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poz. 763 oraz z 2001 r. Nr 12, poz. 99) wprowadza si´
nast´pujàce zmiany:

1) w § 3 w ust. 2 dodaje si´ pkt 1a w brzmieniu:

„1a) zaopatrujà organy rejestrowe i ewidencyjne
dzia∏ajàce na terenie województwa w druki
formularza wniosku RG-1,”;

2) w § 4 dodaje si´ ust. 3a i 3b w brzmieniu:

„3a. Przedsi´biorca podejmujàcy dzia∏alnoÊç go-
spodarczà mo˝e z∏o˝yç wniosek o wpis do re-
jestru podmiotów jednoczeÊnie ze z∏o˝eniem
wniosku o wpis do rejestru przedsi´biorców
lub do ewidencji dzia∏alnoÊci gospodarczej
w organie rejestrowym lub ewidencyjnym.

3b. Zmiana siedziby osoby prawnej i jednostki
organizacyjnej niemajàcej osobowoÊci praw-
nej lub zmiana miejsca zamieszkania osoby
fizycznej prowadzàcej dzia∏alnoÊç gospodar-
czà podlega zg∏oszeniu w urz´dzie statystycz-
nym (lub jego oddziale) w∏aÊciwym odpo-
wiednio ze wzgl´du na dotychczasowà sie-
dzib´ lub adres zamieszkania.”;

3) w § 6 ust. 5 otrzymuje brzmienie:

„5. Nie powoduje nadania nowego numeru iden-
tyfikacyjnego REGON:

1) przekszta∏cenie:

a) przedsi´biorstwa paƒstwowego w jedno-
osobowà spó∏k´ Skarbu Paƒstwa,

b) spó∏ki handlowej w innà spó∏k´ handlowà,

c) spó∏ki cywilnej w spó∏k´ handlowà,

2) likwidacja i ponowne podj´cie dzia∏alnoÊci
gospodarczej przez osob´ fizycznà.”;

4) w § 7 ust. 2 otrzymuje brzmienie:

„2. Za adres siedziby osoby prawnej oraz jednost-
ki organizacyjnej niemajàcej osobowoÊci
prawnej przyjmuje si´ adres siedziby organu
zarzàdzajàcego, a w przypadku osoby fizycznej
prowadzàcej dzia∏alnoÊç gospodarczà — wska-
zany przez osob´ adres prowadzenia dzia∏al-
noÊci gospodarczej, a w razie braku mo˝liwo-
Êci takiego wskazania — miejsce zamieszka-
nia.”;

5) w § 12 ust. 2 otrzymuje brzmienie:

„2. ZaÊwiadczenie, o którym mowa w ust. 1, jest
przesy∏ane podmiotowi pocztà, niezw∏ocznie
po dokonaniu wpisu w rejestrze podmiotów,
nie póêniej ni˝ w terminie 7 dni od dnia wp∏y-
wu do urz´du statystycznego wniosku, o któ-
rym mowa w § 4 ust. 1 pkt 1 i w ust. 2, albo wy-
dawane bezpoÊrednio podmiotowi, z zastrze-
˝eniem ust. 3.”;

6) w § 14 w ust. 1 dodaje si´ pkt 5 w brzmieniu:

„5) zmian wprowadzonych w krajowym rejestrze
urz´dowym podzia∏u terytorialnego kraju
TERYT.”.

§ 2. Rozporzàdzenie wchodzi w ˝ycie z dniem
1 stycznia 2004 r.

Prezes Rady Ministrów: L. Miller
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ROZPORZÑDZENIE MINISTRA FINANSÓW1)

z dnia 23 grudnia 2003 r.

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.2)) zarzà-
dza si´, co nast´puje:

———————
1) Minister Finansów kieruje dzia∏em administracji rzàdowej — finanse publiczne, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 2 rozporzàdze-

nia Prezesa Rady Ministrów z dnia 29 marca 2002 r. w sprawie szczegó∏owego zakresu dzia∏ania Ministra Finansów
(Dz. U. Nr 32, poz. 301, Nr 43, poz. 378 i Nr 93, poz. 834).

2) 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 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,
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
oraz z 2003 r. Nr 7, poz. 79, Nr 84, poz. 774, Nr 96, poz. 874, Nr 130, poz. 1188, Nr 137, poz. 1302 i Nr 199, poz. 1934).



§ 1. Rozporzàdzenie okreÊla:

1) dane, które powinny zawieraç faktury wystawiane
przez podatników podatku akcyzowego;

2) podstaw´ opodatkowania akcyzà w przypadku,
gdy podatnikami akcyzy sà osoby lub jednostki in-
ne 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
„ustawà”;

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

4) zwolnienia niektórych wyrobów od akcyzy;

5) stawk´ kwotowà akcyzy dla papierosów;

6) szczegó∏owe warunki i tryb zwrotu akcyzy w eks-
porcie;

7) okresy i terminy p∏atnoÊci akcyzy oraz tryb jej za-
p∏aty;

8) niektóre grupy podatników zwolnionych z obo-
wiàzku podatkowego w podatku akcyzowym;

9) 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;

10) zwolnienia od akcyzy stosowane do dnia 30 kwiet-
nia 2004 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 napojów
alkoholowych destylowanych, alkoholu etylowe-
go oraz niektórych napojów alkoholowych, sprze-
dawanych 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, wp∏aca podatek akcyzowy, od
papierosów produkowanych w kraju oraz importowa-
nych, przy zastosowaniu stawki kwotowej obni˝onej
do wysokoÊci:

1) do dnia 15 stycznia 2004 r. — 57,00 z∏ za
1 000 sztuk;

2) od dnia 16 stycznia 2004 r. — 64,00 z∏ za
1 000 sztuk.

§ 3. Stawki podatku akcyzowego, okreÊlone
w poz. 11 za∏àcznika nr 1 do rozporzàdzenia, majà
równie˝ zastosowanie do sprzeda˝y paliw silnikowych
wytwarzanych w kraju, w drodze mieszania lub prze-
klasyfikowania produktów naftowych.

§ 4. 1. Wyroby wymienione w poz. 13 lit. a za∏àcz-
nika nr 1 do rozporzàdzenia oraz w poz. 14 pkt 3 lit. b
i lit. c tiret pierwsze za∏àcznika nr 3 do rozporzàdzenia
podlegajà oznaczeniu nieusuwalnym znacznikiem i za-
barwieniu barwnikiem na czerwono, w sposób okre-
Êlony w ust. 4.

2. Przez znacznik, o którym mowa w ust. 1, rozu-
mie si´ substancj´ chemicznà N-etylo-N-[2-(1-izobuto-
xy-etoxy)etylo]azobenzeno-4-amin´ (o nazwie katalo-
gowej Solvent Yellow 124) stosowanà do bezbarwne-
go znakowania wyrobów okreÊlonych w ust. 1, prze-
znaczonych na cele opa∏owe.

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 okreÊlo-
nych 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 które-
go dodano znacznik w iloÊci nie mniejszej ni˝
6,0 mg/l znakowanego produktu i barwnik typu Sol-
vent Red 164 w iloÊci nie mniejszej ni˝ 6,6 mg/l bar-
wionego produktu lub barwnik typu Solvent Red 19
w iloÊci nie mniejszej ni˝ 6,3 mg/l barwionego produk-
tu.

§ 5. Je˝eli wyroby, okreÊlone w § 4 ust. 1, nie sà
prawid∏owo oznaczone lub nie sà zabarwione na czer-
wono, lub sà przeznaczone na inne cele ni˝ opa∏owe,
lub nie spe∏niajà warunków wskazanych w § 4 ust. 4,
stosuje si´ dla wyrobów wymienionych:

1) w poz. 13 lit. a za∏àcznika nr 1 do rozporzàdzenia —
stawki podatku akcyzowego okreÊlone w poz. 11
pkt 5 za∏àcznika nr 1 do rozporzàdzenia;

2) w poz. 14 pkt 3 lit. b i lit. c tiret pierwsze za∏àcznika
nr 3 do rozporzàdzenia — stawki podatku akcyzo-
wego okreÊlone w poz. 14 pkt 3 lit. a za∏àcznika
nr 3 do rozporzàdzenia.

§ 6. 1. Podatnik sprzedajàcy wyroby okreÊlone
w § 4 ust. 1 jest obowiàzany w przypadku tej sprzeda-
˝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. 13
lit. a za∏àcznika nr 1 do rozporzàdzenia; oÊwiad-
czenie mo˝e byç z∏o˝one w wystawianej fakturze
VAT, a je˝eli jest sk∏adane odr´bnie, powinno za-
wieraç dane dotyczàce nabywcy, dat´ z∏o˝enia te-
go oÊwiadczenia oraz powinno byç do∏àczone do
kopii faktury VAT;
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2) osobom fizycznym nieprowadzàcym dzia∏alnoÊci
gospodarczej — do uzyskania od nabywcy
oÊwiadczenia stwierdzajàcego, i˝ nabywane wyro-
by sà przeznaczone na cele opa∏owe; oÊwiadcze-
nie to powinno byç do∏àczone do kopii paragonu
lub kopii innego dokumentu sprzeda˝y wystawio-
nego nabywcy, a w przypadku braku takiej mo˝li-
woÊci sprzedawca jest obowiàzany wpisaç na
oÊwiadczeniu numer i dat´ wystawienia doku-
mentu, potwierdzajàcego t´ sprzeda˝.

2. OÊwiadczenie, o którym mowa 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 grzew-
czych oraz miejsca (adresu), gdzie znajdujà si´
urzàdzenia, je˝eli jest ono inne ni˝ adres wymie-
niony 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∏aÊciwemu naczelnikowi
urz´du celnego, przyjmujàcemu zg∏oszenie celne
w procedurze dopuszczenia do obrotu, oÊwiadczenia,
˝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
wystawiono.

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

§ 7. 1. Stawki podatku akcyzowego, okreÊlone
w poz. 23 za∏àcznika nr 1 do rozporzàdzenia, majà za-
stosowanie do ka˝dej sprzeda˝y samochodu osobo-
wego dokonanej przed pierwszà jego rejestracjà na te-
renie Rzeczypospolitej Polskiej w trybie okreÊlonym
w przepisach ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. — Pra-
wo o ruchu drogowym (Dz. U. z 2003 r. Nr 58, poz. 515,
z póên. zm.3)), z zastrze˝eniem ust. 2.

2. W przypadku sprzeda˝y samochodów osobo-
wych lub ich importu, dokonywanych po up∏ywie 2 lat

kalendarzowych od ich produkcji, wliczajàc rok pro-
dukcji 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 akcyzowego, wyra˝o-
nà w procentach, dla sprzeda˝y lub importu sa-
mochodu osobowego po up∏ywie 2 lat od jego
produkcji,

Sn — oznacza stawki podatku akcyzowego dla samo-
chodów osobowych, w zale˝noÊci od pojemno-
Êci silnika tych samochodów, okreÊlone odpo-
wiednio w poz. 23 za∏àcznika nr 1 do rozporzà-
dzenia — w przypadku sprzeda˝y w kraju,
i w poz. 29 za∏àcznika nr 3 do rozporzàdzenia —
w przypadku importu,

W — oznacza wiek samochodu osobowego wyra˝o-
ny w latach kalendarzowych liczonych poczàw-
szy od roku produkcji do roku dokonania sprze-
da˝y w∏àcznie, a w przypadku importu — liczo-
nych poczàwszy od roku produkcji do roku do-
konania zg∏oszenia celnego w∏àcznie.

3. Stawki podatku akcyzowego, obliczone zgodnie
z ust. 1, nie mogà byç wy˝sze ni˝ stawki, o których mo-
wa w art. 37 ust. 1 pkt 4 ustawy.

§ 8. 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 rozpo-
rzàdzenia, oraz zwolnienia, o których mowa w § 10
pkt 4 i 9, stosuje si´ przy sprzeda˝y nabywcom obj´-
tym, na podstawie odr´bnych przepisów, szczegól-
nym nadzorem podatkowym.

2. Stawki i zwolnienia, o których mowa w ust. 1,
stosuje si´ przy sprzeda˝y nabywcom, którzy przed-
stawili zamówienie potwierdzone przez w∏aÊciwego
naczelnika urz´du celnego; naczelnik urz´du celnego
dokonuje potwierdzenia zamówienia po przedstawie-
niu zaÊwiadczeƒ w∏aÊciwych organów podatkowych,
˝e nabywca nie zalega z p∏atnoÊcià podatku od towa-
rów i us∏ug oraz podatku akcyzowego, z zastrze˝eniem
ust. 3.

3. W przypadkach uzasadnionych wa˝nym intere-
sem nabywcy lub interesem publicznym, w∏aÊciwy
naczelnik urz´du celnego mo˝e potwierdziç zamówie-
nie na zakup wyrobów wymienionych w ust. 1, bez za-
chowania warunków, o których mowa w ust. 2, je˝eli
nabywca przedstawi zaÊwiadczenie, ˝e zaleg∏oÊç po-
datkowa w podatku od towarów i us∏ug lub w podat-
ku akcyzowym zosta∏a roz∏o˝ona na raty i raty te sà
p∏acone z zachowaniem terminów okreÊlonych w de-
cyzji organu podatkowego.
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3) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zosta∏y

og∏oszone w Dz. U. z 2003 r. Nr 124, poz. 1152, Nr 130,
poz. 1190, Nr 137, poz. 1302, Nr 149, poz. 1451 i 1452,
Nr 162, poz. 1568, Nr 200, poz. 1953 i Nr 210, poz. 2036.



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

1) spirytusu ska˝onego Êrodkiem ska˝ajàcym, na
podstawie odr´bnych przepisów:

a) w opakowaniach jednostkowych o pojemnoÊci
do 1 l zabarwionego na fioletowo przez dodanie
czystego fioletu krystalicznego w iloÊci nie
mniejszej ni˝ 1,6 mg/l spirytusu, 

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. ZaÊwiadczenia, o których mowa w ust. 2 i 3, sà
wa˝ne do najbli˝szego terminu zap∏aty podatku akcy-
zowego, okreÊlonego w § 25 ust. 4, lub terminu zap∏a-
ty kolejnej raty zaleg∏oÊci podatkowej, wynikajàcego
z decyzji organu podatkowego. 

§ 9. 1. Obowiàzek zap∏aty podatku akcyzowego od
nadmiernych ubytków i zawinionych niedoborów po-
wstaje w przypadku wystàpienia tych ubytków i nie-
doborów w czasie produkcji, magazynowania, przero-
bu, zu˝ycia lub przewozu napojów alkoholowych de-
stylowanych (PKWiU 15.91), alkoholu etylowego
(PKWiU 15.92), win gronowych (PKWiU 15.93), napo-
jów fermentowanych (np. jab∏ecznik, wino z gruszek,
miód pitny), pozosta∏ych — mieszanych napojów za-
wierajàcych alkohol (PKWiU 15.94), wermutów i in-
nych win ze Êwie˝ych winogron przyprawionych roÊli-
nami lub substancjami aromatycznymi (PKWiU 15.95)
oraz piwa s∏odowego (PKWiU 15.96.1).

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 ce-
nie zawierajàcej podatek akcyzowy w wysokoÊci
ni˝szej od najwy˝szej stawki okreÊlonej dla spiry-
tusu 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 danego wyrobu akcyzowego.

4. Do nadmiernych ubytków i zawinionych niedo-
borów spirytusu stosuje si´ najwy˝szà stawk´ podat-
ku akcyzowego, z tym ˝e podatek akcyzowy pomniej-
sza si´ o podatek akcyzowy zawarty w cenie nabytego
spirytusu.

5. Podatek akcyzowy od nadmiernych ubytków
win gronowych, napojów fermentowanych i wermu-
tów pomniejsza si´ o podatek akcyzowy zawarty w ce-
nach zakupu wyrobów zu˝ytych do ich wytworzenia
lub podatek akcyzowy zap∏acony od importu tych wy-
robów, z wyjàtkiem podatku akcyzowego od wyrobów
sklasyfikowanych do grupy PKWiU 15.92.

§ 10. Zwalnia si´ od podatku akcyzowego:

1) import:

a) powracajàcych z zagranicy towarów, zwolnio-
nych od c∏a, je˝eli jest dokonywany przez podat-
nika, który wczeÊniej wywióz∏ za granic´ te to-
wary, a iloÊç przywo˝onych towarów nie wska-
zuje na ich przeznaczenie handlowe,

b) pojazdów samochodowych przekazywanych
nieodp∏atnie na rzecz jednostek bud˝etowych
przez polskie jednostki bud˝etowe znajdujàce
si´ poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej,
pod warunkiem ˝e pojazdy okreÊlone w tym
przepisie nie b´dà sprzedane lub przekazane do
u˝ytkowania osobom fizycznym, osobom praw-
nym oraz jednostkom organizacyjnym niemajà-
cym osobowoÊci prawnej w okresie 3 lat, liczàc
od dnia ich obj´cia procedurà dopuszczenia do
obrotu,

c) towarów wymienionych w poz. 15 za∏àcznika
nr 3 do rozporzàdzenia, w przypadku gdy prze-
znaczone sà:

— na inne cele ni˝ do u˝ycia jako paliwa silniko-
we albo jako dodatki lub domieszki do paliw
silnikowych lub

— do odprzeda˝y na inne cele ni˝ do u˝ycia ja-
ko paliwa silnikowe albo jako dodatki lub do-
mieszki do paliw silnikowych;

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∏aÊciwemu naczelni-
kowi urz´du celnego przyjmujàcemu zg∏oszenie
celne w procedurze dopuszczenia do obrotu;

3) sprzeda˝ importowanych napojów alkoholowych
destylowanych rozlewanych w kraju, od których
podatek akcyzowy zosta∏ zap∏acony w∏aÊciwemu
naczelnikowi urz´du celnego przyjmujàcemu zg∏o-
szenie celne w procedurze dopuszczenia do obro-
tu;

4) sprzeda˝ spirytusu i napojów alkoholowych desty-
lowanych, pochodzàcych z przepadku tych wyro-
bów, dokonywanà przez uprawnione organy,
z przeznaczeniem do przerobu na spirytus surowy,
rektyfikowany, odwodniony i bezpirydynowy;

5) próby napojów alkoholowych destylowanych i spi-
rytusu, pobierane przez organy kontroli upowa˝-
nione na podstawie odr´bnych przepisów, oraz
spirytus surowy przekazywany przez gorzelnie do
prób i analiz w zakresie potrzeb kontroli produkcji,
w iloÊci nieprzekraczajàcej 3 l miesi´cznie;

6) próby wyrobów tytoniowych (papierosów) prze-
znaczone przez producenta do badaƒ naukowych,
laboratoryjnych lub jakoÊciowych, w iloÊci
nieprzekraczajàcej 6 000 sztuk papierosów mie-
si´cznie;
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7) sprzeda˝ w opakowaniach jednostkowych o po-
jemnoÊci do 1 l denaturatu oraz alkoholu etylowe-
go i pozosta∏ych alkoholi ska˝onych, zakupionych
po cenach zawierajàcych podatek akcyzowy;

8) alkohol etylowy i pozosta∏e alkohole ska˝one u na-
bywcy, je˝eli Êrodek ska˝ajàcy zosta∏ dodany do
alkoholu nabytego po cenach zawierajàcych poda-
tek akcyzowy lub od którego podatek akcyzowy
zosta∏ zap∏acony w∏aÊciwemu naczelnikowi urz´du
celnego przyjmujàcemu zg∏oszenie celne w proce-
durze dopuszczenia do obrotu;

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 ma-
jàcych bezpoÊredni kontakt z pacjentem,

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

10) sprzeda˝ spirytusu rektyfikowanego technicznego
(PKWiU 15.92.11-00.24), alkoholu etylowego i in-
nych 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 porekty-
fikacyjnego jednostkom podporzàdkowanym Mi-
nistrowi Obrony Narodowej, Policji, Paƒstwowej
Stra˝y Po˝arnej, Stra˝y Granicznej, jednostkom
wojskowym podleg∏ym ministrowi w∏aÊciwemu
do spraw wewn´trznych oraz jednostkom organi-
zacyjnym Agencji Bezpieczeƒstwa Wewn´trznego
oraz Agencji Wywiadu;

11) sprzeda˝ piwa zakupionego po cenach zawierajà-
cych podatek akcyzowy lub od którego podatek
ten zosta∏ zap∏acony w∏aÊciwemu naczelnikowi
urz´du celnego przyjmujàcemu zg∏oszenie celne
w procedurze dopuszczenia do obrotu;

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 przeznacze-
niem do odprzeda˝y podró˝nym;

13) sprzeda˝ towarów wymienionych w poz. 12 za∏àcz-
nika nr 1 do rozporzàdzenia, gdy przeznaczone sà:

a) na inne cele ni˝ do u˝ycia jako paliwa silnikowe
albo jako dodatki lub domieszki do paliw silni-
kowych, lub

b) do odprzeda˝y na inne cele ni˝ do u˝ycia jako
paliwa silnikowe albo jako dodatki lub domiesz-
ki do paliw silnikowych;

14) sprzeda˝ energii elektrycznej pochodzàcej:

a) ze êróde∏ odnawialnych — êróde∏ wykorzystujà-
cych w procesie przetwarzania energi´ wiatru,
promieniowania s∏onecznego, geotermalnà, fal,
pràdów i p∏ywów morskich, spadku rzek oraz
energi´ pozyskiwanà z biomasy, biogazu wysy-

piskowego, a tak˝e biogazu powsta∏ego w pro-
cesach odprowadzania lub oczyszczania Êcie-
ków albo rozk∏adu sk∏adowanych szczàtek ro-
Êlinnych i zwierz´cych oraz metanu uwalniane-
go i ujmowanego przy do∏owych robotach gór-
niczych, w kopalniach w´gla kamiennego,

b) z elektrowni szczytowo-pompowych, wytwarza-
nej z energii wody, która zosta∏a przepompowa-
na z wykorzystaniem energii elektrycznej wy-
tworzonej w elektrowniach cieplnych, obj´tej
podatkiem akcyzowym;

15) sprzeda˝ biokomponentów przeznaczonych do pa-
liw ciek∏ych i biopaliw ciek∏ych, w rozumieniu
ustawy z dnia 2 paêdziernika 2003 r. o biokompo-
nentach stosowanych w paliwach ciek∏ych i biopa-
liwach ciek∏ych (Dz. U. Nr 199, poz. 1934), wypro-
dukowanych z surowców rolniczych, produktów
ubocznych i odpadów, spe∏niajàcych wymagania
jakoÊciowe okreÊlone dla paliw ciek∏ych w odr´b-
nych przepisach, pod warunkiem ˝e:

a) nabywca jest obj´ty, na podstawie odr´bnych
przepisów, szczególnym nadzorem podatko-
wym,

b) nabywca przedstawi zamówienie, potwierdzone
przez w∏aÊciwego naczelnika urz´du celnego,
który potwierdza zamówienie po przedstawie-
niu przez nabywc´ zaÊwiadczeƒ w∏aÊciwych or-
ganów podatkowych o niezaleganiu z p∏atno-
Êcià podatku od towarów i us∏ug oraz podatku
akcyzowego; przepis § 8 ust. 3 stosuje si´ odpo-
wiednio,

c) do zamówienia, o którym mowa w lit. b, zosta-
nie do∏àczone oÊwiadczenie, ˝e zakupione bio-
komponenty zostanà zu˝yte przez nabywc´ na
cele uprawniajàce do zastosowania zwolnienia
podatkowego;

16) sprzeda˝ paliw ciek∏ych z zawartoÊcià biokompo-
nentów od 4,5 % do 5 % — w wysokoÊci 1,50 z∏
od ka˝dego litra biokomponentów dodanych do
tych paliw oraz biopaliw ciek∏ych z zawartoÊcià
powy˝ej 5 % do 10 % biokomponentów, w kwo-
cie 1,80 z∏ od ka˝dego litra biokomponentów do-
danych do tych paliw, a z zawartoÊcià powy˝ej
10 % biokomponentów — w wysokoÊci 2,20 z∏ od
ka˝dego litra biokomponentów dodanych do tych
paliw, z tym ˝e zwolnienie nie mo˝e byç wy˝sze ni˝
nale˝na kwota podatku akcyzowego z tytu∏u sprze-
da˝y tych paliw.

§ 11. 1. Zwolnienie z podatku akcyzowego, o któ-
rym mowa w § 10 pkt 1 lit. c oraz w pkt 13, ma zasto-
sowanie w przypadku, gdy:

1) importer przy dokonaniu zg∏oszenia celnego z∏o˝y
oÊwiadczenie, ˝e towary te nie b´dà przeznaczone
do u˝ycia jako paliwa silnikowe albo jako dodatki
lub domieszki do paliw silnikowych lub nie b´dà
odprzedane w celu ich zu˝ycia jako paliwa silniko-
we albo jako dodatki lub domieszki do paliw silni-
kowych;
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2) nabywca z∏o˝y oÊwiadczenie, ˝e nabywane towary
nie b´dà przeznaczone do u˝ycia jako paliwa silni-
kowe albo jako dodatki lub domieszki do paliw sil-
nikowych lub nie b´dà odprzedane w celu ich zu-
˝ycia jako paliwa silnikowe albo jako dodatki lub
domieszki do paliw silnikowych;

3) podmioty korzystajàce ze zwolnienia z podatku ak-
cyzowego, o którym mowa w § 10 pkt 1 lit. c oraz
w pkt 13, przeka˝à, do w∏aÊciwego urz´du celne-
go, w terminie do dnia 25 miesiàca nast´pujàcego
po miesiàcu, w którym powsta∏ obowiàzek podat-
kowy, miesi´czne zestawienia otrzymanych
oÊwiadczeƒ zawierajàcych informacje, o których
mowa w ust. 2.

2. OÊwiadczenie, o którym mowa w ust. 1 pkt 1 i 2,
powinno zawieraç co najmniej:

1) NIP, nazw´ oraz adres podmiotu sk∏adajàcego
oÊwiadczenie;

2) iloÊç zakupionego w kraju lub pochodzàcego z im-
portu towaru, symbol PKWiU lub kod PCN;

3) cel, na który zostanie przeznaczony towar zakupio-
ny w kraju lub pochodzàcy z importu;

4) dat´ i miejsce wystawienia oÊwiadczenia oraz pod-
pis osoby sk∏adajàcej oÊwiadczenie.

3. W przypadku sprzeda˝y towarów, o których mo-
wa w § 10 pkt 13, oÊwiadczenie, o którym mowa
w ust. 1 pkt 1 i 2, mo˝e byç z∏o˝one w fakturze lub za-
mówieniu, je˝eli ÊciÊle okreÊla ono iloÊç zamawianego
towaru, zawiera dat´ i numer, a podmiot prowadzi
ewidencj´ zamówieƒ. Je˝eli jest sk∏adane odr´bnie,
powinno byç do∏àczone do kopii faktury, a w przypad-
ku oÊwiadczenia z∏o˝onego w zamówieniu — na faktu-
rze powinien byç wpisany numer i data zamówienia.

§ 12. 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 § 4 i 5, dla celów innych ni˝
opa∏owe, przy czym za sprzeda˝ dla celów innych
ni˝ opa∏owe uwa˝a si´ równie˝ sprzeda˝ tych wy-
robów na stacjach paliw przy u˝yciu odmierzaczy
paliw 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 przepisów o rezerwach paƒ-
stwowych oraz zapasach obowiàzkowych paliw;

4) wyroby akcyzowe podlegajàce opodatkowaniu
tym podatkiem, od których nie zap∏acono podatku
akcyzowego;

5) towary wymienione w poz. 12 za∏àcznika nr 1
i poz. 15 za∏àcznika nr 3 do rozporzàdzenia, wyko-

rzystywane jako paliwa silnikowe albo jako dodat-
ki lub domieszki do paliw silnikowych;

6) samochody osobowe przed ich pierwszà rejestra-
cjà dokonywanà na terytorium Rzeczypospolitej
Polskiej;

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

8) sól (PKWiU 14.40), je˝eli przed sprzeda˝à podatnik
dokona∏ jej uszlachetniania w procesach dosusza-
nia, oczyszczania, jodowania i wzbogacania;

9) wyroby wymienione w poz. 15—21 za∏àcznika nr 1
do rozporzàdzenia, je˝eli przed sprzeda˝à podatnik
dokona∏ czynnoÊci polegajàcych na powi´kszeniu
ich wartoÊci u˝ytkowej;

10) wina gronowe, napoje fermentowane i wermuty,
je˝eli przed sprzeda˝à podatnik podda∏ je czynno-
Êciom le˝akowania, kupa˝owania, dos∏adzania,
doprawiania nalewkà zio∏owà i nasycania dwu-
tlenkiem w´gla, barwienia, doalkoholizowania lub
maderyzacji bàdê je˝eli dokona∏ tylko ich rozlewu;

11) spirytus zakupiony po cenie niezawierajàcej po-
datku akcyzowego oraz po cenie zawierajàcej po-
datek w wysokoÊci ni˝szej od najwy˝szej stawki
okreÊlonej dla spirytusu w za∏àczniku nr 2 do roz-
porzàdzenia, je˝eli sprzeda˝ jest dokonywana na
inny cel ni˝ by∏ okreÊlony przy zakupie tego spiry-
tusu.

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

1) nabywajàcych wyroby akcyzowe, od których nie
pobrano podatku akcyzowego lub pobrano
w kwocie ni˝szej ni˝ nale˝na, z wyjàtkiem nabyw-
ców zu˝ywajàcych:

a) nabyty spirytus na inny cel, 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 inny cel ni˝ opa∏owy,

d) towary wymienione w poz. 12 za∏àcznika nr 1
i poz. 15 za∏àcznika nr 3 do rozporzàdzenia, wy-
korzystywane jako paliwa silnikowe albo jako
dodatki lub domieszki do paliw silnikowych;

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;
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3) o których mowa w art. 35 ust. 1 pkt 6 ustawy, je˝e-
li 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 7;

5) b´dàcych producentami olejów nap´dowych Êred-
nich — komponentów paliwowych do nap´du sil-
ników 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 wyproduko-
wane, w celu wykonania us∏ugi obni˝enia zawar-
toÊci siarki;

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

§ 13. W przypadku gdy stawka podatku akcyzowe-
go zosta∏a wyra˝ona w formie procentowej, nale˝ny
podatek akcyzowy jest obliczany przez podatników:

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 § 12 ust. 2 pkt 2 — od wartoÊci
wyrobu akcyzowego, obliczonej na podstawie
przeci´tnych cen stosowanych w danej miejsco-
woÊci lub na danym rynku w dniu powstania obo-
wiàzku podatkowego, zmniejszonych o podatek
od towarów i us∏ug.

§ 14. 1. W przypadku sprzeda˝y, o której mowa
w art. 35 ust. 6 pkt 1 lit. b ustawy, podstawà opodatko-
wania jest iloÊç wyrobu akcyzowego, która mo˝e byç
przechowywana w zbiorniku pod∏àczonym do odmie-
rzacza paliw ciek∏ych.

2. Podatnicy, sprzedajàcy lub zu˝ywajàcy wyroby
okreÊlone w § 4 i 5 dla innych celów ni˝ opa∏owe, mo-
gà obni˝yç nale˝ny podatek akcyzowy o podatek akcy-
zowy zawarty w cenach zakupu, a tak˝e zap∏acony od
importu olejów opa∏owych lub nap´dowych, o któ-
rych mowa w poz. 14 pkt 3 lit. b i c tiret pierwsze za-
∏àcznika nr 3 do rozporzàdzenia.

3. Podatnicy, o których mowa w § 12 ust. 1 pkt 6,
mogà obni˝yç nale˝ny podatek akcyzowy o podatek
akcyzowy zawarty w cenach zakupu samochodów
osobowych, a tak˝e zap∏acony od importu tych wyro-
bów.

§ 15. 1. W przypadku sprzeda˝y paliw silnikowych,
olejów opa∏owych i olejów smarowych wytwarzanych

z komponentów wymienionych w poz. 11, 12 i 14 za-
∏àcznika nr 1 oraz poz. 14, 15 i 16 za∏àcznika nr 3 do
rozporzàdzenia, obcià˝onych podatkiem akcyzowym,
a tak˝e wytwarzanych w drodze mieszania, przeklasy-
fikowania produktów naftowych, etylizacji lub potasa-
cji benzyn oraz depresacji olejów nap´dowych, nale˝-
ny podatek akcyzowy obni˝a si´ o podatek akcyzowy
zap∏acony przy nabyciu lub imporcie komponentów
przeznaczonych do wytworzenia tych wyrobów lub
o podatek akcyzowy zap∏acony w wyniku ich prze-
mieszczenia poza teren zak∏adu, w którym zosta∏y wy-
produkowane.

2. W przypadku gdy podatnik przechowuje paliwa
silnikowe stanowiàce zapasy obowiàzkowe w rozu-
mieniu przepisów o rezerwach paƒstwowych oraz za-
pasach obowiàzkowych paliw, nale˝ny podatek akcy-
zowy od sprzeda˝y wyrobów akcyzowych obni˝a si´
o podatek akcyzowy zap∏acony przy nabyciu lub im-
porcie paliw silnikowych przechowywanych jako za-
pasy obowiàzkowe, a tak˝e o podatek akcyzowy zap∏a-
cony przy nabyciu lub imporcie komponentów prze-
znaczonych do wytworzenia tych paliw.

3. Podatek akcyzowy nale˝ny od sprzeda˝y soli
(PKWiU 14.40) obni˝a si´ o podatek akcyzowy zawar-
ty w cenach zakupu zu˝ytych do jej wytwarzania su-
rowców lub podatek akcyzowy zap∏acony od importu
tych surowców.

4. W przypadku sprzeda˝y wyrobów wymienio-
nych w poz. 15—21 za∏àcznika nr 1 do rozporzàdzenia,
podatek akcyzowy nale˝ny od tych wyrobów obni˝a
si´ o podatek akcyzowy zawarty w cenach zakupu wy-
robów zu˝ytych do ich wytworzenia lub o podatek ak-
cyzowy zap∏acony od importu tych wyrobów, z wyjàt-
kiem podatku akcyzowego od wyrobów sklasyfikowa-
nych do grupy PKWiU 15.92.

5. Podatek akcyzowy nale˝ny od sprzeda˝y napo-
jów alkoholowych destylowanych obni˝a si´ o poda-
tek akcyzowy zap∏acony od importu napojów alkoho-
lowych otrzymanych przez destylacj´ wina z winogron
lub wyt∏oków z winogron oraz z∏o˝onych preparatów
i koncentratów alkoholowych, zakupionych z przezna-
czeniem do produkcji napojów alkoholowych destylo-
wanych, a w przypadku zakupu w kraju od importera
tych wyrobów pod warunkiem, ˝e do faktury zakupu
b´dzie do∏àczone oÊwiadczenie importera, i˝ podatek
akcyzowy nale˝ny od importu tych wyrobów zosta∏ za-
p∏acony.

6. 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.

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 akcyzowy za-
warty w cenach zakupu zu˝ytego do jego produkcji al-
koholu etylowego lub innych alkoholi ska˝onych lub
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o podatek akcyzowy zap∏acony od importu tych alko-
holi.

9. Podatnicy, którzy przed sprzeda˝à wyrobów wy-
mienionych w poz. 2—4 za∏àcznika nr 1 do rozporzà-
dzenia:

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,
barwieniu, doalkoholizowaniu lub maderyzacji,
czyli przyÊpieszeniu procesu dojrzewania przez za-
stosowanie oddzia∏ywania termicznego

— mogà obni˝yç podatek akcyzowy nale˝ny od
sprzeda˝y tych wyrobów o podatek akcyzowy od wy-
robów wymienionych w poz. 2—4 za∏àcznika nr 1 do
rozporzàdzenia, zu˝ytych do ich wytworzenia, zawar-
ty w cenie 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 wymienionych
w poz. 2—4 za∏àcznika nr 1 do rozporzàdzenia po ce-
nach zawierajàcych podatek akcyzowy do∏àczone zo-
sta∏y zaÊwiadczenia wystawione przez w∏aÊciwe orga-
ny podatkowe, i˝ sprzedawca nie zalega z p∏atnoÊcià
podatku od towarów i us∏ug oraz podatku akcyzowe-
go, z zastrze˝eniem § 27 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.

§ 16. 1. W przypadku gdy ró˝nica podatku, o której
mowa w § 15 ust. 2, stanowi wartoÊç ujemnà, podat-
nikowi przys∏uguje zwrot tej kwoty dokonany przez
w∏aÊciwego naczelnika urz´du celnego.

2. Zwrot ró˝nicy podatku nast´puje na wniosek po-
datnika.

3. Wniosek, o którym mowa w ust. 2, zawiera co
najmniej:

1) okreÊlenie kwoty naliczonego w danym miesiàcu
rozliczeniowym podatku akcyzowego;

2) okreÊlenie kwoty podatku akcyzowego zawartego
w cenach zakupionych w danym miesiàcu rozli-

czeniowym paliw oraz kwot´ tego podatku zap∏a-
conà w∏aÊciwemu naczelnikowi urz´du celnego
przyjmujàcemu zg∏oszenie celne w procedurze do-
puszczenia do obrotu od zaimportowanych w tym
okresie paliw;

3) okreÊlenie iloÊci paliw przeznaczonych w okresie
rozliczeniowym na zapasy obowiàzkowe;

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

5) wskazanie numeru rachunku bankowego, na który
ma byç dokonany zwrot podatku.

4. Do wniosku, o którym mowa w ust. 2, do∏àcza
si´ orygina∏y faktur oraz dokumentów celnych, z któ-
rych wynika kwota, o której mowa w ust. 3 pkt 2.

5. Wniosek o zwrot ró˝nicy podatku za dany okres
rozliczeniowy mo˝e byç z∏o˝ony do w∏aÊciwego na-
czelnika urz´du celnego, nie wczeÊniej ni˝ po up∏ywie
terminu z∏o˝enia deklaracji podatkowej dla podatku
akcyzowego za ten okres.

§ 17. 1. W∏aÊciwy naczelnik urz´du celnego, rozpa-
trujàc wniosek o zwrot ró˝nicy podatku, jest obowià-
zany ostemplowaç piecz´cià urz´du oraz przedziurko-
waç ka˝dà faktur´ lub dokument celny do∏àczony do
wniosku, w celu unikni´cia ponownego ich u˝ycia.

2. W∏aÊciwy naczelnik urz´du celnego wydaje de-
cyzj´ o wysokoÊci kwoty zwrotu ró˝nicy podatku i do-
konuje zwrotu tej kwoty w terminie 30 dni od dnia z∏o-
˝enia wniosku, o którym mowa w § 16, na rachunek
bankowy podatnika.

3. Je˝eli zasadnoÊç zwrotu wymaga dodatkowego
sprawdzenia, w∏aÊciwy naczelnik urz´du celnego mo-
˝e przed∏u˝yç termin, o którym mowa w ust. 2, do cza-
su zakoƒczenia post´powania wyjaÊniajàcego.

4. Po dokonaniu zwrotu ró˝nicy podatku w∏aÊciwy
naczelnik urz´du celnego zwraca podatnikowi ostem-
plowane i przedziurkowane faktury i dokumenty cel-
ne.

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

§ 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 morskie-
go, wed∏ug zasad ustalonych odr´bnie przez ministra
w∏aÊciwego do spraw rolnictwa w porozumieniu z mi-
nistrem w∏aÊciwym do spraw gospodarki morskiej,
podatnik ten mo˝e zwi´kszyç podatek naliczony, o któ-
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rym mowa w art. 19 ust. 1 i 2 ustawy, o kwot´ 
1 141,00 z∏/1 000 l.

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

4. Podatnicy wykonujàcy dzia∏alnoÊç gospodarczà
w zakresie transportu lotniczego mogà zwi´kszyç po-
datek naliczony, o którym mowa w art. 19 ust. 1 i 2
ustawy, o kwot´ podatku akcyzowego zawartego
w cenie zakupu lub o kwot´ podatku akcyzowego za-
p∏aconego od importu paliwa lotniczego i olejów silni-
kowych do silników lotniczych zu˝ytych w silnikach
stosowanych w Êrodkach transportu lotniczego.

5. Podatnicy nabywajàcy wyroby, o których mowa
w poz. 11, 12 i 14 za∏àcznika nr 1 oraz poz. 14, 15 i 16
za∏àcznika nr 3 do rozporzàdzenia, obcià˝one podat-
kiem akcyzowym, z wy∏àczeniem paliw silnikowych,
olejów opa∏owych oraz towarów przeznaczonych do
u˝ycia jako paliwa silnikowe albo jako dodatki lub do-
mieszki do paliw silnikowych, mogà zwi´kszyç poda-
tek naliczony, o którym mowa w art. 19 ust. 1 i 2 usta-
wy, o kwot´ podatku akcyzowego zawartego w cenach
zakupu lub o kwot´ podatku akcyzowego zap∏aconego
od importu tych towarów. Zwi´kszenie podatku nali-
czonego, o którym mowa w zdaniu pierwszym, stosu-
je si´, je˝eli nabyte wyroby sà przeznaczone do wy-
tworzenia przez podatnika innych towarów, z wyjàt-
kiem wytworzenia paliw silnikowych, olejów opa∏o-
wych oraz towarów przeznaczonych do u˝ycia jako pa-
liwa silnikowe albo jako dodatki lub domieszki do pa-
liw silnikowych. Kwota zwi´kszenia podatku naliczo-
nego, o którym mowa w art. 19 ust. 1 i 2 ustawy, nie
obejmuje kwoty podatku akcyzowego zawartego w ce-
nie zakupu lub zap∏aconego od importu towarów,
podlegajàcego odliczeniu od nale˝nego podatku akcy-
zowego lub zwrotowi.

6. Podatnicy sprzedajàcy olej nap´dowy, opa∏owy
i silnikowy mogà zwi´kszyç podatek naliczony, o któ-
rym mowa w art. 19 ust. 1 i 2 ustawy, o kwot´ podat-
ku akcyzowego zawartego w cenie zakupu lub o kwo-
t´ podatku akcyzowego zap∏aconego od importu tych
olejów, w przypadku bezpoÊredniej sprzeda˝y tych
olejów, z przeznaczeniem do silników okr´towych,
podmiotom posiadajàcym Êrodki transportu wodnego
(PKWiU 35.11.2, 35.11.3, 35.11.4, 35.11.5), wykonu-
jàcym dzia∏alnoÊç gospodarczà w zakresie transportu
morskiego i przybrze˝nego oraz transportu wodnego
Êródlàdowego.

7. Przepisy ust. 2 i 6 majà zastosowanie w przypad-
ku, gdy nabywca z∏o˝y oÊwiadczenie, ˝e zakupione pa-
liwa zostanà zu˝yte do celów uprawniajàcych do za-
stosowania tego odliczenia.

§ 19. Podatnicy nabywajàcy wyroby wymienione
w poz. 1 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 cenie 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 20,00 z∏/hl;

2) do 70 000 hl piwa — mogà obni˝yç nale˝ny poda-
tek akcyzowy o 10,00 z∏/hl;

3) do 150 000 hl piwa — mogà obni˝yç nale˝ny poda-
tek akcyzowy o 8,00 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˝nego przed-
si´biorc´, o którym 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. Podatnicy rozpoczynajàcy dzia∏alnoÊç mogà
skorzystaç z obni˝enia nale˝nego podatku akcyzowe-
go, o którym mowa w ust. 1, je˝eli:

1) w dniu z∏o˝enia pierwszej deklaracji podatku akcy-
zowego z∏o˝à w∏aÊciwemu naczelnikowi urz´du
celnego oÊwiadczenie o zadeklarowanej w tym ro-
ku podatkowym sprzeda˝y piwa, która nie przekro-
czy jednego z limitów iloÊciowych okreÊlonych
w ust. 1;

2) spe∏niajà warunki okreÊlone w ust. 2.

5. W przypadku gdy w roku podatkowym b´dàcym
równoczeÊnie rokiem rozpocz´cia dzia∏alnoÊci podat-
nik przekroczy zadeklarowane w oÊwiadczeniu, o któ-
rym mowa w ust. 4, limity iloÊciowe sprzeda˝y piwa,
do ca∏oÊci sprzeda˝y piwa w danym roku stosuje si´
stawk´ podatku akcyzowego okreÊlonà w poz. 5 za-
∏àcznika nr 1 do rozporzàdzenia, bez mo˝liwoÊci obni-
˝enia nale˝nego podatku akcyzowego. 

6. Importerzy piwa, którzy przedstawià zaÊwiad-
czenie w∏adz skarbowych w∏aÊciwych dla zagraniczne-
go producenta piwa, ˝e piwo pochodzi od producenta
spe∏niajàcego warunki okreÊlone w ust. 1 i 2, mogà
zwróciç si´ do w∏aÊciwego naczelnika urz´du celnego
o zwrot podatku akcyzowego w wysokoÊci stanowià-
cej iloczyn iloÊci zaimportowanego piwa oraz:

1) kwoty 20,00 z∏/hl — w przypadku, gdy importowa-
ne piwo zosta∏o wyprodukowane przez producen-
ta zagranicznego, którego roczna sprzeda˝ piwa
nie przekracza∏a w roku poprzednim 20 000 hl;

2) kwoty 10,00 z∏/hl — w przypadku, gdy importowa-
ne piwo zosta∏o wyprodukowane przez producen-
ta zagranicznego, którego roczna sprzeda˝ piwa
nie przekracza∏a w roku poprzednim 70 000 hl;
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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.

7. Warunkiem otrzymania zwrotu, o którym mowa
w ust. 6, jest przedstawienie w∏aÊciwemu naczelniko-
wi urz´du celnego dokumentów odprawy celnej SAD
oraz dowodu wp∏aty nale˝nego podatku akcyzowego
od importowanego piwa.

8. Zwrotu, o którym mowa w ust. 6, dokonuje na
wniosek podatnika, w drodze decyzji administracyjnej,
w∏aÊciwy naczelnik urz´du celnego.

§ 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 akcyzo-
wego zawartego 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 po-
datek akcyzowy zosta∏ zap∏acony w∏aÊciwemu naczel-
nikowi urz´du celnego przyjmujàcemu zg∏oszenie cel-
ne w procedurze dopuszczenia do obrotu.

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-samochodo-
wych i w samolotach obs∏ugujàcych linie mi´dzynaro-
dowe, kwota podatku akcyzowego zwi´ksza podatek
naliczony, 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∏ugujà-
cych linie mi´dzynarodowe.

§ 23. 1. Podatnicy p∏acà podatek akcyzowy za okre-
sy miesi´czne w terminie do 25. dnia miesiàca nast´-
pujàcego po miesiàcu, w którym powsta∏ obowiàzek
podatkowy, na rachunek w∏aÊciwej izby celnej, z za-
strze˝eniem § 25.

2. Przepis ust. 1 nie dotyczy podatku akcyzowego
p∏aconego w∏aÊciwemu naczelnikowi urz´du celnego
przyjmujàcemu zg∏oszenie celne w procedurze do-
puszczenia do obrotu.

§ 24. 1. Podatnicy sprzedajàcy gaz p∏ynny, który
jest tankowany do pojazdów samochodowych przy-
stosowanych technicznie do zasilania tym paliwem,

sk∏adajà wraz z deklaracjà podatkowà dla podatku ak-
cyzowego oÊwiadczenie o stanie licznika sumujàcego
sprzeda˝ gazu p∏ynnego w danym miesiàcu.

2. OÊwiadczenie, o którym mowa w ust. 1, powin-
no zawieraç:

1) numery fabryczne posiadanych liczników sumujà-
cych sprzeda˝ gazu p∏ynnego;

2) wskazanie stanu danego licznika o okreÊlonym nu-
merze fabrycznym na pierwszy i ostatni dzieƒ da-
nego miesiàca rozliczeniowego.

§ 25. 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 § 12 ust. 1
pkt 10, 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 po-
winny 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.

§ 26. 1. Wp∏aty dzienne, o których mowa w § 25
ust. 1 pkt 1 i ust. 2, sà zmniejszane:

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. Przepis ust. 1 pkt 1 stosuje si´ odpowiednio przy
nabyciu banderol legalizacyjnych przez podatników,
o których mowa w § 12 ust. 1 pkt 10.

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

§ 27. 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 wymienionych
w poz. 2—4 za∏àcznika nr 1 do rozporzàdzenia, w któ-
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rej okreÊlono kwot´ podatku akcyzowego, powinny
byç do∏àczone zaÊwiadczenia wystawione przez w∏a-
Êciwe organy podatkowe, ˝e sprzedawca nie zalega
z p∏atnoÊcià podatku od towarów i us∏ug oraz podatku
akcyzowego. 

3. Wymóg do∏àczania zaÊwiadczenia, o którym
mowa w ust. 2, nie dotyczy sprzeda˝y wyrobów wy-
mienionych w poz. 2—4 za∏àcznika nr 1 do rozporzà-
dzenia, dokonywanej w trybie egzekucji, stanowià-
cych 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 § 14 ust. 2,
§ 15, 18, 19, 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 warun-
kiem ˝e: 

1) nabyty towar podlega∏ obowiàzkowi podatkowe-
mu w podatku akcyzowym oraz nie by∏ od tego
obowiàzku zwolniony;

2) podatnik posiada dowód, ˝e zap∏aci∏ kwoty podat-
ku akcyzowego, wynikajàce z faktur i faktur kory-
gujàcych, a w przypadku dokumentów celnych —
kwoty podatku akcyzowego wynikajàce z tych do-
kumentów.

§ 29. 1. W okresie do dnia 30 kwietnia 2004 r. zwal-
nia si´ od podatku akcyzowego sprzeda˝:

1) produktów rafinacji ropy naftowej, wytwarzanych
przez rafinerie ropy naftowej, do których ropa naf-
towa jest dostarczana wy∏àcznie transportem kole-
jowym lub samochodowym, w cz´Êci odpowiada-
jàcej kwocie 120,00 z∏ od ka˝dej tony zakupionej
do przerobu ropy naftowej, dostarczonej tym
transportem;

2) benzyny silnikowej lotniczej do silników t∏okowych
oraz paliwa do lotniczych silników turbinowych
i olejów silnikowych do silników lotniczych, doko-
nywanà przez producenta tych wyrobów na zamó-
wienie:
a) Ministra Obrony Narodowej lub ministra w∏a-

Êciwego do spraw wewn´trznych — z przezna-
czeniem na potrzeby lotnictwa,

b) jednostek organizacyjnych Aeroklubu Polskiego
— z przeznaczeniem na realizacj´ celów statuto-
wych 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, prowadzone na zlece-
nie Ministra Obrony Narodowej lub ministra
w∏aÊciwego do spraw wewn´trznych;

3) oleju nap´dowego, opa∏owego i silnikowego do-
konywanà przez producenta tych wyrobów na za-
mówienie podmiotów wymienionych w odr´b-
nych przepisach w sprawie zasad sprzeda˝y oleju
nap´dowego armatorom rybo∏ówstwa morskiego
— z przeznaczeniem na zaopatrzenie podmiotów
posiadajàcych Êrodki transportu morskiego oraz
armatorów rybo∏ówstwa morskiego, w celu zu˝y-
cia do silników Êrodków transportu morskiego lub
jednostek rybo∏ówstwa morskiego tych podmio-
tów;

4) oleju nap´dowego do silników okr´towych i silni-
ków do techniki morskiej oraz olejów silnikowych
do silników okr´towych i silników do techniki mor-
skiej, dokonywanà przez producenta tych wyro-
bów na zamówienie: 
a) Agencji Rezerw Materia∏owych — na uzupe∏nie-

nie rezerw paƒstwowych,
b) Ministra Obrony Narodowej — z przeznacze-

niem dla potrzeb marynarki wojennej,
c) ministra w∏aÊciwego do spraw wewn´trznych —

z przeznaczeniem na potrzeby techniki morskiej;

5) benzyny silnikowej lotniczej do silników t∏oko-
wych, paliwa do lotniczych silników turbinowych
oraz oleju nap´dowego do silników okr´towych
i silników do techniki morskiej oraz olejów silniko-
wych do silników lotniczych, okr´towych i techni-
ki morskiej dokonywanà przez Agencj´ Rezerw
Materia∏owych, na zamówienie Ministra Obrony
Narodowej lub ministra w∏aÊciwego do spraw we-
wn´trznych;

6) spirytusu, z wy∏àczeniem spirytusu rektyfikowane-
go w opakowaniach jednostkowych (PKWiU
15.92.11-00.21, 15.92.11-00.22, 15.92.11-00.23),
na zamówienie Agencji Rynku Rolnego;

7) olejów nap´dowych wytwarzanych z udzia∏em mi-
nimum 10 % komponentu uzyskanego w wyniku
przerobu odpadów z tworzyw sztucznych na spe-
cjalistycznych instalacjach do katalitycznego prze-
robu tych tworzyw, w cz´Êci odpowiadajàcej kwo-
cie 300 z∏ od ka˝dego 1 000 l tych paliw, pod wa-
runkiem niestosowania zwolnieƒ, o których mowa
w § 10 pkt 16;

8) benzyn silnikowych etylizowanych i nieetylizowa-
nych wytworzonych z udzia∏em minimum 5 %
komponentu uzyskanego w wyniku przerobu od-
padów z tworzyw sztucznych na specjalistycznych
instalacjach do katalitycznego przerobu tych two-
rzyw, w cz´Êci odpowiadajàcej kwocie 180 z∏ od
ka˝dego 1 000 l tych paliw, pod warunkiem niesto-
sowania zwolnieƒ, o których mowa w § 10 pkt 16;

9) benzyn nieetylizowanych z udzia∏em jako kompo-
nentu zeoformatu w iloÊci nie mniejszej ni˝ 30 %
w gotowym produkcie, wytwarzanego w kraju
przy zastosowaniu specjalistycznej instalacji zeo-
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formingu — w cz´Êci odpowiadajàcej 10 % stawki
podatku akcyzowego dla benzyn nieetylizowa-
nych, pod warunkiem niestosowania zwolnieƒ,
o których mowa w pkt 7 i 8 i § 10 pkt 16.

2. Zwolnienia, o których mowa w ust. 1 pkt 2—5,
majà zastosowanie w przypadku, gdy do zamówienia
zostanie do∏àczone oÊwiadczenie stwierdzajàce, ˝e za-
kupione wyroby zostanà zu˝yte do celów uprawniajà-
cych do zastosowania zwolnienia podatkowego.

3. Zwolnienia, o których mowa w ust. 1 pkt 2 i 3,
stosuje si´ równie˝ w przypadku importu benzyny sil-
nikowej lotniczej do silników t∏okowych, paliwa do lot-
niczych silników turbinowych, oleju nap´dowego
i opa∏owego oraz olejów silnikowych, importowanych
bezpoÊrednio przez wymienione podmioty lub na ich

pisemne zamówienie; przepis ust. 2 stosuje si´ odpo-
wiednio. 

§ 30. Traci moc rozporzàdzenie Ministra Finansów
z dnia 22 marca 2002 r. w sprawie podatku akcyzowe-
go (Dz. U. Nr 27, poz. 269, z póên. zm.4)). 

§ 31. Rozporzàdzenie wchodzi w ˝ycie z dniem
1 stycznia 2004 r.

Minister Finansów: w z. H. Wasilewska-Trenkner 
———————
4) Zmiany wymienionego rozporzàdzenia zosta∏y og∏oszone

w Dz. U. z 2002 r. Nr 98, poz. 885, Nr 125, poz. 1065 i
Nr 216, poz. 1829 oraz z 2003 r. Nr 84, poz. 780, Nr 137,
poz. 1305, Nr 145, poz. 1407 i Nr 187, poz. 1828.
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Za∏àczniki do rozporzàdzenia Ministra Finan-
sów z dnia 23 grudnia  2003 r. (poz. 2196)

Za∏àcznik nr 1

TABELA STAWEK PODATKU AKCYZOWEGO DLA NIEKTÓRYCH WYROBÓW AKCYZOWYCH
SPRZEDAWANYCH W KRAJU
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Dziennik Ustaw Nr 221 — 15287 — Poz. 2196



Dziennik Ustaw Nr 221 — 15288 — Poz. 2196



Dziennik Ustaw Nr 221 — 15289 — Poz. 2196
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Dziennik Ustaw Nr 221 — 15291 — Poz. 2196

ObjaÊnienia:
ex — zamieszczony przy kodzie PKWiU oznacza, ˝e stawka podatku akcyzowego jest ustalona tylko dla niektó-

rych towarów obj´tych danym kodem, okreÊlonych w kolumnie 3.
1) Za 1 °Plato, w którym wyra˝ona jest stawka podatku akcyzowego w poz. 5 i 6 tabeli, uwa˝a si´ 1 % wag. eks-

traktu brzeczki podstawowej, obliczony na podstawie zawartoÊci alkoholu oraz ekstraktu rzeczywistego
w produkcie gotowym.

2) Dla celów podatkowych przyjmuje si´ obj´toÊç paliw w temperaturze 15 °C; w przypadku wyznaczania obj´-
toÊci paliw poprzez wa˝enie i pomiar g´stoÊci jako podstaw´ do obliczeƒ nale˝y przyjàç mas´ paliwa.

3) Dla celów podatkowych przyjmuje si´ obj´toÊç olejów smarowych w temperaturze 15 °C; w przypadku wy-
znaczania obj´toÊci olejów smarowych poprzez wa˝enie i pomiar g´stoÊci jako podstaw´ do obliczeƒ nale˝y
przyjàç mas´ oleju smarowego.

4) Za cen´ wyrobu, o której mowa w poz. 26 tabeli, uwa˝a si´ cen´ nie zawierajàcà podatku od towarów i us∏ug
oraz podatku akcyzowego. Podstawà ustalenia równowartoÊci tej ceny w euro jest kurs Êredni og∏oszony
przez Narodowy Bank Polski z dnia sprzeda˝y wyrobu.

5) Dla obliczenia kwoty nale˝nego podatku akcyzowego od wyrobów wymienionych w poz. 27 tabeli przyjmu-
je si´ sta∏y przelicznik w wysokoÊci 1,78 litra na kilogram gazu.



Za∏àcznik nr 2

TABELA STAWEK PODATKU AKCYZOWEGO DLA NAPOJÓW ALKOHOLOWYCH DESTYLOWANYCH,
ALKOHOLU ETYLOWEGO ORAZ NIEKTÓRYCH NAPOJÓW ALKOHOLOWYCH, SPRZEDAWANYCH W KRAJU
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Dziennik Ustaw Nr 221 — 15296 — Poz. 2196

ObjaÊnienia:
ex — zamieszczony przy kodzie PKWiU oznacza, ˝e stawka podatku akcyzowego jest ustalona tylko dla

niektórych towarów obj´tych danym kodem, okreÊlonych w kolumnie 3.
1) Do produkcji octu zwolnienie stosuje si´ w przypadku spirytusu z dodatkiem kwasu octowego w takiej iloÊci,

aby jego udzia∏ w mieszaninie wynosi∏ co najmniej 10 % w stosunku do alkoholu.
2) Spirytus surowy, rektyfikowany, odwodniony, bezpirydynowy i porektyfikacyjny ska˝ony w sposób okreÊlony

w odr´bnych przepisach.



Za∏àcznik nr 3

TABELA STAWEK PODATKU AKCYZOWEGO DLA NIEKTÓRYCH IMPORTOWANYCH TOWARÓW
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Dziennik Ustaw Nr 221 — 15302 — Poz. 2196



Dziennik Ustaw Nr 221 — 15303 — Poz. 2196



Dziennik Ustaw Nr 221 — 15304 — Poz. 2196, 2197 i 2198

2197

ROZPORZÑDZENIE MINISTRA GOSPODARKI, PRACY I POLITYKI SPO¸ECZNEJ1)

z dnia 23 grudnia 2003 r.

w sprawie wyznaczenia jednostki organizacyjnej, która przejmie obowiàzek wyp∏acania Êwiadczeƒ 
po likwidacji Kopalni W´gla Kamiennego „Niwka — Modrzejów” Sp. z o.o.

Na podstawie art. 31 ustawy z dnia 26 listopada
1998 r. o dostosowaniu górnictwa w´gla kamiennego
do funkcjonowania w warunkach gospodarki rynko-
wej oraz szczególnych uprawnieniach i zadaniach
gmin górniczych (Dz. U. Nr 162, poz. 1112, z póên.
zm.2)) zarzàdza si´, co nast´puje:

§ 1. Wyznacza si´ Spó∏k´ Restrukturyzacji Kopalƒ
S.A. jako jednostk´ organizacyjnà zobowiàzanà do
wyp∏acania Êwiadczeƒ, o których mowa w art. 22
i art. 23 ustawy z dnia 26 listopada 1998 r. o dostoso-
waniu górnictwa w´gla kamiennego do funkcjonowa-
nia w warunkach gospodarki rynkowej oraz szczegól-
nych uprawnieniach i zadaniach gmin górniczych,
a tak˝e wyp∏acania rent wyrównawczych by∏ym pra-
cownikom Kopalni W´gla Kamiennego „Niwka — Mo-
drzejów” Sp. z o.o.

§ 2. Rozporzàdzenie wchodzi w ˝ycie z dniem og∏o-
szenia.

Minister Gospodarki, Pracy i Polityki Spo∏ecznej:
w z. J. Piechota

———————
1) Minister Gospodarki, Pracy i Polityki Spo∏ecznej kieruje

dzia∏em administracji rzàdowej — gospodarka, na podsta-
wie § 1 ust. 2 pkt 1 rozporzàdzenia Prezesa Rady Ministrów
z dnia 7 stycznia 2003 r. w sprawie szczegó∏owego zakresu
dzia∏ania Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Spo∏ecznej
(Dz. U. Nr 1, poz. 5).

2) Zmiany wymienionej ustawy zosta∏y og∏oszone w Dz. U.
z 2001 r. Nr 5, poz. 41 i Nr 154, poz. 1802, z 2002 r. Nr 216,
poz. 1826 i Nr 238, poz. 2020 oraz z 2003 r. Nr 90, poz. 844.

ObjaÊnienia:

ex — zamieszczony przy kodzie PCN oznacza, ˝e stawka podatku akcyzowego jest ustalona tylko dla niektórych
towarów obj´tych danym kodem, okreÊlonych w kolumnie 3.

1) OkreÊlonej w art. 36 ust. 2 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.)

2) Za 1 oPlato, w którym wyra˝ona jest stawka podatku akcyzowego dla wyrobów wymienionych w poz. 2 i 35,
uwa˝a si´ 1 % wag. ekstraktu brzeczki podstawowej, obliczony na podstawie zawartoÊci ekstraktu
rzeczywistego oraz alkoholu w produkcie gotowym.

3) Dla celów podatkowych przyjmuje si´ obj´toÊç paliw w temperaturze 15 °C; w przypadku wyznaczania
obj´toÊci paliw poprzez wa˝enie i pomiar g´stoÊci jako podstaw´ do obliczeƒ nale˝y przyjàç mas´ paliwa. 

4) Dla celów podatkowych przyjmuje si´ obj´toÊç olejów smarowych w temperaturze 15 °C; w przypadku
wyznaczania obj´toÊci olejów smarowych poprzez wa˝enie i pomiar g´stoÊci jako podstaw´ do obliczeƒ
nale˝y przyjàç mas´ oleju smarowego.

2198

ROZPORZÑDZENIE MINISTRA GOSPODARKI, PRACY I POLITYKI SPO¸ECZNEJ1)

z dnia 23 grudnia 2003 r.

w sprawie wyznaczenia jednostki organizacyjnej, która przejmie obowiàzek wyp∏acania Êwiadczeƒ 
po likwidacji Kopalni W´gla Kamiennego „Siemianowice” — Zak∏adu Górniczego „Rozalia” Sp. z o.o.

Na podstawie art. 31 ustawy z dnia 26 listopada
1998 r. o dostosowaniu górnictwa w´gla kamiennego

do funkcjonowania w warunkach gospodarki rynko-
wej oraz szczególnych uprawnieniach i zadaniach


