Projekt z dnia 9 czerwca 2009 r.
ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA FINANSÓW1)
z dnia

2009 r.

zmieniające rozporządzenie w sprawie dokumentacji i procedur związanych z
przemieszczaniem wyrobów akcyzowych
Na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 1- 6, art. 55 ust. 3 oraz art. 77 ust. 3 ustawy z dnia 6
grudnia 2008 r. o podatku akcyzowym (Dz. U. z 2009 r. Nr 3, poz. 11 i Nr ..., poz. ...)
zarządza się, co następuje:
§ 1. W rozporządzeniu Ministra Finansów z dnia 24 lutego 2009 r. w sprawie dokumentacji i
procedur związanych z przemieszczaniem wyrobów akcyzowych (Dz. U. Nr 32, poz. 229)
wprowadza się następujące zmiany:
1) w § 2:
a) skreśla się pkt 3,
b) pkt 7 otrzymuje brzmienie:
„7) urząd celny importu – urząd celny, w którym dopuszczono do obrotu wyroby akcyzowe,
przemieszczane z zastosowaniem procedury zawieszenia poboru akcyzy do składu
podatkowego.”;
2) w § 9 ust. 3 otrzymuje brzmienie:
„3. Ewidencja prowadzona przez podmiot prowadzący skład podatkowy, do którego
przemieszcza się importowane wyroby akcyzowe zgodnie z art. 40 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy,
zawiera:
1) numer identyfikacyjny wskazany w rubryce 3 administracyjnego dokumentu
towarzyszącego, określonego we wzorze formularza, o którym mowa w § 3 ust. 1;
2) dane importera;
3) wskazanie urzędu celnego importu;
4) ilość i nazwę wyrobów akcyzowych wraz z ich kodem Nomenklatury Scalonej (CN);
5) określenie środka transportu, którym dostarczono wyroby akcyzowe, wraz z jego
numerem rejestracyjnym;
6) datę odbioru wyrobów akcyzowych w składzie podatkowym;
7) informacje o ewentualnym zniszczeniu lub zaginięciu administracyjnego dokumentu
towarzyszącego;
8) informacje o wykorzystaniu duplikatów lub kopii administracyjnego dokumentu
towarzyszącego albo dokumentów, o których mowa w § 27.”;
3) w § 16 ust. 1 otrzymuje brzmienie:
„1. Objęcie procedurą zawieszenia poboru akcyzy i wprowadzenie do składu podatkowego
importowanych wyrobów akcyzowych następuje na wniosek podmiotu prowadzącego skład
podatkowy, złoŜony do naczelnika urzędu celnego importu, jednocześnie ze zgłoszeniem tych
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wyrobów do procedury dopuszczenia do obrotu. We wniosku naleŜy wskazać rodzaj i
wysokość zabezpieczenia akcyzowego.”;
4) § 17 otrzymuje brzmienie:
„§ 17. 1. W przypadku przemieszczania w procedurze zawieszenia poboru akcyzy
importowanych wyrobów akcyzowych z urzędu celnego importu do składu podatkowego:
1) karta 0 administracyjnego dokumentu towarzyszącego jest pozostawiana w urzędzie
celnym importu;
2) karta 1 administracyjnego dokumentu towarzyszącego, w terminie 3 dni od dnia
wyprowadzenia wyrobów akcyzowych z urzędu celnego importu, jest przesyłana
naczelnikowi urzędu celnego właściwemu ze względu na miejsce prowadzenia składu
podatkowego;
3) karty 2, 3 i 4 administracyjnego dokumentu towarzyszącego są załączane do
przemieszczanych wyrobów akcyzowych.
2. Po dostarczeniu wyrobów akcyzowych do składu podatkowego:
1) karta 2 administracyjnego dokumentu towarzyszącego jest pozostawiana w składzie
podatkowym i dołączana do ewidencji;
2) karta 3 administracyjnego dokumentu towarzyszącego, po potwierdzeniu odbioru
wyrobów akcyzowych i prawidłowości odpowiednich wpisów przez podmiot
prowadzący skład podatkowy oraz opieczętowaniu pieczęcią urzędową przez
właściwego naczelnika urzędu celnego, o którym mowa w ust. 1 pkt 2, jest dołączana
do ewidencji; dodatkowo kopia karty 3 jest przekazywana do urzędu celnego importu
najpóźniej w terminie 15 dni od dnia, w którym wyroby akcyzowe zostały odebrane w
składzie podatkowym;
3) karta 4 administracyjnego dokumentu towarzyszącego jest niezwłocznie
przekazywana właściwemu naczelnikowi urzędu celnego, o którym mowa w ust. 1 pkt
2.
3. Opieczętowanie urzędowymi pieczęciami przez właściwego naczelnika urzędu celnego, o
którym mowa w ust. 1 pkt 2, administracyjnego dokumentu towarzyszącego zawierającego
potwierdzenie odbioru wyrobów akcyzowych przez podmiot prowadzący skład podatkowy,
powinno nastąpić na kartach 2, 3 i 4 tego dokumentu.
4. Karty 2 i 3 administracyjnego dokumentu towarzyszącego powinny być przechowywane
przez podmiot prowadzący skład podatkowy przez okres 5 lat, licząc od końca roku
kalendarzowego, w którym wyroby akcyzowe zostały wprowadzone do jego składu
podatkowego.”.
§ 2. Rozporządzenie wchodzi w Ŝycie z dniem .................
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UZASADNIENIE
Niniejsza zmiana rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 24 lutego 2009 r. w sprawie
dokumentacji i procedur związanych z przemieszczaniem wyrobów akcyzowych stanowi
konsekwencję zmiany ustawy z dnia 6 grudnia o podatku akcyzowym (na mocy ustawy z dnia
21 maja 2009 r. o zmianie ustawy o podatku akcyzowym) w zakresie dotyczącym stosowania
procedury zawieszenia poboru akcyzy w odniesieniu do wyrobów akcyzowych pochodzących
z importu.
W dotychczasowym stanie prawnym (przed nowelizacją) przepis 40 ust. 1 pkt 2 ustawy o
podatku akcyzowym, zwanej dalej „ustawą”, przewidywał moŜliwość objęcia importowanych
wyrobów akcyzowych procedurą zawieszenia poboru akcyzy tylko w sytuacjach, gdy
bezpośrednio po dokonaniu przez podmiot prowadzący skład podatkowy importu i
dopuszczeniu do obrotu wyroby akcyzowe były przemieszczane do składu podatkowego tego
podmiotu na terytorium kraju. W znowelizowanej ustawie, uwzględniając postulaty branŜy
gazowniczej, przewidziano wyjątek od tej zasady poprzez dodanie, w art. 40 ust. 1 pkt 3,
przepisu zezwalającego na stosowanie procedury zawieszenia poboru akcyzy w odniesieniu
do importowanych węglowodorów gazowych w stanie skroplonym o kodach od 2711 12 11
do 2711 19 00, które bezpośrednio po dokonaniu importu i dopuszczeniu do obrotu są
przemieszczane do składu podatkowego prowadzonego przez podmiot inny niŜ ten, który
dokonał importu.
W związku z powyŜszym zachodzi potrzeba zmiany stosownych przepisów rozporządzenia w
sprawie dokumentacji i procedur związanych z przemieszczaniem wyrobów akcyzowych, w
celu dostosowania ich treści do regulacji zawartych w ustawie.
W projektowanym rozporządzeniu proponuje się rezygnację z dotychczasowej definicji
importera, rozumianego jako podmiot prowadzący skład podatkowy dokonujący importu
wyrobów akcyzowych, które po dopuszczeniu do obrotu na terytorium kraju są bezpośrednio
przemieszczane w procedurze zawieszenia poboru akcyzy do składu podatkowego tego
podmiotu, oraz wprowadzenie zmian w zakresie definicji urzędu celnego importu.
Niniejszy projekt zmienia równieŜ treść § 9 ust. 3 rozporządzenia w sprawie dokumentacji i
procedur związanych z przemieszczaniem wyrobów akcyzowych, wskazującego elementy,
jakie powinna zawierać ewidencja administracyjnych dokumentów towarzyszących, na
podstawie których importowane wyroby akcyzowe są wprowadzane do składu podatkowego
w procedurze zawieszenia poboru akcyzy. Z treści zmienionego przepisu wynika, Ŝe
ewidencję tę prowadzi podmiot prowadzący skład podatkowy:
- będący importerem wyrobów akcyzowych (w przypadku, o którym mowa w art. 40 ust. 1
pkt 2 ustawy),
- nie będący importerem wyrobów akcyzowych (w przypadku, o którym mowa w 40 ust. 1
pkt 3 ustawy).
Zmiana przewidziana w § 16 ust. 1 ww. rozporządzenia polega na ogólnym wskazaniu, iŜ
objęcie procedurą zawieszenia poboru akcyzy i wprowadzenie do składu podatkowego
importowanych wyrobów akcyzowych następuje na wniosek podmiotu prowadzącego skład
podatkowy. W przypadku, o którym mowa w art. 40 ust. 1 pkt 2 ustawy, podmiotem tym
będzie zawsze importer wyrobów akcyzowych, natomiast w przypadku wskazanym w art. 40
ust. 1 pkt 3 ustawy – podmiot nie będący importerem.
Ponadto projektowane rozporządzenie zmienia przepisy § 17 rozporządzenia w sprawie
dokumentacji i procedur związanych z przemieszczaniem wyrobów akcyzowych, opisujące
obieg kart administracyjnego dokumentu towarzyszącego w przypadku przemieszczania
importowanych wyrobów akcyzowych objętych procedurą zawieszenia poboru akcyzy z
3

urzędu celnego importu (w którym nastąpiło objęcie ich procedurą celną dopuszczenia do
obrotu) do składu podatkowego na terytorium kraju. Zmiany dotyczą terminologii i polegają
na zastąpieniu stosowanych dotychczas pojęć: „skład podatkowy importera” i „importer”
ogólnymi pojęciami: „skład podatkowy” i „podmiot prowadzący skład podatkowy”. Zmiana
terminologii związana jest z faktem, iŜ po zmianie przepisów ustawy skład podatkowy, do
którego wprowadzane są importowane wyroby akcyzowe objęte procedurą zawieszenia
poboru akcyzy, moŜe być składem podatkowym importera (w przypadku wyrobów
akcyzowych innych niŜ węglowodory gazowe w stanie skroplonym) lub składem
podatkowym podmiotu nie będącego importerem (w przypadku węglowodorów gazowych w
stanie skroplonym).
Projekt rozporządzenia jest zgodny z prawem Unii Europejskiej.
Projekt rozporządzenia nie podlega notyfikacji zgodnie z trybem przewidzianym w
przepisach rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 23 grudnia 2002 r. w sprawie sposobu
funkcjonowania krajowego systemu notyfikacji norm i aktów prawnych (Dz. U. Nr 239, poz.
2039, z późn. zm.).
Stosownie do postanowień § 2 projektu, niniejsze rozporządzenie wejdzie w Ŝycie z dniem
......... 2009 r. Termin ten jest dostosowany do terminu wejścia w Ŝycie ustawy z dnia 21 maja
2009 r. o zmianie ustawy o podatku akcyzowym (Dz. U. Nr ..., poz. ...).

OCENA SKUTKÓW REGULACJI
1) Wskazanie podmiotów, na które oddziałuje akt normatywny
Rozporządzenie oddziałuje na importerów węglowodorów gazowych w stanie skroplonym
(CN od 2711 12 11 do 2711 19 00), które po dopuszczeniu do obrotu na terytorium kraju są
obejmowane procedurą zawieszenia poboru akcyzy i wprowadzane z zastosowaniem tej
procedury do składu podatkowego. Na mocy zmienionej ustawy o podatku akcyzowym
objęcie ww. węglowodorów gazowych procedurą zawieszenia poboru akcyzy nie jest juŜ
uzaleŜnione od prowadzenia przez importerów składów podatkowych.
2) Konsultacje
Projekt rozporządzenia zostanie przesłany do uzgodnień międzyresortowych oraz do
konsultacji społecznych z zainteresowanymi podmiotami gospodarczymi i organizacjami
zrzeszającymi przedsiębiorców. Ponadto projekt rozporządzenia zostanie wysłany do
wszystkich izb celnych oraz zamieszczony na stronie internetowej Ministerstwa Finansów
(www.mf.gov.pl) - zgodnie z art. 5 ustawy z dnia 7 lipca 2005 r. o działalności lobbingowej w
procesie stanowienia prawa (Dz. U. Nr 169, poz. 1414) i w Biuletynie Informacji Publicznej
Ministerstwa Finansów. Wyniki przeprowadzonych konsultacji społecznych zostaną
umieszczone w OSR.
3) Wpływ aktu normatywnego na:
a) sektor finansów publicznych, w tym budŜet państwa i budŜety jednostek samorządu
terytorialnego
Przedmiotowe rozporządzenie nie będzie miało wpływu na dochody i wydatki budŜetu
państwa, jak równieŜ na dochody i wydatki budŜetów jednostek samorządu terytorialnego.
b) rynek pracy
Wejście w Ŝycie rozporządzenia nie będzie miało wpływu na rynek pracy.
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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. Przedmiotowe rozporządzenie
dostosowuje jedynie przepisy w zakresie objęcia importowanych węglowodorów gazowych w
stanie skroplonym procedurą zawieszenia poboru akcyzy do przepisów zmienionej ustawy o
podatku akcyzowym.
d) sytuację i rozwój regionalny
Wejście w Ŝycie rozporządzenia nie będzie miało wpływu na sytuację i rozwój regionalny.
4) Wskazanie źródeł finansowania
Wejście w Ŝycie rozporządzenia nie spowoduje konieczności wydatkowania środków
finansowych.

Osoby właściwe w sprawach projektu:
Aldona Kamola
Naczelnik Wydziału Składów Podatkowych i Procedury Zawieszenia Akcyzy
Departament Podatku Akcyzowego i Ekologicznego
tel. 022 694 56 18
Anna Maciak
Główny specjalista w Wydziale Składów Podatkowych i Procedury Zawieszenia Akcyzy
Departament Podatku Akcyzowego i Ekologicznego
tel. 022 694 37 66
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