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zmianyw ustEwiez dnia6 grudnja2008r,
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UZASADI{tENIE
Ustawao podatkuakcyzowynw obecnyffkszt lcie nakladaobciq2enia
na predsiqbiorc6w
i redukujeulaiwienia,tj. wprowadzaogranic2enia
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z arrykulem
76 wsp6lnotowego
Kod€ksu
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Ponadto,nalsy ar6cia uwagq 2e zmienionyart, 27 ust. 3 pK, 3 ustah./ o podatle
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