Projekt z dnia 15 marca 2010 r.

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA FINANSÓW1)
z dnia ................................ 2010 r.
zmieniające rozporządzenie w sprawie dokumentu dostawy wyrobów akcyzowych objętych
zwolnieniem od akcyzy ze względu na ich przeznaczenie, ewidencji tych wyrobów oraz
wykazu środków skaŜających alkohol etylowy słuŜącego do stosowania zwolnień od akcyzy

Na podstawie art. 38 ust. 1 ustawy z dnia 6 grudnia 2008 r. o podatku akcyzowym (Dz. U. z 2009
r. Nr 3, poz. 11z późn. zm.2) zarządza się, co następuje:
§ 1. W rozporządzeniu Ministra Finansów z dnia 26 lutego 2009 r. w sprawie dokumentu
dostawy wyrobów akcyzowych objętych zwolnieniem od akcyzy ze względu na ich przeznaczenie,
ewidencji tych wyrobów oraz wykazu środków skaŜających alkohol etylowy słuŜącego do
stosowania zwolnień od akcyzy (Dz. U. Nr 32, poz. 251 i Nr 117, poz. 983) załącznik nr 1
otrzymuje brzmienie określone w załączniku do niniejszego rozporządzenia.
§ 2. Do dnia 31 grudnia 2010 r. dopuszcza się stosowanie dokumentu dostawy według wzoru,
określonego w załączniku nr 1 do rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 26 lutego 2009 r. w
sprawie dokumentu dostawy wyrobów akcyzowych objętych zwolnieniem od akcyzy ze względu
na ich przeznaczenie, ewidencji tych wyrobów oraz wykazu środków skaŜających alkohol etylowy
słuŜącego do stosowania zwolnień od akcyzy (Dz. U. Nr 32, poz. 251 i Nr 117, poz. 983) w
brzmieniu obowiązującym przed dniem wejścia w Ŝycie niniejszego rozporządzenia.
§ 3. Rozporządzenie wchodzi w Ŝycie z dniem 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 16 listopada 2007 r. w sprawie szczegółowego zakresu
działania Ministra Finansów (Dz. U. Nr 216, poz. 1592).
2

Zmiany wymienionego rozporządzenia zostały ogłoszone w Dz. U z 2009r. Nr 98, poz. 819, Nr 168, poz. 1323 i Nr
215, poz. 1667 oraz z 2010 r. Nr 21, poz. 104

Załączniki do rozporządzenia Ministra Finansów
z dnia ........................ r. ( poz. ... )

WZÓR DOKUMENTU DOSTAWY

DOKUMENT DOSTAWY WYROBÓW OBJĘTYCH ZWOLNIENIEM OD AKCYZY
/Delivery document for goods exempted from excise duty/
1. Nazwa/nazwisko i imię podmiotu, który wystawił dokument dostawy
/Entity’s name/surname and forename of the document drawer/ 1) :

NR
/No/..................

3. Nazwa/nazwisko i imię podmiotu odbierającego wyroby zwolnione /
Entity’s name/surname and forename of consignee/ 2) :

Nr akcyzowy
podmiotu /Entity’s
excise duty
identification
number/ 3) :

Nr akcyzowy
podmiotu /Entity’s
excise duty
identification
number/ 3) :

2. Adres siedziby/miejsca zamieszkania podmiotu, który wystawił dokument
dostawy /Drawer’s address/place of residence/:

4. Adres siedziby/miejsca zamieszkania podmiotu odbierającego wyroby
zwolnione /Consignee’s address/place of residence/:

5. Adres miejsca wysyłki wyrobów zwolnionych /Address of dispatch place/:

7. Adres miejsca odbioru wyrobów zwolnionych /Place of receipt address/:

6. Data wysyłki wyrobów zwolnionych /Date of dispatch of goods/:

8. Data odbioru wyrobów zwolnionych / Date of receipt/:

9. Data i podpis podmiotu , który wystawił dokument dostawy lub osoby
reprezentującej podmiot wystawiający /Date and drawer’s or his
representative signature/:

10.

Potwierdzam odbiór wyrobów wymienionych w polu 11
/I confirm receipt of goods mentioned in section 11/
............................................................................................................................

............................................................................................................................
1)

Data i podpis podmiotu odbierającego lub osoby reprezentującej podmiot odbierający
/Date and recipient’s or his representative signature/

Odpowiednio: podmiot prowadzący skład podatkowy, zarejestrowany handlowiec, podmiot pośredniczący lub podmiot zuŜywający. /Respectively: warehouse
keeper, registered trader, excise agent or final consumer/
2)
Odpowiednio: podmiot pośredniczący lub podmiot zuŜywający. /Respectively: excise agent or final consumer/
3)
Wypełnia się tylko w przypadku podmiotu prowadzącego skład podatkowy, zarejestrowanego handlowca i podmiotu pośredniczącego. /It is filled in only by the
warehouse keeper, registered trader and excise agent/

11.

WYROBY AKCYZOWE ZWOLNIONE OD AKCYZY STANOWIĄCE PRZEDMIOT DOSTAWY
/Document for goods exempted from excise duty/
J.m. 4)

Lp.
/No/

Nazwa wyrobu
/Commodity/

Kod CN wyrobu
/CN code/

measure /

Ilość w j.m. z kol. 4
/Quantity/

1.

2.

3.

4.

5.

4)

/Unit

Przeznaczenie uprawniające do zwolnienia
(krótki opis i podst. prawna)
/Destination of goods confirming the
entitlement to exemption (short description
and legal basis/

Adnotacje dotyczące
odbioru wyrobów
/Notes on receipt of goods/

6.

7.

Jednostka miary, w której jest wyraŜona stawka podatku akcyzowego. Dopuszcza się moŜliwość określenia ilości gazu płynnego w litrach, pod warunkiem
podania w kol. 7 parametrów jego przeliczenia z jednostek miary wagowych na jednostki miary objętościowe. /Unit of measure, in which the excise rate is
reflected. The quantity of liquid gas may be determined in litres, under condition that in column 7 the parameters of its convertion from weight into
volumetric measure is given./

Uzasadnienie
Niniejszy projekt rozporządzenia zmienia rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 26 lutego
2009 r. w sprawie dokumentu dostawy wyrobów akcyzowych objętych zwolnieniem od akcyzy
ze względu na ich przeznaczenie, ewidencji tych wyrobów oraz wykazu środków skaŜających alkohol
etylowy słuŜącego do stosowania zwolnień od akcyzy (Dz. U. Nr 32, poz. 251 oraz Nr 117, poz. 983) –
dalej: „obowiązujące rozporządzenie w sprawie dokumentu dostawy”.
Konieczność zmiany obowiązującego rozporządzenia w sprawie dokumentu dostawy jest
związane z podpisaniem przez Polskę w dniu 11 grudnia 2009 r. Umowy między Rządem
Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Stanów Zjednoczonych Ameryki o statusie sił zbrojnych Stanów
Zjednoczonych Ameryki na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. …..) – dalej: „umowa SOFA
RP-USA”.
Przewidziane w umowie SOFA RP-USA zwolnienia od podatku akcyzowego, w celu ich
stosowania w Polsce wymagają wprowadzenia odpowiednich rozwiązań prawnych w krajowym
ustawodawstwie dotyczącym podatku akcyzowego. Zmiany legislacyjne zostaną dokonane przede
wszystkim w rozporządzeniu Ministra Finansów z dnia 24 lutego 2009 r. w sprawie zwolnień od
podatku akcyzowego (Dz. U. nr 32, poz. 228). Rozporządzenie to przewiduje jednakŜe, Ŝe dla
stosowania niektórych zwolnień od podatku akcyzowego przyznanych siłom zbrojnym USA konieczne
będzie wykorzystanie dokumentu dostawy, którego wzór określa obowiązujące rozporządzenie
w sprawie dokumentu dostawy.
Nowe rozwiązania wprowadzane w projektowanym rozporządzeniu zmieniającym
rozporządzenie w sprawie zwolnień od podatku akcyzowego przewidują, Ŝe w przypadku nabywania w
kraju ze zwolnieniem od akcyzy, przez siły zbrojne USA lub przez upowaŜnione podmioty na rzecz tych
sił zbrojnych, wyrobów akcyzowych bezpośrednio ze składów podatkowych, właściciele tych składów
będą zobowiązani do wystawienia dokumentu dostawy i jego dołączenia do wysyłanych wyrobów.
Obecnie właściciele składów podatkowych wystawiają przedmiotowy dokument przy przemieszczaniu
wyrobów akcyzowych objętych zwolnieniem od akcyzy ze względu na przeznaczenie. PoniewaŜ
dokument dostawy ma być wykorzystywany równieŜ w odniesieniu do wyrobów akcyzowych
zwolnionych od akcyzy na rzecz sił zbrojnych USA, dokument ten został przetłumaczony na język
angielski. Projektowane rozporządzenie wprowadza zatem nowy wzór dokumentu dostawy. Z uwagi na
powyŜsze zachodzi konieczność, by przedmiotowy projekt rozporządzenia wszedł w Ŝycie w tym
samym czasie, co rozporządzenie zmieniające rozporządzenie w sprawie zwolnień od podatku
akcyzowego, które stanowi podstawę dla nowego zastosowania dokumentu dostawy.
Przedmiotowy projekt rozporządzenia wejdzie w Ŝycie z dniem ogłoszenia tj. bez zachowania
14-dniowego okresu vacatio legis, określonego w art. 4 ust. 1 ustawy z dnia 20 lipca 2000 r.
o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (Dz. U. z 2010 r. Nr 17,
poz. 95). Zmiany przewidziane w niniejszym rozporządzeniu mają na celu wdroŜenie postanowień
umowy SOFA RP-USA, które dotyczą podatku akcyzowego. PoniewaŜ dokonywana zmiana wzoru
dokumentu dostawy polega jedynie na jego przetłumaczeniu na język angielski, a zatem nie wpływa
na prawa i obowiązki podmiotów obowiązanych do stosowania tego dokumentu, naleŜy uznać,
Ŝe wejście w Ŝycie rozporządzenia bez wymaganego okresu vacatio legis nie narusza zasad
demokratycznego państwa prawnego.
Projekt rozporządzenia zostanie zamieszczony w Biuletynie Informacji Publicznej (BIP)
na stronie internetowej Ministerstwa Finansów (www.mf.gov.pl), zgodnie z art. 5 ustawy z dnia 7 lipca
2005r. o działalności lobbingowej w procesie stanowienia prawa (Dz. U. Nr 169, poz. 1414), aby
umoŜliwić zapoznanie się z nim szerokiemu gronu zainteresowanych grup społecznych.
Projekt rozporządzenia jest zgodny z prawem unijnym.

Ocena skutków regulacji
1) Wskazanie podmiotów, na które oddziałuje akt normatywny
Rozporządzenie oddziałuje na właścicieli zlokalizowanych w Polsce składów podatkowych,
którzy będą sprzedawali wyroby akcyzowe siłom zbrojnym USA lub na ich rzecz podmiotom
upowaŜnionym, wymienionym w projektowanym jednocześnie rozporządzeniu zmieniającym
rozporządzenie w sprawie zwolnień od podatku akcyzowego.
2) Wyniki przeprowadzonych konsultacji
PoniewaŜ rozporządzenie nie spowoduje zmian w sytuacji prawnej podmiotów obowiązanych
wystawiać dokument dostawy, rozporządzenie nie będzie rozsyłane do konsultacji
poszczególnym podmiotom gospodarczym.
3) Wpływ aktu normatywnego na:
a) sektor finansów publicznych, w tym budŜet państwa i budŜety jednostek samorządu
terytorialnego
Wejście w Ŝycie rozporządzenia nie będzie miało wpływu na dochody i wydatki budŜetu
państwa i budŜetów jednostek samorządu terytorialnego.
b) rynek pracy
Wejście w Ŝycie rozporządzenia nie będzie miało wpływu na rynek pracy.
c) konkurencyjność gospodarki
przedsiębiorstw

i przedsiębiorczość,

w

tym na

funkcjonowanie

Wejście w Ŝycie rozporządzenia nie będzie miało wpływu na konkurencyjność gospodarki
i przedsiębiorczość, w tym na funkcjonowanie przedsiębiorstw.
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 powoduje konieczności wydatkowania środków
finansowych.
Monika Środa
Specjalista
Departament Podatku Akcyzowego i Ekologicznego
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