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Na podstawie art. 6 ust. 10 pkt 2, art. 32 ust. 5,
art. 36 ust. 5, art. 37 ust. 2, ust. 3 pkt 1 lit. a)—c) oraz e),
pkt 2 i ust. 4, art. 38 ust. 2 i 3 oraz art. 47 ustawy z dnia
8 stycznia 1993 r. o podatku od towarów i us∏ug oraz
o podatku akcyzowym (Dz. U. Nr 11, poz. 50, Nr 28,

poz. 127 i Nr 129, poz. 599, z 1994 r. Nr 132, poz. 670,
z 1995 r. Nr 44, poz. 231 i Nr 142, poz. 702 i 703, z 1996 r.
Nr 137, poz. 640, z 1997 r. Nr 111, poz. 722, Nr 123,
poz. 776 i 780, Nr 137, poz. 926, Nr 141, poz. 943
i Nr 162, poz. 1104, z 1998 r. Nr 139, poz. 905 i Nr 161,
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ROZPORZÑDZENIE MINISTRA FINANSÓW

z dnia 26 paêdziernika 2001 r.

zmieniajàce rozporzàdzenie w sprawie podatku akcyzowego.
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poz. 1076, z 1999 r. Nr 50, poz. 499, Nr 57, poz. 596
i Nr 95, poz. 1100, z 2000 r. Nr 68, poz. 805 i Nr 105,
poz. 1107 oraz z 2001 r. Nr 12, poz. 92, Nr 39, poz. 459,
Nr 56, poz. 580, Nr 63, poz. 639, Nr 80, poz. 858, Nr 90,
poz. 995, Nr 106, poz. 1150 i Nr 122, poz. 1324) zarzà-
dza si´, co nast´puje:

§ 1. W rozporzàdzeniu Ministra Finansów z dnia
22 grudnia 2000 r. w sprawie podatku akcyzowego
(Dz. U. Nr 119, poz. 1259 i z 2001 r. Nr 29, poz. 324)
wprowadza si´ nast´pujàce zmiany:

1) w § 4 w ust. 1 zdanie wst´pne otrzymuje brzmie-
nie:

„1. Je˝eli wyroby, o których mowa w § 3, nie sà
prawid∏owo oznaczone i nie sà zabarwione na
czerwono, a tak˝e sà przeznaczone na inne cele
ni˝ opa∏owe, stosuje si´ dla:”;

2) skreÊla si´ § 5;

3) po § 12 dodaje si´ § 12a, § 12b i § 12c w brzmieniu:

„§ 12a. 1. Zwalnia si´ od podatku akcyzowego po-
datników:

1) b´dàcych sprzedawcami wyrobów
akcyzowych, z wyjàtkiem podmiotów
sprzedajàcych:

a) wybory, o których mowa w § 3, dla
celów innych ni˝ opa∏owe, przy
czym za sprzeda˝ dla celów innych
ni˝ opa∏owe uwa˝a si´ równie˝
sprzeda˝ tych wyrobów na stacjach
paliw przy u˝yciu odmierzaczy pa-
liw ciek∏ych,

b) paliwa silnikowe, które zosta∏y
przez nich wytworzone w drodze
mieszania lub przeklasyfikowania
produktów naftowych,

c) paliwa silnikowe pochodzàce z za-
pasów obowiàzkowych w rozumie-
niu ustawy wymienionej w § 10
pkt 4,

d) wyroby akcyzowe podlegajàce
opodatkowaniu tym podatkiem, od
których nie zap∏acono podatku ak-
cyzowego,

e) samochody osobowe przed ich
pierwszà rejestracjà dokonywanà
na terytorium Rzeczypospolitej Pol-
skiej,

f) dokonujàcych jednoczeÊnie czyn-
noÊci tankowania gazem p∏ynnym
pojazdów samochodowych przy-
stosowanych technicznie do zasila-
nia tym paliwem lub nape∏niania
butli turystycznych o masie do 5 kg,

g) sól (SWW: 1212), je˝eli przed sprze-
da˝à podatnik dokona∏ jej uszla-
chetniania w procesach dosusza-
nia, oczyszczania, jodowania
i wzbogacania,

h) wyroby zaliczane wed∏ug Systema-
tycznego wykazu wyrobów do gru-
py 1324-4, 1324-5, 1324-9, je˝eli
przed sprzeda˝à podatnik dokona∏
czynnoÊci polegajàcych na powi´k-
szaniu ich wartoÊci u˝ytkowej,

i) wybory winiarskie, je˝eli przed
sprzeda˝à podatnik podda∏ je czyn-
noÊciom le˝akowania, kupa˝owa-
nia, dos∏adzania, doprawiania na-
lewkà zio∏owà i nasycania dwutlen-
kiem w´gla, podbarwiania karme-
lem, doalkoholizowania lub made-
ryzacji, bàdê je˝eli dokona∏ tylko ich
rozlewu,

j) spirytus zakupiony po cenie nieza-
wierajàcej podatku akcyzowego
oraz po cenie zawierajàcej podatek
w wysokoÊci ni˝szej od najwy˝szej
stawki okreÊlonej dla spirytusu
w za∏àczniku nr 2 do rozporzàdze-
nia, je˝eli sprzeda˝ dokonywana
jest na inny cel, ni˝ by∏ okreÊlony
przy zakupie tego spirytusu,

2) nabywajàcych wyroby akcyzowe, od
których nie pobrano podatku akcyzo-
wego lub pobrano w kwocie ni˝szej
ni˝ nale˝na, z wyjàtkiem nabywców:

a) zu˝ywajàcych nabyty spirytus na
inny cel, ni˝ okreÊlono w zamówie-
niu,

b) zu˝ywajàcych spirytus nabyty po
cenie niezawierajàcej podatku ak-
cyzowego lub po cenie zawierajàcej
podatek w wysokoÊci ni˝szej od
najwy˝szej stawki okreÊlonej dla
spirytusu w za∏àczniku nr 2 do roz-
porzàdzenia, je˝eli w wyniku post´-
powania podatkowego ustalono, i˝
dowody, na podstawie których
podmioty te uzyska∏y zwolnienie,
okaza∏y si´ fa∏szywe,

c) zu˝ywajàcych olej opa∏owy na inny
cel ni˝ opa∏owy,

3) Êwiadczàcych us∏ugi w zakresie wyro-
bów akcyzowych, z wyjàtkiem us∏ug
polegajàcych na wykonaniu wyrobu
akcyzowego w ramach umowy o dzie-
∏o lub jakiejkolwiek innej umowy,

4) o których mowa w art. 35 ust. 1 pkt 6
ustawy, je˝eli sà osobami fizycznymi,
nieprowadzàcymi dzia∏alnoÊci gospo-
darczej, a posiadane przez nich wyro-
by akcyzowe przeznaczone sà na w∏a-
sne cele konsumpcyjne,

5) b´dàcych producentami lub importe-
rami gazu p∏ynnego, s∏u˝àcego do
tankowania pojazdów samochodo-
wych, przystosowanych technicznie
do zasilania tym paliwem, oraz nape∏-
niania butli turystycznych o masie do
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5 kg, z wyjàtkiem podmiotów, o któ-
rych mowa w pkt 1 lit. f).

2. W przypadku gdy stawka podatku akcy-
zowego zosta∏a wyra˝ona w formie pro-
centowej, podatnicy, o których mowa
w ust. 1 pkt 3 oraz w art. 35 ust. 1 pkt 6
ustawy, obliczajà podatek od wartoÊci
wyrobu akcyzowego, obliczonej na pod-
stawie przeci´tnych cen stosowanych
w danej miejscowoÊci lub na danym ryn-
ku w dniu nabycia wyrobu.

§ 12b. Obowiàzek podatkowy:

1) w przypadku wyrobów wymienionych
w poz. 1 pkt 5 za∏àcznika nr 1 do rozpo-
rzàdzenia oraz w poz. 14 pkt 3 lit. b) i c)
za∏àcznika nr 3 do rozporzàdzenia po-
wstaje:

a) dla podatników sprzedajàcych wyro-
by akcyzowe — z chwilà tej sprzeda˝y,

b) dla podatników nabywajàcych wyro-
by akcyzowe — z chwilà zu˝ycia dla
celów innych ni˝ opa∏owe,

2) dla podatników, o których mowa w art.
35 ust. 1 pkt 6 ustawy, powstaje z chwilà
nabycia wyrobów podlegajàcych opo-
datkowaniu podatkiem akcyzowym.

§ 12c. 1. Podatnicy sprzedajàcy lub zu˝ywajàcy
wyroby, o których mowa w § 3, dla innych
celów ni˝ opa∏owe mogà obni˝yç nale˝ny
podatek akcyzowy o podatek akcyzowy
zawarty w cenach zakupu, a tak˝e zap∏aco-
ny od importu olejów opa∏owych.

2. Podatnicy sprzedajàcy wyroby, o których
mowa w § 12a ust. 1 pkt 1 lit. e), mogà ob-
ni˝yç nale˝ny podatek akcyzowy o poda-
tek akcyzowy zawarty w cenach zakupu,
a tak˝e zap∏acony od importu tych wyro-
bów.”;

4) skreÊla si´ § 19 i 20;

5) w § 24 w ust. 1 wyrazy „§ 19 ust. 1 pkt 5” zast´pu-
je si´ wyrazami „§ 12a ust. 1 pkt 1 lit. i)”;

6) w § 26 w ust. 2 wyrazy „§ 19 ust. 1 pkt 5” zast´pu-
je si´ wyrazami „§ 12a ust. 1 pkt 1 lit. i)”;

7) w § 28 wyrazy „§ 5” zast´puje si´ wyrazami
„§ 12a ust. 1 pkt 1 lit. a) i pkt 2 lit. c)”.

§ 2. Rozporzàdzenie wchodzi w ˝ycie z dniem
31 paêdziernika 2001 r.

Minister Finansów: M. Belka


