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RO ZP O R ZĄ D ZE N I E

M INI S TR A F IN AN SÓ W 1)
z dnia 16 grudnia 2015 r.

w sprawie przypadków, w których podmioty nie muszą spełniać dodatkowych warunków uzyskania zezwolenia na
prowadzenie składu podatkowego2)

Na podstawie art. 55 ust. 4 ustawy z dnia 6 grudnia 2008 r. o podatku akcyzowym (Dz. U. z 2014 r. poz. 752, z późn.
zm.3)) zarządza się, co następuje:
§ 1. Rozporządzenie określa, w przypadku podmiotów prowadzących w składzie podatkowym działalność polegającą
wyłącznie na magazynowaniu lub przeładowywaniu wyrobów akcyzowych wyprodukowanych w innym składzie podatkowym, sytuacje inne niż określona w art. 48 ust. 5 ustawy z dnia 6 grudnia 2008 r. o podatku akcyzowym, zwanej dalej
„ustawą”, w których nie muszą być spełnione warunki, o których mowa w art. 48 ust. 3 ustawy.
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§ 2. W przypadku podmiotu posiadającego certyfikat przewoźnika lotniczego, o którym mowa w rozporządzeniu
Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 marca 2013 r. w sprawie certyfikacji działalności
w lotnictwie cywilnym (Dz. U. poz. 421), i koncesję na podjęcie i wykonywanie działalności gospodarczej w zakresie
przewozu lotniczego, udzieloną przez Prezesa Urzędu Lotnictwa Cywilnego na podstawie art. 164 ustawy z dnia 3 lipca
2002 r. – Prawo lotnicze (Dz. U. z 2013 r. poz. 1393, z późn. zm.4)), prowadzącego w składzie podatkowym działalność
polegającą wyłącznie na magazynowaniu lub przeładowywaniu napojów alkoholowych i wyrobów tytoniowych wyprodukowanych w innym składzie podatkowym, nie stosuje się art. 48 ust. 3 pkt 1 i 2 ustawy.
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§ 3. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2016 r.5)

1)

2)

3)

4)

5)

Minister Finansów: P. Szałamacha

Minister Finansów kieruje działem administracji rządowej – finanse publiczne, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 2 rozporządzenia Prezesa
Rady Ministrów z dnia 17 listopada 2015 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Finansów (Dz. U. poz. 1900).
Niniejsze rozporządzenie dokonuje w zakresie swojej regulacji wdrożenia dyrektywy Rady 2008/118/WE z dnia 16 grudnia 2008 r.
w sprawie ogólnych zasad dotyczących podatku akcyzowego, uchylającej dyrektywę 92/12/EWG (Dz. Urz. UE L 9 z 14.01.2009,
str. 12, z późn. zm.).
Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2014 r. poz. 1559, 1662 i 1877 oraz z 2015 r. poz. 18,
211, 978, 1269, 1479, 1649, 1844, 1893 i 1932.
Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2014 r. poz. 768 oraz z 2015 r. poz. 978, 1221, 1586
i 1893.
Niniejsze rozporządzenie było poprzedzone rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 24 lutego 2009 r. w sprawie przypadków,
w których podmioty nie muszą spełniać dodatkowych warunków uzyskania zezwolenia na prowadzenie składu podatkowego
(Dz. U. Nr 32, poz. 232), które traci moc z dniem wejścia w życie niniejszego rozporządzenia, w związku z wejściem w życie ustawy z dnia 24 lipca 2015 r. o zmianie ustawy o podatku akcyzowym oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 1479 i 1932).

