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Na podstawie art. 55 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 6 grud-
nia 2008 r. o podatku akcyzowym (Dz. U. z 2009 r. Nr 3, 
poz. 11, z późn. zm.2)) zarządza się, co następuje:

§ 1. W rozporządzeniu Ministra Finansów z dnia 
24 lutego 2009 r. w sprawie warunków prowadzenia 
składów podatkowych oraz ewidencji przez podmioty 
prowadzące składy podatkowe (Dz. U. Nr 32, poz. 231) 
wprowadza się następujące zmiany: 

1)  w § 2 dodaje się ust. 3 w brzmieniu:

„3.  Przepisu ust. 2 pkt 2 nie stosuje się w przypad-
ku gazów propan-butan (LPG) objętych pozycją 
CN 2711.”;

2)  w § 12 pkt 9 otrzymuje brzmienie: 
„9)  numer referencyjny e-AD, a jeżeli System jest 

niedostępny — lokalny numer referencyjny 

umieszczony w dokumencie zastępującym 
e-AD, albo numer identyfikacyjny dokumentu 
handlowego, w przypadku wyrobów akcyzo-
wych innych niż określone w załączniku nr 2 do 
ustawy, objętych stawką akcyzy inną niż staw-
ka zerowa, na podstawie którego wyroby akcy-
zowe zostały wprowadzone do składu podat-
kowego w ramach nabycia wewnątrzwspólno-
towego lub wyprowadzone ze składu podatko-
wego w ramach dostawy wewnątrzwspólnoto-
wej;”.

§ 2. Do dnia 31 grudnia 2011 r., w przypadku gdy 
przemieszczanie wyrobów akcyzowych z zastosowa-
niem procedury zawieszenia poboru akcyzy odbywa 
się na podstawie przepisów ustawy z dnia 6 grudnia 
2008 r. o podatku akcyzowym, w brzmieniu obowiązu-
jącym do dnia 31 sierpnia 2010 r., do prowadzenia 
ewidencji stosuje się przepis § 12 pkt 9 rozporządze-
nia, o którym mowa w § 1, w brzmieniu obowiązują-
cym do dnia 31 grudnia 2010 r.

§ 3. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 
1 stycznia 2011 r.

Minister Finansów: w z. W. Szczuka
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ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW1)

z dnia 29 listopada 2010 r.

zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków prowadzenia składów podatkowych oraz ewidencji  
przez podmioty prowadzące składy podatkowe

1)  Minister Finansów kieruje działem administracji rządowej 
— finanse publiczne, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 2 rozpo-
rządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 16 listopada 
2007 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Mini-
stra Finansów (Dz. U. Nr 216, poz. 1592).

2)  Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. 
z 2009 r. Nr 98, poz. 819, Nr 168, poz. 1323 i Nr 215, 
poz. 1667 oraz z 2010 r. Nr 21, poz. 104, Nr 151, poz. 1013 
i Nr 226, poz. 1477.


