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Na podstawie art. 55 ust. 4 ustawy z dnia 6 grud-
nia 2008 r. o podatku akcyzowym (Dz. U. z 2009 r.
Nr 3, poz. 11) zarzàdza si´, co nast´puje:

§ 1. Rozporzàdzenie okreÊla, w przypadku pod-
miotów prowadzàcych w sk∏adzie podatkowym dzia-
∏alnoÊç polegajàcà wy∏àcznie na magazynowaniu lub
prze∏adowywaniu wyrobów akcyzowych wyproduko-
wanych w innym sk∏adzie podatkowym — sytuacje in-
ne ni˝ okreÊlona w art. 48 ust. 5 ustawy z dnia 6 grud-
nia 2008 r. o podatku akcyzowym, zwanej dalej „usta-
wà”, w których nie muszà byç spe∏nione warunki,
o których mowa w art. 48 ust. 3 pkt 1—5 ustawy.

§ 2. W przypadku podmiotu posiadajàcego certyfi-
kat przewoênika lotniczego, o którym mowa w rozpo-
rzàdzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 6 maja 2003 r.
w sprawie certyfikacji dzia∏alnoÊci w lotnictwie cywil-
nym (Dz. U. Nr 146, poz. 1421 oraz z 2006 r. Nr 158,
poz. 1125), i posiadajàcego upowa˝nienie do wykony-
wania przewozów regularnych na okreÊlonych tra-

sach lub obszarach wydane przez Prezesa Urz´du Lot-
nictwa Cywilnego na podstawie art. 191 ustawy z dnia
3 lipca 2002 r. — Prawo lotnicze (Dz. U. z 2006 r.
Nr 100, poz. 696, z póên. zm.3)), prowadzàcego w sk∏a-
dzie podatkowym dzia∏alnoÊç polegajàcà wy∏àcznie
na magazynowaniu lub prze∏adowywaniu napojów al-
koholowych i wyrobów tytoniowych wyprodukowa-
nych w innym sk∏adzie podatkowym, nie stosuje si´
art. 48 ust. 3 pkt 1 i 2 ustawy.

§ 3. Rozporzàdzenie wchodzi w ˝ycie z dniem
1 marca 2009 r.4)

Minister Finansów: J. Vincent-Rostowski

———————
3) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zosta∏y

og∏oszone w Dz. U. z 2006 r. Nr 104, poz. 708 i 711, Nr 141,
poz. 1008, Nr 170, poz. 1217 i Nr 249, poz. 1829, z 2007 r.
Nr 50, poz. 331 i Nr 82, poz. 558, z 2008 r. Nr 97, poz. 625,
Nr 144, poz. 901, Nr 177, poz. 1095, Nr 180, poz. 1113
i Nr 227, poz. 1505 oraz z 2009 r. Nr 18, poz. 97.

4) Zakres spraw uregulowany w niniejszym rozporzàdzeniu
by∏ dotychczas uregulowany w rozporzàdzeniu Ministra
Finansów z dnia 1 marca 2004 r. w sprawie zezwoleƒ na
prowadzenie sk∏adu podatkowego, dzia∏alnoÊci jako zare-
jestrowany handlowiec oraz niezarejestrowany handlo-
wiec, a tak˝e na wykonywanie czynnoÊci w charakterze
przedstawiciela podatkowego (Dz. U. Nr 35, poz. 312
i Nr 167, poz. 1749, z 2005 r. Nr 36, poz. 321 i Nr 132,
poz. 1115 oraz z 2006 r. Nr 245, poz. 1783), które traci moc
z dniem 1 marca 2009 r. w zwiàzku z wejÊciem w ˝ycie
ustawy z dnia 6 grudnia 2008 r. o podatku akcyzowym
(Dz. U. z 2009 r. Nr 3, poz. 11).
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ROZPORZÑDZENIE MINISTRA FINANSÓW1)

z dnia 24 lutego 2009 r.

w sprawie przypadków, w których podmioty nie muszà spe∏niaç dodatkowych warunków uzyskania 
zezwolenia na prowadzenie sk∏adu podatkowego2)

———————
1) Minister Finansów kieruje dzia∏em administracji rzàdowej

— finanse publiczne, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 2 rozpo-
rzàdzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 16 listopada
2007 r. w sprawie szczegó∏owego zakresu dzia∏ania Mini-
stra Finansów (Dz. U. Nr 216, poz. 1592).

2) Niniejsze rozporzàdzenie dokonuje w zakresie swojej re-
gulacji wdro˝enia dyrektywy Rady 92/12/EWG z dnia
25 lutego 1992 r. w sprawie ogólnych warunków dotyczà-
cych wyrobów obj´tych podatkiem akcyzowym, ich prze-
chowywania, przep∏ywu oraz kontrolowania (Dz. Urz.
WE L 76 z 23.03.1992, str. 1, z póên. zm.; Dz. Urz. UE Pol-
skie wydanie specjalne, rozdz. 9, t. 1, str. 179, z póên. zm.).


