porozumieniu z mi-

nistrem w∏aÊciwym do spraw gospodarki morskiej, po-
datnik ten mo˝e zwi´kszyç podatek naliczony, o którym
mowa w art. 19 ust. 1 i 2 ustawy, w okresie od 1 stycz-
nia 2001 r. do 31 maja 2001 r. o kwot´ 1 015,00 z∏/1000 l,
a od 1 czerwca 2001 r. o kwot´ 1 076,00 z∏/1000 l.

3. Przepis ust. 2 stosuje si´ w przypadku, gdy w ce-
nach zakupu oleju nap´dowego zawarty by∏ podatek
akcyzowy lub gdy podatek akcyzowy zosta∏ zap∏acony
od importu tych olejów.

4. Podatnicy nabywajàcy paliwo lotnicze mogà
zwi´kszyç podatek naliczony, o którym mowa w art. 19
ust. 1 i 2 ustawy, o kwot´ podatku akcyzowego zawar-
tego w cenach zakupu lub o kwot´ podatku akcyzowe-
go zap∏aconego od importu paliw zu˝ytych do nap´du
silników stosowanych w Êrodkach transportu lotnicze-
go.

5. Podatnicy nabywajàcy benzyn´ lakierniczà,
z przeznaczeniem jej do wykorzystania w celach innych
ni˝ sprzeda˝ i wytwarzanie paliw p∏ynnych i olejów
opa∏owych, mogà zwi´kszyç podatek naliczony, o któ-
rym mowa w art. 19 ust. 1 i 2 ustawy, o kwot´ podatku
akcyzowego zawartego w cenach zakupu lub o kwot´
podatku akcyzowego zap∏aconego od importu tej ben-
zyny.

6. Podatnicy sprzedajàcy olej nap´dowy i opa∏owy
mogà zwi´kszyç podatek naliczony, o którym mowa
w art. 19 ust. 1 i 2 ustawy, o kwot´ podatku akcyzowe-
go zawartego w cenach zakupu lub o kwot´ podatku
akcyzowego zap∏aconego od importu tego oleju,
w przypadku bezpoÊredniej sprzeda˝y oleju z przezna-
czeniem do nap´du silników okr´towych, podmiotom
posiadajàcym Êrodki transportu wodnego, wykonujà-
cym dzia∏alnoÊç gospodarczà w zakresie transportu
morskiego i przybrze˝nego oraz transportu wodnego
Êródlàdowego. 

§ 15. Podatnicy nabywajàcy wyroby wymienione
w poz. 7 za∏àcznika nr 1 do rozporzàdzenia, z przezna-
czeniem do ich chemicznego przerobu, mogà zwi´k-
szyç podatek naliczony, o którym mowa w art. 19 ust. 1
i 2 ustawy, o kwot´ podatku akcyzowego zawartego
w cenach tych wyrobów lub zap∏aconego od importu.

§ 16. 1. Podatnicy, którzy w roku kalendarzowym
poprzedzajàcym rok podatkowy sprzedali:

1) do 20 000 hl piwa — mogà obni˝yç nale˝ny poda-
tek akcyzowy o 11,00 z∏/hl,

2) do 200 000 hl piwa — mogà obni˝yç nale˝ny poda-
tek akcyzowy o 6,00 z∏/hl.

2. Przepis ust. 1 stosuje si´ do podatników:

1) prawnie i ekonomicznie niezale˝nych od innych
przedsi´biorców  wytwarzajàcych piwo,

2) nie wytwarzajàcych piwa na podstawie licencji uzy-
skanych od  innych  przedsi´biorców.

3. Za prawnie i ekonomicznie niezale˝nych przed-
si´biorców, o których mowa w ust. 2 pkt 1, uwa˝a si´
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podmiot, który  nie posiada powiàzaƒ, o których mowa
w art. 17 ust. 2—4 ustawy.

4. Importerzy piwa, którzy przedstawià zaÊwiadcze-
nie w∏adz skarbowych w∏aÊciwych dla zagranicznego
producenta piwa, i˝ piwo pochodzi od producenta
spe∏niajàcego warunki okreÊlone w ust. 1 i 2, mogà
zwróciç si´ do w∏aÊciwego dla importera urz´du skar-
bowego o zwrot podatku akcyzowego w wysokoÊci
stanowiàcej iloczyn iloÊci zaimportowanego  piwa
oraz:

a) kwoty 11,00 z∏/hl — w przypadku, gdy importowa-
ne piwo zosta∏o wyprodukowane przez produ-
centa zagranicznego, którego roczna sprzeda˝ pi-
wa nie przekracza∏a w roku poprzednim 20 000 hl,

b) kwoty 6,00 z∏/hl — w przypadku, gdy importowa-
ne piwo zosta∏o wyprodukowane przez produ-
centa zagranicznego, którego roczna sprzeda˝
piwa nie przekracza∏a w roku poprzednim 
200 000 hl.

5. Warunkiem otrzymania zwrotu, o którym mowa
w ust. 4, jest przedstawienie w urz´dzie skarbowym
w∏aÊciwym dla importera piwa dokumentów odprawy
celnej SAD oraz dowodu wp∏aty nale˝nego podatku ak-
cyzowego od zaimportowanego piwa.

6. Zwrotu, o którym mowa w ust. 4, dokonuje
w drodze decyzji administracyjnej w∏aÊciwy urzàd
skarbowy na wniosek podatnika.

§ 17. W przypadku zlecenia wykonania wyrobu ak-
cyzowego, podatnikiem podatku akcyzowego jest zle-
ceniobiorca; je˝eli stawka podatku akcyzowego zosta-
∏a wyra˝ona w formie procentowej, zleceniobiorca ob-
licza podatek od wartoÊci wyrobu akcyzowego, obli-
czonej na podstawie przeci´tnych cen stosowanych
w danej miejscowoÊci lub na danym rynku w dniu wy-
konania Êwiadczenia, zmniejszonych o podatek od to-
warów i us∏ug.

§ 18. W przypadku importu towarów w opakowa-
niach z tworzyw  sztucznych, wymienionych w poz. 32
za∏àcznika nr 3 do rozporzàdzenia, podatek akcyzowy
od tych opakowaƒ jest p∏acony wed∏ug  zasad i w ter-
minach okreÊlonych w art. 11 i 11a ustawy.

§ 19. 1. Podatnikami podatku akcyzowego sà rów-
nie˝ osoby fizyczne, jednostki organizacyjne nie majà-
ce osobowoÊci prawnej oraz osoby prawne:

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

2) sprzedajàce paliwa silnikowe pochodzàce z zapa-
sów obowiàzkowych w rozumieniu ustawy wymie-
nionej w § 10 pkt 4,  

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

4) wykonujàce czynnoÊci polegajàce na powi´kszaniu
wartoÊci u˝ytkowej wyrobów zaliczanych wed∏ug

Systematycznego wykazu wyrobów do grupy
1324-4, 1324-5, 1324-9, 

5) dokonujàce rozlewu wyrobów winiarskich, a tak˝e
podmioty, które poddajà te wyroby le˝akowaniu,
kupa˝owaniu, dos∏adzaniu, doprawianiu nalewkà
zio∏owà i nasycaniu dwutlenkiem w´gla, podbar-
wianiu karmelem, doalkoholizowaniu lub madery-
zacji,

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

7) dokonujàce sprzeda˝y wyrobów akcyzowych pod-
legajàcych opodatkowaniu tym podatkiem, od któ-
rych nie zap∏acono podatku akcyzowego,

8) odprzedajàce nabyty spirytus na inny cel ni˝ okre-
Êlono w zamówieniu, 

9) zu˝ywajàce nabyty spirytus na inny cel ni˝ okreÊlo-
no w zamówieniu,

10) zu˝ywajàce spirytus w∏asnej produkcji do wytwa-
rzania innych towarów,

11) przerabiajàce, zu˝ywajàce, magazynujàce lub prze-
wo˝àce spirytus nabyty po cenie nie zawierajàcej
podatku akcyzowego oraz po cenie zawierajàcej
podatek w wysokoÊci ni˝szej od najwy˝szej stawki
okreÊlonej dla spirytusu w za∏àczniku nr 2 do roz-
porzàdzenia, u których wystàpi∏y nadmierne ubyt-
ki i zawinione niedobory tego spirytusu,

12) sprzedajàce samochód osobowy przed jego pierw-
szà rejestracjà dokonywanà na terytorium Rzeczy-
pospolitej Polskiej, 

13) zu˝ywajàce spirytus nabyty po cenie nie zawierajà-
cej podatku akcyzowego lub po cenie zawierajàcej
podatek w wysokoÊci ni˝szej od najwy˝szej stawki
okreÊlonej dla spirytusu w za∏àczniku nr 2 do roz-
porzàdzenia, je˝eli w wyniku post´powania podat-
kowego zosta∏o ustalone, i˝ dowody, na podstawie
których uzyska∏y przedmiotowe zwolnienie, okaza-
∏y si´ fa∏szywe.

2. Obowiàzek podatkowy dla podatników, o których
mowa w ust. 1 pkt 6, powstaje z chwilà nabycia wyro-
bów podlegajàcych opodatkowaniu podatkiem akcy-
zowym.

3. W przypadku gdy stawka podatku zosta∏a wyra-
˝ona w formie procentowej, podatnicy, o których mo-
wa w ust. 1 pkt 6, obliczajà  podatek od wartoÊci wyro-
bu akcyzowego, obliczonej na podstawie przeci´tnych
cen stosowanych w danej miejscowoÊci lub na danym
rynku w dniu nabycia wyrobu.

4. Przepisów ust. 1 pkt 6 oraz ust. 2 i 3 nie stosuje
si´ do osób fizycznych nabywajàcych wyroby akcyzo-
we na w∏asne cele konsumpcyjne.

5. Podatnicy, o których mowa w ust. 1 pkt 12, mo-
gà obni˝yç nale˝ny podatek akcyzowy o podatek akcy-
zowy zawarty w cenach zakupu, a tak˝e zap∏acony od
importu tych towarów. 
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§ 20. W przypadku sprzeda˝y gazu p∏ynnego s∏u˝à-
cego do nap´du pojazdów samochodowych oraz na-
pe∏niania butli turystycznych o masie do 5 kg, podatni-
kami podatku akcyzowego sà osoby fizyczne, jednost-
ki organizacyjne nie majàce osobowoÊci prawnej oraz
osoby prawne dokonujàce:

1) tankowania gazem p∏ynnym pojazdów samocho-
dowych, przystosowanych technicznie do zasilania
tym paliwem,

2) nape∏niania gazem p∏ynnym butli turystycznych
o masie do 5 kg.

§ 21. 1. W przypadku gdy eksportowany wyrób ak-
cyzowy zosta∏ nabyty po cenach zawierajàcych poda-
tek akcyzowy, kwota tego podatku zwi´ksza u ekspor-
tera podatek naliczony, o którym mowa w art. 19 ust. 1
i 2 ustawy; dotyczy to równie˝ podatku akcyzowego za-
wartego w cenach surowców i materia∏ów zu˝ytych do
wytworzenia wyeksportowanych towarów.

2. Przepis ust. 1 stosuje si´ odpowiednio w przy-
padku eksportu wyrobu akcyzowego, od którego poda-
tek akcyzowy zosta∏ zap∏acony w urz´dzie celnym.

3. Przepisy ust. 1 i 2 nie dotyczà eksportu wyrobów
akcyzowych oznaczonych znakami skarbowymi akcy-
zy.

§ 22. 1. W przypadku gdy wyrób akcyzowy jest
sprzedawany podró˝nym na pasa˝erskich statkach pe∏-
nomorskich, promach pasa˝ersko-samochodowych
i w samolotach obs∏ugujàcych linie mi´dzynarodowe,
kwota podatku akcyzowego zwi´ksza podatek naliczo-
ny, o którym mowa w art. 19 ust. 1 i 2 ustawy.

2. Przepis ust. 1 stosuje si´ odpowiednio do wyro-
bów akcyzowych, przeznaczonych do konsumpcji
przez pasa˝erów statków pe∏nomorskich, promów pa-
sa˝ersko-samochodowych i samolotów obs∏ugujàcych
linie mi´dzynarodowe.

§ 23. 1. Podatnicy p∏acà podatek akcyzowy za okre-
sy miesi´czne w terminie do 25 dnia miesiàca nast´pu-
jàcego po miesiàcu, w którym powsta∏ obowiàzek po-
datkowy, na rachunek w∏aÊciwego urz´du skarbowe-
go, z zastrze˝eniem § 24 i 25.

2. Przepis ust. 1 nie dotyczy podatku akcyzowego
p∏aconego w urz´dzie celnym. 

§ 24. 1. Podatnicy wytwarzajàcy wyroby akcyzowe
okreÊlone w poz. 1, 13—15, 17 i 19 za∏àcznika nr 6 do
ustawy oraz podatnicy, o których mowa w § 19 ust.1
pkt 5 rozporzàdzenia, uiszczajà podatek akcyzowy:

1) wst´pnie — za okresy dzienne,

2) za okresy miesi´czne.

2. Wp∏aty dzienne, o których mowa w ust. 1 pkt 1,
sà dokonywane przy zastosowaniu procentowej staw-
ki obliczonej wed∏ug nast´pujàcego wzoru (z dok∏ad-
noÊcià do 0,01%):

PAstawka % = —– x 100
Ws

gdzie:

PA  — oznacza kwot´ podatku akcyzowego z miesiàca
poprzedzajàcego ostatni miesiàc rozliczeniowy,
obliczonà wed∏ug obowiàzujàcych stawek po-
datku akcyzowego, pomniejszonà o kwoty przy-
s∏ugujàcych podatnikowi zwolnieƒ i pomniej-
szeƒ podatku akcyzowego, 

Ws — oznacza wartoÊç sprzeda˝y wyrobów akcyzo-
wych, od których p∏acony jest podatek akcyzo-
wy, nie zawierajàcà podatku od towarów i us∏ug,
z miesiàca poprzedzajàcego ostatni miesiàc roz-
liczeniowy. 

3. Podatek za okresy dzienne stanowi iloczyn war-
toÊci wyrobów akcyzowych, od których p∏acony jest
podatek akcyzowy, pomniejszonej o nale˝ny podatek
od towarów i us∏ug, oraz stawki procentowej wynika-
jàcej z wzoru okreÊlonego w ust. 2.

4. Wp∏aty kwot okreÊlonych zgodnie z ust. 3 powin-
ny byç dokonywane nie póêniej ni˝ do 25 dnia, liczàc
od dnia nast´pujàcego po dniu opuszczenia przez wy-
rób terenu zak∏adu, w którym zosta∏ wyprodukowany.

5. Podatek akcyzowy jest rozliczany ostatecznie za
okresy miesi´czne w terminie do 25 dnia miesiàca na-
st´pujàcego po miesiàcu, w którym powsta∏ obowià-
zek podatkowy w tym podatku, z uwzgl´dnieniem
wst´pnych wp∏at dziennych.

§ 25. 1. W okresie dwóch miesi´cy kalendarzowych
od dokonania pierwszej czynnoÊci podlegajàcej opo-
datkowaniu podatnicy podejmujàcy dzia∏alnoÊç w za-
kresie wytwarzania wyrobów akcyzowych, o których
mowa w § 24 ust. 1, rozliczajà podatek akcyzowy za
okresy dzienne, w wysokoÊci 80% kwoty nale˝nego po-
datku akcyzowego obliczonej wed∏ug obowiàzujàcych
stawek podatku akcyzowego.

2. Przepis ust. 1 stosuje si´ odpowiednio w przy-
padku wznowienia wytwarzania wyrobów akcyzo-
wych, o których mowa w § 24 ust. 1, po przerwie trwa-
jàcej d∏u˝ej ni˝ trzy miesiàce.

§ 26. 1. Wp∏aty dzienne, o których mowa w § 24
ust. 1 pkt 1 i ust. 2, zmniejszane sà o kwot´ zaliczki na
podatek akcyzowy, wp∏aconej na nabycie banderol po-
datkowych stosowanych na podstawie odr´bnych
przepisów; je˝eli kwota zaliczki zosta∏a zwrócona po-
datnikowi przez urzàd skarbowy, kwota ta zwi´ksza po-
datek akcyzowy nale˝ny za miesiàc, w którym dokona-
no zwrotu.

2. Przepisy ust. 1 stosuje si´ odpowiednio przy na-
byciu banderol legalizacyjnych przez podatników,
o których mowa w § 19 ust. 1 pkt 5.

§ 27. 1. Na ˝àdanie nabywcy podatnik podatku ak-
cyzowego jest obowiàzany okreÊliç w fakturze kwot´
podatku akcyzowego, zawartà w wartoÊci sprzeda˝y
towarów wykazanych w tej fakturze.
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2. Do faktury sprzeda˝y wyrobów winiarskich,
w której okreÊlono kwot´ podatku akcyzowego, powin-
no byç do∏àczone zaÊwiadczenie w∏aÊciwego w spra-
wach podatku od towarów i us∏ug oraz podatku akcy-
zowego urz´du skarbowego, ˝e sprzedawca nie zalega
z p∏atnoÊcià podatku akcyzowego oraz podatku od to-
warów i us∏ug.

3. Wymóg do∏àczania zaÊwiadczenia, o którym mo-
wa w ust. 2, nie dotyczy sprzeda˝y wyrobów winiar-
skich, dokonywanej w trybie egzekucji, stanowiàcych
w∏asnoÊç d∏u˝nika lub w których posiadanie d∏u˝nik
wszed∏ z naruszeniem prawa.

4. W przypadku gdy podatnik wystawia faktur´
przed up∏ywem pierwszego dla tego podatnika termi-
nu p∏atnoÊci podatku akcyzowego i podatku od towa-
rów i us∏ug, zaÊwiadczenie, o którym mowa w ust. 2,
mo˝e byç wydane nie wczeÊniej ni˝ po dokonaniu za-
p∏aty tych podatków. 

§ 28. W przypadkach okreÊlonych w § 5, § 13—15
oraz § 21 i 22 podatnik mo˝e obni˝yç nale˝ny podatek
akcyzowy lub zwi´kszyç podatek naliczony, o którym
mowa w art. 19 ust.1 i 2 ustawy, pod warunkiem, ̋ e po-
siada dowód, i˝ zap∏aci∏ kwoty podatku akcyzowego,
wynikajàce z faktur i faktur korygujàcych, a w przypad-
ku dokumentów celnych — kwoty podatku akcyzowe-
go, wynikajàce z tych dokumentów. 

§ 29. 1. W okresie do dnia 31 grudnia 2001 r. zwal-
nia si´ od podatku akcyzowego sprzeda˝:

1) produktów naftowych i syntetycznych paliw p∏yn-
nych  wytwarzanych  przez rafinerie ropy naftowej,
do których ropa naftowa dostarczana   jest trans-
portem kolejowym lub samochodowym, w cz´Êci
odpowiadajàcej kwocie 65 z∏ od ka˝dej tony zaku-
pionej do przerobu  ropy naftowej, dostarczonej
tym transportem,

2) etylin 98, etylin 94 E i innych etylin 94 oraz benzyn
bezo∏owiowych z zawartoÊcià od 4,5% do 5% alko-
holu etylowego, w cz´Êci odpowiadajàcej kwocie
91,00 z∏ od ka˝dego 1 000 l tych paliw, 

3) etylin z zawartoÊcià od 8% eteru etylo-tert-butylo-
wego, oraz benzyn bezo∏owiowych z zawartoÊcià
od 2% eteru etylo-tert-butylowego wytwarzanego
z alkoholu etylowego wyprodukowanego w kraju,
w cz´Êci odpowiadajàcej kwocie 91,00 z∏ od ka˝de-
go 1 000 l tych paliw, 

4) paliwa lotniczego oraz paliwa do silników turbo-
spalinowych, dokonywanà przez producenta tych
paliw na zamówienie:
a) Ministra Obrony Narodowej lub ministra w∏aÊci-

wego do spraw wewn´trznych, z przeznacze-
niem na potrzeby lotnictwa,

b) jednostek organizacyjnych Aeroklubu Polskie-
go, z przeznaczeniem na potrzeby tych jedno-
stek, 

c) Agencji Rezerw Materia∏owych na uzupe∏nienie
rezerw paƒstwowych,

d) jednostek organizacyjnych lotnictwa sanitarne-
go, na potrzeby tych jednostek,

5) oleju nap´dowego i opa∏owego, dokonywanà przez
producenta tego paliwa na zamówienie:

a) Polskiego Koncernu Naftowego „Orlen” S.A.,

b) BGM Petrotrade Poland sp. z o.o.,

c) Przedsi´biorstwa Us∏ug Morskich „SHIP-
-SERVICE” S.A.,

d) Porta Baltic Service S.A.,

z przeznaczeniem na zaopatrzenie podmiotów po-
siadajàcych Êrodki transportu morskiego oraz ar-
matorów rybo∏ówstwa morskiego, w celu zu˝ycia
do nap´du silników Êrodków transportu morskiego
lub jednostek rybo∏ówstwa morskiego tych pod-
miotów,

6) oleju nap´dowego do silników okr´towych, doko-
nywanà przez  producenta tego paliwa na zamó-
wienie Agencji Rezerw Materia∏owych, na uzupe∏-
nienie rezerw paƒstwowych, oraz Ministra Obrony
Narodowej z przeznaczeniem na potrzeby mary-
narki wojennej,

7) paliwa lotniczego, paliwa do silników turbospalino-
wych oraz oleju nap´dowego do silników okr´to-
wych, dokonywanà przez Agencj´ Rezerw Materia-
∏owych na zamówienie Ministra Obrony Narodo-
wej lub ministra w∏aÊciwego do spraw  wewn´trz-
nych,

8) spirytusu, z wy∏àczeniem spirytusu butelkowanego
(SW: 2443-15), na zamówienie Agencji Rynku Rol-
nego,

9) benzyn bezo∏owiowych z udzia∏em jako komponen-
tu zeoformatu, w iloÊci nie mniejszej ni˝ 30% w go-
towym produkcie, wytwarzanego w kraju przy  za-
stosowaniu specjalistycznej instalacji zeoformingu
— w cz´Êci odpowiadajàcej 30% stawki podatku ak-
cyzowego dla benzyn bezo∏owiowych. 

2. Zwolnienie, o którym mowa w ust. 1 pkt 4—7, ma
zastosowanie w przypadku, gdy do zamówienia zosta-
nie za∏àczone oÊwiadczenie stwierdzajàce, ˝e zakupio-
ne paliwa zostanà zu˝yte do celów uprawniajàcych za-
stosowanie zwolnienia podatkowego.

3. Zwolnienie, o którym mowa w ust. 1 pkt 4 i 5, sto-
suje si´ równie˝ w przypadku importu paliwa lotnicze-
go, paliwa do silników turbospalinowych, oleju nap´-
dowego i opa∏owego, importowanego bezpoÊrednio
przez wymienione podmioty lub na ich pisemne zamó-
wienie; przepis ust. 2 stosuje si´ odpowiednio. 

§ 30. Traci moc rozporzàdzenie Ministra Finansów
z dnia 15 grudnia 1999 r. w sprawie podatku akcyzowe-
go (Dz. U. Nr 105, poz. 1197 oraz  z 2000 r. Nr 21,
poz. 267, Nr 91, poz. 1012 , Nr 101, poz. 1089 i Nr 113,
poz. 1187).

§ 31. Rozporzàdzenie wchodzi w ˝ycie z dniem
1 stycznia 2001 r.

Minister Finansów: J. Bauc
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Za∏àczniki do rozporzàdzenia Ministra Finansów
z dnia 22 grudnia 2000 r. (poz. 1259)
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