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ROZPORZÑDZENIE MINISTRA FINANSÓW
z dnia 17 grudnia 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 akcyzowym (Dz. U. Nr 11, poz. 50, z póên. zm.1)) zarzàdza si´,
co nast´puje:
§ 1. W rozporzàdzeniu Ministra Finansów z dnia
22 marca 2002 r. w sprawie podatku akcyzowego
(Dz. U. Nr 27, poz. 269, Nr 98, poz. 885 i Nr 125,
poz. 1065) wprowadza si´ nast´pujàce zmiany:
1) w § 2 ust. 2 otrzymuje brzmienie:
„2. Podatnik, niezale˝nie od podatku akcyzowego
okreÊlonego na podstawie stawki ustalonej
w art. 37 ust. 3 pkt 1 lit. e) ustawy, wp∏aca podatek akcyzowy od papierosów produkowanych w kraju oraz importowanych przy zastosowaniu stawki kwotowej obni˝onej do wysokoÊci:
1) w okresie od dnia 1 stycznia 2003 r. do dnia
15 stycznia 2003 r. — 52,00 z∏ za 1000 sztuk,
2) od dnia 16 stycznia 2003 r. — 57,00 z∏ za
1000 sztuk.”;
2) w § 2a:
a) w ust. 1 zdanie wst´pne otrzymuje brzmienie:
„Dla wyrobów, o których mowa w poz. 1, poz. 2
pkt 3, poz. 5 pkt 4, poz. 6 pkt 4, poz. 7, poz. 8
pkt 6, poz. 9 pkt 5, poz. 10 pkt 3 i poz. 11 pkt 4 za∏àcznika nr 2 do rozporzàdzenia, stawki podatku akcyzowego obni˝a si´ do kwoty 4 400 z∏/1 hl
100% spirytusu, pod warunkiem ˝e:”,
b) dodaje si´ ust. 3 w brzmieniu:
„3. Od dnia 1 stycznia 2003 r. stawk´ podatku akcyzowego, o której mowa w ust. 1, stosuje
si´ równie˝:
1) do napojów alkoholowych destylowanych
(PKWiU 15.91) oraz alkoholu etylowego
(PKWiU 15.92), wytworzonych przez pod———————
1)

Zmiany wymienionej ustawy zosta∏y og∏oszone w Dz. U.
z 1993 r. 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 2000r. 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,
Nr 86, poz. 794, Nr 153, poz. 1272, Nr 169, poz. 1387
i Nr 213, poz.1800 i 1803.

mioty, które rozpocz´∏y dzia∏alnoÊç po
dniu 31 lipca 2002 r.,
2) do napojów alkoholowych destylowanych
(PKWiU 15.91), których produkcj´ rozpocz´to po dniu 31 lipca 2002 r.”;
3) w § 3 wyrazy „w poz. 1” zast´puje si´ wyrazami
„w poz. 11”;
4) w § 4:
a) w ust. 1 wyrazy „w poz. 1 pkt 4” zast´puje si´
wyrazami „w poz. 12”,
b) ust. 3 i 4 otrzymujà brzmienie:
„3. Przez barwnik, o którym mowa w ust. 1, rozumie si´ substancj´ typu Solvent Red 164
lub typu Solvent Red 19, stosowanà do barwienia wyrobów okreÊlonych w ust. 1 przeznaczonych na cele opa∏owe.
4. Przez prawid∏owo oznaczony i zabarwiony
wyrób, okreÊlony w ust. 1, rozumie si´ wyrób, do którego dodano znacznik w iloÊci nie
mniejszej ni˝ 6,0 mg/l znakowanego produktu i barwnik typu Solvent Red 164 w iloÊci nie
mniejszej ni˝ 6,6 mg/l barwionego produktu
lub barwnik typu Solvent Red 19 w iloÊci nie
mniejszej ni˝ 6,3 mg/l barwionego produktu.”;
5) w § 5 pkt 1 otrzymuje brzmienie:
„1) w poz. 12 za∏àcznika nr 1 do rozporzàdzenia —
stawki
podatku
akcyzowego
okreÊlone
w poz. 11 pkt 5 za∏àcznika nr 1 do rozporzàdzenia,”;
6) w § 7 w ust. 1 i 2 wyrazy „ w poz. 4” zast´puje si´
wyrazami „w poz. 22”;
7) uchyla si´ § 8;
8) w § 9:
a) ust. 1 otrzymuje brzmienie:
„1. Stawki podatku akcyzowego dla alkoholu
etylowego, zwanego dalej „spirytusem”, oraz
dla z∏o˝onych preparatów alkoholowych przeznaczonych do wytwarzania napojów alkoholowych destylowanych, ni˝sze od stawki najwy˝szej, i zwolnienia od podatku akcyzowego, wymienione w za∏àczniku nr 2 do rozporzàdzenia, oraz zwolnienia, o których mowa
w § 11 pkt 4 i 9, stosuje si´ przy sprzeda˝y nabywcom obj´tym na podstawie odr´bnych
przepisów, szczególnym nadzorem podatkowym.”,
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nym Ministrowi Obrony Narodowej, Policji,
Paƒstwowej Stra˝y Po˝arnej, Stra˝y Granicznej, jednostkom wojskowym podleg∏ym ministrowi w∏aÊciwemu do spraw wewn´trznych oraz jednostkom organizacyjnym Agencji Bezpieczeƒstwa Wewn´trznego oraz Agencji Wywiadu,”;

b) w ust. 2 skreÊla si´ wyraz „spirytusu” ,
c) w ust. 3 wyrazy „zakup spirytusu” zast´puje si´
wyrazami „zakup wyrobów wymienionych
w ust. 1,”;
9) w § 10:
a) ust. 1 otrzymuje brzmienie:
„1. Obowiàzek zap∏aty podatku akcyzowego od
nadmiernych ubytków i zawinionych niedoborów powstaje w przypadku wystàpienia
tych ubytków i niedoborów w czasie produkcji, magazynowania, przerobu, zu˝ycia lub
przewozu napojów alkoholowych destylowanych (PKWiU 15.91), alkoholu etylowego
(PKWiU 15.92), win gronowych (PKWiU
15.93), napojów fermentowanych (np. jab∏ecznik, wino z gruszek, miód pitny), pozosta∏ych — mieszanych napojów zawierajàcych alkohol (PKWiU 15.94), wermutów i innych win ze Êwie˝ych winogron przyprawionych roÊlinami lub substancjami aromatycznymi (PKWiU 15.95) oraz piwa s∏odowego
(PKWiU 15.96.1).”,
b) ust. 5 otrzymuje brzmienie:
„5. Podatek akcyzowy od nadmiernych ubytków
win gronowych, napojów fermentowanych,
wermutów — pomniejsza si´ o podatek akcyzowy zawarty w cenach zakupu wyrobów
zu˝ytych do ich wytworzenia, lub podatek akcyzowy zap∏acony od importu tych wyrobów, z wyjàtkiem podatku akcyzowego od
wyrobów sklasyfikowanych do grupy
PKWiU 15.92.”;
10) w § 11:
a) w pkt 4 i 5 wyrazy „wyrobów spirytusowych” zast´puje si´ wyrazami „napojów alkoholowych
destylowanych”,
b) pkt 7 i 8 otrzymujà brzmienie:
„7) sprzeda˝ w opakowaniach jednostkowych
o pojemnoÊci do 1 l denaturatu oraz alkoholu etylowego i pozosta∏ych alkoholi ska˝onych, zakupionych po cenach zawierajàcych
podatek akcyzowy,
8) alkohol etylowy i pozosta∏e alkohole ska˝one
u nabywcy, je˝eli Êrodek ska˝ajàcy zosta∏ dodany do alkoholu nabytego po cenach zawierajàcych podatek akcyzowy, lub od którego podatek akcyzowy zosta∏ zap∏acony
w urz´dzie celnym,”,
c) pkt 10 otrzymuje brzmienie:
„10) sprzeda˝ spirytusu rektyfikowanego technicznego (PKWiU 15.92.11-00.24), alkoholu
etylowego i innych alkoholi ska˝onych
o dowolnej mocy (PKWiU 15.92.12), z wyjàtkiem wyrobów wymienionych w poz. 9
pkt 1 i 7 oraz w poz. 10 pkt 1 za∏àcznika nr 2
do rozporzàdzenia, a tak˝e spirytusu porektyfikacyjnego jednostkom podporzàdkowa-

d) uchyla si´ pkt 13;
11) w § 12:
a) w ust. 1:
— w pkt 7 wyrazy „(SWW: 1212)” zast´puje si´
wyrazami „(PKWiU 14.40)”,
— pkt 8 i 9 otrzymujà brzmienie:
„8) wyroby wymienione w poz. 14—20 za∏àcznika nr 1 do rozporzàdzenia, je˝eli przed
sprzeda˝à podatnik dokona∏ czynnoÊci polegajàcych na powi´kszeniu ich wartoÊci
u˝ytkowej,
9) wina gronowe, napoje fermentowane
i wermuty, je˝eli przed sprzeda˝à podatnik
podda∏ je czynnoÊciom le˝akowania, kupa˝owania, dos∏adzania, doprawiania nalewkà zio∏owà i nasycania dwutlenkiem
w´gla, barwienia, doalkoholizowania lub
maderyzacji, bàdê je˝eli dokona∏ tylko ich
rozlewu,”,
b) w ust. 2 po pkt 4 dodaje si´ pkt 4a w brzmieniu:
„4a) b´dàcych producentami olejów nap´dowych Êrednich — komponentów paliwowych do nap´du silników z zap∏onem samoczynnym, gdzie indziej niesklasyfikowanych (PKWiU 23.20.15-00.90) w cz´Êci, w jakiej te oleje zosta∏y przemieszczone poza
teren zak∏adu, w którym zosta∏y wyprodukowane, w celu wykonania us∏ugi obni˝enia zawartoÊci siarki,”;
12) w § 15:
a) w ust. 3 wyrazy „(SWW: 1212)” zast´puje si´ wyrazami „(PKWiU 14.40)”,
b) ust. 4 otrzymuje brzmienie:
„4. W przypadku sprzeda˝y wyrobów wymienionych w poz. 14—20 za∏àcznika nr 1 do rozporzàdzenia podatek akcyzowy nale˝ny od tych
wyrobów obni˝a si´ o podatek akcyzowy zawarty w cenach zakupu wyrobów zu˝ytych
do ich wytworzenia, lub o podatek akcyzowy
zap∏acony od importu tych wyrobów, z wyjàtkiem podatku akcyzowego od wyrobów
sklasyfikowanych do grupy PKWiU 15.92.”,
c) ust. 8 i 9 otrzymujà brzmienie:
„8. Podatnicy sprzedajàcy denaturat mogà obni˝yç nale˝ny podatek akcyzowy o podatek akcyzowy zawarty w cenach zakupu zu˝ytego
do jego produkcji alkoholu etylowego lub innych alkoholi ska˝onych lub o podatek akcyzowy zap∏acony od importu tych alkoholi.
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9. Podatnicy, którzy przed sprzeda˝à wyrobów
wymienionych w poz. 2–4 za∏àcznika nr 1 do
rozporzàdzenia:
1) dokonujà ich rozlewu,
2) poddajà je le˝akowaniu, kupa˝owaniu,
czyli mieszaniu w celu osiàgni´cia w∏aÊciwych efektów barwy, smaku i aromatu,
dos∏adzaniu, doprawianiu nalewkà zio∏owà, nasycaniu dwutlenkiem w´gla, barwieniu, doalkoholizowaniu lub maderyzacji, czyli przyÊpieszeniu procesu dojrzewania przez zastosowanie oddzia∏ywania termicznego
— mogà obni˝yç podatek akcyzowy nale˝ny
od sprzeda˝y tych wyrobów o podatek akcyzowy od wyrobów wymienionych w poz. 2—4
za∏àcznika nr 1 do rozporzàdzenia, zu˝ytych
do ich wytworzenia, zawarty w cenach zakupu lub zap∏acony od ich importu, z zastrze˝eniem ust. 10.”,
d) w ust. 10 wyrazy „wyrobów winiarskich” zast´puje si´ wyrazami „wyrobów wymienionych w poz. 2—4 za∏àcznika nr 1 do rozporzàdzenia”;
13) w § 16:
a) w ust. 2 wyrazy „1104,00 z∏/1000 l” zast´puje si´
wyrazami „1129,00 z∏/1000 l”,
b) w ust. 5 wyrazy „benzyn´ lakierniczà” zast´puje
si´ wyrazami „benzyn´ specjalnà”,
c) w ust. 6 wyrazy „(SWW: 1051, 1052, 1053 i 1054)”
zast´puje si´ wyrazami „(PKWiU 35.11.2,
35.11.3, 35.11.4, 35.11.5)”;
14) w § 17 wyrazy „poz. 7” zast´puje si´ wyrazami
„poz. 1”;
15) w § 18:
a) ust. 1 otrzymuje brzmienie :
„1. Podatnicy, którzy w roku kalendarzowym poprzedzajàcym rok podatkowy sprzedali:
1) do 20.000 hl piwa — mogà obni˝yç nale˝ny podatek akcyzowy o 20,00 z∏/hl,
2) do 70.000 hl piwa — mogà obni˝yç nale˝ny podatek akcyzowy o 10,00 z∏/hl,
3) do 150.000 hl piwa — mogà obni˝yç nale˝ny podatek akcyzowy o 8,00 z∏/hl,
4) do 200.000 hl piwa — mogà obni˝yç nale˝ny podatek akcyzowy o 6,00 z∏/hl.”,
b) ust. 4 otrzymuje brzmienie:
„4. Importerzy piwa, którzy przedstawià zaÊwiadczenie 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 skarbowego o zwrot podatku akcyzowego w wysokoÊci stanowiàcej iloczyn iloÊci zaimportowanego piwa oraz:
1) kwoty 20,00 z∏/hl — w przypadku, gdy importowane piwo zosta∏o wyprodukowane

Poz. 1829
przez producenta zagranicznego, którego
roczna sprzeda˝ piwa nie przekracza∏a
w roku poprzednim 20.000 hl,
2) kwoty 10,00 z∏/hl — w przypadku, gdy importowane piwo zosta∏o wyprodukowane
przez producenta zagranicznego, którego
roczna sprzeda˝ piwa nie przekracza∏a
w roku poprzednim 70.000 hl,
3) kwoty 8,00 z∏/hl — w przypadku, gdy importowane piwo zosta∏o wyprodukowane
przez producenta zagranicznego, którego
roczna sprzeda˝ piwa nie przekracza∏a
w roku poprzednim 150.000 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.”;

16) po § 21 dodaje si´ § 21a w brzmieniu:
„§ 21a. 1. Podatnicy sprzedajàcy gaz p∏ynny, który
jest tankowany do pojazdów samochodowych przystosowanych technicznie
do zasilania tym paliwem, sk∏adajà wraz
z deklaracjà podatkowà dla podatku akcyzowego oÊwiadczenie o stanie licznika
sumujàcego sprzeda˝ gazu p∏ynnego
w danym miesiàcu.
2. OÊwiadczenie, o którym mowa w ust. 1,
powinno zawieraç:
1) numery fabryczne posiadanych liczników sumujàcych sprzeda˝ gazu p∏ynnego,
2) wskazanie stanu danego licznika
o okreÊlonym numerze fabrycznym
na pierwszy i ostatni dzieƒ danego
miesiàca rozliczeniowego.”;
17) w § 24 w ust. 2 i 3 wyrazy „wyrobów winiarskich”
zast´puje si´ wyrazami „wyrobów wymienionych
w poz. 2—4 za∏àcznika nr 1 do rozporzàdzenia,”;
18) w § 26:
a) w ust. 1:
— w zdaniu wst´pnym wyrazy „do dnia 31 grudnia 2002 r.” zast´puje si´ wyrazami „do dnia
31 grudnia 2003 r.”,
— w pkt 1 wyrazy „produktów naftowych i syntetycznych paliw p∏ynnych” zast´puje si´ wyrazami „produktów rafinacji ropy naftowej”,
— w pkt 2 wyrazy „etylin 98, etylin 94 E i innych
etylin 94 oraz benzyn bezo∏owiowych” zast´puje si´ wyrazami „benzyn silnikowych etylizowanych i nieetylizowanych z etanolem”,
— pkt 3 otrzymuje brzmienie:
„3) benzyn silnikowych etylizowanych z zawartoÊcià od 8% eteru etylo-tert-butylowego, oraz benzyn silnikowych nieetylizowanych z zawartoÊcià od 5% eteru etylo-tert-butylowego wytwarzanego z alkoholu etylowego wyprodukowanego w kraju,
w cz´Êci odpowiadajàcej kwocie 61,00 z∏
od ka˝dego 1000 l tych paliw,”,
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— w pkt 4 wyrazy „paliwa lotniczego oraz paliwa do silników lotniczych turbospalinowych”
zast´puje si´ wyrazami „benzyny silnikowej
lotniczej do silników t∏okowych oraz paliwa
do silników odrzutowych,”,
— w pkt 5 wyrazy „wyznaczonych przez ministra
w∏aÊciwego do spraw rolnictwa w porozumieniu z ministrem w∏aÊciwym do spraw gospodarki morskiej w wytycznych dla okr´gowych inspektorów rybo∏ówstwa morskiego”
zast´puje si´ wyrazami „wymienionych w odr´bnych przepisach,”,
— w pkt 7 wyrazy „paliwa lotniczego, paliwa do
silników lotniczych turbospalinowych” zast´puje si´ wyrazami „benzyny silnikowej lotniczej do silników t∏okowych, paliwa do silników odrzutowych,”,
— pkt 8 otrzymuje brzmienie:
„8) spirytusu, z wy∏àczeniem spirytusu rektyfikowanego w opakowaniach jednostkowych (PKWiU 15.92.11-00.21, 15.92.11-00.22, 15.92.11-00.23) na zamówienie
Agencji Rynku Rolnego,”,
— po pkt 8 dodaje si´ pkt 8a i 8b w brzmieniu:
„8a) olejów nap´dowych wytworzonych
z udzia∏em minimum 10% komponentu
uzyskanego w wyniku przerobu odpadów z tworzyw sztucznych na specjalistycznych instalacjach do katalitycznego
przerobu tych tworzyw, w cz´Êci odpo„1

2

14

ex 2710
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wiadajàcej kwocie 300 z∏ od ka˝dego
1000 l tych paliw,
8b) benzyn silnikowych etylizowanych i nieetylizowanych wytworzonych z udzia∏em
minimum 5% komponentu uzyskanego
w wyniku przerobu odpadów z tworzyw
sztucznych na specjalistycznych instalacjach do katalitycznego przerobu tych
tworzyw, w cz´Êci odpowiadajàcej kwocie 180 z∏ od ka˝dego 1000 l tych paliw.”,
— pkt 9 otrzymuje brzmienie:
„9) benzyn nieetylizowanych z udzia∏em jako
komponentu zeoformatu, w iloÊci nie
mniejszej ni˝ 30% w gotowym produkcie,
wytwarzanego w kraju przy zastosowaniu
specjalistycznej instalacji zeoformingu —
w cz´Êci odpowiadajàcej 10% stawki podatku akcyzowego dla benzyn nieetylizowanych, pod warunkiem niestosowania
zwolnieƒ, o których mowa w pkt 2 i 3.”,

b) w ust. 3 wyrazy „ paliwa lotniczego, paliwa do
silników lotniczych turbospalinowych” zast´puje si´ wyrazami „benzyny silnikowej lotniczej do
silników t∏okowych, paliwa do silników odrzutowych”;
19) za∏àczniki nr 1 i 2 do rozporzàdzenia otrzymujà
brzmienie okreÊlone odpowiednio w za∏àcznikach
nr 1 i 2 do niniejszego rozporzàdzenia;
20) w za∏àczniku nr 3 poz. 14 otrzymuje brzmienie:
3

4

Oleje ropy naftowej i oleje otrzymywane z minera∏ów bitumicznych,
inne ni˝ surowe; preparaty gdzie indziej niewymienione ani
niew∏àczone, zawierajàce w masie 70% lub wi´cej olejów ropy
naftowej lub olejów otrzymywanych z minera∏ów bitumicznych,
których te oleje stanowià sk∏adniki zasadnicze; oleje odpadowe3):
1) oleje lekkie

1672,00 z∏/1000 l

w tym:
a) benzyna silnikowa z zawartoÊcià o∏owiu przekraczajàcà
0,013 g/l

1672,00 z∏/1000 l

b) benzyna silnikowa z zawartoÊcià o∏owiu nie przekraczajàcà
0,013 g/l

1498,00 z∏/1000 l

c) benzyny specjalne, benzyna lotnicza, paliwa typu benzyny
do silników odrzutowych

1743,00 z∏/1000 l

2) oleje Êrednie

1743,00 z∏/1000 l

w tym:
— paliwa do silników odrzutowych

1026,00 z∏/1000 l

3) oleje ci´˝kie:
a) oleje nap´dowe

1129,00z∏/1000 l

w tym o zawartoÊci siarki:

2710 19 41 9
2710 19 45 9
2710 19 49 9

— powy˝ej 0,005% do 0,035% w∏àcznie

1051,00 z∏/1000 l

— do 0,005% w∏àcznie

1003,00 z∏/1000 l

b) pozosta∏e oleje nap´dowe, w przypadku gdy import dotyczy
oleju zabarwionego na czerwono i oznaczonego znacznikiem,
przeznaczonego na cele opa∏owe

195,00 z∏/1000 l
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3

4

c) oleje opa∏owe, z których 60% lub wi´cej obj´toÊciowo
destyluje przy 350°C, w przypadku gdy import dotyczy oleju
zabarwionego na czerwono i oznaczonego znacznikiem,
przeznaczonego na cele opa∏owe

195,00 z∏/1000 l

ex 2710 19 81 0

d) oleje silnikowe

25

bez wzgl´du
na kod PCN

e) mieszaniny olejów nap´dowych zawierajàce w masie mniej
ni˝ 70% olejów ropy naftowej lub olejów otrzymywanych
z minera∏ów bitumicznych, s∏u˝àce do nap´du silników
spalinowych

1129,00 z∏/1000 l

w tym o zawartoÊci siarki:
— powy˝ej 0,005% do 0,035% w∏àcznie

1051,00 z∏/1000 l

— do 0,005%

1003,00 z∏/1000 l
”

§ 2. Rozporzàdzenie wchodzi w ˝ycie z dniem 1 stycznia 2003 r., z tym ˝e § 1 pkt 16 obowiàzuje od dnia 1 lutego 2003 r.
Minister Finansów: w z. I. O˝óg
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Poz. 1829
Za∏àczniki do rozporzàdzenia Ministra Finansów
z dnia 17 grudnia 2002 r. (poz. 1829)

Za∏àcznik nr 1
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Poz. 1829
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Za∏àcznik nr 2
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