
Na podstawie art. 65 ust. 2, art. 69 ust. 5, art. 70
ust. 5, art. 71 ust. 5, art. 72 ust. 5, art. 73 ust. 7 i art. 75
ust. 3 ustawy z dnia 23 stycznia 2004 r. o podatku ak-
cyzowym (Dz. U. Nr 29, poz. 257 i Nr 68, poz. 623 oraz
z 2005 r. Nr 160, poz. 1341) zarzàdza si´, co nast´puje:

§ 1. W rozporzàdzeniu Ministra Finansów z dnia
22 kwietnia 2004 r. w sprawie obni˝enia stawek podat-
ku akcyzowego (Dz. U. Nr 87, poz. 825, z póên. zm.2))
wprowadza si´ nast´pujàce zmiany:

1) w § 3:

a) ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1. Stawki akcyzy, okreÊlone w poz. 2 za∏àcznika
nr 1 do rozporzàdzenia i w poz. 1 pkt 3
lit. c za∏àcznika nr 2 do rozporzàdzenia, sto-
suje si´ dla olejów opa∏owych przeznaczo-
nych na cele opa∏owe, z których 30 % lub
wi´cej obj´toÊciowo destyluje w 350 °C oraz
których g´stoÊç w temperaturze 15 °C jest
ni˝sza od 890 kg/m3, w przypadku gdy oleje
te sà zabarwione na czerwono i oznaczone
znacznikiem.”,

b) uchyla si´ ust. 3;

2) w § 4:

a) w ust. 1: 

— zdanie wst´pne otrzymuje brzmienie:

„Podatnik sprzedajàcy wyroby wymienione
w poz. 2 za∏àcznika nr 1 do rozporzàdzenia
lub w poz. 1 pkt 3 lit. b i lit. c za∏àcznika nr 2
do rozporzàdzenia jest obowiàzany w przy-
padku tej sprzeda˝y:”,

— pkt 1 otrzymuje brzmienie:

„1) osobom prawnym, jednostkom organiza-
cyjnym niemajàcym osobowoÊci prawnej
oraz osobom fizycznym prowadzàcym
dzia∏alnoÊç gospodarczà — do uzyskania
od nabywcy oÊwiadczenia o przeznacze-
niu nabywanych wyrobów, uprawniajà-
cym do stosowania stawek wymienio-
nych w poz. 2 za∏àcznika nr 1 do rozporzà-

dzenia; oÊwiadczenie mo˝e byç z∏o˝one
w wystawianej fakturze VAT, a je˝eli jest
sk∏adane odr´bnie, powinno zawieraç da-
ne dotyczàce nabywcy, dat´ z∏o˝enia tego
oÊwiadczenia oraz powinno byç do∏àczo-
ne do kopii faktury VAT;”,

b) ust. 3 otrzymuje brzmienie:

„3. Importer i podmiot dokonujàcy nabycia we-
wnàtrzwspólnotowego wyrobów okreÊlo-
nych w poz.1 pkt 3 lit. b i lit. c za∏àcznika nr 2
do rozporzàdzenia sk∏ada w∏aÊciwemu na-
czelnikowi urz´du celnego, a w przypadku
importu — przyjmujàcemu zg∏oszenie celne
w procedurze dopuszczenia do obrotu,
oÊwiadczenie, ˝e przywo˝one wyroby zosta-
nà przeznaczone na cele opa∏owe lub b´dà
odprzedane z przeznaczeniem na cele opa-
∏owe.”,

c) ust. 4 otrzymuje brzmienie:

„4. Podatnik sprzedajàcy wyroby wymienione
w poz. 2 za∏àcznika nr 1 do rozporzàdzenia
lub w poz. 1 pkt 3 lit. b i lit. c za∏àcznika nr 2
do rozporzàdzenia oraz importer i podmiot
dokonujàcy nabycia wewnàtrzwspólnoto-
wego wyrobów, okreÊlonych w poz. 1 pkt 3
lit. b i lit. c za∏àcznika nr 2 do rozporzàdze-
nia, przekazuje do w∏aÊciwego naczelnika
urz´du celnego, a w przypadku importu —
przyjmujàcemu zg∏oszenie celne w procedu-
rze dopuszczenia do obrotu, w terminie do
dnia 25 miesiàca nast´pujàcego po miesià-
cu, w którym powsta∏ obowiàzek podatko-
wy, miesi´czne zestawienia oÊwiadczeƒ,
o których mowa w ust. 1 i 3, wraz z ich ko-
piami; orygina∏y oÊwiadczeƒ winny byç
przechowywane przez podatników, importe-
rów i podmioty dokonujàce nabycia we-
wnàtrzwspólnotowego do czasu up∏ywu
okresu przedawnienia zobowiàzania podat-
kowego i udost´pniane w celu kontroli.”,

d) ust. 5 otrzymuje brzmienie:

„5. Zestawienie, o którym mowa w ust. 4, po-
winno zawieraç:

1) nazw´ i siedzib´ podmiotu, obowiàzane-
go do przed∏o˝enia zestawienia;

2) wyszczególnienie dat sk∏adanych oÊwiad-
czeƒ;

3) dat´ oraz podpis przedk∏adajàcego zesta-
wienie.”;
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ROZPORZÑDZENIE MINISTRA FINANSÓW1)

z dnia 13 wrzeÊnia 2005 r.

zmieniajàce rozporzàdzenie w sprawie obni˝enia stawek podatku akcyzowego

———————
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).

2) Zmiany wymienionego rozporzàdzenia zosta∏y og∏oszone
w Dz. U. z 2004 r. Nr 113, poz. 1190, Nr 256, poz. 2570
i Nr 279, poz. 2763 oraz z 2005 r. Nr 40, poz. 380 i Nr 103,
poz. 865.



3) w za∏àczniku nr 1 do rozporzàdzenia:

a) poz. 1 otrzymuje brzmienie:
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1 2 3 4

1 23.20 Produkty rafinacji ropy naftowej oraz frakcje 1 882,00 z∏/1 000 l
benzynowe otrzymywane z przerobu ropy 
naftowej, z wy∏àczeniem grupowania PKWiU 
23.20.18, 23.20.2, gdzie indziej niesklasyfikowane2)

w tym:
1) paliwa silnikowe benzynowe, w tym:

a) benzyna silnikowa nieetylizowana 1 315,00 z∏/1 000 l
(bezo∏owiowa) (PKWiU 23.20.11-00.2) 
oraz benzyna silnikowa nieetylizowana 
z udzia∏em biokomponentów (PKWiU 
23.20.11-00.30)

b) benzyna silnikowa lotnicza do silników 1 822,00 z∏/1 000 l
t∏okowych (PKWiU 23.20.11-00.40 
i 23.20.13-00.90)

c) frakcje benzynowe otrzymywane z procesów 1 747,00 z∏/1 000 l
specyficznych s∏u˝àce do komponowania 
handlowych benzyn silnikowych (PKWiU 
23.20.13-00.10)

2) paliwa do lotniczych silników turbinowych 1 072,00 z∏/1 000 l
(PKWiU 23.20.12, 23.20.14-00.10)

3) nafta z wyjàtkiem nafty do lotniczych silników 1 822,00 z∏/1 000 l
turbinowych (PKWiU 23.20.14-00.10)

4) benzyny specjalne (PKWiU 23.20.13-00.2) 1 822,00 z∏/1 000 l
5) oleje nap´dowe (PKWiU 23.20.15) oraz oleje 1 180,00 z∏/1 000 l

Êrednie pozosta∏e, gdzie indziej niesklasyfi-
kowane (PKWiU 23.20.16), w tym oleje o za-
wartoÊci siarki:
a) powy˝ej 0,001 % do 0,005 % w∏àcznie 1 099,00 z∏/1 000 l
b) do 0,001 % w∏àcznie 1 048,00 z∏/1 000 l

1 2 3 4

b) poz. 2 otrzymuje brzmienie:

2 bez wzgl´du na Oleje opa∏owe przeznaczone na cele opa∏owe, 232,00 z∏/1 000 l
symbol PKWiU z których 30 % lub wi´cej obj´toÊciowo desty-

luje przy 350 °C oraz których g´stoÊç w tempe-
raturze 15 °C jest ni˝sza od 890 kg/m3, w przy-
padku gdy sà zabarwione na czerwono i ozna-
czone znacznikiem

c) poz. 4 otrzymuje brzmienie:

1 2 3 4

4 bez wzgl´du na symbol Wyroby przeznaczone do u˝ycia, oferowane 1 882,00 z∏/1 000 l
PKWiU na sprzeda˝ lub u˝ywane jako paliwa silnikowe 

albo jako dodatki lub domieszki do paliw silni-
kowych, inne ni˝ wymienione w poz. 1—3 
z wy∏àczeniem komponentów uzyskiwanych 
w wyniku katalitycznego przerobu odpadów 
z tworzyw sztucznych PKWiU 24.66.32-90.00

d) poz. 29 otrzymuje brzmienie:

1 2 3 4

29 Wyroby niewymienione w poz. 1—28 0
z wy∏àczeniem ci´˝kich olejów opa∏owych (stawka zero)
przeznaczonych na cele opa∏owe, dla których 
stosuje si´ stawk´ akcyzy okreÊlonà w art. 65 
ust. 1 ustawy
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4) w za∏àczniku nr 2 do rozporzàdzenia:

a) poz. 1 otrzymuje brzmienie:

1 2 3 4

1 bez wzgl´du na kod CN Oleje ropy naftowej i oleje otrzymywane z mi- 1 882,00 z∏/1 000 l
nera∏ów bitumicznych, inne ni˝ surowe; prepa-
raty gdzie indziej niewymienione ani niew∏àczone,
zawierajàce 70 % masy lub wi´cej olejów ropy 
naftowej lub olejów otrzymywanych z minera∏ów
bitumicznych, których te oleje stanowià sk∏adniki
zasadnicze preparatów, z wy∏àczeniem towarów
klasyfikowanych do kodów CN od 2710 19 71 
do 2710 19 99, 27112)

z czego:
1) oleje lekkie 1 747,00 z∏/1 000 l

w tym:
a) benzyna silnikowa z zawartoÊcià o∏owiu 1 747,00 z∏/1 000 l

przekraczajàcà 0,013 g/l
b) benzyna silnikowa z zawartoÊcià o∏owiu 1 315,00 z∏/1 000 l

nieprzekraczajàcà 0,013 g/l
c) benzyny specjalne, benzyna lotnicza, 1 822,00 z∏/1 000 l

paliwa typu benzyny do silników 
odrzutowych

2) oleje Êrednie 1 822,00 z∏/1 000 l
w tym:
— paliwa do silników odrzutowych 1 072,00 z∏/1 000 l

3) oleje ci´˝kie:
a) oleje nap´dowe 1 180,00 z∏/1 000 l

w tym o zawartoÊci siarki:
— powy˝ej 0,001 % do 0,005 % w∏àcznie 1 099,00 z∏/1 000 l
— do 0,001 % w∏àcznie 1 048,00 z∏/1 000 l

2710 19 41 b) pozosta∏e oleje nap´dowe, w przypadku 232,00 z∏/1 000 l
2710 19 45 gdy sà zabarwione na czerwono 
2710 19 49 i oznaczone znacznikiem, przeznaczone 

na cele opa∏owe
bez wzgl´du na kod CN c) oleje opa∏owe przeznaczone na cele 232,00 z∏/1 000 l

opa∏owe, z których 30% lub wi´cej obj´-
toÊciowo destyluje przy 350 °C oraz których
g´stoÊç w temperaturze 15 °C jest ni˝sza 
od 890 kg/m3, w przypadku gdy sà zabar-
wione na czerwono i oznaczone znacznikiem

bez wzgl´du na kod CN d) mieszaniny olejów nap´dowych zawierajà- 1 180,00 z∏/1 000 l
ce w masie mniej ni˝ 70 % olejów ropy 
naftowej lub olejów otrzymywanych z mi-
nera∏ów bitumicznych, s∏u˝àce do nap´du 
silników spalinowych
z czego o zawartoÊci siarki:
— powy˝ej 0,001 % do 0,005 % w∏àcznie 1 099,00 z∏/1 000 l
— do 0,001 % w∏àcznie 1 048,00 z∏/1 000 l

b) poz. 24 otrzymuje brzmienie:

1 2 3 4

24 Wyroby niewymienione w poz. 1—23 z wy∏à- 0
czeniem ci´˝kich olejów opa∏owych przeznaczo- (stawka zero)
nych na cele opa∏owe, dla których stosuje si´ 
stawk´ akcyzy okreÊlonà w art. 65 ust. 1 ustawy

§ 2. Je˝eli obowiàzek podatkowy w akcyzie po-
wsta∏ przed dniem wejÊcia w ˝ycie niniejszego roz-
porzàdzenia, stosuje si´ dotychczasowe stawki 
akcyzy.

§ 3. Rozporzàdzenie wchodzi w ˝ycie z dniem og∏o-
szenia.

Minister Finansów:  w z. E. Suchocka-Roguska


