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ROZPORZÑDZENIE MINISTRA FINANSÓW

z dnia 1 sierpnia 2002 r.

zmieniajàce rozporzàdzenie w sprawie podatku akcyzowego.

Na podstawie art. 6 ust. 10, 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 akcy-
zowym (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, 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 oraz z 2002 r. 
Nr 19, poz. 185, Nr 41, poz. 365 i Nr 86, poz. 794) zarzà-
dza si´, co nast´puje:
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§ 1. W rozporzàdzeniu Ministra Finansów z dnia
22 marca 2002 r. w sprawie podatku akcyzowego
(Dz. U. Nr 27, poz. 269 i Nr 98, poz. 885) wprowadza si´
nast´pujàce zmiany:

1) w § 2 w ust. 1 w pkt 2 po wyrazach „ w kraju” do-
daje si´ wyrazy „z zastrze˝eniem § 2a”;

2) po § 2 dodaje si´ § 2a w brzmieniu:
„§ 2a. 1. Dla wyrobów, o których mowa w poz. 1

pkt 5, poz. 2 pkt 1, 2 i 6, poz. 3 pkt 4, poz. 4
i 5, poz. 6 pkt 6, poz. 7 pkt 7, poz. 8 
pkt 5, poz. 10 pkt 2 oraz w poz. 11 pkt 6 za-
∏àcznika nr 2 do rozporzàdzenia, stawki
podatku akcyzowego obni˝a si´ do kwoty
4400,00 z∏ za 1 hl 100% spirytusu, pod wa-
runkiem ˝e:
1) przed dniem 1 paêdziernika 2002 r.

w stosunku do tych wyrobów nie po-
wsta∏ obowiàzek podatkowy;

2) ceny sprzeda˝y poszczególnych wyro-
bów zostanà obni˝one o co najmniej
20% w stosunku do Êredniej ceny tych
wyrobów u danego podatnika w lipcu
2002 r. i po obni˝ce nie b´dà podwy˝-
szane przez okres co najmniej 6 miesi´-
cy;

3) podatnik z∏o˝y∏ we w∏aÊciwym urz´dzie
skarbowym informacj´ o stosowanych
w lipcu 2002 r. Êrednich cenach tych wy-
robów.

2. Je˝eli warunki, o których mowa w ust. 1,
nie sà spe∏nione, stosuje si´ stawki podat-
ku akcyzowego okreÊlone w za∏àczniku nr 2
do rozporzàdzenia.”;

3) w § 9 w ust. 4 w pkt 1 w lit. a po wyrazach „do 1 l,”
dodaje si´ wyrazy „do którego dodano czysty fio-
let krystaliczny w iloÊci nie mniejszej ni˝
1,6 mg/l spirytusu,”;

4) w § 15 w ust. 2 po wyrazach „tych paliw” Êrednik
zast´puje si´ kropkà oraz skreÊla si´ wyrazy „je˝e-
li ró˝nica ta stanowi liczb´ ujemnà, zwi´ksza ona
podatek naliczony, o którym mowa w art. 19 ust. 1
i 2 ustawy”;

5) po § 15 dodaje si´ § 15a i 15b w brzmieniu:
„§ 15a. 1. W przypadku gdy ró˝nica podatku, o któ-

rej mowa w § 15 ust. 2, stanowi liczb´
ujemnà, podatnikowi przys∏uguje zwrot
tej kwoty z w∏aÊciwego urz´du skarbo-
wego.

2. Zwrot ró˝nicy podatku nast´puje na
wniosek podatnika.

3. Wniosek, o którym mowa w ust. 2, za-
wiera co najmniej:
1) okreÊlenie kwoty naliczonego w da-

nym miesiàcu rozliczeniowym podat-
ku akcyzowego;

2) okreÊlenie kwoty podatku akcyzowe-
go zawartego w cenach zakupionych
w danym miesiàcu rozliczeniowym
paliw oraz kwot´ tego podatku zap∏a-
conà w urz´dzie celnym od zaimpor-
towanych w tym okresie paliw;

3) okreÊlenie iloÊci paliw przeznaczo-
nych w okresie rozliczeniowym na za-
pasy obowiàzkowe;

4) kwot´ podatku, o której zwrot ubiega
si´ podatnik;

5) wskazanie numeru rachunku banko-
wego, na który ma byç dokonany
zwrot podatku.

4. Do wniosku, o którym mowa w ust. 2,
do∏àcza si´ orygina∏y faktur oraz doku-
mentów celnych, z których wynika kwo-
ta, o której mowa w ust. 3 pkt 2.

5. Wniosek o zwrot ró˝nicy podatku za da-
ny okres rozliczeniowy mo˝e byç z∏o˝o-
ny we w∏aÊciwym urz´dzie skarbowym,
nie wczeÊniej ni˝ po up∏ywie terminu
z∏o˝enia deklaracji podatkowej dla po-
datku akcyzowego za ten okres.

§ 15b. 1. Urzàd skarbowy, rozpatrujàc wniosek
o zwrot ró˝nicy podatku, jest obowiàza-
ny ostemplowaç piecz´cià urz´du oraz
przedziurkowaç ka˝dà faktur´ lub doku-
ment celny do∏àczony do wniosku, w ce-
lu unikni´cia ponownego ich u˝ycia.

2. Urzàd skarbowy wydaje decyzj´ o wyso-
koÊci kwoty zwrotu ró˝nicy podatku i do-
konuje zwrotu tej kwoty w terminie
30 dni od dnia z∏o˝enia wniosku, o któ-
rym mowa w § 15a, na rachunek banko-
wy podatnika.

3. Je˝eli zasadnoÊç zwrotu wymaga dodat-
kowego sprawdzenia, urzàd skarbowy
mo˝e przed∏u˝yç termin, o którym mowa
w ust. 2,  do czasu zakoƒczenia post´po-
wania wyjaÊniajàcego.

4. Po dokonaniu zwrotu ró˝nicy podatku
urzàd skarbowy zwraca podatnikowi
ostemplowane i przedziurkowane faktu-
ry i dokumenty celne.

5. Je˝eli podatnik otrzyma kwoty zwrotu
podatku akcyzowego nienale˝nie, jest
obowiàzany do ich zwrotu wraz z odset-
kami liczonymi jak od zaleg∏oÊci podat-
kowych.”;

6) w za∏àczniku nr 3 w poz. 1, 3—9 oraz 15 w kolumnie
4 wyrazy „6278,00 z∏” zast´puje si´ wyrazami
„4400,00 z∏”.

§ 2. Do wyrobów przemys∏u spirytusowego i dro˝-
d˝owego oraz niektórych innych napojów alkoholo-
wych, które zosta∏y zwrócone producentowi, a obowià-
zek podatkowy w odniesieniu do tych wyrobów po-
wsta∏ przed dniem 1 paêdziernika 2002 r., stosuje si´
stawki podatku akcyzowego okreÊlone w za∏àczniku nr 2
do rozporzàdzenia, o którym mowa w § 1.

§ 3. Rozporzàdzenie wchodzi w ˝ycie po up∏ywie
14 dni od dnia og∏oszenia, z tym ̋ e § 1 pkt 1, 2 i 6 wcho-
dzi w ˝ycie z dniem 1 paêdziernika 2002 r.

Minister Finansów: w z. W. Ciesielski


