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ROZPORZÑDZENIE MINISTRA FINANSÓW

z dnia 1 marca 2002 r.

zmieniajàce rozporzàdzenie 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) zarzà-
dza si´, co nast´puje:

§ 1. W rozporzàdzeniu Ministra Finansów z dnia
19 grudnia 2001 r. w sprawie podatku akcyzowego

(Dz. U. Nr 148, poz. 1655 i Nr 156, poz. 1835) wprowa-
dza si´ nast´pujàce zmiany:

1) w § 7 kropk´ zast´puje si´ przecinkiem i dodaje wy-
razy: „z zastrze˝eniem § 7a.”;

2) po § 7 dodaje si´ § 7a w brzmieniu:
„§ 7a. 1. W przypadku sprzeda˝y samochodów

osobowych lub ich importu, dokonywa-
nych po up∏ywie 2 lat kalendarzowych od
ich produkcji, wliczajàc rok produkcji jako
pierwszy rok kalendarzowy, stosuje si´
procentowe stawki podatku akcyzowego
obliczone wed∏ug nast´pujàcego wzoru:

Su = Sn + 12 x (W – 2)
gdzie:
Su — oznacza stawk´ podatku akcyzowe-

go, wyra˝onà w procentach, dla
sprzeda˝y lub importu samochodu

osobowego po up∏ywie 2 lat od jego
produkcji,

Sn — oznacza stawki podatku akcyzowe-
go dla samochodów osobowych,
w zale˝noÊci od pojemnoÊci silnika
tych samochodów, okreÊlone odpo-
wiednio w poz. 4 za∏àcznika nr 1 do
rozporzàdzenia — w przypadku
sprzeda˝y w kraju i w poz. 25 za∏àcz-
nika nr 3 do rozporzàdzenia —
w przypadku importu,

W — oznacza wiek samochodu osobowe-
go wyra˝ony w latach kalendarzo-

wych liczonych poczàwszy od roku
produkcji do roku dokonania sprze-
da˝y w∏àcznie, a w przypadku impor-
tu — liczonych poczàwszy od roku
produkcji do roku dokonania zg∏o-
szenia celnego w∏àcznie.

2. Stawki podatku akcyzowego, obliczone
zgodnie z ust. 1, nie mogà byç wy˝sze ni˝
stawki, o których mowa w art. 37 ust. 1 pkt 4
ustawy.”;

3) w za∏àczniku nr 1 do rozporzàdzenia poz. 4 otrzymu-
je brzmienie:
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„4. 1021, 1022 Samochody osobowe:
1) o pojemnoÊci silnika powy˝ej 2000 cm3 12
2) pozosta∏e 3”

4) w za∏àczniku nr 3 do rozporzàdzenia poz. 25 otrzymuje brzmienie:

„25 ex 8703 Pojazdy samochodowe i inne pojazdy mechaniczne przezna-
czone zasadniczo do przewozu osób (inne ni˝ z pozycji nr 8702), 
w∏àcznie z samochodami osobowo-towarowymi (kombi) oraz 
samochodami wyÊcigowymi:
1) o pojemnoÊci silnika powy˝ej 2000 cm3 13,6
2) pozosta∏e 3,1”

§ 2. W stosunku do pojazdów samochodowych ob-
j´tych procedurà tranzytu przez graniczny urzàd celny
przed dniem wejÊcia w ˝ycie rozporzàdzenia, i przed-
stawionych w wyznaczonym terminie w urz´dzie cel-
nym przeznaczenia, stosuje si´ przepisy dotychczaso-
we.

§ 3. Rozporzàdzenie wchodzi w ˝ycie po up∏ywie
3 dni od dnia og∏oszenia.

Minister Finansów: M. Belka




