Projekt z dnia 21 sierpnia 2007 r.

Rozporządzenie
Ministra Finansów 1)
z dnia
2007 r.
zmieniające rozporządzenie w sprawie wykonywania szczególnego nadzoru
podatkowego

Na podstawie art. 6g ustawy z dnia 24 lipca 1999 r. o SłuŜbie Celnej (Dz. U. z 2004
r. Nr 156, poz. 1641, z późn. zm.2)) zarządza się, co następuje:
§ 1. W rozporządzeniu Ministra Finansów z dnia 7 kwietnia 2004 r. w sprawie
wykonywania szczególnego nadzoru podatkowego (Dz. U. Nr 65, poz. 598, z późn.
zm.3)) wprowadza się następujące zmiany:
1) w § 3 dodaje się pkt 5 w brzmieniu:
„5) dodanie środka skaŜającego - rozumie się dodanie do alkoholu etylowego
skaŜonego środka skaŜającego, o którym mowa w § 18 ust. 1 pkt 2a lit. b
rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 26 kwietnia 2004 r. w sprawie
zwolnień od podatku akcyzowego (Dz. U. z 2006 r. Nr 72, poz. 500, Nr 99, poz.
688 i Nr 243, poz. 1760 oraz z 2007 r. Nr ..., poz. ....).”;
2) w § 8:
a) po ust. 1 dodaje się ust. 1a w brzmieniu:
„1a. Dodanie środka skaŜającego odbywa się w obecności pracownika
szczególnego nadzoru podatkowego. Z czynności dodania środka skaŜającego
sporządza się protokół według wzoru stanowiącego załącznik nr 2a do
rozporządzenia. Protokół sporządza się co najmniej w dwóch egzemplarzach, z
których jeden otrzymuje właściwy naczelnik urzędu celnego, a w przypadku
sprawowania stałego nadzoru – komórka tego nadzoru. JeŜeli alkohol etylowy
skaŜony, do którego dodano środek skaŜający, ma być wysłany do innego
podmiotu, protokół sporządza się co najmniej w trzech egzemplarzach. Przy
dodaniu środka skaŜającego stosuje się odpowiednio przepisy rozporządzenia
dotyczące skaŜania.”,
b) w ust. 2 pkt 3 otrzymuje brzmienie:
„3) stwierdzenie, Ŝe środki skaŜające, które mają być uŜyte, zostały zbadane w celu
ich identyfikacji, wraz z określeniem sposobu przeprowadzonego badania.”;
3) w § 60 w ust. 5 pkt 1 otrzymuje brzmienie:
„1) alkoholu etylowego, napojów spirytusowych lub ich półproduktów luzem –
powinien być sporządzony według wzoru stanowiącego załącznik nr 28 do
rozporządzenia; do dokumentu przewozu alkoholu etylowego skaŜonego dołącza
się protokół, o którym mowa w § 8 ust. 1, a w przypadku alkoholu etylowego

skaŜonego, do którego dodano środek skaŜający, dołącza się równieŜ protokół, o
którym mowa w § 8 ust. 1a;”;
4) po załączniku nr 2 do rozporządzenia dodaje się załącznik nr 2a do rozporządzenia
w brzmieniu określonym w załączniku do niniejszego rozporządzenia.

§ 2. Rozporządzenie wchodzi w Ŝycie po upływie 30 dni od dnia ogłoszenia.

Minister Finansów

1) Minister Finansów kieruje działem administracji rządowej – finanse publiczne, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 2
rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 lipca 2006 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania
Ministra Finansów (Dz. U. Nr 131, poz. 908 i Nr 169 poz. 1204).
2) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2004 r. Nr 273, poz. 2703, z
2005 r. Nr 167, poz. 1399, z 2006 r. Nr 104, poz. 708 i Nr 170, poz. 1218 i Nr 218, poz. 1592 oraz z 2007 r.
Nr 89, poz. 589.
3) Zmiany wymienionego rozporządzenia zostały ogłoszone w Dz. U. z 2005 r. Nr 96, poz. 811, Nr 254, poz.
2136 oraz z 2006 r. Nr 72, poz. 498 i Nr 238, poz. 1727.

Załącznik do rozporządzenia
Ministra Finansów z dnia ............2007 r. (poz. ...)
WZÓR

....................................................
(pieczątka nagłówkowa podmiotu)

PROTOKÓŁ NR ................

dodania do alkoholu etylowego skaŜonego środka skaŜającego ............................................................
(wymienić środek skaŜający)

.............................................................................................................................................................
(nazwa podmiotu, dla którego dokonano dodania do alkoholu etylowego skaŜonego środka skaŜającego)

z dnia ........................ ........ roku.
Po sprawdzeniu, Ŝe zabezpieczenia na naczyniach (opakowaniach) ze środkami skaŜającymi
nie są uszkodzone, pracownicy podmiotu, w którym przeprowadza się dodanie:
- ........................................................
- .....................................
(imię i nazwisko)

(stanowisko słuŜbowe)

- ........................................................

- .....................................

(imię i nazwisko)

(stanowisko słuŜbowe)

w obecności pracownika szczególnego nadzoru podatkowego:
- ........................................................
- .....................................
(imię i nazwisko)

(stanowisko słuŜbowe)

dokonali czynności dodania do alkoholu etylowego skaŜonego środka skaŜającego.
Przed dodaniem, środek skaŜający został zbadany w celu identyfikacji przez
.............................................. wg orzeczenia/atestu*) nr .......... z dnia ......... ....... roku.
Do dodania środka skaŜającego pobrano ............. dm3 - kg*) alkoholu etylowego skaŜonego o
mocy pozornej (pogrąŜenie alkoholomierza) .................. w temp. ...................... oC co, na
podstawie protokołu skaŜenia nr ................ z dnia .............., stanowi ................... dm3100%,
i dodano ....................... dm3 - kg*) środka skaŜającego .................. o cięŜarze właściwym
....................... kg/dm3 co odpowiada ........... dm3 - kg*) środka skaŜającego na 100 dm3100%
alkoholu etylowego.
Po dodaniu środka skaŜającego i jego wymieszaniu otrzymano ....................... dm3 - kg*)
alkoholu etylowego skaŜonego o mocy pozornej (pogrąŜenie alkoholomierza) ............... w temp
.......... oC.
Po dodaniu środka skaŜającego na naczynia z alkoholem etylowym skaŜonym nałoŜono
zabezpieczenia urzędowe/zabezpieczenia zakładowe podmiotu*)................................................. .
(wymienić ilość i odciski)

Z otrzymanej mieszaniny pobrano próbkę w ilości 0,5 dm3, którą zabezpieczono
............................................ do przechowania przez okres 3 miesięcy.
(podać sposób zabezpieczenia)

Na alkohol etylowy skaŜony, do którego dodano środek skaŜający wystawiono dokument
przewozu nr ............ z dnia .......... ........ roku/nie wystawiono dokumentu przewozu*).
Niniejszy protokół sporządzono w .............. egzemplarzach.
Uwagi .......................................................................................................................................
...................................................................................................................................................
Podpisy pracowników podmiotu biorących
udział w czynnościach
...............................
*) niepotrzebne skreślić

.................................

Podpis pracownika szczególnego nadzoru
podatkowego obecnego przy czynnościach
.................................

Uzasadnienie
Zmiany zaproponowane w niniejszym projekcie rozporządzenia zmieniającym
rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 7 kwietnia 2004 r. w sprawie wykonywania
szczególnego nadzoru podatkowego (Dz. U. Nr 65, poz. 598, z późn. zm.) stanowią
konsekwencję zmian w rozporządzeniu Ministra Finansów w sprawie zwolnień od
podatku akcyzowego (Dz. U. z 2006 r. Nr 72, z późn. zm.).
Zmiany zaproponowane w projekcie rozporządzenia Ministra Finansów
zmieniającego rozporządzenie w sprawie zwolnień od podatku akcyzowego mają na
celu ograniczenie nieprawidłowości związanych z wykorzystaniem rozcieńczalników,
rozpuszczalników, środków zapobiegających zamarzaniu, wyrobów ułatwiających
rozpalanie ognia na bazie alkoholu etylowego skaŜonego, na cele spoŜywcze. Projekt
rozporządzenia Ministra Finansów zmieniającego rozporządzenie w sprawie zwolnień
od podatku akcyzowego przewiduje, iŜ do skaŜania alkoholu etylowego
wykorzystywanego do produkcji tych wyrobów, musi być obligatoryjnie zastosowany:
- środek skaŜający dopuszczony do skaŜania alkoholu etylowego na podstawie
rozporządzenia Komisji (WE) nr 3199/93 z dnia 22 listopada 1993 r. w sprawie
wzajemnego uznawania procedur całkowitego skaŜenia alkoholu etylowego do celów
zwolnienia z podatku akcyzowego (Dz. Urz. WE L 288 z 23.11.1993; p.12-15, z
późn. zm.),
- keton etylowo – metylowy lub alkohol izopropylowy o ile do tak skaŜonego alkoholu
dodany zostanie jeden z dwóch wskazanych środków skaŜających tj. octan etylu lub
benzoesan denatonium (bitrex).
Będzie to warunkiem uzyskania jego zwolnienia od podatku akcyzowego.
W rozporządzeniu w sprawie zwolnień od podatku akcyzowego określono, Ŝe
dodanie wskazanych środków skaŜających odbywa się odpowiednio na podstawie
przepisów ustawy z dnia 2 marca 2001 r. o wyrobie alkoholu etylowego oraz
wytwarzaniu wyrobów tytoniowych oraz rozporządzenia w sprawie wykonywania
szczególnego nadzoru podatkowego, dalej zwanego „rozporządzeniem”.
W związku z powyŜszym zaistniała potrzeba dostosowania przepisów
rozporządzenia do warunków określonych w rozporządzeniu w sprawie zwolnień od
podatku akcyzowego w zakresie umoŜliwiającym sprawowanie szczególnego nadzoru
podatkowego przy dodaniu do alkoholu etylowego skaŜonego środków skaŜających.
W § 3 rozporządzenia określono definicję „dodania środków skaŜających”. Zgodnie
z ww. definicją pod pojęciem „dodanie środków skaŜających” rozumie się dodanie do
alkoholu etylowego skaŜonego środków skaŜających, o których mowa w § 18 ust. 1
pkt 2a lit. b rozporządzenia w sprawie zwolnień od podatku akcyzowego.
Wprowadzenie w rozporządzeniu w sprawie zwolnień od podatku akcyzowego
nowych środków skaŜających dodawanych do alkoholu etylowego skaŜonego lub
zmiana warunków ich stosowania, nie będzie wymagała zmiany niniejszego
rozporządzenia.
W § 8 ust. 1a określono zakres i sposób wykonywania szczególnego nadzoru
podatkowego w stosunku do alkoholu etylowego skaŜonego podczas czynności

dodawania środków skaŜających, przyjmując zasadę, Ŝe do dodania środków
skaŜających stosuje się odpowiednio przepisy rozporządzenia dotyczące skaŜania.
Aby zapewnić moŜliwość skutecznego nadzoru przez naczelnika urzędu celnego
właściwego dla odbiorcy przesyłki alkoholu etylowego skaŜonego, do którego dodano
środki skaŜające do przesyłki tego alkoholu naleŜy załączyć, stosownie do § 60 ust. 5
pkt 1 rozporządzenia, zarówno protokół skaŜenia, zgodny ze wzorem stanowiącym
załącznik nr 2, jak i protokół z czynności dodania do alkoholu etylowego skaŜonego
środka skaŜającego, zgodny ze wzorem stanowiącym załącznik nr 2a do
rozporządzenia. Wzór załącznika 2a został określony w załączniku do niniejszego
rozporządzenia.
Jednoczenie, zgodnie z wnioskami zgłaszanymi przez izby celne, zmieniono
brzmienie § 8 ust. 2 pkt 3 rozporządzenia. Zapis dotychczasowy, iŜ pisemne
zgłoszenie o zamierzonym skaŜaniu alkoholu etylowego winno zawierać m.in.
„...stwierdzenie, Ŝe środki skaŜające, które mają być uŜyte, zostały zbadane w celu
identyfikacji”, budzi wątpliwości. W związku z powyŜszym zapis ten uzupełniono o
słowa: „wraz z określeniem sposobu przeprowadzonego badania”. Wymóg określenia
sposobu przeprowadzonego badania przy zgłaszaniu przez podmiot zamiaru skaŜania
alkoholu etylowego lub dodatku środka skaŜającego pozwoli naczelnikowi urzędu
celnego przyjmującemu to zgłoszenie na jego weryfikację pod względem uŜytej
metody badania środków skaŜających oraz kwalifikacji laboratorium wykonującego
badanie.
Kwestie regulowane niniejszym rozporządzeniem nie są regulowane przez prawo
wspólnotowe i nie podlegają harmonizacji z prawem wspólnotowym.

Ocena skutków regulacji

1) Wskazanie podmiotów, na które oddziałuje akt normatywny
Rozporządzenie oddziałuje na podmioty dokonujące skaŜania alkoholu etylowego z
zamiarem uŜycia go do wytwarzania takich wyrobów jak rozpuszczalniku i
rozcieńczalniki, środki zapobiegające zamarzaniu oraz wyroby ułatwiające
rozpalanie ognia, zawierających w swoim składzie alkohol etylowy.
2) Zakres konsultacji
Projekt rozporządzenia zostanie umieszczony na stronie internetowej Ministerstwa
Finansów, zgodnie z art. 5 ustawy z dnia 7 lipca 2005 r. o działalności lobbingowej
w procesie stanowienia prawa (Dz. U. Nr 169, poz. 1414) z chwilą przekazania go
do konsultacji międzyresortowych.
Projekt regulacji będzie podlegał konsultacjom międzyresortowym oraz zostanie
przesłany do zaopiniowania przez zainteresowane podmioty gospodarcze oraz
organizacje reprezentujące krajowych przedsiębiorców.
3) Wpływ aktu normatywnego na:

a) na sektor finansów publicznych, w tym budŜet państwa i budŜety jednostek
samorządu terytorialnego.
Wejście w Ŝycie przedmiotowego rozporządzenia moŜe zwiększyć dochody
budŜetu Państwa w wyniku ograniczenia nieprawidłowości związanych z
odkaŜaniem alkoholu.
b) rynek pracy.
Wejście w Ŝycie rozporządzenia nie będzie miało wpływu na rynek pracy.
c) konkurencyjność gospodarki i przedsiębiorczość, w tym na funkcjonowanie
przedsiębiorstw.
Wejście w Ŝycie rozporządzenia nie będzie miało wpływu na konkurencyjność
gospodarki i przedsiębiorczość, w tym na funkcjonowanie przedsiębiorstw.
d) sytuację i rozwój regionalny.
Przedmiotowe rozporządzenie nie wpłynie na sytuację i rozwój regionalny.
3) Wskazanie źródeł finansowania
Wejście w Ŝycie rozporządzenia nie spowoduje konieczności wydatkowania
środków finansowych.

