
Na podstawie art. 35h ustawy z dnia 28 wrzeÊnia
1991 r. o kontroli skarbowej (Dz. U. z 1999 r. Nr 54,
poz. 572 i Nr 83, poz. 931, z 2000 r. Nr 70, poz. 816,
Nr 104, poz. 1103 i Nr 116, poz. 1216, z 2001 r. Nr 14,
poz. 143, Nr 81, poz. 877 i Nr 110, poz. 1189 oraz
z 2002 r. Nr 41, poz. 365, Nr 74, poz. 676 i Nr 89,
poz. 804) zarzàdza si´, co nast´puje:

Rozdzia∏ 1

Przepisy ogólne

§ 1. Rozporzàdzenie okreÊla:

1) wyroby akcyzowe obj´te szczególnym nadzorem
podatkowym,

2) zakres i szczegó∏owe zasady wykonywania szcze-
gólnego nadzoru podatkowego w stosunku do po-
szczególnych wyrobów podlegajàcych temu nad-
zorowi oraz przy oznaczaniu wyrobów znakami
skarbowymi akcyzy,

3) szczegó∏owe zasady wykonywania szczególnego
nadzoru podatkowego w zakresie urzàdzania gier
w kasynach gry i na automatach, 

4) tryb dokonywania i zakres zg∏oszeƒ zwiàzanych
z wykonywaniem dzia∏alnoÊci podlegajàcej szcze-
gólnemu nadzorowi podatkowemu,

5) szczegó∏owe zasady i tryb nak∏adania zabezpieczeƒ
urz´dowych oraz rodzaje i formy tych zabezpie-
czeƒ,

6) zakres i szczegó∏owe zasady urz´dowego spraw-
dzenia podmiotów podlegajàcych szczególnemu
nadzorowi podatkowemu,

7) szczegó∏owe zasady sprawowania sta∏ego nadzo-
ru, a tak˝e kontroli doraênych i okresowych,

8) szczegó∏owe zasady i tryb pobierania próbek wyro-
bów,

9) tryb niszczenia wyrobów obj´tych szczególnym
nadzorem podatkowym w przypadku stwierdzenia
ich nieprzydatnoÊci do spo˝ycia, dalszego przero-
bu lub zu˝ycia,

10) szczegó∏owe zasady i warunki przyjmowania, ma-
gazynowania, wydawania i przewo˝enia wyrobów
obj´tych szczególnym nadzorem podatkowym,
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11) wzory upowa˝nieƒ pracownika szczególnego nad-
zoru podatkowego,

12) rodzaje i wzory prowadzonej dokumentacji, a tak˝e
szczegó∏owe zasady jej przygotowania i prowadze-
nia.

§ 2. CzynnoÊci kontrolne w ramach szczególnego
nadzoru podatkowego sà wykonywane przez pracow-
ników szczególnego nadzoru podatkowego na podsta-
wie upowa˝nieƒ, których wzory stanowià za∏àczniki
nr 1 i 2 do rozporzàdzenia. 

§ 3. Przez u˝yte w rozporzàdzeniu okreÊlenia:

1) podmiot — rozumie si´ osob´ prawnà, jednostk´
organizacyjnà nieposiadajàcà osobowoÊci praw-
nej lub osob´ fizycznà prowadzàcà dzia∏alnoÊç
podlegajàcà szczególnemu nadzorowi podatkowe-
mu,

2) wyrób — rozumie si´ wyrób gotowy luzem lub
w opakowaniach jednostkowych, pó∏produkt w to-
ku produkcji, pó∏fabrykat, produkt uboczny lub od-
padowy, a tak˝e surowiec,

3) przesy∏ka — rozumie si´ okreÊlonà iloÊç wyrobów
wys∏anych do tego samego odbiorcy, tego samego
dnia i na podstawie jednego dokumentu przewozu;
przesy∏k´ stanowi tak˝e okreÊlona partia wyrobu
przes∏ana do odbiorcy rurociàgiem.

Rozdzia∏ 2

Wyroby akcyzowe 
obj´te szczególnym nadzorem podatkowym

§ 4. 1. Szczególnym nadzorem podatkowym sà ob-
j´te nast´pujàce wyroby akcyzowe:

1) spirytus w∏asnej produkcji oraz nabyty, je˝eli w ce-
nie jego nabycia nie jest zawarty podatek akcyzo-
wy obliczony wed∏ug najwy˝szej stawki ustalonej
dla tego spirytusu,

2) wyroby spirytusowe, piwo, wyroby winiarskie i in-
ne napoje alkoholowe przed powstaniem obowiàz-
ku w podatku akcyzowym,

3) wyroby, w odniesieniu do których na podstawie od-
r´bnych przepisów zosta∏ wprowadzony obowià-
zek oznaczania znakami skarbowymi akcyzy,

4) oleje opa∏owe i nap´dowe, w zakresie zawartoÊci
w nich nieusuwalnego znacznika oraz czerwonego
barwnika, których dodatek okreÊlajà odr´bne prze-
pisy.

2. Przepis ust. 1 pkt 1 nie ma zastosowania do:

1) spirytusu ska˝onego Êrodkiem ska˝ajàcym na pod-
stawie odr´bnych przepisów, do którego dodano
czysty fiolet krystaliczny w iloÊci nie mniejszej ni˝
1,6 mg/l spirytusu, w opakowaniach jednostko-
wych o pojemnoÊci do 1 litra, je˝eli zosta∏ od niego
uiszczony nale˝ny podatek akcyzowy,

2) denaturatu,

3) spirytusu posiarczynowego, chyba ˝e jest przera-
biany albo zu˝ywany ∏àcznie ze spirytusem, o któ-
rym mowa w ust. 1 pkt 1,

4) spirytusu odwodnionego ska˝onego Êrodkiem ska-
˝ajàcym na podstawie odr´bnych przepisów, prze-
znaczonego jako dodatek do paliw, do którego po-
nadto dodano inne substancje w iloÊci nie mniej-
szej ni˝ 15%.

Rozdzia∏ 3

Wykonywanie szczególnego nadzoru podatkowego
w stosunku do spirytusu

§ 5. Urzàdzenia s∏u˝àce do wytwarzania, wydziela-
nia z innego wytworu, oczyszczania i odwadniania spi-
rytusu powinny zapewniç dokonanie pomiaru iloÊci
uzyskanego spirytusu.

§ 6. 1. W gorzelniach przemys∏owych, rektyfika-
cjach, zak∏adach odwadniania spirytusu i wytwórniach
wódek jest sprawowany sta∏y nadzór.

2. Dyrektor urz´du kontroli skarbowej mo˝e wpro-
wadziç sta∏y nadzór w podmiotach niewymienionych
w ust. 1, je˝eli przerabiajà, zu˝ywajà lub magazynujà
iloÊci przekraczajàce 20 000 dm3 100% spirytusu rocz-
nie.

§ 7. 1. Wytwarzanie, wydzielanie z innego wytwo-
ru, oczyszczanie i odwadnianie spirytusu mo˝e odby-
waç si´ tylko w obecnoÊci pracownika szczególnego
nadzoru podatkowego, z zastrze˝eniem ust. 4—6.

2. Podmiot jest obowiàzany przes∏aç urz´dowi kon-
troli skarbowej, z zastrze˝eniem ust. 3 i 6, co najmniej
na 3 dni przed zamierzonym wytwarzaniem, wydziela-
niem, oczyszczaniem lub odwadnianiem spirytusu pi-
semne zg∏oszenie, podajàc:

1) iloÊç i rodzaj surowców lub innych produktów,
z których spirytus ma byç wytworzony lub odzyska-
ny, 

2) miejsce i czas trwania czynnoÊci,

3) przewidywanà iloÊç spirytusu oraz sposób ustale-
nia tej iloÊci.

3. Podmiot, w którym jest sprawowany sta∏y nad-
zór, zawiadamia o czynnoÊciach, o których mowa
w ust. 1, komórk´ tego nadzoru na dzieƒ przed rozpo-
cz´ciem tych czynnoÊci.

4. Przy czynnoÊciach, o których mowa w ust. 1,
obecnoÊç pracownika szczególnego nadzoru podatko-
wego nie jest wymagana, je˝eli zabezpieczenia urz´do-
we, o których mowa w § 42 ust. 1 pkt 1, na∏o˝one na
pomieszczenia, urzàdzenia, aparatur´, zbiorniki i po-
jemniki wykluczajà dost´p do spirytusu lub jego par
przed ustaleniem iloÊci uzyskanego spirytusu.

5. Przepis ust. 1 nie ma zastosowania do jednostek
naukowo-badawczych, kontrolnych i doÊwiadczalnych
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oraz samodzielnych laboratoriów naukowo-badaw-
czych i doÊwiadczalnych, w których w ciàgu roku ∏àcz-
na iloÊç uzyskanego spirytusu nie przekracza 300 dm3

100%.

6. Przepisy ust. 1 i 2 nie majà zastosowania do go-
rzelni, w której wytwarza si´ spirytus surowy w wyni-
ku destylacji odfermentowanych zacierów lub brzecz-
ki, sporzàdzonych z surowców skrobiowo-cukrowych,
zwanej dalej „gorzelnià rolniczà”.

§ 8. 1. Ska˝anie spirytusu, na podstawie odr´bnych
przepisów, odbywa si´ w obecnoÊci pracownika szcze-
gólnego nadzoru podatkowego. Z czynnoÊci ska˝enia
sporzàdza si´ protokó∏ wed∏ug wzoru stanowiàcego
za∏àcznik nr 3 do rozporzàdzenia, co najmniej w dwóch
egzemplarzach, z których jeden otrzymuje urzàd kon-
troli skarbowej, a je˝eli spirytus ska˝ony ma byç wys∏a-
ny do innego podmiotu, protokó∏ sporzàdza si´ co naj-
mniej w trzech egzemplarzach.

2. Podmiot, z zastrze˝eniem ust. 3 i 4, przesy∏a urz´-
dowi kontroli skarbowej co najmniej na 3 dni, a w przy-
padku sprawowania sta∏ego nadzoru — komórce tego
nadzoru na dzieƒ przed zamierzonym ska˝aniem spiry-
tusu, pisemne zg∏oszenie zawierajàce nast´pujàce da-
ne:

1) dat´ zamierzonego ska˝ania, nazw´ pomieszczenia
oraz rodzaj naczyƒ, które b´dà u˝yte do przeprowa-
dzenia ska˝ania,

2) iloÊç dm3 100% spirytusu przeznaczonego do ska-
˝ania oraz nazwy przewidzianych Êrodków ska˝ajà-
cych,

3) stwierdzenie, ˝e Êrodki ska˝ajàce, które majà byç
u˝yte, zosta∏y zbadane w celu ich identyfikacji.

3. Zg∏oszenie, o którym mowa w ust. 2, nie jest wy-
magane, je˝eli podmiot zawiadomi pisemnie pracow-
nika szczególnego nadzoru podatkowego obecnego
przy ska˝aniu o nast´pnym terminie zamierzonego
ska˝ania i jego warunkach.

4. Je˝eli ska˝anie spirytusu odbywa si´ w okreÊlo-
nych terminach i w niezmienionych warunkach, zg∏o-
szenia, o którym mowa w ust. 2, podmiot dokonuje jed-
norazowo przed pierwszym ska˝aniem.

5. Na naczyniach, w których jest przechowywany
spirytus oraz Êrodki ska˝ajàce, powinny byç umiesz-
czone napisy wskazujàce rodzaj spirytusu oraz nazwy
Êrodków ska˝ajàcych, a je˝eli naczyniami tymi sà becz-
ki — tak˝e ich numery oraz tary.

§ 9. 1. Przechowywanie spirytusu, z wyjàtkiem spi-
rytusu ska˝onego, powinno odbywaç si´ tylko w urz´-
dowo zabezpieczonym magazynie lub naczyniach,
a wydanie tego spirytusu do przerobu lub zu˝ycia —
powinno nast´powaç w obecnoÊci pracownika szcze-
gólnego nadzoru podatkowego.

2. Podmiot zawiadamia urzàd kontroli skarbowej
co najmniej na 3 dni przed zamierzonym pobraniem

spirytusu z magazynu, podajàc rodzaj i iloÊci spirytusu,
jakie zamierza zu˝yç lub przerobiç.

3. Do zawiadomienia, o którym mowa w ust. 2, sto-
suje si´ odpowiednio § 8 ust. 3 i 4.

§ 10. 1. Do ka˝dej przesy∏ki spirytusu, wyrobów spi-
rytusowych luzem lub ich pó∏produktów nale˝y do∏à-
czyç dokument przewozu „WzS” — wydanie spirytusu
(pó∏produktu) na zewnàtrz, sporzàdzony wed∏ug wzo-
ru stanowiàcego za∏àcznik nr 4 do rozporzàdzenia.
W przypadku przesy∏ki spirytusu ska˝onego do doku-
mentu przewozu „WzS” do∏àcza si´ kopi´ protoko∏u
ska˝enia spirytusu, o którym mowa w § 8 ust. 1.

2. Z czynnoÊci przyj´cia przesy∏ki spirytusu, wyro-
bów spirytusowych luzem lub ich pó∏produktów spo-
rzàdza si´ dokument sprawdzenia i przyj´cia „PzS” —
przyj´cie spirytusu (pó∏produktu) z zewnàtrz, wed∏ug
wzoru stanowiàcego za∏àcznik nr 5 do rozporzàdzenia.

3. Przy przesy∏ce spirytusu, wyrobów spirytuso-
wych luzem lub ich pó∏produktów stosuje si´ odpo-
wiednio § 54—58.

§ 11. 1. Podmiot dokonujàcy przerobu lub zu˝ycia
spirytusu prowadzi ksi´gi kontroli:

1) obrotu spirytusem i jego ska˝enia — wed∏ug wzo-
ru stanowiàcego za∏àcznik nr 6 do rozporzàdzenia,

2) przerobu spirytusu na ocet — wed∏ug wzoru stano-
wiàcego za∏àcznik nr 7 do rozporzàdzenia.

2. W razie otrzymywania spirytusu powsta∏ego
w wyniku oczyszczania podmiot prowadzi ksi´g´ kon-
troli spirytusu powrotnego wed∏ug wzoru stanowiàce-
go za∏àcznik nr 8 do rozporzàdzenia.

3. Podmiot prowadzàcy dzia∏alnoÊç w zakresie wy-
twarzania, wydzielania z innego wytworu, rektyfikacji,
odwadniania i rozlewu spirytusu oraz wytwarzania
i rozlewu wyrobów spirytusowych prowadzi odpo-
wiednio ksi´gi kontroli:

1) obrotu spirytusami w magazynie — wed∏ug wzoru
stanowiàcego za∏àcznik nr 9 do rozporzàdzenia,

2) rektyfikacji i odwadniania spirytusu — wed∏ug wzo-
ru stanowiàcego za∏àcznik nr 10 do rozporzàdzenia,

3) produkcji i rozlewu wódek — wed∏ug wzoru stano-
wiàcego za∏àcznik nr 11 do rozporzàdzenia.

4. Przepisu ust. 3 nie stosuje si´ do wytwarzania
spirytusu w gorzelniach rolniczych.

§ 12. 1. W gorzelni rolniczej stosuje si´ system 
zamkni´tego magazynu.

2. System zamkni´tego magazynu polega na:

1) na∏o˝eniu zabezpieczeƒ urz´dowych, o których mo-
wa w § 42 ust. 1 pkt 1, na urzàdzenia produkcyjne
i magazynowe spirytusu, w celu wyeliminowania
dost´pu do spirytusu i jego par oraz flegmy spiry-
tusowej,
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2) okreÊlaniu dziennej iloÊci wyprodukowanego spiry-
tusu na podstawie wskazaƒ licznika obj´toÊciowe-
go urzàdzenia (przyrzàdu) pomiarowego,

3) wydawaniu spirytusu z magazynu oraz nape∏nianiu
spirytusem naczyƒ s∏u˝àcych do transportu tylko
w obecnoÊci pracowników szczególnego nadzoru
podatkowego.

§ 13. W gorzelni rolniczej rozchód spirytusu z ma-
gazynu stanowi równoczeÊnie pozycj´ przychodowà
w ewidencji, okreÊlajàcà ostatecznà wielkoÊç produkcji
spirytusu.

§ 14. 1. Pierwsza destylacja spirytusu po rozpocz´ciu
jego produkcji przez gorzelni´ rolniczà mo˝e odbywaç
si´ tylko w obecnoÊci pracownika szczególnego nadzo-
ru podatkowego, który sprawdza szczelnoÊç aparatury,
przewodów i zbiornika magazynowego spirytusu.

2. Za rozpocz´cie produkcji spirytusu w gorzelni
rolniczej uwa˝a si´ czynnoÊci techniczno-technologicz-
ne, poczàwszy od dodania dro˝d˝y do zacieru s∏odkie-
go.

3. Gorzelnia rolnicza przesy∏a do urz´du kontroli
skarbowej, co najmniej na 3 dni przed rozpocz´ciem
produkcji spirytusu, zg∏oszenie o zamierzonej produk-
cji spirytusu, sporzàdzone wed∏ug wzoru stanowiàce-
go za∏àcznik nr 12 do rozporzàdzenia.

4. Zmiany w produkcji spirytusu w gorzelni rolni-
czej, wynikajàce ze zmian iloÊci zacierów w czasie pro-
cesu fermentacji, jak równie˝ zmian surowców, wyma-
gajà ponownego zg∏oszenia o zamierzonej produkcji
spirytusu. Przepis ust. 3 stosuje si´ odpowiednio.

5. Przebieg produkcji spirytusu w gorzelni rolniczej
nale˝y odnotowywaç w ksi´dze kontroli produkcji i roz-
chodu spirytusu, prowadzonej wed∏ug wzoru stano-
wiàcego za∏àcznik nr 13 do rozporzàdzenia. W ksi´dze
tej odnotowuje si´ te˝ zmiany w produkcji spirytusu
niewymagajàce ponownego zg∏oszenia zamierzonej
produkcji spirytusu oraz wyniki codziennej obserwacji
stanu naczynia przelewowego w szafce stàgwi oraz po-
sadzki pomieszczeƒ magazynowych spirytusu.

§ 15. Urzàdzenia, w tym aparatura gorzelni rolni-
czej, na które na∏o˝ono zabezpieczenia urz´dowe,
o których mowa w § 42 ust. 1 pkt 1, nie mogà byç u˝y-
wane do innych celów ni˝ produkcja spirytusu.

§ 16. Otwarcie i badanie urzàdzenia pomiarowego
w gorzelni rolniczej pracownicy szczególnego nadzoru
podatkowego odnotowujà w ksi´dze kontroli produkcji
i rozchodu spirytusu, zamieszczajàc informacj´ o dacie
i przyczynie otwarcia, stanie poczàtkowym i koƒco-
wym licznika oraz stanie zabezpieczeƒ urz´dowych,
o których mowa w § 42 ust. 1 pkt 1. Zdj´cie i na∏o˝enie
tych zabezpieczeƒ na urzàdzenia pomiarowe odnoto-
wuje si´ równie˝ w spisie zabezpieczeƒ urz´dowych,
o którym mowa w § 42 ust. 4.

§ 17. 1. Podmiot jest obowiàzany niezw∏ocznie po-
wiadomiç urzàd kontroli skarbowej o ka˝dym przypad-

ku zaci´cia si´ licznika urzàdzenia pomiarowego albo
nieszczelnoÊci aparatury, przewodów i urzàdzeƒ, jak
równie˝ przelania si´ spirytusu do naczynia przelewo-
wego w szafce stàgwi, przelania si´ spirytusu ze zbior-
nika pomocniczego (odbieralnika) albo ze zbiornika
magazynowego w gorzelni rolniczej, oraz odnotowaç
to zdarzenie w ksi´dze kontroli produkcji i rozchodu
spirytusu, zamieszczajàc dat´, godzin´ i stan licznika
urzàdzenia pomiarowego.

2. Pracownicy szczególnego nadzoru podatkowego
przeprowadzajà szczegó∏owe badania przyczyn zda-
rzeƒ, o których mowa w ust. 1, a po usuni´ciu usterek
nak∏adajà ponownie zabezpieczenia urz´dowe, o któ-
rych mowa w § 42 ust. 1 pkt 1, sporzàdzajà z tych czyn-
noÊci protokó∏ i dokonujà w ksi´dze kontroli produkcji
i rozchodu spirytusu adnotacji o przyczynach powsta-
nia usterek.

3. Przepisy ust. 1 i 2 stosuje si´ tak˝e w razie wycie-
ku spirytusu spowodowanego awarià urzàdzeƒ lub kl´-
skà ˝ywio∏owà, przy czym podmiot jest obowiàzany
natychmiast przerwaç odp´d spirytusu i podjàç nie-
zb´dne czynnoÊci przeciwdzia∏ajàce zwi´kszaniu si´
strat.

§ 18. 1. Ka˝da iloÊç spirytusu wydawana z magazy-
nu gorzelni rolniczej powinna byç zapisana w ksi´dze
kontroli produkcji i rozchodu spirytusu. Przepisy § 10
ust. 1 oraz § 54 i 55 stosuje si´ odpowiednio.

2. Stan spirytusu stwierdzony w magazynie przed
i po jego wydaniu pracownicy szczególnego nadzoru
podatkowego wpisujà do ksi´gi rewizyjnej magazynu
spirytusu, prowadzonej wed∏ug wzoru stanowiàcego
za∏àcznik nr 14 do rozporzàdzenia.

3. Z czynnoÊci zwiàzanych z nalewem spirytusu do
naczyƒ s∏u˝àcych do transportu sporzàdza si´ proto-
kó∏, wed∏ug wzoru stanowiàcego za∏àcznik nr 15 do
rozporzàdzenia.

4. W przypadku ska˝ania spirytusu w gorzelni rolni-
czej stosuje si´ odpowiednio przepisy § 8.

§ 19. W gorzelni rolniczej przeprowadza si´ roczne
i doraêne kontrole obrachunkowe, o których mowa
w § 48 ust. 1. Kontrole obrachunkowe doraêne obejmu-
jàce kolejne okresy produkcji sà przeprowadzane w ter-
minie trzymiesi´cznym, liczàc od dnia zakoƒczenia pro-
dukcji.

Rozdzia∏ 4

Wykonywanie szczególnego nadzoru podatkowego
w stosunku do piwa

§ 20. 1. Podmiot jest obowiàzany co najmniej na
3 dni przed rozpocz´ciem procesu produkcyjnego prze-
s∏aç urz´dowi kontroli skarbowej wykaz terminów wa-
rek piwa na nast´pny okres.

2. Zmiany w ustalonym wykazie, o którym mowa
w ust. 1, powinny byç odnotowane w odpisie tego wy-
kazu oraz niezw∏ocznie zg∏oszone urz´dowi kontroli
skarbowej.
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§ 21. Podmiot jest obowiàzany do odnotowywania
czynnoÊci produkcyjnych dotyczàcych sporzàdzenia
warki piwa i zmian w obj´toÊci brzeczki piwnej oraz
rozlewu i obrotu piwem w:

1) dokumencie przebiegu gotowania warki, sporzà-
dzonym wed∏ug wzoru stanowiàcego za∏àcznik
nr 16 do rozporzàdzenia,

2) ksi´dze kontroli przychodu i rozchodu piwa prowa-
dzonej wed∏ug wzoru stanowiàcego za∏àcznik nr 17
do rozporzàdzenia.

§ 22. Przy przesy∏ce piwa luzem stosuje si´ odpo-
wiednio § 54—58, z tym ˝e dokument przewozu powi-
nien zawieraç nast´pujàce dane:

1) rodzaj lub asortyment piwa, 

2) iloÊci, rodzaje i pojemnoÊci naczyƒ s∏u˝àcych do
transportu, 

3) ogólnà obj´toÊç piwa.

§ 23. Podmiot zg∏asza urz´dowi kontroli skarbowej
przyj´cie piwa zwróconego w wyniku reklamacji —
w terminie 3 dni od jego przyj´cia.

Rozdzia∏ 5

Wykonywanie szczególnego nadzoru podatkowego
w stosunku do wyrobów winiarskich i innych 

napojów alkoholowych

§ 24. 1. W zakresie wykonania obowiàzku okreÊlo-
nego w § 29 ust. 1 w podmiotach wytwarzajàcych wy-
roby winiarskie sprawuje si´ sta∏y nadzór.

2. Podmiot jest obowiàzany przes∏aç urz´dowi kon-
troli skarbowej, a w razie sprawowania sta∏ego nadzo-
ru — komórce tego nadzoru, zg∏oszenie procesów
technologicznych lub wykaz terminów procesów pro-
dukcyjnych — co najmniej na 3 dni przed rozpocz´ciem
tych procesów.

3. Zmiany w zg∏oszeniu lub wykazie, o których mo-
wa w ust. 2, podmiot odnotowuje w zg∏oszeniu lub od-
pisie wykazu i niezw∏ocznie zg∏asza urz´dowi kontroli
skarbowej lub komórce sta∏ego nadzoru.

4. Zg∏oszenie lub wykaz, o których mowa w ust. 2,
powinny uwzgl´dniaç nast´pujàce dane:

1) okreÊlenie wyrobu winiarskiego, który ma byç pro-
dukowany,

2) dat´ i godzin´ rozpocz´cia procesu wytwarzania,
w tym nastawu, kupa˝u, przekazania wina z maga-
zynu do przerobu,

3) iloÊç i rodzaj surowców oraz dodatków u˝ytych do
produkcji,

4) numery i pojemnoÊç naczyƒ, w których b´dzie prze-
prowadzona fermentacja,

5) dat´ i godzin´ rozpocz´cia obciàgu wyrobu po
ukoƒczeniu fermentacji,

6) iloÊç i rodzaj wyrobu podlegajàcego dos∏adzaniu,
doprawianiu, alkoholizowaniu oraz kupa˝owaniu,
a tak˝e dat´ tych czynnoÊci.

§ 25. CzynnoÊci produkcyjne w zakresie nastawu
fermentacyjnego oraz kupa˝u wyrobów winiarskich,
ich dos∏adzania, doprawiania i alkoholizowania, a tak-
˝e rozlewu tych wyrobów odnotowuje si´ w nast´pu-
jàcych dokumentach:

1) metryczce nastawu, sporzàdzonej wed∏ug wzoru
stanowiàcego za∏àcznik nr 18 do rozporzàdzenia,

2) karcie kupa˝u lub wytwarzania wyrobu winiarskie-
go albo napoju alkoholowego, sporzàdzonej we-
d∏ug wzoru stanowiàcego za∏àcznik nr 19 do rozpo-
rzàdzenia,

3) ksi´dze kontroli rozlewu wyrobów winiarskich, pro-
wadzonej wed∏ug wzoru stanowiàcego za∏àcznik
nr 20 do rozporzàdzenia.

§ 26. Przy przesy∏ce wyrobu winiarskiego luzem
stosuje si´ odpowiednio § 54—58, z tym ˝e dokument
przewozu powinien zawieraç nast´pujàce dane:

1) rodzaj lub nazw´ wyrobu winiarskiego,

2) wag´ netto, ci´˝ar w∏aÊciwy i obj´toÊç,

3) zawartoÊç lub st´˝enie alkoholu etylowego.

§ 27. Podmiot zg∏asza urz´dowi kontroli skarbowej
przyj´cie wyrobów winiarskich zwróconych w wyniku
reklamacji — w terminie 3 dni od ich przyj´cia.

§ 28. Przepisy § 24—27 stosuje si´ odpowiednio do
innych napojów alkoholowych niezaliczonych do wy-
robów spirytusowych i piwa.

Rozdzia∏ 6

Wykonywanie szczególnego nadzoru podatkowego
przy oznaczaniu wyrobów znakami skarbowymi 

akcyzy

§ 29. 1. W podmiotach wytwarzajàcych wyroby
podlegajàce obowiàzkowi oznaczania znakami skarbo-
wymi akcyzy, zwanymi dalej „znakami akcyzy”, jest
sprawowany — w zakresie wykonywania tego obo-
wiàzku — sta∏y nadzór. Je˝eli czynnoÊci oznaczania wy-
robów w tych podmiotach sà dokonywane nieregular-
nie (niecodziennie), urzàd kontroli skarbowej mo˝e od-
stàpiç od sprawowania sta∏ego nadzoru.

2. Oznaczanie wyrobów znakami akcyzy odbywa
si´ w obecnoÊci pracownika szczególnego nadzoru po-
datkowego, z zastrze˝eniem ust. 3 oraz § 33.

3. Przepisu ust. 2 nie stosuje si´ do wyrobów:

1) od których zosta∏ ju˝ uiszczony nale˝ny podatek ak-
cyzowy, ponownie rozlanych lub rozwa˝onych
w inne opakowania jednostkowe w miejscu ich
sprzeda˝y detalicznej,
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2) importowanych, je˝eli oznaczanie ich znakami ak-
cyzy nast´puje poza terytorium Rzeczypospolitej
Polskiej lub w wolnym obszarze celnym, w sk∏adzie
wolnoc∏owym bàdê w sk∏adzie celnym.

4. Podmiot, z zastrze˝eniem ust. 3, jest obowiàzany
przes∏aç urz´dowi kontroli skarbowej co najmniej na
3 dni przed zamierzonym oznaczaniem wyrobów,
a w razie sprawowania sta∏ego nadzoru w podmiocie
— komórce tego nadzoru na dzieƒ przed zamierzonym
oznaczaniem, pisemne zg∏oszenie, podajàc iloÊç i ro-
dzaj wyrobów, rodzaj opakowaƒ jednostkowych oraz
miejsce przeprowadzenia tych czynnoÊci.

5. Dyrektor urz´du kontroli skarbowej mo˝e wpro-
wadziç sta∏y nadzór, w zakresie oznaczania wyrobów
znakami akcyzy, w podmiocie dokonujàcym ich pako-
wania, przepakowywania, rozwa˝ania i rozlewania
oraz ponownego rozwa˝ania i rozlewania. 

§ 30. W przypadkach gdy zamierzone oznaczanie
wyrobów znakami akcyzy nast´puje z powodu uszko-
dzenia znaków akcyzy na wyrobach, nieprawid∏owego
oznaczenia wyrobów bàdê oznaczenia ich nieodpo-
wiednimi znakami akcyzy, jak równie˝ z powodu wy-
stàpienia w obrocie wyrobów nieoznaczonych znaka-
mi akcyzy, podmiot sporzàdza spis tych wyrobów
i przesy∏a go do urz´du kontroli skarbowej w terminie
3 dni od dnia stwierdzenia tych zdarzeƒ lub ich wystà-
pienia, w celu sprawdzenia i potwierdzenia stanu wy-
robów obj´tych spisem.

§ 31. 1. Prowadzone przez podmiot raporty dzienne,
a w przypadku pracy podmiotu w systemie zmianowym
— raporty zmianowe ze zu˝ycia oraz utraty, zniszczenia
lub uszkodzenia znaków akcyzy w podmiotach, w któ-
rych jest sprawowany sta∏y nadzór, podpisuje równie˝
pracownik szczególnego nadzoru podatkowego.

2. W razie stwierdzenia wystàpienia wad fizycznych
znaków akcyzy posiadanych przez podmiot, sporzàdza
on protokó∏ okreÊlajàcy iloÊç i rodzaj wadliwych zna-
ków, a tak˝e wyst´pujàce wady. W podmiotach, w któ-
rych jest sprawowany sta∏y nadzór, protokó∏ podpisu-
je równie˝ pracownik szczególnego nadzoru podatko-
wego.

§ 32. 1. W przypadku wprowadzenia, na podstawie
odr´bnych przepisów, kasowania znaków akcyzy, pod-
miot jest obowiàzany przes∏aç urz´dowi kontroli skar-
bowej co najmniej na 3 dni przed zamierzonym kaso-
waniem, a w razie sprawowania sta∏ego nadzoru — ko-
mórce tego nadzoru na dzieƒ przed zamierzonym kaso-
waniem, pisemne zg∏oszenie tej czynnoÊci.

2. Kasowanie znaków akcyzy odbywa si´ w obec-
noÊci pracownika szczególnego nadzoru podatkowe-
go, z zastrze˝eniem § 33. Z czynnoÊci kasowania zna-
ków akcyzy podmiot sporzàdza protokó∏, który podpi-
suje równie˝ obecny przy kasowaniu pracownik szcze-
gólnego nadzoru podatkowego.

§ 33. Je˝eli podmiot dokona∏ zg∏oszeƒ, o których
mowa w § 29 ust. 4 lub § 32 ust. 1, a pracownik szcze-
gólnego nadzoru podatkowego nie przyby∏ w terminie

2 dni od wskazanej przez podmiot daty, zamierzonych
czynnoÊci podmiot dokonuje pod jego nieobecnoÊç,
sporzàdzajàc protokó∏, który przesy∏a do urz´du kon-
troli skarbowej nie póêniej ni˝ w terminie 3 dni od wy-
konania tych czynnoÊci.

Rozdzia∏ 7

Wykonywanie szczególnego nadzoru podatkowego
w stosunku do oleju opa∏owego i nap´dowego

§ 34. 1. Na ka˝dà przesy∏k´ oleju opa∏owego lub na-
p´dowego, przeznaczonych na cele opa∏owe, podmiot
dokonujàcy odprawy przesy∏ki wystawia w dwóch eg-
zemplarzach atest, z których jeden do∏àcza do doku-
mentu przewozu. Atest powinien zawieraç nast´pujà-
ce dane:

1) nazw´, adres podmiotu, numer atestu oraz dat´ je-
go wystawienia,

2) imi´ i nazwisko oraz podpis przedstawiciela pod-
miotu wystawiajàcego atest,

3) nazw´ i adres odbiorcy,

4) stwierdzonà przez podmiot iloÊç oleju opa∏owego
lub nap´dowego, przeznaczonych na cele opa∏o-
we, oraz rodzaj i numery naczyƒ u˝ytych do jego
przewozu,

5) zawartoÊç nieusuwalnego znacznika oraz czerwo-
nego barwnika dodanego do oleju opa∏owego lub
nap´dowego, przeznaczonych na cele opa∏owe,
w mg/l oleju.

2. Atest, o którym mowa w ust. 1, jest odnotowy-
wany w prowadzonym przez podmiot rejestrze wyda-
nych atestów.

3. Do przesy∏ek oleju opa∏owego lub nap´dowego,
przeznaczonych na cele opa∏owe, nie stosuje si´ § 53—59.

§ 35. 1. Oleje opa∏owe i nap´dowe, b´dàce przed-
miotem obrotu handlowego, sà badane w zakresie za-
wartoÊci w nich nieusuwalnego znacznika oraz czerwo-
nego barwnika.

2. Pobieranie próbek do badania, o którym mowa
w ust. 1, odbywa si´ zgodnie z wymogami okreÊlony-
mi w § 50.

3. Badanie próbek jest dokonywane przez pracow-
ników szczególnego nadzoru podatkowego lub — na
wniosek urz´du kontroli skarbowej albo podmiotu —
przez laboratorium upowa˝nionej jednostki w∏aÊciwej
dla tego rodzaju analiz.

4. W przypadku wystàpienia z wnioskiem, o któ-
rym mowa w ust. 3, stosuje si´ odpowiednio § 51; dru-
ga próbka oleju jest przechowywana przez urzàd kon-
troli skarbowej, a trzecia — w podmiocie.

5. Z czynnoÊci badania, o którym mowa w ust. 1,
sporzàdza si´ protokó∏ co najmniej w dwóch egzem-
plarzach, z których jeden otrzymuje podmiot.
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Rozdzia∏ 8

Wykonywanie szczególnego nadzoru podatkowego
w zakresie urzàdzania gier w kasynach gry 

i na automatach, tam gdzie si´ one znajdujà

§ 36. 1. W kasynach gry jest sprawowany sta∏y nad-
zór.

2. Dyrektor urz´du kontroli skarbowej mo˝e wpro-
wadziç sta∏y nadzór w salonach gier na automatach.

§ 37. 1. Sto∏y do gier i automaty do gier powinny
zapewniaç dokonanie obliczenia rezultatów gier.

2. W kasynach gry zabezpieczenia urz´dowe, o któ-
rych mowa w § 42 ust. 1 pkt 1, sà nak∏adane na:

1) sto∏y do gier — równoczeÊnie z ich otwarciem lub
po ich zamkni´ciu,

2) automaty do gier — przed rozpocz´ciem gier lub po
ich zakoƒczeniu.

3. W przypadku wprowadzenia sta∏ego nadzoru
w salonach gier na automatach stosuje si´ odpowied-
nio ust. 2 pkt 2.

§ 38. 1. W kasynach gry otwarcie i zamkni´cie sto-
∏ów do gier, obliczanie rezultatów gier, a tak˝e czynno-
Êci zwiàzane z operacjami ˝etonowo-gotówkowymi
dokonywanymi mi´dzy kasà a sto∏ami do gier i mi´dzy
kasà a automatami do gier mogà odbywaç si´ tylko
w obecnoÊci pracownika szczególnego nadzoru podat-
kowego.

2. W kasynach gry podmiot:

1) sporzàdza raport dzienny wp∏at, wyp∏at i rezultatów
gier w kasynie gry wed∏ug wzoru stanowiàcego za-
∏àcznik nr 21 do rozporzàdzenia, co najmniej
w dwóch egzemplarzach, z których jeden przekazu-
je komórce sta∏ego nadzoru,

2) prowadzi ksi´g´ kontroli obrotu ˝etonami i pienià-
dzem gotówkowym w kasynie gry, wed∏ug wzoru
stanowiàcego za∏àcznik nr 22 do rozporzàdzenia.

3. Raport dzienny, o którym mowa w ust. 2 pkt 1,
podpisuje równie˝ pracownik szczególnego nadzoru
podatkowego.

4. W kasynach gry pracownik szczególnego nadzo-
ru podatkowego podpisuje równie˝ sporzàdzone przez
podmiot:

1) raporty dzienne kasy,

2) dokumenty dotyczàce wszystkich operacji ˝etono-
wo-gotówkowych dokonywanych mi´dzy kasà
a sto∏ami do gier i mi´dzy kasà a automatami do
gier,

3) dokumenty rejestrujàce odczyty liczników zamon-
towanych na urzàdzeniach do gier,

4) bilans ˝etonów,

5) zestawienie rezultatów gier, z wyodr´bnieniem po-
szczególnych sto∏ów, automatów i urzàdzeƒ reali-
zujàcych wygrane zakumulowane.

§ 39. 1. W salonach gier na automatach, w których
wprowadzono sta∏y nadzór, otwarcie i zamkni´cie do-
st´pu do liczników automatów do gier oraz obliczanie
rezultatów gier na automatach, a tak˝e czynnoÊci zwià-
zane z operacjami ̋ etonowo-gotówkowymi mi´dzy ka-
sà a automatami do gier mogà odbywaç si´ tylko
w obecnoÊci pracownika szczególnego nadzoru podat-
kowego.

2. W salonach gier na automatach podmiot:

1) sporzàdza raport dzienny wp∏at, wyp∏at i rezultatów
gier wed∏ug wzoru stanowiàcego za∏àcznik nr 23
do rozporzàdzenia, co najmniej w dwóch egzem-
plarzach, z których jeden niezw∏ocznie przesy∏a
urz´dowi kontroli skarbowej, a w razie sprawowa-
nia sta∏ego nadzoru — komórce tego nadzoru,

2) prowadzi ksi´g´ kontroli obrotu ˝etonami i pienià-
dzem gotówkowym w salonie gier na automatach,
wed∏ug wzoru stanowiàcego za∏àcznik nr 24 do roz-
porzàdzenia.

3. W przypadku wprowadzenia sta∏ego nadzoru ra-
port dzienny, o którym mowa w ust. 2 pkt 1, podpisuje
równie˝ pracownik szczególnego nadzoru podatkowe-
go.

4. W salonach gier na automatach, w których wpro-
wadzono sta∏y nadzór, pracownik szczególnego nadzo-
ru podatkowego podpisuje równie˝ sporzàdzane przez
podmiot:

1) dokumenty rejestrujàce wskazania liczników auto-
matów do gier na koniec dnia,

2) dokumenty dotyczàce wszystkich operacji ˝etono-
wo-gotówkowych mi´dzy kasà a automatami do
gier,

3) bilans ˝etonów,

4) raport dzienny kasy i zestawienia rezultatów, z wy-
odr´bnieniem ka˝dego automatu do gier i urzà-
dzeƒ realizujàcych wygrane zakumulowane.

§ 40. 1. W przypadku awarii lub przerwy w u˝ytko-
waniu urzàdzenia do gry, podmiot jest obowiàzany,
najpóêniej w dniu nast´pnym po zdarzeniu, zg∏osiç ten
fakt urz´dowi kontroli skarbowej, a w razie sprawowa-
nia sta∏ego nadzoru — komórce tego nadzoru.

2. Podmiot jest obowiàzany przes∏aç urz´dowi kon-
troli skarbowej, a w razie sprawowania sta∏ego nadzo-
ru — komórce tego nadzoru, zg∏oszenie o zamiarze po-
nownego w∏àczenia do u˝ytkowania urzàdzenia do gry,
o którym mowa w ust. 1 — najpóêniej na dzieƒ przed
jego w∏àczeniem.

§ 41. Na wy∏àczone z u˝ytkowania urzàdzenia do
gier pracownicy szczególnego nadzoru podatkowego
nak∏adajà zabezpieczenia urz´dowe, o których mowa
w § 42 ust. 1 pkt 1.
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Rozdzia∏ 9

Nak∏adanie zabezpieczeƒ urz´dowych oraz rodzaje
i formy tych zabezpieczeƒ

§ 42. 1. Jako zabezpieczenia urz´dowe:

1) pomieszczeƒ, urzàdzeƒ, aparatów, zbiorników, ru-
rociàgów, naczyƒ, próbek — stosuje si´ na∏o˝enie
plomb, piecz´ci lub innych znaków urz´dowych
w celu uniemo˝liwienia dost´pu do ich wn´trz bez
uszkodzenia stanu zabezpieczenia urz´dowego,

2) ksiàg i dokumentów — stosuje si´ ich opiecz´towa-
nie w celu urz´dowego uwierzytelnienia.

2. Plomby o∏owiane bàdê z innych materia∏ów pla-
stycznych, piecz´cie lub inne znaki urz´dowe sà nak∏a-
dane bezpoÊrednio lub z u˝yciem ci´gien spinajàcych:
szpagatu z drucikiem, drutu lub ˝y∏ki syntetycznej z na-
wini´tà na nie spiralà metalowà lub podobnym dwu-
sk∏adnikowym elementem.

3. Na plombach, piecz´ciach lub innych znakach
urz´dowych umieszcza si´ znaki odcisków, którymi sà
wizerunek god∏a paƒstwa oraz ustalone oznaczenia li-
terowe, cyfrowe bàdê symbole.

4. Na∏o˝enie zabezpieczeƒ urz´dowych oraz ich
zdj´cie, z zastrze˝eniem § 54 ust. 2, odnotowuje si´
w protokole czynnoÊci kontrolnych oraz w spisie zabez-
pieczeƒ urz´dowych, prowadzonym wed∏ug wzoru sta-
nowiàcego za∏àcznik nr 25 do rozporzàdzenia, który
opiecz´towuje urzàd kontroli skarbowej.

5. Znaki odcisków, o których mowa w ust. 3, odno-
towuje si´ równie˝ w protokole czynnoÊci kontrolnych
oraz w spisie zabezpieczeƒ urz´dowych.

Rozdzia∏ 10

Zasady urz´dowego sprawdzenia podmiotów podle-
gajàcych szczególnemu nadzorowi podatkowemu

§ 43. 1. W celu przeprowadzenia urz´dowego
sprawdzenia podmiot jest obowiàzany co najmniej na
14 dni przed rozpocz´ciem czynnoÊci, podlegajàcych
szczególnemu nadzorowi podatkowemu, przes∏aç do
urz´du kontroli skarbowej zg∏oszenie rozpocz´cia lub
wznowienia dzia∏alnoÊci podlegajàcej szczególnemu
nadzorowi podatkowemu, sporzàdzone w dwóch eg-
zemplarzach wed∏ug wzoru stanowiàcego za∏àcznik
nr 26 do rozporzàdzenia. Do zg∏oszenia rozpocz´cia
dzia∏alnoÊci do∏àcza si´:

1) szkic sytuacyjny, skrócony opis pomieszczeƒ oraz
wykaz, nazwy i numeracj´ znajdujàcych si´ w tych
pomieszczeniach urzàdzeƒ, aparatów, przyrzàdów,
a dla zbiorników, pojemników i naczyƒ — ich po-
jemnoÊç,

2) wykaz przyrzàdów pomiarowych, z podaniem ich
przeznaczenia i numeracji oraz zakresu pomiaro-
wego,

3) opis procesu technologicznego i post´powania
technicznego oraz instrukcje obiegu dokumentacji
produkcyjnej i magazynowej, a tak˝e dotyczàce
przeprowadzania inwentaryzacji wyrobów,
a w przypadku kasyn gry i salonów gier na automa-
tach — instrukcj´ obiegu dokumentacji dotyczàcej
wszystkich operacji ˝etonowo-gotówkowych i re-
gulaminy gier,

4) wykaz pracowników podmiotu odpowiedzialnych
za wykonywanie powierzonych im obowiàzków
w zakresie obj´tym szczególnym nadzorem podat-
kowym,

5) kopi´ koncesji, zezwolenia, wpisu do rejestru lub
zg∏oszenia do ewidencji.

2. W czasie urz´dowego sprawdzenia pracownicy
szczególnego nadzoru podatkowego sprawdzajà pra-
wid∏owoÊç:

1) oznaczenia w sposób trwa∏y i w widocznym miej-
scu: 

a) pomieszczeƒ — odpowiednimi napisami okreÊ-
lajàcymi ich przeznaczenie,

b) urzàdzeƒ, aparatów oraz przyrzàdów — numera-
mi, a w przypadku gdy s∏u˝à one do pomiaru ilo-
Êci wyrobów — równie˝ napisami okreÊlajàcymi
ich zakres pomiarowy,

c) naczyƒ s∏u˝àcych do transportu wyrobów obj´-
tych szczególnym nadzorem podatkowym —
numerami, tarà lub pojemnoÊcià oraz nazwà
podmiotu lub jej skrótem,

2) zalegalizowania przyrzàdów pomiarowych, obj´-
tych obowiàzkiem legalizacji,

3) zaopatrzenia zbiorników w urzàdzenia umo˝liwiajà-
ce okreÊlenie iloÊci znajdujàcych si´ w nich cieczy.

§ 44. 1. Urz´dowe sprawdzenie podmiotu przepro-
wadzajà pracownicy szczególnego nadzoru podatko-
wego w obecnoÊci przedstawiciela podmiotu. 

2. W czasie urz´dowego sprawdzenia w gorzelni
rolniczej pracownicy szczególnego nadzoru podatko-
wego badajà stan techniczny aparatu destylacyjnego
oraz sprawdzajà i w∏àczajà urzàdzenie pomiarowe do
okreÊlania iloÊci spirytusu. 

3. Z czynnoÊci badania stanu technicznego aparatu
destylacyjnego sporzàdza si´ protokó∏ wed∏ug wzoru
stanowiàcego za∏àcznik nr 27 do rozporzàdzenia.

4. Z czynnoÊci sprawdzajàcych, o których mowa
w ust. 2 i § 43 ust. 2, sporzàdza si´ protokó∏ w dwóch
egzemplarzach. Protokó∏ wraz ze zg∏oszeniem i do∏à-
czonymi dokumentami stanowi akta weryfikacyjne
podmiotu.

5. W przypadku ustalenia, ̋ e podmiot zapewni∏ wa-
runki i Êrodki do sprawnego przeprowadzenia czynno-
Êci kontrolnych w ramach szczególnego nadzoru po-
datkowego, dyrektor urz´du kontroli skarbowej za-
twierdza akta weryfikacyjne podmiotu. Jeden egzem-
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plarz akt weryfikacyjnych pozostaje w urz´dzie kontro-
li skarbowej, a drugi otrzymuje podmiot.

6. Podczas urz´dowego sprawdzenia podmiotu
pracownicy szczególnego nadzoru podatkowego na-
k∏adajà w razie potrzeby zabezpieczenia urz´dowe,
o których mowa w § 42 ust. 1, w celu skutecznego wy-
konywania szczególnego nadzoru podatkowego.

7. W przypadku stwierdzenia braku warunków
i Êrodków do przeprowadzenia czynnoÊci zwiàzanych
z urz´dowym sprawdzeniem podmiotu lub do wykony-
wania szczególnego nadzoru podatkowego, dyrektor
urz´du kontroli skarbowej wyznacza termin ponowne-
go przeprowadzenia urz´dowego sprawdzenia.

§ 45. 1. Podmiot zawiadamia urzàd kontroli skarbo-
wej o wprowadzonych zmianach w stosunku do stanu
stwierdzonego w protokole urz´dowego sprawdzenia,
co najmniej na 7 dni przed zamierzonym terminem
wprowadzenia tych zmian.

2. W zakresie wprowadzonych zmian jest przepro-
wadzane dodatkowe urz´dowe sprawdzenie, do które-
go stosuje si´ odpowiednio § 44.

§ 46. 1. Urz´dowego sprawdzenia pomieszczeƒ
i urzàdzeƒ, z zastrze˝eniem ust. 3, nie przeprowadza si´
w podmiotach, które:

1) nie wytwarzajà lub nie pakujà, nie przepakowujà al-
bo nie rozlewajà wyrobów, w odniesieniu do któ-
rych jest wykonywany na podstawie odr´bnych
przepisów obowiàzek oznaczania znakami akcyzy,

2) sà jednostkà naukowo-badawczà, doÊwiadczalnà,
szko∏à, samodzielnym laboratorium, szpitalem,
jednostkà opieki zdrowotnej lub aptekà zu˝ywajàcà
lub przerabiajàcà w ciàgu roku do 3 000 dm3 100%
spirytusu w stanie nieska˝onym oraz do 20 000 dm3

100% spirytusu w stanie ska˝onym,

3) przerabiajà, zu˝ywajà lub dokonujà obrotu spirytu-
sem w iloÊciach nieprzekraczajàcych w ciàgu roku
1 000 dm3 100% spirytusu w stanie nieska˝onym
oraz 3 000 dm3 100% spirytusu ska˝onego, chyba
˝e dyrektor urz´du kontroli skarbowej, ze wzgl´du
na warunki i rodzaj prowadzonej przez podmiot
dzia∏alnoÊci, uzna za uzasadnione przeprowadze-
nie urz´dowego sprawdzenia,

4) wytwarzajà, eksportujà, importujà lub dokonujà ob-
rotu olejem opa∏owym lub nap´dowym.

2. Podmioty wymienione w ust. 1 pkt 3 sà obowià-
zane na 3 dni przed zamierzonym zu˝yciem lub przero-
bem spirytusu powiadomiç o tym urzàd kontroli skar-
bowej, podajàc równoczeÊnie, jaki rodzaj spirytusu, do
jakich celów i wed∏ug jakich norm — o ile te normy zo-
sta∏y okreÊlone, ma byç u˝ywany.

3. Przekroczenie przez podmiot wielkoÊci rocznego
zu˝ycia, przerobu lub obrotu spirytusem, okreÊlonych
w ust. 1 pkt 2 i 3, wymaga dokonania zg∏oszenia, o któ-
rym mowa w § 43 ust. 1, w terminie 7 dni od dnia wy-
stàpienia przekroczenia.

Rozdzia∏ 11

Sprawowanie sta∏ego nadzoru oraz kontrole doraêne
i okresowe

§ 47. 1. Kontrola w ramach szczególnego nadzoru
podatkowego jest wykonywana przez:

1) ka˝dorazowe bezpoÊrednie uczestniczenie pracow-
ników szczególnego nadzoru podatkowego
w czynnoÊciach zwiàzanych z dzia∏alnoÊcià obj´tà
szczególnym nadzorem podatkowym,

2) dokonywanie okresowo lub doraênie kontroli obra-
chunkowych stanu zapasów i obrotu wyrobami
oraz stosowania znaków akcyzy na podstawie pro-
wadzonej przez podmiot dokumentacji,

3) badanie próbek wyrobów.

2. CzynnoÊci kontrolne, o których mowa w ust. 1, sà
wykonywane równie˝ w ramach sprawowania sta∏ego
nadzoru w podmiocie; regulamin pracy komórki sta∏e-
go nadzoru dla danego podmiotu ustala dyrektor urz´-
du kontroli skarbowej.

3. W przypadku wprowadzenia w podmiocie przez
dyrektora urz´du kontroli skarbowej sta∏ego nadzoru,
dyrektor urz´du kontroli skarbowej zawiadamia o tym
podmiot na 14 dni przed wprowadzeniem tego nadzo-
ru.

§ 48. 1. Okresowe kontrole obrachunkowe zapasów
i obrotu wyrobami oraz stosowania znaków akcyzy sà
przeprowadzane za okresy roczne. Za okresy krótsze
ni˝ rok mogà byç przeprowadzane kontrole obrachun-
kowe doraêne.

2. Kontrole obrachunkowe roczne przeprowadza
si´ nie póêniej ni˝ w okresie roku nast´pnego po roku
obj´tym kontrolà.

3. Przepisu ust. 2 nie stosuje si´ do podmiotów,
w których nie przeprowadza si´ urz´dowego spraw-
dzenia pomieszczeƒ i urzàdzeƒ.

4. Zapasy wyrobów stwierdzone podczas kontroli
obrachunkowych sà porównywane ze stanem ewiden-
cyjnym i podlegajà zapisaniu w ewidencji. Ustalone
w wyniku kontroli obrachunkowych ubytki wyrobów
porównuje si´ z ich dopuszczalnymi ubytkami.

5. Podmioty, w których jest sprawowany sta∏y nad-
zór, mogà we w∏asnym zakresie przeprowadzaç obra-
chunki zapasów i obrotów wyrobami oraz stosowania
znaków akcyzy za okresy dowolne — krótsze ni˝ rok, za-
wiadamiajàc o tym komórk´ sta∏ego nadzoru co naj-
mniej na 3 dni przed planowanym przeprowadzeniem
obrachunku.

§ 49. 1. Podstawà kontroli, w ramach szczególnego
nadzoru podatkowego, jest prowadzona przez dany
podmiot ewidencja ksi´gowa i dokumentacja zwiàzana
z produkcjà, przerobem, zu˝yciem, magazynowaniem
oraz obrotem wyrobami bàdê ze stosowaniem znaków
akcyzy.
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2. Ewidencja i dokumentacja, o których mowa
w ust. 1, powinny byç prowadzone w sposób umo˝li-
wiajàcy identyfikacj´ przeprowadzonych operacji go-
spodarczych, zw∏aszcza czynnoÊci produkcyjnych lub
zwiàzanych z obrotem wyrobami, oraz stanów zapa-
sów wyrobów przy zachowaniu ciàg∏oÊci zapisów
i bezb∏´dnoÊci stosowanych procedur obliczeniowych.

3. Wpisów do ksiàg i dokumentacji nale˝y dokony-
waç w sposób trwa∏y i wyraêny. Zmian i poprawek
w ksi´gach lub dokumentach dokonuje si´ w taki spo-
sób, aby przekreÊlony tekst pierwotny pozosta∏ czytel-
ny, a ka˝dà zmian´ lub poprawk´ nale˝y potwierdziç
podpisem osoby dokonujàcej zmiany lub poprawki,
z podaniem daty ich wprowadzenia, oraz w razie po-
trzeby opisaç je w rubryce „uwagi”.

4. Podmiot dokonuje ostatniego dnia ka˝dego mie-
siàca zamkni´cia ksiàg i sporzàdza podsumowanie
miesi´czne.

5. Podmiot dokonuje równie˝ rocznego zamkni´cia
ksiàg wed∏ug stanu na ostatni dzieƒ roku i ustala, z wy-
jàtkiem gorzelni rolniczej, rzeczywisty stan zapasów na
koniec roku. Rzeczywisty stan zapasów na koniec roku
nale˝y przyjàç jako stan poczàtkowy roku nast´pnego.

6. Je˝eli przepisy rozporzàdzenia przewidujà obo-
wiàzek prowadzenia przez podmiot ksiàg bàdê doku-
mentacji wed∏ug ustalonych wzorów, powinny one byç
zarejestrowane i opiecz´towane przez urzàd kontroli
skarbowej, a poszczególne karty ksiàg — kolejno ponu-
merowane.

7. Wpisów do ksiàg i dokumentów s∏u˝àcych do
ewidencjonowania przychodu, rozchodu i transportu
wyrobów oraz obrotu i zu˝ycia znaków akcyzy dokonu-
je si´ bezpoÊrednio po zakoƒczeniu czynnoÊci podlega-
jàcej wpisaniu.

8. W przypadku prowadzenia przy u˝yciu kompute-
ra ksiàg i dokumentacji, o których mowa w ust. 6, mo-
gà one byç prowadzone na odr´bnych kartach dosto-
sowanych do wpisów dokonywanych w urzàdzeniach
drukujàcych, z zachowaniem wymogów, o których mo-
wa w ust. 2, 3 i 6.

9. Urzàd kontroli skarbowej mo˝e opiecz´towaç
równie˝ prowadzone przez podmiot ksi´gi i dokumen-
tacje lub ich cz´Êci zawierajàce dane i informacje,
o których mowa w ust. 1.

Rozdzia∏ 12

Pobieranie próbek wyrobów

§ 50. 1. Pracownicy szczególnego nadzoru podatko-
wego pobierajà próbki wyrobów w obecnoÊci przed-
stawiciela podmiotu w trzech jednakowych iloÊciach
i w sposób okreÊlony w Polskich Normach.

2. Z czynnoÊci pobrania próbki wyrobów sporzàdza
si´ protokó∏ co najmniej w dwóch egzemplarzach. Pro-
tokó∏ powinien zawieraç nast´pujàce dane:

1) dat´ i miejsce pobrania próbki,

2) imiona i nazwiska osób pobierajàcych próbk´ oraz
przedstawiciela podmiotu,

3) rodzaj, iloÊç wyrobu oraz numery pojemników
(opakowaƒ) lub partii, z których pobrano próbk´,

4) zastosowany Êrodek konserwujàcy lub ska˝ajàcy,

5) sposób zabezpieczenia próbki.

3. Próbki wyrobów podlegajà urz´dowemu zabez-
pieczeniu, o którym mowa w § 42 ust. 1 pkt 1.

§ 51. Urzàd kontroli skarbowej mo˝e przes∏aç po-
branà próbk´ wyrobu wraz z kopià protoko∏u jej pobra-
nia do laboratorium upowa˝nionej jednostki w∏aÊciwej
dla danego rodzaju analiz — w celu jej zbadania.

Rozdzia∏ 13

Niszczenie wyrobów obj´tych szczególnym 
nadzorem podatkowym 

§ 52. 1. Niszczenie wyrobów nieprzydatnych do
spo˝ycia, dalszego przerobu lub zu˝ycia odbywa si´
w obecnoÊci pracownika szczególnego nadzoru podat-
kowego, z zastrze˝eniem ust. 4.

2. Podmiot zg∏asza urz´dowi kontroli skarbowej
wyroby, o których mowa w ust. 1, co najmniej na 3 dni
przed zamierzonym terminem ich zniszczenia, a w ra-
zie sprawowania sta∏ego nadzoru — komórce tego
nadzoru na dzieƒ przed zamierzonym zniszczeniem.

3. Podmiot sporzàdza w dwóch egzemplarzach pro-
tokó∏ zniszczenia wyrobów, o których mowa w ust. 1,
zawierajàcy ocen´ zasadnoÊci zniszczenia. Protokó∏
podpisujà: przedstawiciel podmiotu i pracownik szcze-
gólnego nadzoru podatkowego, z zastrze˝eniem ust. 4.

4. Je˝eli podmiot dokona∏ zg∏oszenia, o którym mo-
wa w ust. 2, a pracownik szczególnego nadzoru podat-
kowego nie przyby∏ w terminie 2 dni od wskazanej
przez podmiot daty, zamierzonego zniszczenia pod-
miot dokonuje pod jego nieobecnoÊç, sporzàdzajàc
z tej czynnoÊci protokó∏, który przesy∏a do urz´du kon-
troli skarbowej nie póêniej ni˝ w terminie 3 dni od wy-
konania tej czynnoÊci.

Rozdzia∏ 14

Przyjmowanie, magazynowanie, wydawanie 
i przewo˝enie wyrobów obj´tych szczególnym 

nadzorem podatkowym

§ 53. 1. Wyroby zapakowane lub rozlane do opako-
waƒ jednostkowych powinny byç przekazane do ma-
gazynu wyrobów gotowych w dniu zakoƒczenia zmia-
ny produkcyjnej i niezw∏ocznie zewidencjonowane we
w∏aÊciwych dokumentach lub ewidencji magazyno-
wej.

2. Wyroby w opakowaniach jednostkowych powin-
ny byç oznakowane zgodnie z wymogami okreÊlonymi
w odr´bnych przepisach.
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3. W magazynie wyrobów gotowych opakowania
jednostkowe z wyrobami powinny byç ustawione od-
dzielnie wed∏ug ich rodzaju oraz w miar´ mo˝liwoÊci
wed∏ug stawek podatkowych, gramatury, pojemnoÊci
i w takim porzàdku, aby ich sprawdzenie nie nastr´cza-
∏o trudnoÊci.

§ 54. 1. Podmiot zg∏asza urz´dowi kontroli skarbo-
wej zamiar odprawienia przesy∏ki wyrobu luzem co
najmniej na 3 dni przed terminem tej czynnoÊci, a w ra-
zie sprawowania sta∏ego nadzoru — komórce tego
nadzoru na dzieƒ przed zamierzonà odprawà.

2. Odprawa przesy∏ki, o której mowa w ust. 1, od-
bywa si´ w obecnoÊci pracownika szczególnego nad-
zoru podatkowego, z zastrze˝eniem § 58. Nape∏nione
naczynia s∏u˝àce do transportu powinny byç urz´dowo
zabezpieczone, a rodzaj i liczb´ zabezpieczeƒ oraz ich
cechy nale˝y odnotowaç w dokumencie przewozu,
sporzàdzonym z co najmniej dwiema kopiami, z któ-
rych jednà zatrzymuje podmiot.

3. Dokument przewozu, o którym mowa w ust. 2,
powinien byç sporzàdzony zgodnie z wymogami okre-
Êlonymi odpowiednio w § 10 ust. 1, § 22, § 26 i § 28.

4. Dokumenty przewozu oraz ich kopie powinny
byç ponumerowane i opiecz´towane przez urzàd kon-
troli skarbowej.

5. Przy przewozie przesy∏ki publicznymi Êrodkami
transportu dokument przewozu do∏àcza si´ do listu
przewozowego, a w razie przewozu przesy∏ki innymi
Êrodkami transportu dokument przewozu wr´cza si´
osobie odpowiedzialnej za przesy∏k´.

6. Kopi´ dokumentu przewozu podmiot przesy∏a
nie póêniej ni˝ w ciàgu 3 dni do urz´du kontroli skarbo-
wej w∏aÊciwego miejscowo dla odbiorcy przesy∏ki,
a w razie sprawowania sta∏ego nadzoru w podmiocie
b´dàcym odbiorcà przesy∏ki — do komórki tego nadzo-
ru. Kopia dokumentu przewozu mo˝e byç równie˝ do-
r´czona przez pos∏aƒca za pokwitowaniem.

7. Kopi´ dokumentu przewozu, po sprawdzeniu
zgodnoÊci z jego orygina∏em, urzàd kontroli skarbowej
lub komórka sta∏ego nadzoru zwraca podmiotowi, któ-
ry wysy∏a∏ przesy∏k´, w terminie 30 dni od daty otrzy-
mania kopii dokumentu przewozu.

§ 55. Je˝eli podczas transportu przesy∏ka wyrobu
luzem zosta∏a uszkodzona i zachodzi koniecznoÊç prze-
lania wyrobów do innych naczyƒ, przewoênik jest obo-
wiàzany zawiadomiç o tym urzàd kontroli skarbowej,
w∏aÊciwy dla miejsca uszkodzenia przesy∏ki lub miej-
sca stwierdzenia uszkodzenia, oraz odnotowaç w doku-
mencie przewozu dat´ i godzin´ uszkodzenia przesy∏ki,
jak równie˝ nazw´ urz´du kontroli skarbowej, do które-
go przes∏ano zawiadomienie.

§ 56. 1. Przyj´cie przesy∏ki wyrobu luzem odbywa
si´ w obecnoÊci pracownika szczególnego nadzoru po-
datkowego, z zastrze˝eniem ust. 4 i § 58. Podmiot od-

bierajàcy przesy∏k´ jest obowiàzany najpóêniej w dniu
nast´pnym po otrzymaniu przesy∏ki zawiadomiç o tym
urzàd kontroli skarbowej, a w razie sprawowania sta∏e-
go nadzoru — komórk´ tego nadzoru.

2. Z czynnoÊci przyj´cia przesy∏ki sporzàdza si´ do-
kument sprawdzenia i przyj´cia przesy∏ki, którego ko-
pi´ podmiot przesy∏a nie póêniej ni˝ w terminie 3 dni
do urz´du kontroli skarbowej w∏aÊciwego dla nadawcy
przesy∏ki lub do komórki sta∏ego nadzoru, je˝eli jest on
sprawowany u nadawcy przesy∏ki.

3. Dokument sprawdzenia i przyj´cia przesy∏ki,
o którym mowa w ust. 2, w przypadku:

1) przyj´cia przesy∏ki spirytusu, wyrobów spirytuso-
wych luzem lub ich pó∏produktów powinien byç
sporzàdzony zgodnie z wymogami okreÊlonymi
w § 10 ust. 2,

2) przyj´cia przesy∏ki piwa luzem powinien zawieraç
rodzaj i asortyment piwa oraz ogólnà obj´toÊç pi-
wa,

3) przyj´cia przesy∏ki wyrobów winiarskich luzem po-
winien zawieraç rodzaj lub nazw´ wyrobu, wag´
netto, ci´˝ar w∏aÊciwy i obj´toÊç oraz zawartoÊç
lub st´˝enie alkoholu etylowego.

4. Przepisu ust. 1 nie stosuje si´ do podmiotów wy-
mienionych w § 46 ust. 1, z wyjàtkiem przyj´cia przesy-
∏ek spirytusu nieska˝onego.

§ 57. 1. Je˝eli w przyj´ciu przesy∏ki wyrobów luzem
nast´puje zw∏oka przekraczajàca 2 dni od daty otrzy-
mania przesy∏ki, przedstawiciel podmiotu odbierajàce-
go przesy∏k´ dokonuje w obecnoÊci pracownika szcze-
gólnego nadzoru podatkowego tymczasowego przyj´-
cia przesy∏ki przez ustalenie wagi brutto lub obj´toÊci
przesy∏ki i parametrów jakoÊciowych wyrobów luzem
we wszystkich naczyniach wchodzàcych w sk∏ad prze-
sy∏ki. Do tymczasowego przyj´cia przesy∏ki stosuje si´
odpowiednio § 56 ust. 2.

2. Po dokonaniu tymczasowego przyj´cia przesy∏ki
naczynia z wyrobami luzem powinny byç ponownie
urz´dowo zabezpieczone przez pracownika szczegól-
nego nadzoru podatkowego. Ostateczne przyj´cie
przesy∏ki odbywa si´ w obecnoÊci pracownika szcze-
gólnego nadzoru podatkowego.

§ 58. Je˝eli podmiot dokona∏ zg∏oszeƒ, o których
mowa w § 54 ust. 1 i § 56 ust. 1, a pracownik szczegól-
nego nadzoru podatkowego nie przyby∏ w terminie
1 dnia od wskazanej przez podmiot daty, zamierzonych
czynnoÊci podmiot dokonuje pod jego nieobecnoÊç,
sporzàdzajàc protokó∏, który przesy∏a do urz´du kon-
troli skarbowej nie póêniej ni˝ w terminie 3 dni od wy-
konania tych czynnoÊci.

§ 59. Przepisy § 54—58 stosuje si´ odpowiednio do
przesy∏ek wyrobów w opakowaniach jednostkowych
w przypadku ich przewozu przed powstaniem obo-
wiàzku w podatku akcyzowym.
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Rozdzia∏ 15

Przepisy koƒcowe

§ 60. Traci moc rozporzàdzenie Ministra Finansów
z dnia 27 paêdziernika 2000 r. w sprawie zakresu 
i zasad wykonywania szczególnego nadzoru podat-

kowego (Dz. U. Nr 97, poz. 1057 i z 2001 r. Nr 26,
poz. 286).

§ 61. Rozporzàdzenie wchodzi w ˝ycie po up∏ywie
30 dni od dnia og∏oszenia.

Minister Finansów: w z. W. Ciesielski 
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Za∏àczniki do rozporzàdzenia Ministra Finansów
z dnia 22 lipca 2002 r. (poz. 1147)
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*) Niepotrzebne skreÊliç.


