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ROZPORZÑDZENIE MINISTRA FINANSÓW1)

z dnia 21 lipca 2004 r.

zmieniajàce rozporzàdzenie w sprawie oznaczania wyrobów akcyzowych znakami akcyzy

Na podstawie art. 89 ust. 3, art. 92 ust. 1, art. 93
ust. 3, art. 95 ust. 5, art. 96 ust. 6, art. 99, art. 102 ust. 7,
art. 103 ust. 4, art. 108, art. 109 ust. 3 ustawy z dnia
23 stycznia 2004 r. o podatku akcyzowym (Dz. U. Nr 29,
poz. 257 i Nr 68, poz. 623) zarzàdza si´, co nast´puje:

§ 1. W rozporzàdzeniu Ministra Finansów z dnia
19 kwietnia 2004 r. w sprawie oznaczania wyrobów ak-
cyzowych znakami akcyzy (Dz. U. Nr 80, poz. 742)
wprowadza si´ nast´pujàce zmiany:

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

„3) importowane, nabywane wewnàtrzwspólno-
towo i wytworzone na terytorium kraju wyro-
by akcyzowe, wymienione w za∏àczniku nr 3
do ustawy, obj´te zerowà stawkà akcyzy.”;

2) w § 10:

a) w ust. 1 pkt 3 otrzymuje brzmienie:
„3) kopi´ odpisu z rejestru przedsi´biorców

w Krajowym Rejestrze Sàdowym albo ko-
pi´ zaÊwiadczenia o wpisie do ewidencji
dzia∏alnoÊci gospodarczej;”,

b) ust. 2 otrzymuje brzmienie:
„2. Dokumenty, o których mowa w ust. 1

pkt 2—8, sà okazywane w oryginale w∏aÊci-
wemu w sprawach znaków akcyzy naczelni-
kowi urz´du celnego przy sk∏adaniu wnio-
sku. Dokumenty, o których mowa w ust. 1,
powinny zawieraç dane aktualne w dniu
sk∏adania wniosku.”;

3) w za∏àczniku nr 12 do rozporzàdzenia, w objaÊnie-
niach do upowa˝nienia, pkt 3 otrzymuje brzmie-
nie:
„3) „wytworzonych na terytorium kraju” lub „im-

portowanych” lub „nabytych wewnàtrzwspól-
notowo”;”.

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

Minister Finansów: w z. W. Ciesielski

———————
1) Minister Finansów kieruje dzia∏em administracji rzàdowej

— finanse publiczne, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 2 rozporzà-
dzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 11 czerwca 2004 r.
w sprawie szczegó∏owego zakresu dzia∏ania Ministra Fi-
nansów (Dz. U. Nr 134, poz. 1427).


