
Na podstawie art. 24 ust. 2 i art. 25 ust. 5 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:

§ 1. W rozporzàdzeniu Ministra Finansów z dnia
26 kwietnia 2004 r. w sprawie zwolnieƒ od podatku
akcyzowego (Dz. U. Nr 97, poz. 966, Nr 181, poz. 1875
i Nr 248, poz. 2492 oraz z 2005 r. Nr 11, poz. 78) wpro-
wadza si´ nast´pujàce zmiany:

1) w § 8 po ust. 1 dodaje si´ ust. 1a w brzmieniu:

„1a. W przypadku olejów nap´dowych i olejów
opa∏owych, o których mowa w ust. 1, zwol-
nienie dotyczy wy∏àcznie sprzeda˝y wyrobów
oznaczonych i zabarwionych zgodnie z prze-
pisami wydanymi na podstawie art. 66 ust. 2
ustawy.”;

2) w § 10 ust. 2 otrzymuje brzmienie:

„2. Zwolnienie, o którym mowa w ust. 1, stosuje
si´ do oleju, z którego mniej ni˝ 30 % obj´to-
Êciowo destyluje przy temperaturze 350 °C
i którego g´stoÊç w temperaturze 15 °C jest
wy˝sza ni˝ 890 kg/m3.”;

3) § 11 otrzymuje brzmienie:

„§ 11. 1. Zwolnienie od akcyzy, o którym mowa
w art. 24 ust. 1 ustawy, przys∏uguje pod-
miotowi dokonujàcemu sprzeda˝y wyro-
bów, dokonywanej ze sk∏adu podatkowe-
go na terytorium kraju, uprawnionemu
nabywcy lub dokonywanej przez pod-
miot, o którym mowa w ust. 2 pkt 2. 

2. Uprawnionym nabywcà, o którym mowa
w ust. 1, jest podmiot dokonujàcy zakupu
wyrobów, który:

1) wykorzystuje je do innych celów ni˝
nap´dowe, opa∏owe lub jako dodatki
lub domieszki do paliw silnikowych
i z∏o˝y oÊwiadczenie stwierdzajàce, ˝e
nabywane wyroby zostanà zu˝yte na
w∏asne potrzeby do celów obj´tych
zwolnieniem, lub

2) dokonuje odsprzeda˝y tych wyrobów
podmiotom, o których mowa w pkt 1.

3. W przypadku sprzeda˝y wyrobów pod-
miotowi dokonujàcemu ich odsprzeda˝y,

zwolnienie ma zastosowanie pod warun-
kiem, ˝e: 

1) podmiot dokonujàcy odsprzeda˝y wy-
robów posiada zaÊwiadczenie, o któ-
rym mowa w art. 27 ust. 3 ustawy, wy-
dane przez w∏aÊciwego naczelnika urz´-
du celnego, potwierdzajàce zamówie-
nie na odbiór wyrobów z zastosowa-
niem procedury zawieszenia poboru
akcyzy; w∏aÊciwy naczelnik urz´du cel-
nego potwierdza zamówienie po przed-
stawieniu przez podmiot zaÊwiadczeƒ
w∏aÊciwych organów podatkowych
o niezaleganiu z p∏atnoÊcià podatku od
towarów i us∏ug oraz akcyzy;

2) sprzeda˝ wyrobów podmiotowi, o któ-
rym mowa w ust. 2 pkt 2, nastàpi z za-
stosowaniem procedury zawieszenia
poboru akcyzy, zgodnie z art. 26 ust. 1
pkt 3 ustawy, na podstawie admini-
stracyjnego dokumentu towarzyszàce-
go i po z∏o˝eniu przez podmiot, o któ-
rym mowa w pkt 1, zabezpieczenia ak-
cyzowego, o którym mowa w art. 43
ust. 1 ustawy;

3) podmiot, o którym mowa w pkt 1, po-
twierdzi na trzeciej karcie administra-
cyjnego dokumentu towarzyszàcego
otrzymanie wyrobów i zwróci jà nie-
zw∏ocznie prowadzàcemu sk∏ad podat-
kowy, od którego naby∏ zwolnione wy-
roby; 

4) podmiot, o którym mowa w pkt 1, pro-
wadzi ewidencj´ pozwalajàcà na okre-
Êlenie iloÊci i sposobu przeznaczenia
zwolnionych wyrobów;

5) podmiot, o którym mowa w pkt 1, uzy-
ska od podmiotu, o którym mowa
w ust. 2 pkt 1, oÊwiadczenie, ˝e wyro-
by zostanà zu˝yte do celów uprawnia-
jàcych do zwolnienia; 

6) prowadzàcy sk∏ad podatkowy przeka˝e
do w∏aÊciwego naczelnika urz´du cel-
nego, w terminie do dnia 25 miesiàca
nast´pujàcego po miesiàcu, w którym
powsta∏ obowiàzek podatkowy, mie-
si´czne zestawienie otrzymanych
oÊwiadczeƒ zawierajàcych informacje,
o których mowa w pkt 5; oÊwiadczenia
b´dà dost´pne u podatnika w celu
kontroli.

4. OÊwiadczenie, o którym mowa w ust. 3
pkt 5, powinno zawieraç co najmniej:
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1) nazw´ oraz adres podmiotu sk∏adajà-
cego oÊwiadczenie oraz jego NIP;

2) iloÊç zakupionych na terytorium kraju
wyrobów oraz ich symbol PKWiU lub
kod CN;

3) okreÊlenie celu, na który zostanà prze-
znaczone zakupione wyroby;

4) dat´ i miejsce sporzàdzenia oÊwiad-
czenia oraz podpis osoby sk∏adajàcej
oÊwiadczenie.

5. W przypadku sprzeda˝y wyrobów
oÊwiadczenie, o którym mowa w ust. 3
pkt 5, mo˝e byç z∏o˝one na fakturze lub
w zamówieniu, je˝eli dokument taki Êci-
Êle okreÊla iloÊç zamawianego towaru,
zawiera dat´ i numer, a podmiot prowa-
dzi ewidencj´ zamówieƒ. Je˝eli oÊwiad-
czenie jest sk∏adane odr´bnie, powinno
byç do∏àczone do kopii faktury, a w przy-
padku oÊwiadczenia z∏o˝onego w zamó-
wieniu — na fakturze powinien byç wpi-
sany numer i data zamówienia.”;

4) w § 14:

a) ust. 2 otrzymuje brzmienie:

„2. Zwolnienia, o których mowa w ust. 1, przy-
s∏ugujà podmiotowi dokonujàcemu sprze-
da˝y wyrobów okreÊlonych w ust. 1, wyko-
rzystywanych do celów, o których mowa
w ust. 1, dokonywanej ze sk∏adu podatko-
wego na terytorium kraju uprawnionemu
nabywcy lub dokonywanej przez podmiot,
o którym mowa w ust. 2a pkt 2.”,

b) po ust. 2 dodaje si´ ust. 2a i 2b w brzmieniu:

„2a. Uprawnionym nabywcà, o którym mowa
w ust. 2, jest podmiot dokonujàcy zakupu
wyrobów, o których mowa w ust. 1, który:

1) wykorzystuje je do celów obj´tych zwol-
nieniem, o których mowa w ust. 1, i z∏o-
˝y oÊwiadczenie stwierdzajàce, ˝e naby-
wane wyroby zostanà zu˝yte na w∏asne
potrzeby do celów obj´tych zwolnie-
niem, lub

2) dokonuje odsprzeda˝y tych wyrobów
podmiotom, o których mowa w pkt 1.

2b. W przypadku sprzeda˝y wyrobów, o któ-
rych mowa w ust. 1, podmiotowi dokonu-
jàcemu ich odsprzeda˝y, zwolnienie ma za-
stosowanie pod warunkiem, ˝e: 

1) podmiot dokonujàcy odsprzeda˝y wyro-
bów, o których mowa w ust. 1, posiada
zaÊwiadczenie, o którym mowa w art. 27
ust. 3 ustawy, wydane przez w∏aÊciwego
naczelnika urz´du celnego, potwierdza-
jàce zamówienie na odbiór wyrobów
z zastosowaniem procedury zawieszenia
poboru akcyzy; w∏aÊciwy naczelnik urz´-
du celnego potwierdza zamówienie po
przedstawieniu przez podmiot zaÊwiad-
czeƒ w∏aÊciwych organów podatkowych

o niezaleganiu z p∏atnoÊcià podatku od
towarów i us∏ug oraz akcyzy;

2) sprzeda˝ wyrobów, o których mowa
w ust. 1, podmiotowi, o którym mowa
w ust. 2a pkt 2, nastàpi z zastosowaniem
procedury zawieszenia poboru akcyzy,
zgodnie z art. 26 ust. 1 pkt 3 ustawy, na
podstawie administracyjnego dokumen-
tu towarzyszàcego i po z∏o˝eniu przez
podmiot, o którym mowa w pkt 1, zabez-
pieczenia akcyzowego, o którym mowa
w art. 43 ust. 1 ustawy;

3) podmiot, o którym mowa w pkt 1, po-
twierdzi na trzeciej karcie administracyj-
nego dokumentu towarzyszàcego otrzy-
manie wyrobów i zwróci jà niezw∏ocznie
prowadzàcemu sk∏ad podatkowy, od któ-
rego naby∏ zwolnione wyroby; 

4) podmiot, o którym mowa w pkt 1, pro-
wadzi ewidencj´ pozwalajàcà na okre-
Êlenie iloÊci i sposobu przeznaczenia
zwolnionych wyrobów;

5) podmiot, o którym mowa w pkt 1, uzy-
ska od podmiotu, o którym mowa
w ust. 2a pkt 1, oÊwiadczenie, ˝e wyro-
by, o których mowa w ust. 1, zostanà zu-
˝yte do celów uprawniajàcych do zwol-
nienia; 

6) prowadzàcy sk∏ad podatkowy przeka˝e
do w∏aÊciwego naczelnika urz´du celne-
go, w terminie do dnia 25 miesiàca na-
st´pujàcego po miesiàcu, w którym po-
wsta∏ obowiàzek podatkowy, miesi´czne
zestawienie otrzymanych oÊwiadczeƒ,
o których mowa w pkt 5; oÊwiadczenia
b´dà dost´pne u podatnika w celu kon-
troli.”,

c) ust. 3, 4 i 4a otrzymujà brzmienie:

„3. OÊwiadczenie, o którym mowa w ust. 2b
pkt 5, powinno zawieraç co najmniej:

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

2) iloÊç zakupionych na terytorium kraju
wyrobów, o których mowa w ust. 1, oraz
ich symbol PKWiU lub kod CN;

3) okreÊlenie celu, na który zostanà przezna-
czone zakupione wyroby;

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

4. W przypadku sprzeda˝y wyrobów, o których
mowa w ust. 1, oÊwiadczenie, o którym mo-
wa w ust. 2b pkt 5, mo˝e byç z∏o˝one na fak-
turze lub w zamówieniu, je˝eli dokument
ten ÊciÊle okreÊla iloÊç zamawianego wyro-
bu, zawiera dat´ i numer, a podmiot prowa-
dzi ewidencj´ zamówieƒ. Je˝eli oÊwiadcze-
nie jest sk∏adane odr´bnie, powinno byç do-
∏àczone do kopii faktury, a w przypadku
oÊwiadczenia z∏o˝onego w zamówieniu —
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na fakturze powinien byç wpisany numer
i data zamówienia.

4a. Warunki okreÊlone w ust. 2b nie majà zasto-
sowania do sprzeda˝y wyrobów, o których
mowa w ust. 1, w opakowaniach jednostko-
wych.”;

5) § 15 otrzymuje brzmienie:

„§ 15. 1. Zwalnia si´ od akcyzy gaz p∏ynny — pro-
pan, butan, mieszaniny propanu-buta-
nu, inne gazy p∏ynne, zwane dalej „ga-
zem p∏ynnym”, w przypadku, gdy sà zu-
˝ywane do innych celów ni˝ do nap´du
pojazdów samochodowych lub do in-
nych celów ni˝ opa∏owe, z zastrze˝eniem
ust. 2.

2. Zwalnia si´ od akcyzy gaz p∏ynny, w cz´-
Êci odpowiadajàcej 50 % stawki podatku
akcyzowego dla tego wyrobu, rozlewany
do butli gazowych w sk∏adzie podatko-
wym na terytorium kraju i u˝ywany do
celów opa∏owych.

3. Zwolnienie od akcyzy, o którym mowa
w ust. 1, ma zastosowanie pod warun-
kiem, ˝e gaz p∏ynny jest sprzedawany ze
sk∏adu podatkowego na terytorium kraju
podmiotowi, który zu˝ywa go do innych
celów ni˝ do nap´du pojazdów samocho-
dowych lub do innych celów ni˝ opa∏owe.

4. W przypadku sprzeda˝y gazu p∏ynnego
podmiotowi zu˝ywajàcemu go do innych
celów, ni˝ do nap´du pojazdów samo-
chodowych lub do innych celów ni˝ opa-
∏owe, zwolnienie od akcyzy ma zastoso-
wanie pod warunkiem, ˝e:

1) podmiot ten:

a) z∏o˝y oÊwiadczenie podmiotowi
prowadzàcemu sk∏ad podatkowy, ˝e
gaz p∏ynny zostanie zu˝yty do in-
nych celów ni˝ do nap´du pojazdów
samochodowych lub do innych ce-
lów ni˝ opa∏owe,

b) posiada zaÊwiadczenie, o którym
mowa w art. 27 ust. 3 ustawy, wyda-
ne przez w∏aÊciwego naczelnika
urz´du celnego, potwierdzajàce za-
mówienie odbioru gazu p∏ynnego
z zastosowaniem procedury zawie-
szenia poboru akcyzy; w∏aÊciwy na-
czelnik urz´du celnego potwierdza
zamówienie po przedstawieniu
przez podmiot aktualnego zaÊwiad-
czenia o niezaleganiu z p∏atnoÊcià
podatku od towarów i us∏ug oraz
akcyzy,

c) nab´dzie gaz p∏ynny z zastosowa-
niem procedury zawieszenia poboru
akcyzy, zgodnie z art. 26 ust. 1 pkt 3
ustawy, na podstawie administra-
cyjnego dokumentu towarzyszàce-
go,

d) potwierdzi na trzeciej karcie admini-
stracyjnego dokumentu towarzy-
szàcego otrzymanie gazu p∏ynnego
i zwróci jà niezw∏ocznie prowadzà-
cemu sk∏ad podatkowy, z którego
naby∏ gaz p∏ynny,

e) z∏o˝y zabezpieczenie akcyzowe
zgodnie z art. 43 ust. 1 ustawy,

f)  prowadzi ewidencj´ pozwalajàcà na
okreÊlenie iloÊci i sposobu przezna-
czenia zwolnionych wyrobów akcy-
zowych;

2) podmiot prowadzàcy sk∏ad podatkowy
przeka˝e do w∏aÊciwego naczelnika
urz´du celnego, w terminie do dnia 25
miesiàca nast´pujàcego po miesiàcu,
w którym powsta∏ obowiàzek podatko-
wy, miesi´czne zestawienie otrzyma-
nych oÊwiadczeƒ; oÊwiadczenia zawie-
rajàce informacje, o których mowa
w ust. 6, powinny byç dost´pne u po-
datnika w celu kontroli.

5. Zwolnienie od akcyzy, o którym mowa
w ust. 1, ma zastosowanie równie˝ do im-
portu i nabycia wewnàtrzwspólnotowego
pod warunkiem, ˝e:

1) importer przy dokonaniu zg∏oszenia
celnego oraz podmiot dokonujàcy na-
bycia wewnàtrzwspólnotowego z∏o˝y
w∏aÊciwemu naczelnikowi urz´du cel-
nego oÊwiadczenie, ˝e gaz p∏ynny nie
b´dzie przeznaczony do nap´du pojaz-
dów samochodowych lub do celów
opa∏owych;

2) importer oraz podmiot dokonujàcy na-
bycia wewnàtrzwspólnotowego posia-
da zaÊwiadczenie, o którym mowa
w art. 27 ust. 3 ustawy, wydane przez
w∏aÊciwego naczelnika urz´du celne-
go, potwierdzajàce zamówienie odbio-
ru gazu p∏ynnego z zastosowaniem
procedury zawieszenia poboru akcyzy;
w∏aÊciwy naczelnik urz´du celnego po-
twierdza zamówienie po przedstawie-
niu przez podmiot aktualnego za-
Êwiadczenia o niezaleganiu z p∏atno-
Êcià podatku od towarów i us∏ug oraz
akcyzy;

3) nabycie gazu p∏ynnego przez importe-
ra oraz podmiot dokonujàcy nabycia
wewnàtrzwspólnotowego nastàpi z za-
stosowaniem procedury zawieszenia
poboru akcyzy, o której mowa w art. 26
ust. 1 pkt 3 ustawy, oraz  na warunkach
okreÊlonych w przepisach dotyczàcych
procedury zawieszenia poboru akcyzy
i jej dokumentowania;

4) importer oraz podmiot dokonujàcy na-
bycia wewnàtrzwspólnotowego pro-
wadzi ewidencj´ pozwalajàcà na okre-
Êlenie iloÊci i sposobu wykorzystania
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zwolnionego od akcyzy gazu p∏ynne-
go;

5) nabywca z∏o˝y importerowi lub pod-
miotowi dokonujàcemu nabycia we-
wnàtrzwspólnotowego oÊwiadczenie,
˝e nabywany gaz p∏ynny nie b´dzie
przeznaczony do nap´du pojazdów sa-
mochodowych lub do celów opa∏o-
wych;

6) importer oraz podmiot dokonujàcy na-
bycia wewnàtrzwspólnotowego prze-
ka˝e do w∏aÊciwego naczelnika urz´du
celnego, w terminie do dnia 25 miesià-
ca nast´pujàcego po miesiàcu, w któ-
rym powsta∏ obowiàzek podatkowy,
miesi´czne zestawienie otrzymanych
oÊwiadczeƒ; oÊwiadczenia zawierajàce
informacje, o których mowa w pkt 5,
b´dà dost´pne u podatnika w celu
kontroli;

7) importer oraz podmiot dokonujàcy na-
bycia wewnàtrzwspólnotowego posia-
dajà status prowadzàcego sk∏ad po-
datkowy lub korzystajà na podstawie
umowy ze sk∏adu podatkowego inne-
go podmiotu.

6. OÊwiadczenia, o których mowa w ust. 4
pkt 1 lit. a oraz ust. 5 pkt 1 i 5, powinny za-
wieraç co najmniej:

1) nazw´ oraz adres podmiotu sk∏adajà-
cego oÊwiadczenie oraz jego NIP;

2) iloÊç zakupionego na terytorium kraju,
w innym paƒstwie cz∏onkowskim lub
w paƒstwie trzecim wyrobu oraz jego
symbol PKWiU i kod CN;

3) okreÊlenie celu, na który zostanie prze-
znaczony wyrób zakupiony w kraju, na-
byty w innym paƒstwie cz∏onkowskim
lub pochodzàcy z importu;

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

6) w § 18 ust. 3 otrzymuje brzmienie:

„3. Przepis ust. 2 nie ma zastosowania do sprzeda-
˝y alkoholu etylowego ska˝onego: 

1) benzoesanem denatonium (Bitrex) w iloÊci
nie mniejszej ni˝ 1 g/100 dm3 alkoholu ety-
lowego 100 % vol,

2) ogólnym Êrodkiem ska˝ajàcym — zgodnym
z Polskà Normà PN-C-97911 „Ogólny Êrodek
ska˝ajàcy” — w iloÊci nie mniejszej ni˝ 0,5 li-
tra/100 dm3 alkoholu etylowego 100 % vol

— zabarwionego na fioletowo przez dodanie
czystego fioletu krystalicznego w iloÊci nie
mniejszej ni˝ 160 mg/100 dm3 alkoholu etylo-
wego 100 % vol, w opakowaniach jednostko-
wych o pojemnoÊci do 1 litra.”;

7) w § 22c:

a) ust. 2 i 3 otrzymujà brzmienie:

„2. Zwolnienie, o którym mowa w ust. 1, stosu-
je si´ równie˝ w przypadku:

1) alkoholu etylowego i produktów poÊred-
nich w opakowaniach o pojemnoÊci
wi´kszej ni˝ 50 ml,

2) win i napojów fermentowanych w opako-
waniach o pojemnoÊci wi´kszej ni˝ 1 l,

3) piwa w opakowaniach o pojemnoÊci
wi´kszej ni˝ 0,5 l

— pod warunkiem, ˝e powy˝sze wyroby,
przed rozdaniem lub sprzeda˝à do bezpo-
Êredniej konsumpcji przez podró˝nych lub
za∏og´ podczas trwania podró˝y w rejsach
mi´dzynarodowych, sà rozlewane do na-
czyƒ stosowanych zwyczajowo w gastrono-
mii do spo˝ywania takich wyrobów.

3. Zwolnienia, o których mowa w ust. 1 i 2,
majà zastosowanie pod warunkiem, ˝e:

1) nabywca z∏o˝y prowadzàcemu sk∏ad po-
datkowy lub, w przypadku wyrobów po-
chodzàcych z importu, naczelnikowi urz´-
du celnego przy ich wyprowadzaniu
z wolnego obszaru celnego lub sk∏adu
wolnoc∏owego oÊwiadczenie, ˝e nabywa-
ne wyroby akcyzowe b´dà przeznaczone
wy∏àcznie do bezpoÊredniej konsumpcji
przez podró˝nych lub za∏og´ podczas
trwania podró˝y;

2) sprzeda˝ lub rozdanie wyrobów akcyzo-
wych podró˝nym lub za∏odze nastàpi
podczas trwania podró˝y, opakowania
jednostkowe wyrobów akcyzowych,
o których mowa w ust. 1, sprzedawanych
lub rozdawanych podró˝nym lub za∏odze
zostanà otwarte przed rozdaniem lub
sprzeda˝à, a alkohol etylowy lub produk-
ty poÊrednie w opakowaniach o pojem-
noÊci wi´kszej ni˝ 50 ml, wino i napoje
fermentowane w opakowaniach wi´k-
szych ni˝ 1 l i piwo w opakowaniach
wi´kszych ni˝ 0,5 l, zostanà rozlane i po-
dane w stosowanych zwyczajowo w ga-
stronomii naczyniach;

3) w przypadku podró˝y statkiem lub pro-
mem morskim, podró˝ ta odbywa si´
z bezpoÊrednim wp∏yni´ciem do zagra-
nicznego portu, który oddalony jest od
polskich wód terytorialnych co najmniej
o 40 mil morskich.”,

b) dodaje si´ ust. 4 w brzmieniu:

„4. Zwolnienia, o których mowa w ust. 1 i 2,
majà równie˝ zastosowanie do importowa-
nych wyrobów, które sà przeznaczane do
bezpoÊredniej konsumpcji przez podró˝-
nych lub za∏og´ podczas trwania podró˝y
w rejsach mi´dzynarodowych, o ile wyroby
te by∏y obj´te uprzednio procedurà sk∏adu
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celnego na rzecz podmiotu nabywajàcego
te wyroby z przeznaczeniem do bezpoÊred-
niej konsumpcji przez podró˝nych lub za∏o-
g´ podczas trwania podró˝y w rejsach mi´-
dzynarodowych i sà dostarczane bezpoÊred-
nio ze sk∏adu celnego na pok∏ady samolo-
tów, statków lub promów morskich.”;

8) w § 30: 

a) po ust. 2 dodaje si´ ust. 2a w brzmieniu:

„2a. W przypadku, o którym mowa w ust. 2,
zwolnienie od akcyzy obejmuje równie˝
przywóz samochodów osobowych przez
cz∏onków s∏u˝by zagranicznej i ˝o∏nierzy
zawodowych skierowanych lub wyznaczo-
nych do pe∏nienia zawodowej s∏u˝by woj-
skowej poza granicami kraju, z paƒstwa
cz∏onkowskiego Unii Europejskiej lub paƒ-
stwa trzeciego, nabytych w drodze powrot-
nej z terytorium paƒstwa trzeciego, z które-
go powracajà, pod warunkiem ˝e w miej-
scu poprzedniego ich pobytu w paƒstwie
trzecim wykorzystywali do u˝ytku osobi-
stego samochód osobowy, który nie mo˝e
zostaç po przywozie zarejestrowany na te-
rytorium kraju.”,

b) ust. 3 otrzymuje brzmienie:

„3. W przypadku przywozu z terytorium paƒ-
stwa trzeciego, samochód osobowy jest
zwolniony od akcyzy, je˝eli zosta∏ zg∏oszony
do procedury dopuszczenia do obrotu przed
up∏ywem 12 miesi´cy od dnia osiedlenia si´
osoby fizycznej na terytorium kraju.”;

9) w § 50c ust. 2 i 3 otrzymujà brzmienie:

„2. W przypadku, o którym mowa w ust. 1, stosu-
je si´ § 3, z wy∏àczeniem ust. 2, i § 4, z wy∏àcze-
niem ust. 1 pkt 1, rozporzàdzenia Ministra Fi-
nansów z dnia 14 kwietnia 2004 r. w sprawie
zwrotu akcyzy od wyrobów akcyzowych zhar-
monizowanych (Dz. U. Nr 74, poz. 674).

3. Przepisy ust. 1 i 2 stosuje si´ równie˝ w przy-
padku dostawy wewnàtrzwspólnotowej wyro-
bów, o których mowa w ust. 1, dokonanej po
dniu 1 maja 2004 r.”.

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

Minister Finansów: M. Gronicki
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ROZPORZÑDZENIE MINISTRA FINANSÓW1)

z dnia 30 maja 2005 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 na-
st´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, Nr 181, poz. 1876 i Nr 248, poz. 2493) wpro-
wadza si´ nast´pujàce zmiany:

1) po § 14 dodaje si´ § 14a w brzmieniu:

„§ 14a. W przypadku nieotrzymania karty 4 admi-
nistracyjnego dokumentu towarzyszàcego
przez w∏aÊciwego dla wysy∏ajàcego wyro-
by akcyzowe zharmonizowane naczelnika
urz´du celnego, w terminie miesiàca od
dnia wys∏ania tych wyrobów, w∏aÊciwy dla

wysy∏ajàcego naczelnik urz´du celnego
w ciàgu 3 dni zawiadamia w∏aÊciwego na-
czelnika polskiego granicznego urz´du cel-
nego o nieotrzymaniu karty 4 administra-
cyjnego dokumentu towarzyszàcego.”;

2) § 24a otrzymuje brzmienie:

„§ 24a. W przypadku wyrobów akcyzowych zhar-
monizowanych dostarczanych na teryto-
rium kraju do podmiotów uprawnionych
do nabywania wyrobów akcyzowych zhar-
monizowanych zwolnionych od akcyzy ze
wzgl´du na przeznaczenie, zakoƒczenie
procedury zawieszenia poboru akcyzy na-
st´puje w chwili ich zu˝ycia zgodnie
z przeznaczeniem, z zastrze˝eniem 
§ 24b—24m.”;

3) w § 24c uchyla si´ pkt 3;

4) w § 24d uchyla si´ pkt 3;

5) w § 24e uchyla si´ pkt 3;

6) w § 24f uchyla si´ pkt 3;

———————
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).
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