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ROZPORZÑDZENIE MINISTRA FINANSÓW1)

z dnia 30 maja 2005 r.

zmieniajàce rozporzàdzenie w sprawie obni˝enia stawek podatku akcyzowego

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) za-
rzàdza si´, co nast´puje:

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

1) § 3 otrzymuje brzmienie:

„§ 3. 1. Stawki akcyzy okreÊlone w poz. 2 lit. a za-
∏àcznika nr 1 do rozporzàdzenia i w poz. 1

pkt 3 lit. c tiret pierwsze za∏àcznika nr 2 do
rozporzàdzenia stosuje si´ dla olejów opa-
∏owych, z których 30 % lub wi´cej obj´to-
Êciowo destyluje w 350 °C oraz których g´-
stoÊç w temperaturze 15 °C jest ni˝sza od
890 kg/m3, w przypadku gdy dotyczà oleju
zabarwionego na czerwono i oznaczonego
znacznikiem, wykorzystywanego do celów
opa∏owych.

2. Stawki akcyzy okreÊlone w poz. 1 pkt 3
lit. b za∏àcznika nr 2 do rozporzàdzenia
stosuje si´ dla pozosta∏ych olejów nap´-
dowych, w przypadku gdy dotyczà oleju
zabarwionego na czerwono i oznaczone-
go znacznikiem, wykorzystywanego do
celów opa∏owych.

3. Je˝eli wyroby wymienione w poz. 2
lit. a za∏àcznika nr 1 do rozporzàdzenia
i w poz. 1 pkt 3 lit. b i lit. c tiret pierwsze
za∏àcznika nr 2 do rozporzàdzenia, nie sà
prawid∏owo zabarwione na czerwono lub
nie sà prawid∏owo oznaczone wed∏ug za-

———————
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.



sad okreÊlonych na podstawie art. 66
ust. 2 ustawy z dnia 23 stycznia 2004 r.
o podatku akcyzowym, lub sà wykorzysty-
wane do celów innych ni˝ opa∏owe stosu-
je si´ dla wyrobów wymienionych:

1) w poz. 2 lit. a za∏àcznika nr 1 do rozpo-
rzàdzenia — najwy˝szà stawk´ akcyzy
okreÊlonà w poz. 1 pkt 5 za∏àcznika nr 1
do rozporzàdzenia;

2) w poz. 1 pkt 3 lit. b i lit. c tiret pierwsze
za∏àcznika nr 2 do rozporzàdzenia —
najwy˝szà stawk´ akcyzy okreÊlonà
w poz. 1 pkt 3 lit. a za∏àcznika nr 2 do
rozporzàdzenia.”;

2) uchyla si´ § 4;

3) w za∏àczniku nr 1 do rozporzàdzenia:

a) poz. 1 i 2 otrzymujà brzmienie:
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b) poz. 8 otrzymuje brzmienie:

4) w za∏àczniku nr 2 do rozporzàdzenia:

a) poz. 1 otrzymuje brzmienie:
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b) poz. 4 otrzymuje brzmienie:

§ 2. Je˝eli obowiàzek podatkowy w akcyzie powsta∏ przed dniem wejÊcia w ˝ycie niniejszego rozporzà-
dzenia, stosuje si´ dotychczasowe stawki akcyzy.

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

Minister Finansów: M. Gronicki


