
Na podstawie art. 66 ust. 2 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. Oleje opa∏owe, z których 30 % lub wi´cej ob-
j´toÊciowo destyluje przy 350 °C oraz których g´stoÊç
w temperaturze 15 °C jest ni˝sza od 890 kg/m3, bez
wzgl´du na symbol PKWiU, sklasyfikowane w pozycji
CN 2710 oraz oleje nap´dowe, oznaczone symbolem
PKWiU 23.20.15, obj´te kodami CN 2710 19 41, 
2710 19 45 lub 2710 19 49 — wykorzystywane do ce-
lów opa∏owych lub do celów ˝eglugi (w∏àczajàc rejsy
rybackie), zwane dalej „wyrobami”, podlegajà znako-
waniu i barwieniu, w sposób okreÊlony w ust. 4.

2. Do znakowania wyrobów stosuje si´ nieusuwal-
ny znacznik, który jest substancjà o nazwie chemicznej
N-etylo-N-[2-(1-izobutoxy-etoxy)etylo]azobenzeno-
-4-amina (Solvent Yellow 124).

3. Do barwienia wyrobów stosuje si´, w przypad-
ku ich wykorzystywania:

1) do celów opa∏owych — substancj´ typu Solvent
Red 164 lub typu Solvent Red 19;

2) do celów ˝eglugi (w∏àczajàc rejsy rybackie) — sub-
stancj´ typu Solvent Blue 35.

4. Przez prawid∏owo oznaczony i zabarwiony wy-
rób rozumie si´, w przypadku:

1) wyrobów okreÊlonych w ust. 3 pkt 1, wyrób, do
którego dodano znacznik w iloÊci nie mniejszej ni˝
6,0 mg/l znakowanego wyrobu i barwnik typu So-
lvent Red 164 w iloÊci nie mniejszej ni˝
6,6 mg/l barwionego wyrobu lub barwnik typu
Solvent Red 19 w iloÊci nie mniejszej ni˝
6,3 mg/l barwionego wyrobu;

2) wyrobów okreÊlonych w ust. 3 pkt 2, wyrób, do
którego dodano znacznik w iloÊci nie mniejszej ni˝
6,0 mg/l znakowanego wyrobu i barwnik typu
Solvent Blue 35 w iloÊci nie mniejszej ni˝
6,0 mg/l barwionego wyrobu.

§ 2. Traci moc rozporzàdzenie Ministra Finansów
z dnia 29 marca 2004 r. w sprawie znakowania i bar-
wienia paliw silnikowych przeznaczonych na cele opa-
∏owe oraz olejów opa∏owych (Dz. U. Nr 53, poz. 527).

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

Minister Finansów: M. Gronicki

815

ROZPORZÑDZENIE MINISTRA FINANSÓW1)

z dnia 30 maja 2005 r.

w sprawie znakowania i barwienia paliw silnikowych oraz olejów opa∏owych dla celów kontroli obrotu 

———————
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).


