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ROZPORZÑDZENIE MINISTRA FINANSÓW1)

z dnia 27 stycznia 2006 r.

zmieniajàce rozporzàdzenie w sprawie zwolnieƒ od podatku akcyzowego

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 oraz z 2005 r. Nr 160,
poz. 1341) zarzàdza si´, co nast´puje:

§ 1. W rozporzàdzeniu Ministra Finansów z dnia
26 kwietnia 2004 r. w sprawie zwolnieƒ od podatku ak-
cyzowego (Dz. U. Nr 97, poz. 966, z póên. zm.2)) w § 17
pkt 2 i 3 otrzymujà brzmienie:

„2) olejów nap´dowych wytwarzanych z udzia∏em
minimum 10 % komponentu uzyskanego w wyni-
ku przerobu odpadów z tworzyw sztucznych na
specjalistycznych instalacjach do katalitycznego

przerobu tych tworzyw w cz´Êci odpowiadajàcej
kwocie 240,00 z∏ od ka˝dego 1 000 l tych paliw,
w okresie do dnia 31 grudnia 2006 r., pod warun-
kiem niestosowania zwolnieƒ, o których mowa
w § 12 ust. 1 pkt 2; zwolnienie dotyczy podmio-
tów przerabiajàcych rop´ naftowà oraz produku-
jàcych paliwa silnikowe;

3) benzyn silnikowych etylizowanych i nieetylizo-
wanych wytworzonych z udzia∏em minimum 5 %
komponentu uzyskanego w wyniku przerobu od-
padów z tworzyw sztucznych na specjalistycz-
nych instalacjach do katalitycznego przerobu
tych tworzyw w cz´Êci odpowiadajàcej kwocie
144,00 z∏ od ka˝dego 1 000 l tych paliw, w okresie
do dnia 31 grudnia 2006 r., pod warunkiem nie-
stosowania zwolnieƒ, o których mowa w § 12
ust. 1 pkt 2; zwolnienie dotyczy podmiotów prze-
rabiajàcych rop´ naftowà oraz produkujàcych pa-
liwa silnikowe;”.

§ 2. Rozporzàdzenie wchodzi w ˝ycie z dniem 1 lu-
tego 2006 r.

Minister Finansów: w z. E. Suchocka-Roguska

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

— finanse publiczne, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 2 rozpo-
rzàdzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 31 paêdziernika
2005 r. w sprawie szczegó∏owego zakresu dzia∏ania Mini-
stra Finansów (Dz. U. Nr 220, poz. 1887).

2) Zmiany wymienionego rozporzàdzenia zosta∏y og∏oszone
w Dz. U. z 2004 r. Nr 181, poz. 1875 i Nr 248, poz. 2492 oraz
z 2005 r. Nr 11, poz. 78, Nr 96, poz. 812, Nr 103, poz. 863,
Nr 106, poz. 895, Nr 132, poz. 1113, Nr 177, poz. 1470
i Nr 252, poz. 2126.


