
DZIENNIK USTAW
RZECZYPOSPOLITEJ  POLSKIEJ

Warszawa, dnia 7 października 2014 r.

Poz. 1350

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA FINANSÓW1)

z dnia 29 września 2014 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) zarządza się, co następuje:

§ 1. W rozporządzeniu Ministra Finansów z dnia 7 stycznia 2013 r. w sprawie oznaczania wyrobów akcyzowych znakami 
akcyzy (Dz. U. poz. 56 i 1167 oraz z 2014 r. poz. 1095) wprowadza się następujące zmiany:

1) w § 3 ust. 4 otrzymuje brzmienie:

„4. Kryteria jakościowe, jakim powinny odpowiadać banderole, określają załączniki nr 3 i 3a do rozporządzenia.”;

2) załączniki nr 9 i 10 otrzymują brzmienie określone odpowiednio w załącznikach nr 1 i 2 do niniejszego rozporządzenia.

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

Minister Finansów: wz. J. Cichoń

1) Minister Finansów kieruje działem administracji rządowej – finanse publiczne, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 2 rozporządzenia Prezesa 
Rady Ministrów z dnia 22 września 2014 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Finansów (Dz. U. poz. 1256).
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Załączniki do rozporządzenia Ministra Finansów 
z dnia 29 września 2014 r. (poz. 1350)

Załącznik nr 1

WYSOKOŚĆ KWOT WPŁACANYCH NA POKRYCIE KOSZTÓW WYTWORZENIA  
BANDEROL PODATKOWYCH

   
Ministra inansów  
 d i      

 
   

 
OKOŚĆ KWOT WPŁACANYCH NA POKRYCIE KOSZTÓW WYTWORZEN  

NDERO  PODATKOWYC  
 

Tabela 1. Importowane, nabywane wewnątrzwspólnotowo i wyprodukowane na terytorium kraju 
wyroby tytoniowe (papierosy, tytoń) oraz susz tytoniowy 

 
Lp. Wymiar 

banderoli      
w mm 

Wysokość kwot wpłacanych na pokrycie 
kosztów wytworzenia 

banderol w arkuszach za 1000 szt. w zł 

Wysokość kwot wpłacanych 
na pokrycie kosztów wytworzenia 

banderol pokrojonych za 1000 szt. w zł 
1 45 x 22 12,40 14,47   
 
 

Tabela 2. Importowane, nabywane wewnątrzwspólnotowo i wyprodukowane na terytorium kraju 
wyroby spirytusowe 

 
Lp. Wymiar 

banderoli      
w mm 

Wysokość kwot wpłacanych na pokrycie 
kosztów wytworzenia 

banderol w arkuszach za 1000 szt. w zł 

Wysokość kwot wpłacanych 
na pokrycie kosztów wytworzenia 

banderol pokrojonych za 1000 szt. w zł 
1 50 x 12 14,47 20,10   
2 90 x 16 24,59 29,88   
 
 

Tabela 3. Importowane, nabywane wewnątrzwspólnotowo i wyprodukowane na terytorium kraju 
wyroby winiarskie 

 
Lp. Wymiar 

banderoli      
w mm 

Wysokość kwot wpłacanych na pokrycie 
kosztów wytworzenia 

banderol w arkuszach za 1000 szt. w zł 

Wysokość kwot wpłacanych 
na pokrycie kosztów wytworzenia 

banderol pokrojonych za 1000 szt. w zł 
1 110 x 14 14,57 17,26   
2 160 x 16 18,25 20,98   

 
 
Tabela 4. Importowane, nabywane wewnątrzwspólnotowo i wyprodukowane na terytorium kraju 

wyroby spirytusowe i winiarskie w opakowaniach jednostkowych (puszkach)  
 

Lp. Wymiar banderoli w mm Wysokość kwot wpłacanych na pokrycie kosztów wytworzenia 
banderol w sektorach za 1000 szt. w zł 

1 45 x 21 56,35   
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Załącznik nr 2

WYSOKOŚĆ KOSZTÓW WYTWORZENIA BANDEROL LEGALIZACYJNYCH

   
 

OKOŚĆ KOSZTÓW WYTWORZEN A BANDER L LEGA ZACYJN  
 

Tabela 1. Importowane, nabywane wewnątrzwspólnotowo i wyprodukowane na terytorium kraju 
wyroby tytoniowe (papierosy, tytoń) oraz susz tytoniowy 

 
Lp. Wymiar 

banderoli 
w mm 

Wysokość kosztów wytworzenia 
banderol w arkuszach za 1000 szt. w zł 

Wysokość kosztów wytworzenia 
banderol pokrojonych za 1000 szt. w zł 

1 45 x 22 15,13 17,03   
 
 
 

Tabela 2. Importowane, nabywane wewnątrzwspólnotowo i wyprodukowane na terytorium kraju 
wyroby spirytusowe 

 
Lp. Wymiar 

banderoli 
w mm 

Wysokość kosztów wytworzenia 
banderol w arkuszach za 1000 szt. w zł 

Wysokość kosztów wytworzenia 
banderol pokrojonych za 1000 szt. w zł 

1 50 x 12 18,07 25,06   
2 90 x 16 30,71 37,34   
 
 
 

Tabela 3. Importowane, nabywane wewnątrzwspólnotowo i wyprodukowane na terytorium kraju 
wyroby winiarskie 
 

Lp. Wymiar 
banderoli 

w mm 

Wysokość kosztów wytworzenia 
banderol w arkuszach za 1000 szt. w zł 

Wysokość kosztów wytworzenia 
banderol pokrojonych za 1000 szt. w zł 

1 110 x 14 18,17 21,55   
2 160 x 16 22,78 26,20   
 

 

Tabela 4. Importowane, nabywane wewnątrzwspólnotowo i wyprodukowane na terytorium kraju 
wyroby spirytusowe i winiarskie w opakowaniach jednostkowych (puszkach) 

 
Lp. Wymiar 

banderoli 
w mm 

Wysokość kosztów wytworzenia 
banderol w sektorach za 1000 szt. w zł 

1 45 x 21 70,43   
 
 
 




