
Art. 1. W ustawie z dnia 29 wrzeÊnia 1994 r. o ra-
chunkowoÊci (Dz. U. z 2002 r. Nr 76, poz. 694, z póên.
zm.1)) wprowadza si´ nast´pujàce zmiany:

1) w art. 2:

a) w ust. 1 zdanie wst´pne otrzymuje brzmienie:

„Przepisy ustawy o rachunkowoÊci, zwanej
dalej „ustawà”, stosuje si´, z zastrze˝eniem
ust. 3, do majàcych siedzib´ lub miejsce
sprawowania zarzàdu na terytorium Rzeczy-
pospolitej Polskiej:”,

b) dodaje si´ ust. 3 w brzmieniu:

„3. Jednostki sporzàdzajàce sprawozdania fi-
nansowe zgodnie z Mi´dzynarodowymi
Standardami RachunkowoÊci, Mi´dzynaro-
dowymi Standardami SprawozdawczoÊci
Finansowej oraz zwiàzanymi z nimi interpre-
tacjami og∏oszonymi w formie rozporzàdzeƒ
Komisji Europejskiej, zwanymi dalej „MSR”,
stosujà przepisy ustawy oraz przepisy wyko-
nawcze wydane na jej podstawie, w zakresie
nieuregulowanym przez MSR.”;

2) w art. 3 w ust. 1:

a) po pkt 3 dodaje si´ pkt 3a w brzmieniu:

„3a) emitencie papierów wartoÊciowych ubie-
gajàcym si´ o ich dopuszczenie do publicz-
nego obrotu lub do obrotu na jednym
z rynków regulowanych krajów Europej-
skiego Obszaru Gospodarczego — rozumie
si´ przez to jednostk´, która z∏o˝y∏a do w∏a-
Êciwego organu wniosek lub innego rodza-
ju dokument, na podstawie którego mo˝e
nastàpiç wprowadzenie papierów warto-
Êciowych do publicznego obrotu lub do
obrotu na jednym z takich rynków,”, 

b) pkt 11 otrzymuje brzmienie:

„11) przyj´tych zasadach (polityce) rachunko-
woÊci — rozumie si´ przez to wybrane
i stosowane przez jednostk´ rozwiàzania
dopuszczone ustawà, w tym tak˝e okreÊlo-
ne w MSR, zapewniajàce wymaganà ja-
koÊç sprawozdaƒ finansowych,”;

3) w art. 4 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1. Jednostki obowiàzane sà stosowaç przyj´te
zasady (polityk´) rachunkowoÊci, rzetelnie i ja-

sno przedstawiajàc sytuacj´ majàtkowà i fi-
nansowà oraz wynik finansowy.”;

4) w art. 8 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1. OkreÊlajàc zasady (polityk´) rachunkowoÊci
nale˝y zapewniç wyodr´bnienie w rachunko-
woÊci wszystkich zdarzeƒ istotnych do oceny
sytuacji majàtkowej i finansowej oraz wyniku
finansowego jednostki, przy zachowaniu zasa-
dy ostro˝noÊci, o której mowa w art. 7.”;

5) w art. 10: 

a) w ust. 1 pkt 2 otrzymuje brzmienie:

„2) metod wyceny aktywów i pasywów oraz
ustalania wyniku finansowego,”,

b) ust. 3 otrzymuje brzmienie:

„3. W sprawach nieuregulowanych przepisami
ustawy, przyjmujàc zasady (polityk´) ra-
chunkowoÊci, jednostki mogà stosowaç kra-
jowe standardy rachunkowoÊci wydane
przez Komitet Standardów RachunkowoÊci.
W przypadku braku odpowiedniego stan-
dardu krajowego, jednostki, inne ni˝ wymie-
nione w art. 2 ust. 3, mogà stosowaç MSR.”;

6) w art. 28 ust. 10 otrzymuje brzmienie:

„10. W ubezpieczeniach majàtkowych i osobo-
wych dopuszcza si´ stosowanie dyskonta lub
odpisów wy∏àcznie przy ustalaniu rezerw na
skapitalizowanà wartoÊç rent, rezerw ubez-
pieczeƒ na ˝ycie, rezerw ubezpieczeƒ na ˝y-
cie, gdy ryzyko lokaty (inwestycyjne) ponosi
ubezpieczajàcy, oraz rezerw na premie i raba-
ty (bonifikaty) dla ubezpieczonych w zwiàzku
z osiàganymi dochodami z lokat stanowià-
cych pokrycie tych rezerw.”;

7) w art. 45: 

a) ust. 1 otrzymuje brzmienie: 

„1. Sprawozdanie finansowe sporzàdza si´ na
dzieƒ zamkni´cia ksiàg rachunkowych,
o którym mowa w art. 12 ust. 2, oraz na in-
ny dzieƒ bilansowy, stosujàc odpowiednio,
z zastrze˝eniem ust. 1a i 1b, zasady wyceny
aktywów i pasywów oraz ustalania wyniku
finansowego, okreÊlone w rozdziale 4.”, 

b) po ust. 1 dodaje si´ ust. 1a—1c w brzmieniu: 

„1a. Sprawozdania finansowe emitentów pa-
pierów wartoÊciowych dopuszczonych do
publicznego obrotu lub do obrotu na jed-
nym z rynków regulowanych krajów Euro-
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USTAWA

z dnia 27 sierpnia 2004 r.

o zmianie ustawy o rachunkowoÊci oraz o zmianie ustawy o bieg∏ych rewidentach i ich samorzàdzie

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

og∏oszone w Dz. U. z 2003 r. Nr 60, poz. 535, Nr 124,
poz. 1152, Nr 139, poz. 1324 i Nr 229, poz. 2276 oraz
z 2004 r. Nr 96, poz. 959, Nr 145, poz. 1535 i Nr 146,
poz. 1546.



pejskiego Obszaru Gospodarczego i emi-
tentów papierów wartoÊciowych ubiegajà-
cych si´ o ich dopuszczenie do publiczne-
go obrotu lub do obrotu na jednym z ryn-
ków regulowanych krajów Europejskiego
Obszaru Gospodarczego mogà byç sporzà-
dzane zgodnie z MSR.

1b. Sprawozdania finansowe jednostek wcho-
dzàcych w sk∏ad grupy kapita∏owej, w któ-
rej jednostka dominujàca sporzàdza skon-
solidowane sprawozdanie finansowe
zgodnie z MSR, mogà byç sporzàdzane
zgodnie z MSR.

1c. Decyzj´ w sprawie sporzàdzania sprawoz-
daƒ finansowych zgodnie z MSR, przez jed-
nostki, o których mowa w ust. 1a oraz 1b,
podejmuje organ zatwierdzajàcy.”;

8) w art. 55 po ust. 6 dodaje si´ ust. 6a—6d w brzmie-
niu:

„6a. Skonsolidowane sprawozdania finansowe
emitentów papierów wartoÊciowych dopusz-
czonych do publicznego obrotu oraz banków
sporzàdza si´ zgodnie z MSR.

6b. Skonsolidowane sprawozdania finansowe
emitentów papierów wartoÊciowych ubiega-
jàcych si´ o ich dopuszczenie do publicznego
obrotu lub do obrotu na jednym z rynków re-
gulowanych krajów Europejskiego Obszaru
Gospodarczego mogà byç sporzàdzane zgod-
nie z MSR.

6c. Skonsolidowane sprawozdania finansowe
jednostek wchodzàcych w sk∏ad grupy kapita-
∏owej, w której jednostka dominujàca wy˝sze-
go szczebla sporzàdza skonsolidowane spra-
wozdanie finansowe zgodnie z MSR, mogà
byç sporzàdzane zgodnie z MSR.

6d. Decyzj´ w sprawie sporzàdzania skonsolido-
wanych sprawozdaƒ finansowych zgodnie
z MSR, przez jednostki, o których mowa
w ust. 6b i 6c, podejmuje organ zatwierdzajà-
cy jednostki dominujàcej.”;

9) art. 63b otrzymuje brzmienie:

„Art. 63b. 1. Jednostki, których dane obj´te sà
skonsolidowanym sprawozdaniem fi-
nansowym, a w szczególnoÊci jed-
nostki zale˝ne i wspó∏zale˝ne, powin-
ny stosowaç jednakowe metody wy-
ceny aktywów i pasywów oraz spo-
rzàdzania sprawozdaƒ finansowych,
zgodne z przyj´tymi zasadami (polity-
kà) rachunkowoÊci jednostki dominu-
jàcej, z zastrze˝eniem ust. 2.

2. Je˝eli nie jest mo˝liwe z wa˝nych
przyczyn stosowanie jednakowych
metod wyceny i sporzàdzania spra-
wozdaƒ finansowych lub je˝eli jed-
nostka dominujàca sporzàdza spra-
wozdania finansowe zgodnie z MSR,
a jednostki, których dane obj´te sà

skonsolidowanym sprawozdaniem fi-
nansowym, nie sporzàdzajà sprawoz-
daƒ finansowych oraz skonsolidowa-
nych sprawozdaƒ finansowych zgod-
nie z MSR, to nale˝y dokonaç odpo-
wiednich przekszta∏ceƒ sprawozdaƒ
finansowych tych jednostek, których
dane finansowe sà istotne dla realiza-
cji obowiàzku okreÊlonego w art. 4
ust. 1.

3. Zasady okreÊlone w art. 51 ust. 2 sto-
suje si´ odpowiednio.”;

10) w art. 64 uchyla si´ ust. 6;

11) w art. 70 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1. Kierownik jednostki, o której mowa w art. 64
ust. 1, obowiàzany jest z∏o˝yç wprowadzenie
do sprawozdania finansowego stanowiàce
cz´Êç informacji dodatkowej, bilans, rachunek
zysków i strat, zestawienie zmian w kapitale
w∏asnym oraz rachunek przep∏ywów pieni´˝-
nych za rok obrotowy, do og∏oszenia w ciàgu
15 dni od dnia ich zatwierdzenia, wraz z opinià
bieg∏ego rewidenta, z zastrze˝eniem ust. 1c,
oraz odpisem uchwa∏y bàdê postanowienia or-
ganu zatwierdzajàcego o zatwierdzeniu spra-
wozdania finansowego i podziale zysku lub po-
kryciu straty. Zakres rocznego i pó∏rocznego
sprawozdania finansowego funduszy inwesty-
cyjnych, w tym po∏àczonego sprawozdania fi-
nansowego funduszy inwestycyjnych z wy-
dzielonymi subfunduszami oraz sprawozdaƒ
jednostkowych subfunduszy oraz termin z∏o˝e-
nia do og∏oszenia rocznego sprawozdania fi-
nansowego, w tym po∏àczonego sprawozda-
nia finansowego funduszy inwestycyjnych
z wydzielonymi subfunduszami oraz sprawoz-
daƒ jednostkowych subfunduszy okreÊlajà od-
r´bne przepisy.”;

12) w art. 79 dodaje si´ pkt 6 i 7 w brzmieniu:

„6) prowadzi dzia∏alnoÊç us∏ugowà w zakresie
prowadzenia ksiàg rachunkowych bez wyma-
ganych uprawnieƒ,

7) prowadzi dzia∏alnoÊç us∏ugowà w zakresie
prowadzenia ksiàg rachunkowych bez spe∏nie-
nia obowiàzku zawarcia umowy ubezpiecze-
nia, o której mowa w art. 80a ust. 1”;

13) w art. 81:

a) uchyla si´ ust. 1,

b) w ust. 2 pkt 1 otrzymuje brzmienie:

„1) po zasi´gni´ciu opinii Przewodniczàcego
Komisji Papierów WartoÊciowych i Gie∏d
szczególne zasady rachunkowoÊci funduszy
inwestycyjnych, w tym:

a) zakres informacji wykazywanych w spra-
wozdaniu finansowym, po∏àczonym
sprawozdaniu finansowym funduszu in-
westycyjnego z wydzielonymi subfundu-
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szami oraz sprawozdaniach jednostko-
wych subfunduszy,

b) zasady sporzàdzania sprawozdania finan-
sowego, po∏àczonego sprawozdania fi-
nansowego funduszu inwestycyjnego
z wydzielonymi subfunduszami oraz spra-
wozdaƒ jednostkowych subfunduszy,

c) terminy sporzàdzenia i z∏o˝enia do og∏o-
szenia rocznego sprawozdania finanso-
wego oraz rocznego po∏àczonego spra-
wozdania finansowego funduszu inwe-
stycyjnego oraz rocznych sprawozdaƒ
jednostkowych subfunduszy,

d) terminy sporzàdzenia i przeglàdu pó∏-
rocznego sprawozdania finansowego
oraz pó∏rocznego po∏àczonego sprawoz-
dania finansowego funduszu inwestycyj-
nego oraz pó∏rocznych sprawozdaƒ jed-
nostkowych subfunduszy,

e) terminy zatwierdzenia rocznego spra-
wozdania finansowego, rocznego po∏à-
czonego sprawozdania finansowego fun-
duszu inwestycyjnego z wydzielonymi
subfunduszami oraz rocznych sprawoz-
daƒ jednostkowych subfunduszy,”;

14) w za∏àczniku nr 3:

a) w cz´Êci „Bilans” wprowadza si´ nast´pujàce
zmiany:

— poz. B.II. aktywów bilansu otrzymuje brzmie-
nie:

„II. Lokaty w jednostkach podporzàdkowa-
nych

1. Udzia∏y lub akcje w jednostkach pod-
porzàdkowanych

2. Po˝yczki udzielone jednostkom podpo-
rzàdkowanym oraz d∏u˝ne papiery
wartoÊciowe emitowane przez te jed-
nostki 

3. Pozosta∏e lokaty”,

— poz. B.IV. aktywów bilansu otrzymuje
brzmienie:

„IV. Nale˝noÊci depozytowe od cedentów”,

— poz. C aktywów bilansu otrzymuje brzmienie:

„C. Aktywa netto ubezpieczeƒ na ˝y-
cie,  gdy ryzyko lokaty ( inwestycyj-
ne) ponosi ubezpieczajàcy”,

— poz. D aktywów bilansu otrzymuje brzmienie:

„D. Nale˝noÊci

I. Nale˝noÊci z tytu∏u ubezpieczeƒ bezpo-
Êrednich 

1. Nale˝noÊci od ubezpieczajàcych,
w tym:

1.1. Od jednostek podporzàdkowa-
nych

1.2. Od pozosta∏ych jednostek

2. Nale˝noÊci od poÊredników ubezpie-
czeniowych, w tym:

2.1. Od jednostek podporzàdkowa-
nych

2.2. Od pozosta∏ych jednostek

3. Inne nale˝noÊci

3.1. Od jednostek podporzàdkowa-
nych

3.2. Od pozosta∏ych jednostek

II. Nale˝noÊci z tytu∏u reasekuracji, w tym: 

1. Od jednostek podporzàdkowanych

2. Od pozosta∏ych jednostek

III. Inne nale˝noÊci

1. Nale˝noÊci od bud˝etu

2. Pozosta∏e nale˝noÊci, w tym: 

2.1. Od jednostek podporzàdkowa-
nych

2.2. Od pozosta∏ych jednostek”,

— poz. C.VI. i C.VII. pasywów bilansu otrzymuje
brzmienie:

„VI. Rezerwy na zwrot sk∏adek dla cz∏onków

VII. Pozosta∏e rezerwy techniczno-ubezpie-
czeniowe okreÊlone w statucie”,

— po poz. C.VII. pasywów bilansu dodaje si´
poz. C.VIII. w brzmieniu:

„VIII. Rezerwa ubezpieczeƒ na ˝ycie, gdy ry-
zyko lokaty (inwestycyjne) ponosi ubez-
pieczajàcy”,

— poz. D.V. i D.VI. pasywów bilansu otrzymuje
brzmienie:

„V. Udzia∏ reasekuratorów w pozosta∏ych re-
zerwach techniczno-ubezpieczeniowych
okreÊlonych w statucie

VI. Udzia∏ reasekuratorów w rezerwie ubez-
pieczeƒ na ˝ycie, gdy ryzyko lokaty (inwe-
stycyjne) ponosi ubezpieczajàcy”,

— po poz. D pasywów bilansu dodaje si´
poz. E w brzmieniu:

„E. Oszacowane regresy i odzyski
(wielkoÊç ujemna)

1. Oszacowane regresy i odzyski brutto

2. Udzia∏ reasekuratorów w oszacowa-
nych regresach i odzyskach”,

— poz. H pasywów bilansu otrzymuje brzmie-
nie:

„H. Pozosta∏e zobowiàzania i fundu-
sze specjalne

I. Zobowiàzania z tytu∏u ubezpieczeƒ bez-
poÊrednich 

1. Zobowiàzania wobec ubezpieczajà-
cych, w tym: 

1.1. Wobec jednostek podporzàdko-
wanych
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1.2. Wobec pozosta∏ych jednostek

2. Zobowiàzania wobec poÊredników
ubezpieczeniowych, w tym:

2.1. Wobec jednostek podporzàdko-
wanych

2.2. Wobec pozosta∏ych jednostek

3. Inne zobowiàzania z tytu∏u ubezpie-
czeƒ, w tym: 

3.1. Wobec jednostek podporzàdko-
wanych

3.2. Wobec pozosta∏ych jednostek

II. Zobowiàzania z tytu∏u reasekuracji,
w tym:

1. Wobec jednostek podporzàdkowa-
nych

2. Wobec pozosta∏ych jednostek

III. Zobowiàzania z tytu∏u emisji w∏asnych
d∏u˝nych papierów wartoÊciowych oraz
pobranych po˝yczek, w tym:

1. Zobowiàzania zamienne na akcje za-
k∏adu ubezpieczeƒ

2. Pozosta∏e

IV. Zobowiàzania wobec instytucji kredy-
towych 

V. Inne zobowiàzania

1. Zobowiàzania wobec bud˝etu 

2. Pozosta∏e zobowiàzania

2.1. Wobec jednostek podporzàdko-
wanych

2.2. Wobec pozosta∏ych jednostek 

VI. Fundusze specjalne”,

b) w cz´Êci „Techniczny rachunek ubezpieczeƒ na
˝ycie” w poz. II. pkt 2. otrzymuje brzmienie:

„2. Przychody z lokat w jednostkach podporzàd-
kowanych

2.1. z udzia∏ów lub akcji

2.2. z po˝yczek i d∏u˝nych papierów warto-
Êciowych

2.3. z pozosta∏ych lokat”,

c) w cz´Êci „Ogólny rachunek zysków i strat”
w poz. II. pkt 2. otrzymuje brzmienie:

„2. Przychody z lokat w jednostkach podporzàd-
kowanych

2.1. z udzia∏ów i akcji

2.2. z po˝yczek i d∏u˝nych papierów warto-
Êciowych

2.3. z pozosta∏ych lokat”,

d) w cz´Êci „Rachunek przep∏ywów pieni´˝nych
(metoda bezpoÊrednia)” wprowadza si´ nast´-
pujàce zmiany:

— w poz. A.I. w pkt 1 ppkt 1.2. otrzymuje
brzmienie:

„1.2. Wp∏ywy z tytu∏u regresów, odzysków
i zwrotów odszkodowaƒ”, 

— w poz. A.II. w pkt 1 ppkt 1.5. i 1.6. otrzymujà
brzmienie:

„1.5. Wydatki z tytu∏u likwidacji szkód i win-
dykacji regresów

1.6. Wyp∏acone prowizje i udzia∏y w zyskach
z tytu∏u reasekuracji czynnej”,

— po ppkt 1.6. w poz. A.II. w pkt 1 dodaje si´
ppkt 1.7. w brzmieniu:

„1.7. Pozosta∏e wydatki z dzia∏alnoÊci bezpo-
Êredniej oraz reasekuracji czynnej”,

— w poz. B.I. pkt 2. otrzymuje brzmienie:

„2. Zbycie udzia∏ów, akcji w jednostkach
podporzàdkowanych”,

— w poz. B.I. pkt 4. otrzymuje brzmienie:

„4. Realizacja d∏u˝nych papierów wartoÊcio-
wych emitowanych przez jednostki pod-
porzàdkowane oraz sp∏ata po˝yczek
udzielonych tym jednostkom”,

— w poz. B.II. pkt 2. otrzymuje brzmienie:

„2. Nabycie udzia∏ów, akcji w jednostkach
podporzàdkowanych”,

— w poz. B.II. pkt 4. otrzymuje brzmienie:

„4. Nabycie d∏u˝nych papierów wartoÊcio-
wych emitowanych przez jednostki pod-
porzàdkowane oraz udzielenie po˝yczek
tym jednostkom”.

Art. 2. 1. Skonsolidowane sprawozdania finanso-
we emitentów wy∏àcznie d∏u˝nych papierów warto-
Êciowych dopuszczonych do publicznego obrotu lub
do obrotu na jednym z rynków regulowanych krajów
Europejskiego Obszaru Gospodarczego:

1) mogà byç sporzàdzane zgodnie z Mi´dzynarodo-
wymi Standardami RachunkowoÊci, Mi´dzynaro-
dowymi Standardami SprawozdawczoÊci Finan-
sowej oraz zwiàzanymi z nimi interpretacjami
og∏oszonymi w formie rozporzàdzeƒ Komisji Euro-
pejskiej, poczàwszy od roku obrotowego rozpo-
czynajàcego si´ w 2005 r.; 

2) sporzàdza si´ zgodnie z Mi´dzynarodowymi Stan-
dardami RachunkowoÊci, Mi´dzynarodowymi
Standardami SprawozdawczoÊci Finansowej oraz
zwiàzanymi z nimi interpretacjami og∏oszonymi
w formie rozporzàdzeƒ Komisji Europejskiej, po-
czàwszy od roku obrotowego rozpoczynajàcego
si´ w 2007 r.

2. Decyzj´ w sprawie sporzàdzania skonsolidowa-
nych sprawozdaƒ finansowych zgodnie z Mi´dzyna-
rodowymi Standardami RachunkowoÊci, Mi´dzyna-
rodowymi Standardami SprawozdawczoÊci Finanso-
wej oraz zwiàzanymi z nimi interpretacjami og∏oszo-
nymi w formie rozporzàdzeƒ Komisji Europejskiej
podejmuje organ zatwierdzajàcy jednostki dominujà-
cej.
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Art. 3. Ustawa ma zastosowanie po raz pierwszy
do sprawozdaƒ finansowych sporzàdzonych za rok
obrotowy rozpoczynajàcy si´ w 2005 r.

Art. 4. W ustawie z dnia 13 paêdziernika 1994 r.
o bieg∏ych rewidentach i ich samorzàdzie (Dz. U.
z 2001 r. Nr 31, poz. 359, z póên. zm.2)) w art. 21:

1) ust. 2 otrzymuje brzmienie:

„2. Kadencja organów, o których mowa w ust. 1
pkt 2—6, z zastrze˝eniem ust. 3, trwa 4 lata.”;

2) dodaje si´ ust. 3 w brzmieniu:

„3. Pierwsza kadencja Krajowej Komisji Nadzoru
trwa 5 lat.”.

Art. 5. Ustawa wchodzi w ˝ycie z dniem 1 stycznia
2005 r., z wyjàtkiem art. 1 pkt 12, który wchodzi w ˝y-
cie po up∏ywie 14 dni od dnia og∏oszenia. 

Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej: A. KwaÊniewski
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USTAWA

z dnia 27 sierpnia 2004 r.

o zmianie ustawy o autostradach p∏atnych oraz o Krajowym Funduszu Drogowym

Art. 1. W ustawie z dnia 27 paêdziernika 1994 r.
o autostradach p∏atnych oraz o Krajowym Funduszu
Drogowym (Dz. U. z 2001 r. Nr 110, poz. 1192, z póên.
zm.1)) wprowadza si´ nast´pujàce zmiany:

1) art. 37h otrzymuje brzmienie:

„Art. 37h. 1. Wprowadzanie na rynek krajowy pa-
liw silnikowych oraz gazu wykorzy-
stywanych do nap´du pojazdów
w rozumieniu art. 2 pkt 31 ustawy
z dnia 20 czerwca 1997 r. — Prawo
o ruchu drogowym podlega op∏acie,
zwanej dalej „op∏atà paliwowà”.

2. Przez wprowadzenie na rynek krajo-
wy paliw silnikowych oraz gazu,
o których mowa w ust. 1, rozumie si´
czynnoÊci podlegajàce opodatkowa-
niu podatkiem akcyzowym, których
przedmiotem sà te paliwa silnikowe
oraz gaz.

3. Paliwami silnikowymi oraz gazem,
o których mowa w ust. 1, sà pro-
dukty o nast´pujàcych symbolach
PKWiU i odpowiadajàcych im ko-
dach CN:

Lp. Symbol PKWiU Nazwa produktu

1 bez wzgl´du na symbol
PKWiU

gaz p∏ynny — propan, butan, miesza-
niny propan-butan oraz inne gazy s∏u-
˝àce do nap´du pojazdów samocho-
dowych

2 23.20.11-00.1
23.20.11-00.2

paliwa silnikowe benzynowe

3 23.20.15 oleje nap´dowe

4 bez wzgl´du na symbol
PKWiU

wyroby przeznaczone do u˝ycia jako
paliwa do silników samochodowych”

———————
1) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zosta∏y og∏oszone w Dz. U. z 2002 r. Nr 25, poz. 253, z 2003 r. Nr 80,

poz. 721, Nr 139, poz. 1325, Nr 162, poz. 1568 i Nr 217, poz. 2124 oraz z 2004 r. Nr 146, poz. 1546 i Nr 173, poz. 1808.

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

og∏oszone w Dz. U. z 2002 r. Nr 240, poz. 2052, z 2003 r.
Nr 124, poz. 1152 oraz z 2004 r. Nr 62, poz. 577, Nr 96,
poz. 959 i Nr 173, poz. 1808.


