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ROZPORZÑDZENIE MINISTRA FINANSÓW1)

z dnia 20 grudnia 2007 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, z póên. zm.2)) zarzà-
dza 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.3))
w § 2 ust. 2 otrzymuje brzmienie:

„2. Stawki akcyzy okreÊlone w art. 73 ust. 3 pkt 1—3
ustawy dla wyrobów tytoniowych sprzedawa-
nych w kraju, dostarczanych wewnàtrzwspólno-
towo, nabywanych wewnàtrzwspólnotowo oraz
importowanych obni˝a si´:

1) dla papierosów — do wysokoÊci 91,00 z∏ za ka˝-
de 1000 sztuk i 37,92 % maksymalnej ceny deta-
licznej, z zastrze˝eniem ust. 2a;

2) dla cygar i cygaretek — do wysokoÊci 149,00 z∏
za ka˝de 1000 sztuk;

3) dla tytoniu do palenia:
a) ci´tego tytoniu do r´cznego sporzàdzania pa-

pierosów — do wysokoÊci 65,62 z∏ za ka˝dy
1 kilogram i 27,34 % maksymalnej ceny deta-
licznej,

b) innego tytoniu do palenia — do wysokoÊci
59,00 % maksymalnej ceny detalicznej.”.

§ 2. Rozporzàdzenie wchodzi w ˝ycie z dniem
14 stycznia 2008 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 16 listopada
2007 r. w sprawie szczegó∏owego zakresu dzia∏ania Mini-
stra Finansów (Dz. U. Nr 216, poz. 1592).

2) Zmiany wymienionej ustawy zosta∏y og∏oszone w Dz. U.
z 2004 r. Nr 68, poz. 623, z 2005 r. Nr 160, poz. 1341,
z 2006 r. Nr 169, poz. 1199 oraz z 2007 r. Nr 99, poz. 666.

3) 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, z 2005 r. Nr 40, poz. 380, Nr 103,
poz. 865, Nr 177, poz. 1473, Nr 180, poz. 1498, Nr 239,
poz. 2013 i Nr 266, poz. 2237 oraz z 2006 r. Nr 210,
poz. 1551 i Nr 246, poz. 1805.


