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1 2 3 4 5

85/32 Województwo zachodniopomorskie 1,00 19
01033 Wojewódzkie inspektoraty weterynarii 0,50 9

CZ¸ONKOWIE KORPUSU S¸U˚BY CYWILNEJ 0,50 9
01034 Powiatowe inspektoraty weterynarii 0,50 10

CZ¸ONKOWIE KORPUSU S¸U˚BY CYWILNEJ 0,50 10

1817

ROZPORZÑDZENIE MINISTRA FINANSÓW1)

z dnia 30 lipca 2004 r.

zmieniajàce rozporzàdzenie w sprawie szczegó∏owego trybu i warunków dokonywania rozliczeƒ
podatku akcyzowego

Na podstawie art. 19 ust. 7 ustawy z dnia 23 stycz-
nia 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
23 kwietnia 2004 r. w sprawie szczegó∏owego trybu
i warunków dokonywania rozliczeƒ podatku akcyzo-
wego (Dz. U. Nr 85, poz. 799) wprowadza si´ nast´pu-
jàce zmiany:

1) w § 2 ust. 4 otrzymuje brzmienie:

„4. Podatnicy sprzedajàcy lub zu˝ywajàcy do in-
nych celów ni˝ opa∏owe oleje, o których mo-
wa w § 3 rozporzàdzenia Ministra Finansów
z dnia 22 kwietnia 2004 r. w sprawie obni˝enia
stawek podatku akcyzowego (Dz. U. Nr 87,
poz. 825 i Nr 113, poz. 1190), mogà obni˝yç
nale˝nà z tego tytu∏u akcyz´ o kwot´ akcyzy
zap∏aconej przy nabyciu lub imporcie tych wy-
robów na cele opa∏owe.”;

2) po § 8 dodaje si´ § 8a—8d w brzmieniu:

„§ 8a. W przypadku dodania w procesie produk-
cyjnym do wyrobów, o których mowa
w art. 69—71 ustawy, alkoholu etylowego
w iloÊci nie wi´kszej ni˝ 6 dm3 alkoholu ety-
lowego 100 % vol na 1 hektolitr tych wyro-

bów, podatnicy mogà zmniejszyç kwot´ na-
le˝nej akcyzy od tych wyrobów o kwot´ ak-
cyzy zawartej w cenie dodanego alkoholu
etylowego.

§ 8b. Podatnicy sprzedajàcy wyroby akcyzowe
wymienione w poz. 20—23 za∏àcznika nr 2
do ustawy mogà obni˝yç kwot´ nale˝nej
akcyzy o kwot´ akcyzy zap∏aconej w cenie
nabycia alkoholu etylowego przeznaczone-
go do produkcji tych wyrobów.

§ 8c. Podatnicy zu˝ywajàcy w sk∏adzie podatko-
wym do produkcji wyrobów akcyzowych
zharmonizowanych inne wyroby akcyzowe
zharmonizowane z akcyzà zap∏aconà od im-
portu tych wyrobów mogà obni˝yç do wy-
sokoÊci nale˝nej akcyzy kwot´ akcyzy od
sprzeda˝y tych wyrobów o kwot´ akcyzy
zap∏aconej od importu.

§ 8d. W przypadku zwrotu w wyniku reklamacji
wyrobów akcyzowych zharmonizowanych
z zap∏aconà akcyzà i skierowania ich do po-
nownego przerobu w sk∏adzie podatko-
wym, podatnicy mogà obni˝yç kwot´ akcy-
zy nale˝nej od sprzeda˝y wyprodukowa-
nych wyrobów o kwot´ akcyzy zap∏aconej
od reklamowanych wyrobów.”.

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

Minister Finansów: w z. P. Sawicki

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

— finanse publiczne, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 2 rozpo-
rzàdzenia 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).


