
§ 8. Miejsce odbierania wyrobów akcyzowych
zharmonizowanych nabytych przez niezarejestrowa-
nego handlowca powinno spe∏niaç warunki, o których
mowa w § 2 ust. 2 pkt 1 i 2.

§ 9. 1. Dla zabezpieczenia nale˝noÊci z tytu∏u naby-
cia wyrobów akcyzowych zharmonizowanych przez
niezarejestrowanego handlowca ustala si´ kwot´ za-
bezpieczenia w wysokoÊci zobowiàzania podatkowego,
wynikajàcego ze zg∏oszenia o planowanym nabyciu

wewnàtrzwspólnotowym, o którym mowa w art. 42
ust. 4 pkt 1 ustawy.

2. Minimalna kwota jednorazowego zabezpiecze-
nia sk∏adanego przez niezarejestrowanego handlowca
wynosi 45 euro.

§ 10. Rozporzàdzenie wchodzi w ˝ycie z dniem
1 maja 2004 r.

Minister Finansów: w z. E. Suchocka-Roguska
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ROZPORZÑDZENIE MINISTRA FINANSÓW1)

z dnia 23 kwietnia 2004 r.

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 na-
st´puje:

Rozdzia∏ 1

Przepisy ogólne

§ 1. Rozporzàdzenie okreÊla:

1) importowane wyroby akcyzowe zharmonizowane
obj´te procedurà zawieszenia poboru akcyzy na
podstawie art. 26 ust. 3 pkt 2 ustawy z dnia
23 stycznia 2004 r. o podatku akcyzowym, zwanej
dalej „ustawà”, oraz szczegó∏owy sposób stoso-
wania i dokumentowania procedury zawieszenia
poboru akcyzy;

2) inne, ni˝ okreÊlone w art. 28 ust. 1 ustawy, przy-
padki, w których nast´puje zakoƒczenie procedury
zawieszenia poboru akcyzy, sposób dokumento-
wania i terminy uzyskania potwierdzenia odbioru
wyrobów akcyzowych zharmonizowanych oraz
szczegó∏owe warunki i tryb zwrotu akcyzy w przy-
padku otrzymania potwierdzenia odbioru po up∏y-
wie wyznaczonego terminu.

Rozdzia∏ 2

Szczegó∏owy sposób stosowania i dokumentowania
procedury zawieszenia poboru akcyzy

przy przemieszczeniu wyrobów akcyzowych
na terytorium kraju i mi´dzy paƒstwami
cz∏onkowskimi Wspólnoty Europejskiej

§ 2. Nie stosuje si´ procedury zawieszenia poboru
akcyzy w przypadku produkcji lub przetwarzania wy-

robów akcyzowych zharmonizowanych z wykorzysta-
niem wyrobów akcyzowych zharmonizowanych, od
których zosta∏a zap∏acona akcyza, je˝eli kwota nale˝-
nej akcyzy jest równa lub ni˝sza od kwoty uprzednio
zap∏aconej akcyzy.

§ 3. 1. Przemieszczanie wyrobów akcyzowych zhar-
monizowanych w procedurze zawieszenia poboru ak-
cyzy, niezale˝nie od zastosowanych Êrodków transpor-
tu, odbywa si´ na podstawie administracyjnego doku-
mentu towarzyszàcego, o którym mowa w przepisach
dotyczàcych dokumentacji zwiàzanej z przemieszcza-
niem wyrobów akcyzowych zharmonizowanych.

2. W przypadku przemieszczania wyrobów akcyzo-
wych zharmonizowanych w procedurze zawieszenia
poboru akcyzy na terytorium kraju, w administracyj-
nym dokumencie towarzyszàcym nie wype∏nia si´ ru-
bryk 12—14.

3. Przemieszczanie w procedurze zawieszenia po-
boru akcyzy wyrobów akcyzowych zharmonizowa-
nych, zwolnionych od akcyzy ze wzgl´du na ich prze-
znaczenie, odbywa si´ na podstawie administracyjne-
go dokumentu towarzyszàcego.

4. W przypadku przemieszczania wyrobów akcyzo-
wych zharmonizowanych, o których mowa w poz. 1—3,
12, 26 i 27 za∏àcznika nr 2 do ustawy, zwolnionych od ak-
cyzy lub obj´tych stawkà zerowà, nie stosuje si´ przepi-
sów, o których mowa w ust. 1.

§ 4. W przypadku wyrobów akcyzowych zharmoni-
zowanych zwolnionych od akcyzy ze wzgl´du na ich
przeznaczenie, procedura zawieszenia poboru akcyzy
mo˝e byç zastosowana jedynie po przedstawieniu
prowadzàcemu sk∏ad podatkowy zamówienia po-
twierdzonego przez w∏aÊciwego naczelnika urz´du
celnego lub oÊwiadczenia o przeznaczeniu wyrobów,
stwierdzajàcego cel zu˝ycia wyrobów, o którym mowa
w przepisach dotyczàcych zwolnieƒ od akcyzy.

§ 5. 1. Procedura zawieszenia poboru akcyzy mo˝e
byç równie˝ zastosowana, po uzyskaniu zgody w∏aÊci-

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

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



wego naczelnika urz´du celnego, w przypadku wypro-
wadzenia wyrobów zharmonizowanych ze sk∏adu po-
datkowego w celu:

1) przeprowadzenia badaƒ naukowych lub analiz;

2) ska˝enia Êrodkiem ska˝ajàcym;

3) w innym uzasadnionym celu.

2. W∏aÊciwy naczelnik urz´du celnego mo˝e okre-
Êliç, w drodze decyzji, warunki i sposób post´powania
w stosunku do wyprowadzanych wyrobów.

§ 6. Wyroby akcyzowe zharmonizowane, prze-
mieszczane na terytorium kraju pomi´dzy sk∏adami
podatkowymi, nie mogà byç dostarczone do innego
miejsca ni˝ wskazane w dokumencie towarzyszàcym,
bez dokonania zmiany, o której mowa w § 7.

§ 7. 1. W przypadku zmiany miejsca przeznaczenia
wyrobów akcyzowych zharmonizowanych, tylko pro-
wadzàcy sk∏ad podatkowy, który wystawi∏ administra-
cyjny dokument towarzyszàcy, mo˝e wprowadziç
zmiany w tym dokumencie, wskazujàc nowego odbior-
c´ lub nowe miejsce przeznaczenia. Informacja o zmia-
nach jest przekazywana przez prowadzàcego sk∏ad po-
datkowy w∏aÊciwemu naczelnikowi urz´du celnego.

2. Przekazanie informacji nast´puje w dniu doko-
nania zmiany miejsca przeznaczenia w administracyj-
nym dokumencie towarzyszàcym, przez przes∏anie
faksem karty 2 tego dokumentu.

§ 8. 1. W przypadku dostarczenia do sk∏adu podat-
kowego na terytorium kraju wyrobów akcyzowych
zharmonizowanych, innych ni˝ zamówione, prowa-
dzàcy sk∏ad podatkowy mo˝e odes∏aç je do wysy∏ajà-
cego za jego zgodà, wy∏àcznie w procedurze zawiesze-
nia poboru akcyzy.

2. Odes∏anie, o którym mowa w ust. 1, odbywa si´
na podstawie nowego administracyjnego dokumentu
towarzyszàcego, do którego do∏àcza si´ kart´ 3 admi-
nistracyjnego dokumentu towarzyszàcego, na podsta-
wie którego wyroby akcyzowe zharmonizowane zosta-
∏y b∏´dnie przekazane do sk∏adu podatkowego.

§ 9. W przypadku nieotrzymania wyrobów akcyzo-
wych zharmonizowanych, prowadzàcy sk∏ad podatko-
wy odbierajàcy wyroby na terytorium kraju lub pod-
miot upowa˝niony do nabywania wyrobów akcyzo-
wych zharmonizowanych zwolnionych od akcyzy ze
wzgl´du na ich przeznaczenie, przesy∏ajàc faksem od-
powiednià informacj´, zawiadamia niezw∏ocznie w∏a-
Êciwego naczelnika urz´du celnego oraz prowadzàce-
go sk∏ad podatkowy, z którego wyroby akcyzowe zo-
sta∏y wys∏ane, o naruszeniu procedury zawieszenia
poboru akcyzy.

§ 10. W przypadku stwierdzenia niedoborów wyro-
bów akcyzowych zharmonizowanych przez prowadzà-
cego sk∏ad podatkowy odbierajàcy wyroby na teryto-
rium kraju lub podmiot, o którym mowa w § 9, sk∏ada
on adnotacj´ na administracyjnym dokumencie towa-
rzyszàcym zgodnie z instrukcjà wype∏niania tego do-
kumentu, okreÊlonà w przepisach dotyczàcych doku-

mentacji zwiàzanej z przemieszczaniem wyrobów ak-
cyzowych zharmonizowanych.

§ 11. 1. W przypadku stwierdzenia nadwy˝ki wyro-
bów akcyzowych zharmonizowanych przez prowadzà-
cego sk∏ad podatkowy odbierajàcy wyroby na teryto-
rium kraju lub podmiot, o którym mowa w § 9, nie-
zw∏ocznie informuje on prowadzàcego sk∏ad podatko-
wy, z którego wyroby zosta∏y wys∏ane, oraz sk∏ada ad-
notacj´ na administracyjnym dokumencie towarzyszà-
cym, zgodnie z instrukcjà wype∏niania dokumentu,
okreÊlonà w przepisach dotyczàcych dokumentacji
zwiàzanej z przemieszczaniem wyrobów akcyzowych
zharmonizowanych.

2. Prowadzàcy sk∏ad podatkowy mo˝e odes∏aç
nadwy˝k´ wyrobów akcyzowych zharmonizowanych
wy∏àcznie w procedurze zawieszenia poboru akcyzy;
przepis § 8 ust. 2 stosuje si´ odpowiednio.

§ 12. W przypadku przemieszczania mi´dzy paƒ-
stwami cz∏onkowskimi Wspólnoty Europejskiej, zwa-
nymi dalej „paƒstwami cz∏onkowskimi”, wyrobów ak-
cyzowych zharmonizowanych stosuje si´ odpowied-
nio przepisy § 3 ust. 1 i § 5—11.

Rozdzia∏ 3

Szczegó∏owy sposób stosowania i dokumentowania
procedury zawieszenia poboru akcyzy w eksporcie

i imporcie

§ 13. 1. W przypadku eksportu ze sk∏adu podatko-
wego po∏àczonego z przewozem przez terytorium
Wspólnoty Europejskiej w procedurze zawieszenia po-
boru akcyzy wyrobów akcyzowych zharmonizowa-
nych, w administracyjnym dokumencie towarzyszà-
cym jako miejsce przeznaczenia nale˝y podaç granicz-
ny urzàd celny paƒstwa cz∏onkowskiego, z którego
wyroby akcyzowe zharmonizowane zostanà wypro-
wadzone poza obszar celny Wspólnoty Europejskiej.

2. W przypadku gdy eksportowane wyroby akcyzo-
we zharmonizowane sà przemieszczane ze sk∏adu po-
datkowego na terytorium kraju do polskiego granicz-
nego urz´du celnego, administracyjny dokument to-
warzyszàcy jest wype∏niany w sposób, o którym mo-
wa w § 3 ust. 2.

§ 14. Polski graniczny urzàd celny potwierdza eks-
port na karcie 2, 3 i 4 administracyjnego dokumentu to-
warzyszàcego. Karta 2 pozostaje u naczelnika granicz-
nego urz´du celnego, karta 3 jest przekazywana wysy-
∏ajàcemu wyroby akcyzowe zharmonizowane, a karta 4
— w∏aÊciwemu dla wysy∏ajàcego wyroby akcyzowe
zharmonizowane naczelnikowi urz´du celnego, w ter-
minie 7 dni, liczàc od dnia potwierdzenia eksportu.

§ 15. W przypadku gdy wyroby akcyzowe zharmo-
nizowane sà:

1) wprowadzane do obszaru wolnoc∏owego bàdê
sk∏adu wolnoc∏owego lub

2) wysy∏ane do paƒstw cz∏onkowskich przez terytorium
paƒstwa Europejskiego Stowarzyszenia Wolnego
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Handlu (EFTA) lub do paƒstwa EFTA, w ramach we-
wnàtrzwspólnotowej procedury tranzytu, lub

3) wysy∏ane do paƒstw cz∏onkowskich przez teryto-
rium jednego lub wi´kszej liczby paƒstw trzecich
spoza paƒstw EFTA na podstawie karnetu TIR,
o którym mowa w Konwencji celnej dotyczàcej
mi´dzynarodowego przewozu towarów z zastoso-
waniem karnetu TIR (Konwencja TIR), sporzàdzo-
nej w Genewie dnia 14 listopada 1975 r. (Dz. U.
z 1984 r. Nr 17, poz. 76 oraz z 2000 r. Nr 40, poz. 476
i Nr 43, poz. 494), lub karnetu A.T.A., o którym
mowa w Konwencji celnej w sprawie karnetu
A.T.A. dla odprawy warunkowej towarów (Kon-
wencja A.T.A.), sporzàdzonej w Brukseli dnia
6 grudnia 1961 r. (Dz. U. z 1969 r. Nr 30, poz. 242
oraz z 1998 r. Nr 14, poz. 61)

— uznaje si´, i˝ akcyza od tych wyrobów zosta∏a za-
wieszona; w tych przypadkach stosuje si´ dokumen-
ty okreÊlone w przepisach prawa celnego.

§ 16. 1. Wyroby akcyzowe zharmonizowane sà prze-
mieszczane ze sk∏adu podatkowego do sk∏adów wolno-
c∏owych i wolnych obszarów celnych w procedurze za-
wieszenia poboru akcyzy na podstawie administracyjne-
go dokumentu towarzyszàcego, o którym mowa w prze-
pisach dotyczàcych dokumentacji zwiàzanej z przemiesz-
czaniem wyrobów akcyzowych zharmonizowanych.

2. Prowadzàcy sk∏ady wolnoc∏owe i wolne obszary
celne zwracajà prowadzàcemu sk∏ad podatkowy kar-
t´ 3 administracyjnego dokumentu towarzyszàcego
w terminie 14 dni od dnia otrzymania wyrobów akcy-
zowych zharmonizowanych.

§ 17. 1. Do importowanych wyrobów akcyzowych
zharmonizowanych, które mogà byç obj´te procedurà
zawieszenia poboru akcyzy, nale˝à:

1) gaz p∏ynny — propan, butan, mieszaniny propanu-
-butanu;

2) benzyny specjalne — oznaczone symbolem PKWiU
23.20.13.00.2 i kodem CN 2710 11 21, 2710 11 25.

2. Importowane wyroby akcyzowe zharmonizowa-
ne, o których mowa w ust. 1, mogà zostaç wprowa-
dzone do sk∏adu podatkowego i obj´te procedurà za-
wieszenia poboru akcyzy na wniosek podatnika, tylko
po uprzednim obj´ciu procedurà dopuszczenia do ob-
rotu i zap∏aceniu nale˝noÊci celnych przywozowych
oraz podatku od towarów i us∏ug.

3. Prowadzàcy sk∏ad podatkowy, dokonujàc zg∏o-
szenia do procedury dopuszczenia do obrotu, mo˝e
z∏o˝yç wniosek o obj´cie wyrobów akcyzowych zhar-
monizowanych, o których mowa w ust. 1, procedurà
zawieszenia poboru akcyzy, wskazujàc rodzaj i wyso-
koÊç zabezpieczenia akcyzowego; do wniosku do∏àcza
si´ zezwolenie na prowadzenie sk∏adu podatkowego.

4. Wyroby akcyzowe zharmonizowane dopuszczone
do obrotu i obj´te procedurà zawieszenia poboru akcy-
zy przemieszcza si´ niezw∏ocznie do sk∏adu podatkowe-
go, wraz z kartà 8 dokumentu SAD, zawierajàcà w polu
37 stosowny kod informujàcy o zawieszeniu akcyzy,
zgodnie z instrukcjà wype∏niania dokumentu SAD.

§ 18. Procedura zawieszenia poboru akcyzy mo˝e
byç zastosowana w przypadku przemieszczania wyro-
bów akcyzowych zharmonizowanych wraz ze Êwia-
dectwem zwolnienia z akcyzy, o którym mowa w roz-
porzàdzeniu nr 31/96 z dnia 10 stycznia 1996 r. w spra-
wie Êwiadectwa zwolnienia z podatku akcyzowego
(Dz. Urz. WE L 8 z 11.01.1996).

Rozdzia∏ 4

Inne przypadki zakoƒczenia procedury
zawieszenia poboru akcyzy

§ 19. Procedura zawieszenia poboru akcyzy, w przy-
padku wyrobów akcyzowych zharmonizowanych zwol-
nionych od akcyzy, zostaje zakoƒczona w momencie
zwrotu administracyjnego dokumentu towarzyszàcego
z potwierdzeniem odbioru wyrobów akcyzowych zhar-
monizowanych przez nabywc´ upowa˝nionego do na-
bycia zwolnionych od akcyzy wyrobów.

§ 20. 1. Zakoƒczenie procedury zawieszenia pobo-
ru akcyzy przy przemieszczaniu na terytorium kraju
nast´puje przez zap∏acenie nale˝nej akcyzy, je˝eli pro-
wadzàcy sk∏ad podatkowy nie przedstawi w terminie
dwóch miesi´cy, liczàc od dnia wysy∏ki ze sk∏adu po-
datkowego, karty 3 administracyjnego dokumentu to-
warzyszàcego z potwierdzeniem odbioru wyrobów ak-
cyzowych zharmonizowanych.

2. Przepis ust. 1 stosuje si´ odpowiednio, je˝eli
eksportowane wyroby akcyzowe zharmonizowane sà
przemieszczane ze sk∏adu podatkowego na terytorium
kraju do polskiego granicznego urz´du celnego.

§ 21. 1. Zakoƒczenie procedury zawieszenia poboru
akcyzy przy przemieszczaniu wewnàtrzwspólnotowym
nast´puje przez zap∏acenie nale˝nej akcyzy, je˝eli pro-
wadzàcy sk∏ad podatkowy nie przedstawi w terminie
czterech miesi´cy, liczàc od dnia wysy∏ki ze sk∏adu po-
datkowego na terytorium kraju, karty 3 administracyj-
nego dokumentu towarzyszàcego z potwierdzeniem
odbioru wyrobów akcyzowych zharmonizowanych.

2. Przepis ust. 1 stosuje si´ odpowiednio, je˝eli
eksportowane wyroby akcyzowe zharmonizowane sà
przemieszczane przez terytorium Wspólnoty Europej-
skiej w procedurze zawieszenia poboru akcyzy do gra-
nicznego urz´du celnego paƒstwa cz∏onkowskiego.

§ 22. W przypadku naruszenia procedury zawiesze-
nia poboru akcyzy, podatek akcyzowy jest nale˝ny
w paƒstwie cz∏onkowskim, na terytorium którego do-
sz∏o do tego naruszenia, i obliczany jest z zastosowa-
niem stawek podatku akcyzowego, obowiàzujàcych
w danym paƒstwie.

§ 23. 1. Zakoƒczenie procedury zawieszenia pobo-
ru akcyzy nast´puje z up∏ywem terminu wa˝noÊci:

1) zezwolenia na prowadzenie sk∏adu podatkowego;

2) zabezpieczenia.

2. Wyroby akcyzowe zharmonizowane powinny
byç wyprowadzone ze sk∏adu podatkowego na 30 dni
przed up∏ywem terminu, o którym mowa w ust. 1.
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§ 24. Zakoƒczenie procedury zawieszenia poboru
akcyzy nast´puje w chwili za∏adowania na pok∏ad stat-
ku lub samolotu, wykonujàcego rejsy pomi´dzy dwo-
ma portami na terytorium Wspólnoty Europejskiej bez
postoju poza terytorium Wspólnoty Europejskiej, wy-
robów akcyzowych zharmonizowanych przeznaczo-
nych do sprzeda˝y na ich pok∏adach w innym celu ni˝
do bezpoÊredniej konsumpcji.

Rozdzia∏ 5

Szczegó∏owe warunki i tryb zwrotu akcyzy

§ 25. 1. W przypadku gdy prowadzàcy sk∏ad podat-
kowy otrzyma potwierdzenie odbioru wyrobów akcy-
zowych zharmonizowanych i potwierdzenie zap∏aty
akcyzy w innym paƒstwie cz∏onkowskim, po up∏ywie
czterech miesi´cy od dnia wyprowadzenia tych wyro-
bów ze sk∏adu podatkowego, mo˝e zwróciç si´ z pi-
semnym wnioskiem o zwrot zap∏aconego podatku.

2. Wniosek, o którym mowa w ust. 1, prowadzàcy
sk∏ad podatkowy sk∏ada do w∏aÊciwego naczelnika
urz´du celnego.

3. Wniosek mo˝e byç z∏o˝ony w terminie trzech lat
od dnia wyprowadzenia wyrobów akcyzowych zhar-
monizowanych ze sk∏adu podatkowego.

4. Do wniosku, o którym mowa w ust. 1, do∏àcza
si´ w szczególnoÊci:

1) dokumenty potwierdzajàce zap∏at´ akcyzy na tery-
torium kraju po up∏ywie czterech miesi´cy od wy-
prowadzenia wyrobów akcyzowych zharmonizo-
wanych ze sk∏adu podatkowego;

2) kart´ 3 administracyjnego dokumentu towarzyszà-
cego, a je˝eli przedstawienie tej karty jest niemo˝-

liwe ze wzgl´du na jej zniszczenie lub zagini´cie,
mo˝na jà zastàpiç kopià karty 2 lub 4 administra-
cyjnego dokumentu towarzyszàcego, potwierdzo-
nà przez w∏aÊciwe dla odbierajàcego w∏adze celne
lub podatkowe;

3) potwierdzenie zap∏aty akcyzy w innym paƒstwie
cz∏onkowskim.

§ 26. 1. W∏aÊciwy naczelnik urz´du celnego,
uwzgl´dniajàc wniosek o zwrot akcyzy, jest obowiàza-
ny ostemplowaç piecz´cià urz´du oraz przedziurko-
waç ka˝dy dokument potwierdzajàcy odbiór wyrobów
akcyzowych zharmonizowanych.

2. Po dokonaniu zwrotu akcyzy, w∏aÊciwy naczel-
nik urz´du celnego niezw∏ocznie zwraca uprawnione-
mu podmiotowi ostemplowane oraz przedziurkowane
dokumenty potwierdzajàce odbiór wyrobów akcyzo-
wych zharmonizowanych oraz pozosta∏e dokumenty
do∏àczone do wniosku.

§ 27. Wyroby akcyzowe zharmonizowane, które
przed dniem wejÊcia w ˝ycie rozporzàdzenia znajdujà
si´ w posiadaniu podmiotu, który otrzyma∏ zezwolenie
na prowadzenie sk∏adu podatkowego, i w stosunku do
których nie powsta∏ obowiàzek podatkowy, mogà zo-
staç obj´te procedurà zawieszenia poboru akcyzy, pod
warunkiem ich zaewidencjonowania przez ten pod-
miot, w dniu 1 maja 2004 r., zgodnie z przepisami do-
tyczàcymi ewidencji, zawartymi w przepisach dotyczà-
cych dokumentacji zwiàzanej z przemieszczaniem wy-
robów akcyzowych zharmonizowanych.

§ 28. Rozporzàdzenie wchodzi w ˝ycie z dniem
1 maja 2004 r.

Minister Finansów: w z. E. Suchocka-Roguska
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ROZPORZÑDZENIE MINISTRA FINANSÓW1)

z dnia 23 kwietnia 2004 r.

w sprawie przypadków i trybu zwrotu podatku od towarów i us∏ug si∏om zbrojnym,
wielonarodowym kwaterom i dowództwom oraz ich personelowi cywilnemu

Na podstawie art. 89 ust. 3 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:

Rozdzia∏ 1

Przepisy ogólne

§ 1. Rozporzàdzenie okreÊla przypadki i tryb zwro-
tu podatku od towarów i us∏ug:

1) Si∏om Zbrojnym Paƒstw-Stron Traktatu Pó∏nocno-
atlantyckiego oraz Si∏om Zbrojnym Paƒstw-Stron
Traktatu Pó∏nocnoatlantyckiego uczestniczàcych

———————
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).


