
Na podstawie art. 10 ust. 9 ustawy z dnia 11 mar-
ca 2004 r. o podatku od towarów i us∏ug (Dz. U. Nr 54,
poz. 535) zarzàdza si´, co nast´puje:

§ 1. WartoÊç wewnàtrzwspólnotowego nabycia to-
warów, o której mowa w art. 10 ust. 1 pkt 2 ustawy
z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i us∏ug,
uprawniajàcà do wy∏àczenia od podatku od towarów
i us∏ug, okreÊla si´ w kwocie 43 800 z∏.

§ 2. Rozporzàdzenie wchodzi w ˝ycie z dniem
1 stycznia 2005 r.

Minister Finansów: w z. J. Neneman
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2747
ROZPORZÑDZENIE MINISTRA FINANSÓW1)

z dnia 16 grudnia 2004 r.

w sprawie kwoty uprawniajàcej do wy∏àczenia od podatku od towarów i us∏ug wewnàtrzwspólnotowego 
nabycia towarów

———————
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 Mini-
stra Finansów (Dz. U. Nr 134, poz. 1427).

2748
ROZPORZÑDZENIE MINISTRA FINANSÓW1)

z dnia 16 grudnia 2004 r.

w sprawie kwoty uprawniajàcej do uznania sprzeda˝y wysy∏kowej na terytorium kraju 
za dokonanà poza terytorium kraju

Na podstawie art. 24 ust. 13 ustawy z dnia 11 mar-
ca 2004 r. o podatku od towarów i us∏ug (Dz. U. Nr 54,
poz. 535) zarzàdza si´, co nast´puje:

§ 1. WartoÊç sprzeda˝y wysy∏kowej, o której mowa
w art. 24 ust. 2 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o po-
datku od towarów i us∏ug, uprawniajàcà do uznania
sprzeda˝y wysy∏kowej na terytorium kraju za dostaw´
towarów dokonanà poza terytorium kraju, okreÊla si´
w kwocie 153 000 z∏.

§ 2. Rozporzàdzenie wchodzi w ˝ycie z dniem
1 stycznia 2005 r.

Minister Finansów: w z. J. Neneman

———————
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 Mini-
stra Finansów (Dz. U. Nr 134, poz. 1427).

2749
ROZPORZÑDZENIE MINISTRA FINANSÓW1)

z dnia 17 grudnia 2004 r.

zmieniajàce rozporzàdzenie w sprawie wykazu i terytorialnego zasi´gu dzia∏ania urz´dów celnych 
i izb celnych, których odpowiednio naczelnicy i dyrektorzy sà w∏aÊciwi do wykonywania zadaƒ

w zakresie akcyzy na terytorium kraju

Na podstawie art. 13 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
19 kwietnia 2004 r. w sprawie wykazu i terytorialnego

zasi´gu dzia∏ania urz´dów celnych i izb celnych, któ-
rych odpowiednio naczelnicy i dyrektorzy sà w∏aÊciwi
do wykonywania zadaƒ w zakresie akcyzy na teryto-
rium kraju (Dz. U. Nr 82, poz. 751) za∏àcznik otrzymuje
brzmienie okreÊlone w za∏àczniku do niniejszego roz-
porzàdzenia.

§ 2. Rozporzàdzenie wchodzi w ˝ycie z dniem
1 stycznia 2005 r.

Minister Finansów: w z. E. Suchocka-Roguska

———————
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 Mini-
stra Finansów (Dz. U. Nr 134, poz. 1427).



Dziennik Ustaw Nr 277 — 19591 — Poz. 2749

Za∏àcznik do rozporzàdzenia Ministra Finansów
z dnia 17 grudnia 2004 r. (poz. 2749)

WYKAZ I TERYTORIALNY ZASI¢G DZIA¸ANIA URZ¢DÓW CELNYCH I IZB CELNYCH,
KTÓRYCH ODPOWIEDNIO NACZELNICY I DYREKTORZY SÑ W¸AÂCIWI DO WYKONYWANIA ZADA¡ 

W ZAKRESIE AKCYZY NA TERYTORIUM KRAJU
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2750

ROZPORZÑDZENIE MINISTRA GOSPODARKI I PRACY1)

z dnia 15 grudnia 2004 r.

w sprawie szczegó∏owych zasad kszta∏towania i kalkulacji taryf oraz rozliczeƒ w obrocie paliwami gazowymi

Na podstawie art. 46 ustawy z dnia 10 kwietnia
1997 r. — Prawo energetyczne (Dz. U. z 2003 r. Nr 153,
poz. 1504, z póên. zm.2)) zarzàdza si´, co nast´puje:

Rozdzia∏ 1

Przepisy ogólne

§ 1. Rozporzàdzenie okreÊla szczegó∏owe zasady:

1) kszta∏towania taryf przez przedsi´biorstwo energe-
tyczne prowadzàce dzia∏alnoÊç gospodarczà w za-
kresie wytwarzania, przesy∏ania i dystrybucji lub
obrotu paliwami gazowymi oraz magazynowania
paliw gazowych;

2) kalkulacji cen i stawek op∏at;

3) rozliczeƒ w obrocie paliwami gazowymi.

§ 2. Ilekroç w rozporzàdzeniu jest mowa o:

1) ustawie — nale˝y przez to rozumieç ustaw´ z dnia
10 kwietnia 1997 r. — Prawo energetyczne;

2) uk∏adzie pomiarowym — nale˝y przez to rozumieç
gazomierze i inne urzàdzenia pomiarowe lub rozli-
czeniowo-pomiarowe, a tak˝e uk∏ady po∏àczeƒ
mi´dzy nimi, s∏u˝àce do pomiaru iloÊci pobranych
lub dostarczonych do sieci paliw gazowych i doko-
nywania rozliczeƒ w jednostkach obj´toÊci lub
energii;

3) grupie taryfowej — nale˝y przez to rozumieç gru-
p´ odbiorców pobierajàcych paliwa gazowe z sie-
ci gazowej lub korzystajàcych z us∏ug zwiàzanych
z zaopatrzeniem odbiorców w te paliwa, dla któ-
rych stosuje si´ jeden zestaw cen lub stawek op∏at
i warunków ich stosowania;

4) charakterystyce odbioru paliwa gazowego — nale-
˝y przez to rozumieç okreÊlone w umowie lub rze-
czywiste wielkoÊci charakteryzujàce w szczególno-
Êci:

a) rocznà iloÊç odbieranego paliwa gazowego
i nierównomiernoÊç jego poboru w czasie,

b) godzinowà lub dobowà moc,

———————
1) Minister Gospodarki i Pracy kieruje dzia∏em administracji

rzàdowej — gospodarka, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 1 roz-
porzàdzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 11 czerwca
2004 r. w sprawie szczegó∏owego zakresu dzia∏ania Mini-
stra Gospodarki i Pracy (Dz. U. Nr 134, poz. 1428).

2) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zosta∏y
og∏oszone w Dz. U. z 2003 r. Nr 203, poz. 1966 oraz
z 2004 r. Nr 29, poz. 257, Nr 34, poz. 293, Nr 91, poz. 875,
Nr 96, poz. 959 i Nr 173, poz. 1808.


