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825
ROZPORZÑDZENIE MINISTRA FINANSÓW1)
z dnia 22 kwietnia 2004 r.
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 akcyzowym (Dz. U. Nr 29, poz. 257 i Nr 68, poz. 623) zarzàdza si´, co nast´puje:
§ 1. Rozporzàdzenie okreÊla obni˝enie stawek podatku akcyzowego, zwanego dalej „akcyzà”, dla wyrobów akcyzowych, w tym warunki ich stosowania.
§ 2. 1. Stawki akcyzy okreÊlone w art. 65 ust. 1,
art. 69 ust. 4, art. 70 ust. 4, art. 71 ust. 4, art. 72 ust. 4
i art. 75 ust. 1 ustawy z dnia 23 stycznia 2004 r. o podatku akcyzowym, zwanej dalej „ustawà”, obni˝a si´
si´ do wysokoÊci okreÊlonej w:
1) za∏àczniku nr 1 do rozporzàdzenia — dla wyrobów
akcyzowych sprzedawanych w kraju;
2) za∏àczniku nr 2 do rozporzàdzenia — dla wyrobów
akcyzowych dostarczanych wewnàtrzwspólnotowo, nabywanych wewnàtrzwspólnotowo oraz importowanych.
2. Stawki akcyzy okreÊlone w art. 73 ust. 3
pkt 1—3 ustawy dla wyrobów tytoniowych sprzedawanych w kraju, dostarczanych wewnàtrzwspólnotowo, nabywanych wewnàtrzwspólnotowo oraz importowanych obni˝a si´:
1) dla papierosów — do wysokoÊci 64,00 z∏ za ka˝de
1 000 sztuk i 26,67 % maksymalnej ceny detalicznej;
2) dla cygar i cygaretek — do wysokoÊci 134,00 z∏ za
ka˝de 1 000 sztuk;
3) dla tytoniu do palenia:
a) ci´tego tytoniu do r´cznego sporzàdzania papierosów — do wysokoÊci 42,00 z∏ za ka˝dy 1 kilogram i 17,5% maksymalnej ceny detalicznej,
b) innego tytoniu do palenia — do wysokoÊci
50 % maksymalnej ceny detalicznej.
§ 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 50 % lub wi´cej
———————
1)

Minister Finansów kieruje dzia∏em administracji rzàdowej
— finanse publiczne, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 2 rozporzàdzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 29 marca 2002 r.
w sprawie szczegó∏owego zakresu dzia∏ania Ministra Finansów (Dz. U. Nr 32, poz. 301, Nr 43, poz. 378 i Nr 93,
poz. 834).

obj´toÊciowo destyluje w 350 °C, w przypadku gdy
dotyczà oleju zabarwionego na czerwono i oznaczonego znacznikiem, przeznaczonego na cele opa∏owe.
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 oznaczonego
znacznikiem, przeznaczonego na cele opa∏owe.
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 oznaczone lub nie sà zabarwione
na czerwono, zgodnie z rozporzàdzeniem Ministra Finansów z dnia 29 marca 2004 r. w sprawie znakowania
i barwienia paliw silnikowych przeznaczonych na cele
opa∏owe oraz olejów opa∏owych (Dz. U. Nr 53,
poz. 527), lub sà przeznaczone na inne cele ni˝ opa∏owe, lub nie spe∏niajà warunków wskazanych w tym
rozporzàdzeniu, stosuje si´ dla wyrobów wymienionych:
1) w poz. 2 lit. a za∏àcznika nr 1 do rozporzàdzenia —
stawki akcyzy okreÊlone 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 — stawki akcyzy okreÊlone
w poz. 1 pkt 3 lit. a za∏àcznika nr 2 do rozporzàdzenia.
§ 4. 1. Podatnik sprzedajàcy wyroby wymienione
w poz. 2 lit. a za∏àcznika nr 1 do rozporzàdzenia lub
w poz. 1 pkt 3 lit. b i lit. c tiret pierwsze za∏àcznika nr 2
do rozporzàdzenia jest obowiàzany w przypadku tej
sprzeda˝y:
1) osobom prawnym, jednostkom organizacyjnym
niemajàcym osobowoÊci prawnej oraz osobom fizycznym prowadzàcym dzia∏alnoÊç gospodarczà
— do uzyskania od nabywcy oÊwiadczenia o przeznaczeniu nabywanych wyrobów, uprawniajàcym
do stosowania stawek wymienionych w poz. 2
lit. a za∏àcznika nr 1 do rozporzàdzenia; oÊwiadczenie mo˝e byç z∏o˝one w wystawianej fakturze
VAT, a je˝eli jest sk∏adane odr´bnie, powinno zawieraç dane dotyczàce nabywcy, dat´ z∏o˝enia tego oÊwiadczenia oraz powinno byç do∏àczone do
kopii faktury VAT;
2) osobom fizycznym nieprowadzàcym dzia∏alnoÊci
gospodarczej — do uzyskania od nabywcy
oÊwiadczenia stwierdzajàcego, i˝ nabywane wyroby sà przeznaczone na cele opa∏owe; oÊwiadczenie to powinno byç do∏àczone do kopii paragonu
lub kopii innego dokumentu sprzeda˝y wystawio-
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nego nabywcy, a w przypadku braku takiej mo˝liwoÊci sprzedawca jest obowiàzany wpisaç na
oÊwiadczeniu numer i dat´ wystawienia dokumentu, potwierdzajàcego t´ sprzeda˝.
2. OÊwiadczenie, o którym mowa w ust. 1 pkt 2,
powinno zawieraç co najmniej:
1) imi´ i nazwisko nabywcy, PESEL i NIP;
2) adres zamieszkania nabywcy;
3) okreÊlenie iloÊci nabywanego oleju opa∏owego;
4) okreÊlenie iloÊci posiadanych urzàdzeƒ grzewczych oraz miejsca (adresu), gdzie znajdujà si´
urzàdzenia, je˝eli jest ono inne ni˝ adres wymieniony w pkt 2;
5) wskazanie rodzaju i typu urzàdzeƒ grzewczych;
6) dat´ i miejsce wystawienia oÊwiadczenia oraz podpis sk∏adajàcego oÊwiadczenie.
3. Importer i podmiot dokonujàcy nabycia wewnàtrzwspólnotowego wyrobów okreÊlonych w
poz. 1 pkt 3 lit. b i lit. c tiret pierwsze za∏àcznika nr 2 do
rozporzàdzenia sk∏ada w∏aÊciwemu naczelnikowi urz´du celnego, a w przypadku importu — przyjmujàcemu
zg∏oszenie celne w procedurze dopuszczenia do obrotu, oÊwiadczenie, ˝e przywo˝one wyroby zostanà przeznaczone na cele opa∏owe lub b´dà odprzedane
z przeznaczeniem na cele opa∏owe.
4. Podatnik przechowuje dokumentacj´, o której
mowa w ust. 1 i 3, do czasu up∏ywu okresu przedawnienia zobowiàzania podatkowego.
5. W przypadku niez∏o˝enia oÊwiadczeƒ, o których
mowa w ust. 1 i 3, przepisy § 3 ust. 3 stosuje si´ odpowiednio.
§ 5. 1. W przypadku przekroczenia norm dopuszczalnych ubytków lub dopuszczalnych norm zu˝ycia
wyrobów akcyzowych zharmonizowanych, o których
mowa w art. 5 ust. 3 ustawy, stosuje si´ odpowiednio
najwy˝szà stawk´ akcyzy ustalonà dla tych wyrobów
w § 2 ust. 2, w za∏àcznikach do rozporzàdzenia oraz
w art. 68 ust. 4 ustawy.
2. Przepis ust. 1 stosuje si´ w przypadku przekroczenia norm dopuszczalnych ubytków lub dopuszczalnych norm zu˝ycia wyrobów akcyzowych zharmonizowanych, które wystàpi∏y przed obowiàzkiem zap∏aty
podatku.
§ 6. Stawki akcyzy okreÊlone w poz. 22—28 za∏àcznika nr 1 do rozporzàdzenia stosuje si´ dla wyrobów
wymienionych w tych pozycjach równie˝, w przypadku gdy przed ich sprzeda˝à podatnik dokona∏ czynnoÊci polegajàcych na powi´kszeniu ich wartoÊci u˝ytkowej.

Poz. 825

§ 7. 1. Stawki akcyzy okreÊlone w poz. 30 za∏àcznika nr 1 do rozporzàdzenia majà zastosowanie do ka˝dej sprzeda˝y samochodu osobowego dokonanej
przed pierwszà jego rejestracjà na terenie kraju w trybie okreÊlonym w przepisach ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. — Prawo o ruchu drogowym (Dz. U.
z 2003 r. Nr 58, poz. 515, z póên. zm.2)), z zastrze˝eniem ust. 2.
2. W przypadku sprzeda˝y samochodów osobowych, dostawy wewnàtrzwspólnotowej, nabycia wewnàtrzwspólnotowego lub ich importu, dokonywanych po up∏ywie 2 lat kalendarzowych od ich produkcji, wliczajàc rok produkcji jako pierwszy rok kalendarzowy, stosuje si´ procentowe stawki akcyzy obliczone wed∏ug nast´pujàcego wzoru:
Su = Sn + 12 x (W-2)
gdzie:
Su — oznacza stawk´ akcyzy, wyra˝onà w procentach, dla sprzeda˝y w kraju, dostawy wewnàtrzwspólnotowej, nabycia wewnàtrzwspólnotowego lub importu samochodu osobowego
po up∏ywie 2 lat od jego produkcji,
Sn — oznacza stawki akcyzy dla samochodów osobowych, w zale˝noÊci od pojemnoÊci silnika
tych samochodów, okreÊlone odpowiednio
w poz. 30 za∏àcznika nr 1 do rozporzàdzenia —
w przypadku sprzeda˝y w kraju, oraz w poz. 23
za∏àcznika nr 2 do rozporzàdzenia — w przypadku dostawy wewnàtrzwspólnotowej, nabycia wewnàtrzwspólnotowego i importu,
W — oznacza wiek samochodu osobowego wyra˝ony w latach kalendarzowych liczonych poczàwszy od roku produkcji do roku dokonania sprzeda˝y,
dostawy
wewnàtrzwspólnotowej,
nabycia wewnàtrzwspólnotowego w∏àcznie,
a w przypadku importu — liczonych poczàwszy
od roku produkcji do roku dokonania zg∏oszenia celnego w∏àcznie.
3. Stawki akcyzy obliczone zgodnie z ust. 2 nie mogà byç wy˝sze ni˝ stawka akcyzy, o której mowa
w art. 75 ust. 1 ustawy.
§ 8. Rozporzàdzenie wchodzi w ˝ycie z dniem
1 maja 2004 r.3)
Minister Finansów: w z. W. Ciesielski
———————
2)

Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zosta∏y
og∏oszone w Dz. U. z 2003 r. Nr 124, poz. 1152, Nr 130,
poz. 1190, Nr 137, poz. 1302, Nr 149, poz. 1451 i 1452,
Nr 162, poz. 1568, Nr 200, poz. 1953 i Nr 210, poz. 2036
oraz z 2004 r. Nr 29, poz. 257 i Nr 54, poz. 535.
3) Zakres spraw regulowany niniejszym rozporzàdzeniem
by∏ uregulowany w rozporzàdzeniu Ministra Finansów
z dnia 23 grudnia 2003 r. w sprawie podatku akcyzowego
(Dz. U. Nr 221, poz. 2196).
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Za∏àczniki do rozporzàdzenia Ministra Finansów z dnia 22 kwietnia 2004 r. (poz. 825)

Za∏àcznik nr 1

TABELA STAWEK AKCYZY DLA WYROBÓW AKCYZOWYCH SPRZEDAWANYCH W KRAJU
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Za∏àcznik nr 2

TABELA STAWEK AKCYZY DLA WYROBÓW AKCYZOWYCH DOSTARCZANYCH WEWNÑTRZWSPÓLNOTOWO,
NABYWANYCH WEWNÑTRZWSPÓLNOTOWO I IMPORTOWANYCH
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Poz. 825 i 826

826
ROZPORZÑDZENIE MINISTRA FINANSÓW1)
z dnia 22 kwietnia 2004 r.
w sprawie wykazów towarów do celów poboru podatku od towarów i us∏ug w imporcie
Na podstawie art. 41 ust. 15 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i us∏ug (Dz. U. Nr 54,
poz. 535) zarzàdza si´, co nast´puje:
§ 1. OkreÊla si´ wykazy towarów wymienionych
w za∏àcznikach nr 3 i 6 do ustawy z dnia 11 marca
2004 r. o podatku od towarów i us∏ug w uk∏adzie odpowiadajàcym Scalonej Nomenklaturze Towarowej

Handlu Zagranicznego (CN), stanowiàce odpowiednio
za∏àczniki nr 1 i 2 do rozporzàdzenia.
§ 2. Rozporzàdzenie wchodzi w ˝ycie z dniem
1 maja 2004 r.
Minister Finansów: w z. E. Mucha

———————
1)

Minister Finansów kieruje dzia∏em administracji rzàdowej — finanse publiczne, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 2 rozporzàdzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 29 marca 2002 r. w sprawie szczegó∏owego zakresu dzia∏ania Ministra Finansów
(Dz. U. Nr 32, poz. 301, Nr 43, poz. 378 i Nr 93, poz. 834).

