
DZIENNIK USTAW
RZECZYPOSPOLITEJ  POLSKIEJ

Warszawa, dnia 24 października 2016 r.

Poz. 1747

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA ROZWOJU I FINANSÓW1)

z dnia 19 października 2016 r.

zmieniające rozporządzenie w sprawie oznaczania wyrobów akcyzowych znakami akcyzy

Na podstawie art. 122 ust. 1, art. 123 ust. 4, art. 125 ust. 6, art. 126 ust. 6, art. 129, art. 131 ust. 10, art. 132 ust. 5, art. 137, art. 138 
ust. 5 ustawy z dnia 6 grudnia 2008 r. o podatku akcyzowym (Dz. U. z 2014 r. poz. 752, z późn. zm.2)) zarządza się, co następuje:

§ 1. W rozporządzeniu Ministra Finansów z dnia 23 grudnia 2015 r. w sprawie oznaczania wyrobów akcyzowych znakami 
akcyzy (Dz. U. poz. 2283) w załączniku nr 4:
1) uchyla się rysunek 3 wraz z opisem;
2) po rysunku 3 dodaje się rysunki 3a–3c wraz z opisem w brzmieniu:
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R O Z P O R Z Ą D Z E N I E  
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1) Minister Rozwoju i Finansów kieruje działem administracji rządowej – finanse publiczne, na podstawie § 1 

ust. 2 pkt 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 września 2016 r. w sprawie szczegółowego 
zakresu działania Ministra Rozwoju i Finansów (Dz. U. poz. 1595). 

2) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2014 r. poz. 1559, 1662 i 1877, 
z 2015 r. poz. 18, 211, 978, 1269, 1479, 1649, 1844, 1893 i 1932 oraz z 2016 r. poz. 925, 1052 i 1228. 

 
 
Rysunki 3a-3c przedstawiają sposoby 
umocowania odpowiednim klejem banderoli 
podatkowej i legalizacyjnej, o wymiarach 45 x 
22 mm, bezpośrednio na opakowaniu 
jednostkowym. 
Banderola powinna być nałożona w kształcie 
litery „I”, pionowo na zamknięciu opakowania, 
równolegle do krótszego boku opakowania po 
jego prawej lub lewej stronie (rys. 3a) lub 
poziomo na zamknięciu opakowania, 
prostopadle do krótszego boku opakowania po 
jego prawej lub lewej stronie. (rys. 3b) lub w 
kształcie litery „L” na zamknięciu opakowania 
równolegle do jego krawędzi po jego prawej 
lub lewej stronie (rys. 3c).”. 
 

Rys. 3a

Rysunki 3a–3c przedstawiają sposoby umocowania odpo-
wiednim klejem banderoli podatkowej i legalizacyjnej, o wy-
miarach 45 × 22 mm, bezpośrednio na opakowaniu jednost-
kowym.
Banderola powinna być nałożona w kształcie litery „I”, pio-
nowo na zamknięciu opakowania, równolegle do krótszego 
boku opakowania po jego prawej lub lewej stronie (rys. 3a) 
lub poziomo na zamknięciu opakowania, prostopadle do 
krótszego boku opakowania po jego prawej lub lewej stronie 
(rys. 3b) lub w kształcie litery „L” na zamknięciu opakowa-
nia równolegle do jego krawędzi po jego prawej lub lewej 
stronie (rys. 3c).”.
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                          Rys. 3c 

§ 2. Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia. 

 

MINISTER ROZWOJU I FINANSÓW 

 
 

Rys. 3c

§ 2. Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.
Minister Rozwoju i Finansów: wz. W. Janczyk

1) Minister Rozwoju i Finansów kieruje działem administracji rządowej – finanse publiczne, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 2 rozporządze-
nia Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 września 2016 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Rozwoju i Finansów 
(Dz. U. poz. 1595).

2) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2014 r. poz. 1559, 1662 i 1877, z 2015 r. poz. 18, 211, 
978, 1269, 1479, 1649, 1844, 1893 i 1932 oraz z 2016 r. poz. 925, 1052 i 1228.
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