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1498

Rozporządzenie Ministra
Finansów, Funduszy i
Polityki Regionalnej z dnia
6 sierpnia 2021 r.
zmieniające
rozporządzenie w sprawie
środków skażających
alkohol etylowy

2021-08-17

2021-09-01

W rozporządzeniu Ministra
Finansów z dnia 31
października 2018 r. w
sprawie środków skażających
alkohol etylowy (Dz. U. z
2021 r. poz. 761) w § 2 pkt 1
otrzymuje brzmienie:
„1) mieszanina:
a) alkoholu izopropylowego
2000 ml i benzoesanu
denatonium 1 g lub alkoholu
tert-butylowego 78 g i
benzoesanu denatonium 1 g
lub ftalan dietylu 1000 ml,
lub alkohol benzylowy 3000
ml, lub nipagina (aseptina)
3000 g, w ilości minimalnej
na 1 hl alkoholu 100% vol, w
przypadku produkcji

Opracowanie ma charakter informacyjny i nie stanowi źródła ani wykładni prawa.
Zapraszamy do korzystania z usług Krajowej Informacji Skarbowej - www.kis.gov.pl .
Informujemy, że pod numerem infolinii: z tel. stacjonarnych 801 055 055, z tel. komórkowych 22 330 03 30, z zagranicy +48 22 330 03 30
Krajowa Informacja Skarbowa udziela telefonicznych informacji dotyczących prawa podatkowego i celnego od poniedziałku do piątku,
w godzinach od 7.00 do 18.00.
Zapraszamy także do odwiedzenia Portalu Podatkowego Ministerstwa Finansów www.podatki.gov.pl .
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wyrobów kosmetycznych i
toaletowych,
b) alkoholu tert-butylowego
78 g i alkoholu
izopropylowego 5 kg, w ilości
minimalnej na 1 hl alkoholu
100% vol, w przypadku
produkcji wyrobów
kosmetycznych w postaci
aerozoli pakowanych w
opakowania ciśnieniowe oraz
w postaci żeli pakowanych w
dowolne opakowania
jednostkowe, o pojemności
do 1000 ml
– klasyfikowanej do podklasy
PKD 20.42.Z Polskiej
Klasyfikacji Działalności (PKD
2007), zwanej dalej „PKD”,
która została wprowadzona
rozporządzeniem Rady
Ministrów z dnia 24 grudnia
2007 r. w sprawie Polskiej
Klasyfikacji Działalności (PKD)
(Dz. U. poz. 1885, z 2009 r.
poz. 489, z 2017 r. poz. 2440
oraz z 2020 r. poz. 1249);”.

