
wych rafinowanych wodorem, uzyskanych
z regeneracji olejów odpadowych — prze-
pracowanych w olejach smarowych.”,

b) po ust. 2d dodaje si´ ust. 2e w brzmieniu:

„2e. OÊwiadczenie, o którym mowa w ust. 2b
pkt 1 i ust. 2c pkt 1 i 6, powinno zawieraç co
najmniej:

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

2) iloÊç zamawianych wyrobów, o których
mowa odpowiednio w ust. 1 pkt 5 lub 6;

3) okreÊlenie celów, na które zostanà prze-
znaczone lub odsprzedane zakupione wy-
roby;

4) dat´ i miejsce sporzàdzenia oÊwiadcze-
nia oraz podpis osoby sk∏adajàcej
oÊwiadczenie.”;

3) w § 51a:

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

„1a. W stosunku do wyrobów akcyzowych na-
bytych lub wyprodukowanych przed
dniem 1 maja 2004 r., co do których obo-
wiàzek podatkowy powsta∏ przed tym
dniem, a akcyza zosta∏a zap∏acona, stosuje
si´ zwolnienie od akcyzy na warunkach
okreÊlonych w ust. 1.”,

b) ust. 2 i 3 otrzymujà brzmienie:

„2. Zwolnienie, o którym mowa w ust. 1 i 1a,
jest realizowane przez zwrot kwoty zap∏aco-
nej akcyzy.

3. Przepisy ust. 1 i 1a stosuje si´ w przypadku,
gdy podmiot uprawniony do otrzymania
zwrotu kwoty zap∏aconej akcyzy nie zwi´k-
szy∏ kwoty naliczonego podatku od towarów
i us∏ug o kwot´ zap∏aconej akcyzy.”.

§ 2. Rozporzàdzenie wchodzi w ˝ycie po up∏ywie
14 dni od dnia og∏oszenia.

Minister Finansów: w z. W. Czy˝owicz
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ROZPORZÑDZENIE MINISTRA FINANSÓW1)

z dnia 18 listopada 2004 r.

zmieniajàce rozporzàdzenie w sprawie procedury zawieszenia poboru akcyzy i jej dokumentowania

Na podstawie art. 26 ust. 4 i art. 28 ust. 2 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
23 kwietnia 2004 r. w sprawie procedury zawieszenia
poboru akcyzy i jej dokumentowania (Dz. U. Nr 89,
poz. 849 i Nr 181, poz. 1876) § 24f otrzymuje brzmienie:

„§ 24f. W przypadku zwolnienia wyrobów, o których
mowa w § 13 ust. 1 pkt 5 i 6 rozporzàdzenia
w sprawie zwolnieƒ od podatku akcyzowe-
go, zakoƒczenie procedury zawieszenia po-
boru akcyzy nast´puje: 

1) z chwilà wyprowadzenia tych wyrobów
ze sk∏adu podatkowego do podmiotu,
o którym mowa w § 13 ust. 2b pkt 1

rozporzàdzenia w sprawie zwolnieƒ od
podatku akcyzowego,

2) w przypadku wyprowadzenia tych
wyrobów ze sk∏adu podatkowego do
podmiotu dokonujàcego ich odsprzeda˝y,
o którym mowa w § 13 ust. 2b pkt 2
rozporzàdzenia w sprawie zwolnieƒ od
podatku akcyzowego, zgodnie z § 19,

3) z chwilà wydania tych wyrobów przez pod-
miot dokonujàcy odsprzeda˝y podmiotom,
o których mowa w § 13 ust. 2b pkt 1 rozpo-
rzàdzenia w sprawie zwolnieƒ od podatku
akcyzowego

— przy spe∏nieniu warunków okreÊlonych
w § 13 ust. 2c i 2e rozporzàdzenia w sprawie
zwolnieƒ od podatku akcyzowego.”.

§ 2. Rozporzàdzenie wchodzi w ˝ycie po up∏ywie
14 dni od dnia og∏oszenia.

Minister Finansów: w z. W. Czy˝owicz

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

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


