
c) uchyla si´ poz. 13,

d) poz. 16 otrzymuje brzmienie:
„16. Towarzystwo Ubezpieczeƒ Compensa S.A.

w Warszawie”,

e) uchyla si´ poz. 27,

f) dodaje si´ poz. 28—31 w brzmieniu:
„28. ELVIA TRAVEL Insurance Company G∏ów-

ny Oddzia∏ w Polsce
29. IF Towarzystwo Ubezpieczeƒ S.A. w War-

szawie

30. SIGNAL IDUNA Polska Towarzystwo Ubez-
pieczeƒ S.A. w Gdaƒsku

31. Towarzystwo Ubezpieczeƒ Wzajemnych
TUZ w Warszawie”.

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

Minister Finansów: w z. W. Ciesielski
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ROZPORZÑDZENIE MINISTRA FINANSÓW1)

z dnia 31 marca 2004 r.

w sprawie sposobu ustalania podstawy opodatkowania piwa

Na podstawie art. 68 ust. 5 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. 1. Przy ustalaniu podstawy opodatkowania pi-
wa za 1 stopieƒ Plato uwa˝a si´ 1 % m/m ekstraktu
brzeczki podstawowej, obliczony na podstawie zawar-

toÊci alkoholu oraz ekstraktu rzeczywistego w goto-
wym wyrobie.

2. Metody badaƒ stosowane przy oznaczaniu zawar-
toÊci alkoholu i ekstraktu rzeczywistego w celu ustale-
nia ekstraktu brzeczki podstawowej, o którym mowa
w ust. 1, okreÊla Polska Norma PN-A-79093-2:2000,
ustanowiona przez Polski Komitet Normalizacyjny.

§ 2. Rozporzàdzenie wchodzi w ˝ycie z dniem 1 ma-
ja 2004 r.

Minister Finansów: w z. W. Ciesielski

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

— finanse publiczne, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 2 rozpo-
rzàdzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 29 marca 2002 r.
w sprawie szczegó∏owego zakresu dzia∏ania Ministra
Finansów (Dz. U. Nr 32, poz. 301, Nr 43, poz. 378 i Nr 93,
poz. 834).
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ROZPORZÑDZENIE MINISTRA FINANSÓW1)

z dnia 2 kwietnia 2004 r.

w sprawie sposobu ustalania op∏at za czynnoÊci zwiàzane z systemem oceny zgodnoÊci oraz akredytacjà
jednostek certyfikujàcych, kontrolujàcych i laboratoriów

Na podstawie art. 37 ust. 3 ustawy z dnia 30 sierp-
nia 2002 r. o systemie oceny zgodnoÊci (Dz. U. Nr 166,
poz. 1360, z póên. zm.2)) zarzàdza si´, co nast´puje:

§ 1. Rozporzàdzenie okreÊla sposób ustalania
op∏at za czynnoÊci zwiàzane z:

1) obowiàzkowà ocenà zgodnoÊci wyrobów;

2) badaniami na potrzeby oceny zgodnoÊci wyro-
bów;

3) certyfikacjà;

4) sprawdzaniem zgodnoÊci wyrobów z wymagania-
mi, dokonywane przez notyfikowane jednostki
kontrolujàce;

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

— finanse publiczne, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 2 rozpo-
rzàdzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 29 marca 2002 r.
w sprawie szczegó∏owego zakresu dzia∏ania Ministra
Finansów (Dz. U. Nr 32, poz. 301, Nr 43, poz. 378 i Nr 93,
poz. 834).

2) Zmiany wymienionej ustawy zosta∏y og∏oszone w Dz. U.
z 2003 r. Nr 80, poz. 718, Nr 130, poz. 1188, Nr 170,
poz. 1652 i Nr 229, poz. 2275 oraz z 2004 r. Nr 70, poz. 631.


