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Na podstawie art. 60 § 3 ustawy z dnia 29 sierpnia
1997 r. — Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz. 926
i Nr 160, poz. 1083, z 1998 r. Nr 106, poz. 668, z 1999 r.
Nr 11, poz. 95 i Nr 92, poz. 1062, z 2000 r. Nr 94,
poz. 1037, Nr 116, poz. 1216, Nr 120, poz. 1268 i Nr 122,
poz. 1315 oraz z 2001 r. Nr 16, poz. 166, Nr 39, poz. 459,
Nr 42, poz. 475, Nr 110, poz. 1189, Nr 125, poz. 1368
i Nr 130, poz. 1452) zarzàdza si´, co nast´puje:

§ 1. W rozporzàdzeniu Ministra Finansów z dnia
15 wrzeÊnia 2001 r. w sprawie okreÊlenia wzoru formu-

larza wp∏aty gotówkowej oraz polecenia przelewu na
rachunek organu podatkowego (Dz. U. Nr 105,
poz. 1146) w za∏àczniku, w cz´Êci „ObjaÊnienia do for-
mularza polecenie przelewu/wp∏ata gotówkowa na ra-
chunek organu podatkowego” wprowadza si´ nast´-
pujàce zmiany:

1) w polu nr 03 w kolumnie „SPOSÓB
WYPE¸NIANIA”  pierwszy przyk∏ad otrzymuje
brzmienie:

1654

ROZPORZÑDZENIE MINISTRA FINANSÓW

z dnia 17 grudnia 2001 r.

zmieniajàce rozporzàdzenie w sprawie okreÊlenia wzoru formularza wp∏aty gotówkowej oraz polecenia prze-
lewu na rachunek organu podatkowego.

2) w polu nr 06 w kolumnie „SPOSÓB WYPE¸NIANIA” pierwszy przyk∏ad otrzymuje brzmienie:

§ 2. Rozporzàdzenie wchodzi w ˝ycie z dniem 1 stycznia 2002 r.

Minister Finansów: M. Belka

1655

ROZPORZÑDZENIE MINISTRA FINANSÓW

z dnia 19 grudnia 2001 r.

w sprawie podatku akcyzowego.

Na podstawie art. 6 ust. 10 pkt 2, art. 32 ust. 5,
art. 36 ust. 5, art. 37 ust. 2, ust. 3 pkt 1 lit. a)—c) i e) oraz
pkt 2, art. 38 ust. 2 oraz art. 47 ustawy 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 i 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, z 2000 r. Nr 68, poz. 805 i Nr 105, poz. 1107
oraz z 2001 r. Nr 12, poz. 92, Nr 39, poz.459, Nr 56,
poz. 580, Nr 63, poz. 639, Nr 80, poz. 858, Nr 90,
poz. 995, Nr 106, poz. 1150 i Nr 122, poz.1324) zarzàdza
si´, co nast´puje:

§ 1. Rozporzàdzenie okreÊla:

1) szczególne momenty powstania obowiàzku podat-
kowego w podatku akcyzowym, 
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2) dane, które powinny zawieraç faktury wystawiane
przez podatników podatku akcyzowego,

3) podstaw´ opodatkowania akcyzà w przypadku, gdy
podatnikami akcyzy sà osoby lub jednostki inne ni˝
okreÊlone w art. 35 ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy z dnia
8 stycznia 1993 r. o podatku od towarów i us∏ug
oraz o podatku akcyzowym, zwanej dalej „usta-
wà”, 

4) obni˝ki stawek akcyzy okreÊlonych w art. 37 ust. 1
ustawy oraz warunki ich stosowania,

5) zwolnienia niektórych wyrobów od akcyzy, 

6) stawk´ kwotowà akcyzy dla papierosów,

7) szczegó∏owe warunki i tryb zwrotu akcyzy w eks-
porcie,

8) okresy i terminy p∏atnoÊci akcyzy oraz tryb jej zap∏a-
ty,

9) niektóre grupy podatników zwolnionych z obowiàz-
ku podatkowego w podatku akcyzowym,

10) podatników uprawnionych do obni˝enia podatku
nale˝nego od towarów i us∏ug lub obni˝enia akcy-
zy o kwot´ akcyzy naliczonà przy nabyciu lub im-
porcie wyrobów akcyzowych oraz warunki i tryb jej
zwrotu,

11) zwolnienia od akcyzy stosowane do dnia 31 grud-
nia 2002 r. oraz szczegó∏owe warunki stosowania
tych zwolnieƒ. 

§ 2. 1. Stawki podatku akcyzowego wymienione
w art. 37 ust. 1 ustawy obni˝a si´, z zastrze˝eniem
ust. 2, do wysokoÊci okreÊlonej w: 

1) za∏àczniku nr 1 do rozporzàdzenia — dla wyrobów
akcyzowych sprzedawanych w kraju, z wy∏àcze-
niem wyrobów wymienionych w poz. 13 i 19 za-
∏àcznika nr 6 do ustawy, 

2) za∏àczniku nr 2 do rozporzàdzenia — dla wyrobów
przemys∏u spirytusowego i dro˝d˝owego oraz nie-
których innych napojów alkoholowych sprzedawa-
nych w kraju, 

3) za∏àczniku nr 3 do rozporzàdzenia — dla wyrobów
akcyzowych importowanych. 

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 akcyzowy od pa-
pierosów produkowanych w kraju oraz importowa-
nych przy zastosowaniu stawki kwotowej obni˝onej do
wysokoÊci:

1) w okresie od dnia 1 stycznia 2002 r. do dnia 15 stycz-
nia 2002 r. — 50,00 z∏ za 1000 sztuk, 

2) od dnia 16 stycznia 2002 r. — 52,00 z∏ za 1000 sztuk.

§ 3. Stawki podatku akcyzowego okreÊlone w poz. 1
za∏àcznika nr 1 do rozporzàdzenia majà równie˝ zasto-
sowanie do sprzeda˝y paliw silnikowych wytwarza-
nych w kraju w drodze mieszania lub przeklasyfikowa-
nia produktów naftowych.

§ 4. 1. Wyroby wymienione w poz. 1 pkt 4 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 i zabarwieniu barwni-
kiem na czerwono, w sposób okreÊlony w ust. 4.

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

3. Przez barwnik, o którym mowa w ust. 1, rozumie
si´ substancj´ o nazwie katalogowej Solvent Red 164
lub Solvent Red 19, stosowanà do barwienia wyrobów
okreÊlonych w ust. 1, przeznaczonych na cele opa∏owe. 

4. Przez prawid∏owo oznaczony i zabarwiony wy-
rób, okreÊlony w ust. 1, rozumie si´ wyrób, do którego
dodano znacznik w iloÊci nie mniejszej ni˝ 4,6 mg/l zna-
kowanego produktu i barwnik Solvent Red 164 w iloÊci
nie mniejszej ni˝ 6,6 mg/l barwionego produktu lub
barwnik Solvent Red 19 w iloÊci nie mniejszej ni˝ 
6,3 mg/l barwionego produktu.

§ 5. Je˝eli wyroby okreÊlone w § 4 ust. 1 nie sà pra-
wid∏owo oznaczone lub nie sà zabarwione na czerwo-
no, lub sà przeznaczone na inne cele ni˝ opa∏owe, lub
nie spe∏niajà warunków wskazanych w § 4 ust. 4, sto-
suje si´ dla wyrobów wymienionych:

1) w poz. 1 pkt 4 za∏àcznika nr 1 do rozporzàdzenia —
stawki podatku akcyzowego okreÊlone w poz. 1
pkt 2 za∏àcznika nr 1 do rozporzàdzenia,

2) w poz. 14 pkt 3 lit. b) i c) za∏àcznika nr 3 do rozpo-
rzàdzenia — stawki podatku akcyzowego okreÊlone
w poz. 14 pkt 3 lit. a) za∏àcznika nr 3 do rozporzà-
dzenia.

§ 6. 1. Podatnik sprzedajàcy wyroby okreÊlone
w § 4 ust. 1 jest obowiàzany w przypadku tej sprze-
da˝y:

1) osobom prawnym, jednostkom organizacyjnym
niemajàcym osobowoÊci prawnej oraz osobom fi-
zycznym prowadzàcym dzia∏alnoÊç gospodarczà
— do uzyskania od nabywcy oÊwiadczenia o prze-
znaczeniu nabywanych wyrobów, uprawniajàcym
do stosowania stawek wymienionych w poz. 1
pkt 4 za∏àcznika nr 1 do rozporzàdzenia; oÊwiadcze-
nie mo˝e byç z∏o˝one w wystawianej fakturze VAT,
a je˝eli jest sk∏adane odr´bnie, powinno zawieraç
dane dotyczàce nabywcy, dat´ z∏o˝enia tego
oÊwiadczenia oraz powinno byç do∏àczone do ko-
pii faktury VAT, 

2) osobom fizycznym nieprowadzàcym dzia∏alnoÊci
gospodarczej — do uzyskania od nabywcy oÊwiad-
czenia stwierdzajàcego, i˝ nabywane wyroby sà
przeznaczone na cele opa∏owe; oÊwiadczenie to
powinno byç do∏àczone do kopii paragonu lub ko-
pii innego dokumentu sprzeda˝y wystawionego
nabywcy.
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2. OÊwiadczenie okreÊlone w ust. 1 pkt 2 powinno
zawieraç co najmniej:

1) imi´ i nazwisko nabywcy,

2) adres zamieszkania nabywcy,

3) okreÊlenie iloÊci nabywanego oleju opa∏owego,

4) okreÊlenie iloÊci posiadanych urzàdzeƒ grzewczych
oraz miejsca (adresu), gdzie znajdujà si´ urzàdze-
nia, je˝eli jest ono inne ni˝ adres wymieniony
w pkt 2,

5) wskazanie rodzaju i typu urzàdzeƒ grzewczych,

6) dat´ i miejsce wystawienia oÊwiadczenia oraz pod-
pis sk∏adajàcego oÊwiadczenie.

3. Importer wyrobów okreÊlonych w § 4 ust. 1 jest
obowiàzany do z∏o˝enia w urz´dzie celnym oÊwiadcze-
nia, ˝e przywo˝one wyroby zostanà przeznaczone na
cele opa∏owe lub b´dà odprzedane z przeznaczeniem
na cele opa∏owe.

4. Podatnik jest obowiàzany do przechowywania
dokumentacji, o której mowa w ust. 1 i 2, w okresie 
5 lat, liczàc od koƒca roku, w którym dokumenty te wy-
stawiono.

5. W przypadku niez∏o˝enia oÊwiadczeƒ, o których
mowa w ust. 1—3, przepisy § 5 stosuje si´ odpowied-
nio.

§ 7. Stawki podatku akcyzowego okreÊlone w poz. 4
za∏àcznika nr 1 do rozporzàdzenia majà zastosowanie
do ka˝dej sprzeda˝y samochodu osobowego dokona-
nej przed pierwszà jego rejestracjà na terenie Rzeczy-
pospolitej Polskiej w trybie okreÊlonym w przepisach
ustawy z dnia 20 czerwca 1997r. — Prawo o ruchu dro-
gowym (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, z 2000 r. Nr 12,
poz. 136, Nr 43, poz. 483 i Nr 53, poz. 649 oraz z 2001 r.
Nr 27, poz. 298, Nr 106, poz. 1149, Nr 110, poz. 1189,
Nr 111, poz. 1194, Nr 123, poz. 1353, Nr 125, poz. 1371,
Nr 129, poz. 1444 i Nr 130, poz. 1452).

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

§ 9. 1. Stawki podatku akcyzowego dla spirytusu,
ni˝sze od stawki najwy˝szej, i zwolnienia od podatku
akcyzowego, wymienione w za∏àczniku nr 2 do rozpo-
rzàdzenia, oraz zwolnienia, o których mowa w § 13
pkt 4 i 9, stosuje si´ przy sprzeda˝y nabywcom obj´-
tym, na podstawie odr´bnych przepisów, 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, z zastrze˝eniem
ust. 3. 

3. W przypadkach uzasadnionych wa˝nym intere-
sem nabywcy lub interesem publicznym urzàd kontro-
li skarbowej mo˝e potwierdziç zamówienie na zakup
spirytusu bez zachowania warunków, o których mowa
w ust. 2, je˝eli nabywca przedstawi zaÊwiadczenie, ˝e
zaleg∏oÊç podatkowa w podatku od towarów i us∏ug
lub w podatku akcyzowym zosta∏a roz∏o˝ona na raty
i raty te sà p∏acone z zachowaniem terminów okreÊlo-
nych w decyzji organu podatkowego.

4. Przepisu ust. 1 nie stosuje si´ do sprzeda˝y:

1) spirytusu ska˝onego Êrodkiem ska˝ajàcym, na pod-
stawie odr´bnych przepisów:
a) w opakowaniach jednostkowych o pojemnoÊci

do 1 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. 

5. ZaÊwiadczenie urz´du skarbowego, o którym
mowa w ust. 2 i 3, jest wa˝ne do najbli˝szego terminu
zap∏aty podatku akcyzowego, okreÊlonego w § 24 ust. 4,
lub terminu zap∏aty kolejnej raty zaleg∏oÊci podatkowej
wynikajàcej z decyzji organu podatkowego. 

§ 10. 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
niezawierajàcej podatku akcyzowego oraz po cenie
zawierajàcej podatek akcyzowy w wysokoÊci ni˝-
szej od najwy˝szej stawki okreÊlonej dla spirytusu
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
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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 lub podatek akcyzowy zap∏acony
od importu tych wyrobów.

§ 11. 1. W przypadku wyrobów okreÊlonych w § 5
obowiàzek podatkowy powstaje dla podatników:

1) sprzedajàcych wyroby akcyzowe, z zastrze˝eniem
pkt 2, z chwilà tej sprzeda˝y dla celów innych ni˝
opa∏owe,

2) sprzedajàcych wyroby akcyzowe na stacjach paliw
przy u˝yciu odmierzaczy paliw ciek∏ych — z dniem
stwierdzenia posiadania wyrobów na cele inne ni˝
opa∏owe,

3) nabywajàcych wyroby akcyzowe, z dniem nabycia
tych wyrobów i przeznaczenia ich nast´pnie na in-
ne cele ni˝ opa∏owe, a je˝eli tego dnia nie mo˝na
ustaliç — z dniem stwierdzenia przez upowa˝niony
organ, ˝e posiadane wyroby nie sà przeznaczone
na cele opa∏owe.

2. Dla podatników, o których mowa w art. 35 ust. 1
pkt 6 ustawy, obowiàzek podatkowy powstaje z chwilà
nabycia wyrobów podlegajàcych opodatkowaniu po-
datkiem akcyzowym.

3. 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 § 9 ust. 2
i 3 stosuje si´ odpowiednio,

3) przechowuje paliwa silnikowe stanowiàce zapasy
obowiàzkowe w rozumieniu ustawy z dnia 30 maja
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, z 2000 r.
Nr 43, poz. 487oraz z 2001 r. Nr 129, poz. 1442), zwa-
nej dalej „ustawà o rezerwach paƒstwowych”, po-
za zak∏adem w którym zosta∏y wyprodukowane —
obowiàzek podatkowy 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 wymianà zapasów
obowiàzkowych paliw ciek∏ych.

§ 12. 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´.

§ 13. Zwalnia si´ od podatku akcyzowego:

1) import powracajàcych z zagranicy towarów zwol-
nionych od c∏a, je˝eli jest dokonywany przez podat-
nika, który wczeÊniej wywióz∏ za granic´ te towary,
a iloÊç przywo˝onych towarów nie wskazuje na ich
przeznaczenie handlowe, 

2) 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,

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

4) sprzeda˝ spirytusu i wyrobów spirytusowych, po-
chodzàcych z przepadku tych wyrobów, dokony-
wanà przez uprawnione organy, z przeznaczeniem
do przerobu na spirytus surowy, rektyfikowany,
odwodniony i bezpirydynowy, 

5) 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 nieprze-
kraczajàcej 3 l miesi´cznie, 

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

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

8) 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, 

9) sprzeda˝ spirytusu rektyfikowanego oraz spirytu-
su, o którym mowa w pkt 4, szpitalom, pod warun-
kiem ˝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,

10) 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-
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g∏ym ministrowi w∏aÊciwemu do spraw wewn´trz-
nych oraz jednostkom organizacyjnym Urz´du
Ochrony Paƒstwa, 

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

12) 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,

13) 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.

§ 14. 1. Zwalnia si´ z obowiàzku podatkowego
w podatku akcyzowym podatników b´dàcych sprze-
dawcami wyrobów akcyzowych, z wyjàtkiem podmio-
tów sprzedajàcych:

1) wyroby okreÊlone w § 5, dla celów innych ni˝ opa-
∏owe, przy czym za sprzeda˝ dla celów innych ni˝
opa∏owe uwa˝a si´ równie˝ sprzeda˝ tych wyro-
bów na stacjach paliw przy u˝yciu odmierzaczy pa-
liw ciek∏ych, 

2) paliwa silnikowe, które zosta∏y przez nich wytwo-
rzone w drodze mieszania lub przeklasyfikowania
produktów naftowych,

3) paliwa silnikowe pochodzàce z zapasów obowiàz-
kowych w rozumieniu ustawy o rezerwach paƒ-
stwowych,

4) wyroby akcyzowe podlegajàce opodatkowaniu tym
podatkiem, od których nie zap∏acono podatku ak-
cyzowego,

5) samochody osobowe przed ich pierwszà rejestracjà
dokonywanà na terytorium Rzeczypospolitej Pol-
skiej,

6) gaz p∏ynny — w cz´Êci, w której jest on tankowany
do pojazdów samochodowych przystosowanych
technicznie do zasilania tym paliwem,

7) sól (SWW: 1212), je˝eli przed sprzeda˝à podatnik
dokona∏ jej uszlachetniania w procesach dosusza-
nia, oczyszczania, jodowania i wzbogacania,

8) wyroby zaliczane wed∏ug Systematycznego wyka-
zu wyrobów do grupy 1324-4, 1324-5 i 1324-9, je˝e-
li przed sprzeda˝à podatnik dokona∏ czynnoÊci po-
legajàcych na powi´kszaniu ich wartoÊci u˝ytko-
wej, 

9) wyroby winiarskie, je˝eli przed sprzeda˝à podatnik
podda∏ je czynnoÊciom le˝akowania, kupa˝owania,
dos∏adzania, doprawiania nalewkà zio∏owà i nasy-
cania dwutlenkiem w´gla, podbarwiania karme-
lem, doalkoholizowania lub maderyzacji bàdê je˝eli
dokona∏ tylko ich rozlewu, 

10) spirytus zakupiony po cenie niezawierajàcej podat-
ku akcyzowego oraz po cenie zawierajàcej podatek
w wysokoÊci ni˝szej od najwy˝szej stawki okreÊlo-
nej dla spirytusu w za∏àczniku nr 2 do rozporzàdze-
nia, je˝eli sprzeda˝ jest dokonywana na inny cel ni˝
by∏ okreÊlony przy zakupie tego spirytusu.

2. Zwalnia si´ z obowiàzku w podatku akcyzowym
równie˝ podatników:

1) nabywajàcych wyroby akcyzowe, od których nie
pobrano podatku  akcyzowego lub pobrano w kwo-
cie ni˝szej ni˝ nale˝na, z wyjàtkiem nabywców zu-
˝ywajàcych:
a) nabyty spirytus na cel inny ni˝ okreÊlono w za-

mówieniu,
b) spirytus nabyty po cenie niezawierajàcej podat-

ku akcyzowego lub po cenie zawierajàcej poda-
tek w wysokoÊci ni˝szej od najwy˝szej stawki
okreÊlonej dla spirytusu w za∏àczniku nr 2 do
rozporzàdzenia, je˝eli w wyniku post´powania
podatkowego ustalono, i˝ dowody, na podsta-
wie których podmioty te uzyska∏y zwolnienie,
okaza∏y si´ fa∏szywe,

c) olej opa∏owy na cel inny ni˝ opa∏owy,

2) Êwiadczàcych us∏ugi w zakresie wyrobów akcyzo-
wych, z wyjàtkiem us∏ug polegajàcych na wykona-
niu wyrobu akcyzowego w ramach umowy o dzie-
∏o lub jakiejkolwiek innej umowy,

3) o których mowa w art. 35 ust. 1 pkt 6 ustawy, je˝eli
sà osobami fizycznymi, nieprowadzàcymi dzia∏al-
noÊci gospodarczej, a posiadane przez nich wyro-
by akcyzowe sà przeznaczone na w∏asne cele kon-
sumpcyjne,

4) b´dàcych producentami lub importerami gazu
p∏ynnego, s∏u˝àcego do tankowania pojazdów sa-
mochodowych, przystosowanych technicznie do
zasilania tym paliwem, z wyjàtkiem podmiotów,
o których mowa w ust. 1 pkt 6,

5) b´dàcych producentami wyrobów akcyzowych,
w cz´Êci, w jakiej wyroby te sà wytwarzane przez
inne podmioty na zlecenie producenta.

§ 15. W przypadku gdy stawka podatku akcyzo-
wego zosta∏a wyra˝ona w formie procentowej, na-
le˝ny podatek akcyzowy jest obliczany przez podat-
ników:

1) o których mowa w art. 35 ust. 1 pkt 6 ustawy, od
wartoÊci wyrobu akcyzowego, obliczonej na pod-
stawie przeci´tnych cen stosowanych w danej
miejscowoÊci lub na danym rynku w dniu nabycia
wyrobu, zmniejszonych o podatek od towarów
i us∏ug,

2) o których mowa w § 14 ust. 2 pkt 2, od wartoÊci wy-
robu akcyzowego, obliczonej na podstawie prze-
ci´tnych cen stosowanych w danej miejscowoÊci
lub na danym rynku w dniu powstania obowiàzku
podatkowego, zmniejszonych o podatek od towa-
rów i us∏ug. 
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§ 16. 1. W przypadku sprzeda˝y, o której mowa
w § 11 ust. 1 pkt 2, podstawà opodatkowania jest iloÊç
wyrobu akcyzowego, która mo˝e byç przechowywana
w zbiorniku pod∏àczonym do odmierzacza paliw cie-
k∏ych.

2. Podatnicy sprzedajàcy lub zu˝ywajàcy wyroby
okreÊlone w § 5, dla celów innych ni˝ opa∏owe, mogà
obni˝yç nale˝ny podatek akcyzowy o podatek akcyzo-
wy zawarty w cenach zakupu, a tak˝e zap∏acony od im-
portu olejów opa∏owych lub nap´dowych, o których
mowa w poz. 14 pkt 3 lit. b) i c) za∏àcznika nr 3 do roz-
porzàdzenia.

3. Podatnicy, o których mowa w § 14 ust. 1 pkt 5,
mogà obni˝yç nale˝ny podatek akcyzowy o podatek ak-
cyzowy zawarty w cenach zakupu samochodów oso-
bowych, a tak˝e zap∏acony od importu tych wyrobów.

§ 17. 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. W przypadku gdy podatnik przechowuje paliwa
silnikowe stanowiàce zapasy obowiàzkowe w rozumie-
niu ustawy o rezerwach paƒstwowych, nale˝ny poda-
tek akcyzowy od sprzeda˝y wyrobów akcyzowych ob-
ni˝a si´ o podatek akcyzowy zap∏acony przy nabyciu
lub imporcie paliw silnikowych przechowywanych ja-
ko zapasy obowiàzkowe, a tak˝e o podatek akcyzowy
zap∏acony przy nabyciu lub imporcie komponentów
przeznaczonych do wytworzenia tych paliw; je˝eli ró˝-
nica ta stanowi liczb´ ujemnà, zwi´ksza ona podatek
naliczony, o którym mowa w art. 19 ust. 1 i 2 ustawy.

3. 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.

4. 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
i 1324-9 lub podatek akcyzowy zap∏acony od importu
tych materia∏ów.

5. 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-
datek akcyzowy nale˝ny od importu tych wyrobów zo-
sta∏ zap∏acony. 

6. W przypadku odprzeda˝y spirytusu na inny cel,
ni˝ to okreÊlono w zamówieniu, o którym mowa w § 9
ust. 2, nale˝ny podatek akcyzowy pomniejsza si´ o po-
datek akcyzowy zawarty w cenie nabycia spirytusu.

7. Przepis ust. 6 stosuje si´ odpowiednio w przy-
padku zu˝ycia spirytusu na inny cel, ni˝ to okreÊlono
w zamówieniu.

8. 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.

9. 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, czyli przyspieszeniu 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. 10.

10. Podatnicy, o których mowa w ust. 9, mogà ob-
ni˝yç nale˝ny podatek akcyzowy, je˝eli do faktur doku-
mentujàcych zakup wyrobów winiarskich po cenach
zawierajàcych podatek akcyzowy zosta∏o do∏àczone 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 § 26 ust. 3. 

11. Podatnicy wytwarzajàcy napoje alkoholowe b´-
dàce mieszaninà piwa i napojów bezalkoholowych,
o których 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.

12. Przepis ust. 8 stosuje si´ odpowiednio w przy-
padku zu˝ycia spirytusu w∏asnej produkcji, od którego
zap∏acono nale˝ny podatek akcyzowy.

13. Przepis ust.11 stosuje si´ odpowiednio w przy-
padku zu˝ycia piwa w∏asnej produkcji, od którego za-
p∏acono nale˝ny podatek akcyzowy.



Dziennik Ustaw Nr 148 — 11849 — Poz. 1655

§ 18. 1. Podatnicy importujàcy wyroby akcyzowe,
wymienione w poz. 1 za∏àcznika nr 6 do ustawy,
z przeznaczeniem do ich chemicznego przerobu
w procesie pirolizy, mogà zwi´kszyç podatek naliczo-
ny, o którym mowa w art. 19 ust. 1 i 2 ustawy, o kwo-
t´ podatku akcyzowego zap∏aconego od importu tych
wyrobów.

2. W przypadku gdy podatnik dokonuje sprzeda˝y
oleju nap´dowego armatorom rybo∏ówstwa mor-
skiego, wed∏ug zasad ustalonych odr´bnie przez mi-
nistra w∏aÊciwego do spraw rolnictwa w porozumie-
niu z ministrem w∏aÊciwym do spraw gospodarki
morskiej, podatnik ten mo˝e zwi´kszyç podatek nali-
czony, o którym mowa w art. 19 ust. 1 i 2 ustawy,
o kwot´ 1 104,00 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 (SWW:
1051, 1053 i 1054), wykonujàcym dzia∏alnoÊç gospo-
darczà w zakresie transportu morskiego i przybrze˝ne-
go oraz transportu wodnego Êródlàdowego. 

§ 19. 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.

§ 20. 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 16,00 z∏/hl,

2) do 40 000 hl piwa — mogà obni˝yç nale˝ny poda-
tek akcyzowy o 9,00 z∏/hl,

3) do 100 000 hl piwa — mogà obni˝yç nale˝ny poda-
tek akcyzowy o 7,00 z∏/hl,

4) 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) niewytwarzajàcych 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´
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:

1) kwoty 16,00 z∏/hl — w przypadku gdy importowane
piwo zosta∏o wyprodukowane przez producenta
zagranicznego, którego roczna sprzeda˝ piwa nie
przekracza∏a w roku poprzednim 20 000 hl,

2) kwoty 9,00 z∏/hl — w przypadku gdy importowane
piwo zosta∏o wyprodukowane przez producenta
zagranicznego, którego roczna sprzeda˝ piwa nie
przekracza∏a w roku poprzednim 40 000 hl,

3) kwoty 7,00 z∏/hl — w przypadku gdy importowane
piwo zosta∏o wyprodukowane przez producenta
zagranicznego, którego roczna sprzeda˝ piwa nie
przekracza∏a w roku poprzednim 100 000 hl,

4) kwoty 6,00 z∏/hl — w przypadku gdy importowane
piwo zosta∏o wyprodukowane przez producenta
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.

§ 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.
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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 akcyzy.

§ 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.

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 § 14 ust. 1
pkt 9, uiszczajà podatek akcyzowy:

1) wst´pnie — za okresy dzienne,

2) za okresy miesi´czne.

2. Podatek za okresy dzienne stanowi kwot´ podat-
ku akcyzowego nale˝nego w dniu powstania obowiàz-
ku podatkowego, obliczonà wed∏ug obowiàzujàcych
stawek. 

3. Wp∏aty kwot okreÊlonych zgodnie z ust. 2 powin-
ny byç dokonywane nie póêniej ni˝ 25 dnia po dniu,
w którym powsta∏ obowiàzek podatkowy.

4. 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. Wp∏aty dzienne, o których mowa w § 24
ust. 1 pkt 1 i ust. 2, zmniejszane sà:

1) o kwot´ zaliczki na podatek akcyzowy, wp∏aconej na
nabycie banderol podatkowych stosowanych na
podstawie odr´bnych przepisów,

2) o kwoty przys∏ugujàcych podatnikowi zwolnieƒ
i pomniejszeƒ podatku akcyzowego.

2. Przepisy ust. 1 pkt 1 stosuje si´ odpowiednio przy
nabyciu banderol legalizacyjnych przez podatników,
o których mowa w § 14 ust. 1 pkt 9.

3. Zmniejszenie wp∏at dziennych, o którym mowa
w ust. 1 pkt 1, mo˝e byç dokonane nie wczeÊniej ni˝ na-
st´pnego dnia po naniesieniu banderol na dany wyrób
zgodnie z odr´bnymi przepisami.

§ 26. 1. Na ˝àdanie nabywcy podatnik podatku ak-
cyzowego, który nie zosta∏ zwolniony z obowiàzku po-
datkowego w tym podatku, jest obowiàzany okreÊliç
w fakturze kwot´ podatku akcyzowego zawartà
w wartoÊci sprzeda˝y towarów wykazanych w tej fak-
turze.

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, wskazujàce, ˝e sprze-
dawca nie zalega z p∏atnoÊcià podatku akcyzowego
oraz podatku od towarów 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. 

§ 27. W przypadkach okreÊlonych w § 14 ust. 1 pkt 1
i ust. 2 pkt 1 lit. c), § 17—19 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 posiada dowód, i˝ zap∏aci∏
kwoty podatku akcyzowego wynikajàce z faktur i faktur
korygujàcych, a w przypadku dokumentów celnych —
kwoty podatku akcyzowego wynikajàce z tych doku-
mentów. 

§ 28. 1. W okresie do dnia 31 grudnia 2002 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 jest dostarczana wy∏àcz-
nie transportem kolejowym lub samochodowym,
w cz´Êci odpowiadajàcej kwocie 120,00 z∏ od ka˝-
dej tony zakupionej do przerobu ropy naftowej, do-
starczonej 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 1000 l tych paliw, 

3) etylin z zawartoÊcià od 8% eteru etylo-tert-butylo-
wego oraz benzyn bezo∏owiowych z zawartoÊcià
od 3 % eteru etylo-tert-butylowego wytwarzanego
z alkoholu etylowego wyprodukowanego w kraju,
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w cz´Êci odpowiadajàcej kwocie 61,00 z∏ od ka˝de-
go 1000 l tych paliw, 

4) paliwa lotniczego oraz paliwa do silników lotni-
czych turbospalinowych, dokonywanà przez pro-
ducenta tych paliw na zamówienie:
a) Ministra Obrony Narodowej lub ministra w∏aÊci-

wego do spraw wewn´trznych — z przeznacze-
niem dla potrzeb lotnictwa,

b) jednostek organizacyjnych Aeroklubu Polskiego
— z przeznaczeniem dla potrzeb tych jednostek, 

c) Agencji Rezerw Materia∏owych — na uzupe∏nie-
nie rezerw paƒstwowych,

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

e) Centralnego OÊrodka Lotniczego Zwiàzku Har-
cerstwa Polskiego — z przeznaczeniem na szko-
lenie lotnicze m∏odzie˝y, wykonywane na zlece-
nie Ministra Obrony Narodowej lub ministra
w∏aÊciwego do spraw wewn´trznych, 

5) oleju nap´dowego i opa∏owego dokonywanà przez
producenta tego paliwa na zamówienie podmio-
tów wyznaczonych przez ministra w∏aÊciwego do
spraw rolnictwa w porozumieniu z ministrem w∏a-
Êciwym do spraw gospodarki morskiej w wytycz-
nych dla okr´gowych inspektorów rybo∏ówstwa
morskiego w sprawie zasad sprzeda˝y oleju nap´-
dowego armatorom rybo∏ówstwa morskiego —
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, Ministra Obrony Na-
rodowej z przeznaczeniem dla potrzeb marynarki
wojennej oraz ministra w∏aÊciwego do spraw we-
wn´trznych z przeznaczeniem na potrzeby techniki
morskiej,

7) paliwa lotniczego, paliwa do silników lotniczych
turbospalinowych oraz oleju nap´dowego do silni-
ków okr´towych dokonywanà przez Agencj´ Re-
zerw Materia∏owych na zamówienie Ministra
Obrony Narodowej lub ministra w∏aÊciwego do
spraw wewn´trznych,

8) spirytusu, z wy∏àczeniem spirytusu butelkowanego
(SWW: 2443-15), na zamówienie Agencji Rynku
Rolnego,

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 do∏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 lotniczych turbospalinowych,
oleju nap´dowego i opa∏owego, importowanego bez-
poÊrednio przez wymienione podmioty lub na ich pi-
semne zamówienie; przepis ust. 2 stosuje si´ odpo-
wiednio. 

§ 29. 1. W okresie do dnia 31 stycznia 2002 r. obni-
˝a si´: 

1) stawki podatku akcyzowego okreÊlone dla wyro-
bów wymienionych w poz. 1 pkt 2 za∏àcznika nr 1
do rozporzàdzenia:
a) o 400,00 z∏/1000 l — dla olejów nap´dowych wy-

tworzonych z udzia∏em komponentów uzyski-
wanych w procesach regeneracji olejów prze-
pracowanych, w których udzia∏ komponentów
uzyskiwanych z regeneracji olejów przepraco-
wanych w produkcie gotowym wynosi mini-
mum 10 %,

b) o 180,00 z∏/1000 l — dla olejów nap´dowych wy-
twarzanych z udzia∏em komponentów uzyskiwa-
nych w wyniku stosowania technologii innych
ni˝ regeneracja olejów przepracowanych, w któ-
rych udzia∏ komponentów uzyskanych z przero-
bu olejów przepracowanych w produkcie goto-
wym wynosi minimum 10%,

2) do 5% stawk´ podatku akcyzowego okreÊlonà dla
wyrobów wymienionych w poz. 1 pkt 7 za∏àcznika
nr 1 do rozporzàdzenia, w przypadku gdy wyroby
te sà wytworzone z udzia∏em komponentów uzy-
skiwanych z regeneracji olejów przepracowanych,
w których udzia∏ komponentów z regeneracji
w produkcie gotowym stanowi minimum 10%.

2. Przepis ust. 1 pkt 1 stosuje si´ do podatników sto-
sujàcych specjalistyczne instalacje umo˝liwiajàce pro-
wadzenie regeneracji olejów przepracowanych okre-
Êlonej jako ka˝dy proces, w którym oleje bazowe mo-
gà byç produkowane przez rafinowanie olejów prze-
pracowanych, a w szczególnoÊci przez usuni´cie zanie-
czyszczeƒ, produktów utleniania i dodatków zawartych
w tych olejach, przy czym udzia∏ uzyskanego w proce-
sie regeneracji oleju bazowego, b´dàcego komponen-
tem s∏u˝àcym do wytwarzania olejów smarowych, nie
mo˝e byç ni˝szy ni˝ 30%.

3. Przepis ust. 1 pkt 2 stosuje si´ do podatników wy-
twarzajàcych oleje nap´dowe z udzia∏em komponen-
tów pochodzàcych z przerobu olejów przepracowa-
nych w procesach innych ni˝ regeneracja, stosujàcych
ciàg technologiczny przerobu olejów przepracowa-
nych sk∏adajàcy si´ co najmniej z nast´pujàcych proce-
sów jednostkowych: 

1) odwadniania i filtracji, 

2) podgrzewania, 
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3) destylacji, 

4) mieszania.

4. Przepisy ust. 1—3 stosuje si´ do podmiotów
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 zezwolenie na odbiór i wykorzysta-
nie odpadów niebezpiecznych, uzyskane zgodnie
z odr´bnymi przepisami. 

5. Stawki podatku akcyzowego, o których mowa
w ust. 1, stosuje si´ do olejów nap´dowych i olejów sil-
nikowych wytworzonych z udzia∏em komponentów
uzyskanych z przetworzenia olejów przepracowanych
skupionych przed dniem 1 stycznia 2002 r. oraz w przy-
padku, gdy zosta∏y one skupione zgodnie z przepisami
obowiàzujàcymi przed tà datà.

§ 30. 1. Do dnia 31 marca 2002 r. nie stosuje si´
przepisów § 4 ust. 2—4. 

2. W terminie okreÊlonym w ust. 1 wyroby wymie-
nione w poz. 1 pkt 4 za∏àcznika nr 1 do rozporzàdzenia
oraz w poz. 14 pkt 3 lit. b) i c) za∏àcznika nr 3 do rozpo-
rzàdzenia podlegajà znakowaniu substancjà chemicz-
nà N-etylo-N-[2-(1-izobutoxyetoxy)etylo]azobenzeno-
-4-aminà (o nazwie katalogowej Solvent Yellow 124)
przez jej dodanie w iloÊci nie mniejszej ni˝ 5,4 mg/kg
znakowanego wyrobu oraz zabarwieniu na czerwono.

§ 31. Traci moc rozporzàdzenie Ministra Finansów
z dnia 22 grudnia 2000 r. w sprawie podatku akcyzowe-
go (Dz. U. Nr 119, poz. 1259 oraz z 2001 r. Nr 29,
poz. 324, Nr 126, poz. 1388 i Nr 135, poz. 1520).

§ 32. Rozporzàdzenie wchodzi w ˝ycie z dniem
1 stycznia 2002 r., z wyjàtkiem § 6, który wchodzi w ˝y-
cie z dniem 1 lutego 2002 r.

Minister Finansów: M. Belka



Dziennik Ustaw Nr 148 — 11853 — Poz. 1655

Za∏àczniki do rozporzàdzenia Ministra Fi-
nansów z dnia 19 grudnia 2001 r. 
(poz. 1655)

Za∏àcznik nr 1
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Za∏àcznik nr 2
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Za∏àcznik nr 3
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