
Na podstawie art. 35h ustawy z dnia 28 wrzeÊnia
1991 r. o kontroli skarbowej (Dz. U. z 1999 r. Nr 54,
poz. 572, z póên. zm.1)) zarzàdza si´, co nast´puje:

§ 1. W rozporzàdzeniu Ministra Finansów z dnia
22 lipca 2002 r. w sprawie wykonywania szczególnego
nadzoru podatkowego (Dz. U. Nr 136, poz. 1147) wpro-
wadza si´ nast´pujàce zmiany:

1) w § 4 w ust. 1 pkt 1 i 2 otrzymujà brzmienie:

„1) alkohol etylowy (PKWiU 15.92), zwany dalej
„spirytusem”, w∏asnej produkcji oraz nabyty,
je˝eli w cenie jego nabycia nie jest zawarty po-
datek akcyzowy obliczony wed∏ug najwy˝szej
stawki ustalonej dla tego spirytusu,

2) wyroby przed powstaniem obowiàzku w po-
datku akcyzowym:

a) napoje alkoholowe destylowane
(PKWiU 15.91), zwane dalej „napojami spi-
rytusowymi”,

b) piwo s∏odowe (PKWiU 15.96.1), zwane dalej
„piwem”,

c) wina gronowe (PKWiU 15.93), napoje fer-
mentowane (np. jab∏ecznik, wino z gruszek,
miód pitny), pozosta∏e, mieszane napoje za-
wierajàce alkohol (PKWiU 15.94), wermuty
i inne wina ze Êwie˝ych winogron przypra-
wione roÊlinami lub substancjami aroma-
tycznymi (PKWiU 15.95), zwane dalej „wyro-
bami winiarskimi”,

d) pozosta∏e napoje alkoholowe o zawartoÊci
alkoholu powy˝ej 1,2% oraz napoje alkoho-
lowe b´dàce mieszaninà piwa i napojów
bezalkoholowych, w których zawartoÊç al-
koholu przekracza 0,5% bez wzgl´du na
symbol PKWiU, zwane dalej „napojami al-
koholowymi”, ”;

2) u˝yte w § 10 , w § 11 w ust. 3, w § 28 i w § 56
w ust. 3 w pkt 1 w ró˝nych przypadkach wyrazy
„wyroby spirytusowe” zast´puje si´ u˝ytymi w od-
powiednich przypadkach wyrazami „napoje spiry-
tusowe”.

§ 2. Rozporzàdzenie wchodzi w ˝ycie z dniem
8 kwietnia 2003 r.

Minister Finansów: w z. W. Ciesielski
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ROZPORZÑDZENIE MINISTRA FINANSÓW

z dnia 4 kwietnia 2003 r.

zmieniajàce rozporzàdzenie w sprawie wykonywania szczególnego nadzoru podatkowego

———————
1) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zosta∏y

og∏oszone w Dz. U. z 1999 r. Nr 83, poz. 931, z 2000 r. Nr 70,
poz. 816, Nr 104, poz. 1103 i Nr 116, poz. 1216, z 2001 r.
Nr 14, poz. 143, Nr 81, poz. 877 i Nr 110, poz. 1189 oraz
z 2002 r. Nr 41, poz. 365, Nr 74, poz. 676, Nr 89, poz. 804,
Nr 141, poz. 1178, Nr 153, poz. 1271, Nr 169, poz. 1387
i Nr 216, poz. 1824.


