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ROZPORZÑDZENIE MINISTRA FINANSÓW1)

z dnia 1 marca 2004 r.

w sprawie szczegó∏owych warunków prowadzenia sk∏adów podatkowych

Na podstawie art. 30 ust. 5 ustawy z dnia 23 stycz-
nia 2004 r. o podatku akcyzowym (Dz. U. Nr 29,
poz. 257) zarzàdza si´, co nast´puje: 

§ 1. Rozporzàdzenie okreÊla szczegó∏owe warunki
dotyczàce:

1) prowadzenia sk∏adów podatkowych; 

2) miejsca, w którym wyroby akcyzowe zharmonizo-
wane, zwane dalej „wyrobami”, b´dà magazyno-
wane.

§ 2. 1. Miejsce magazynowania wyrobów w sk∏a-
dzie podatkowym powinno:

1) byç w∏aÊciwie dostosowane do bezpiecznego sk∏a-
dowania tych wyrobów;

2) spe∏niaç warunki gwarantujàce w szczególnoÊci
zapewnienie nienaruszalnoÊci i to˝samoÊci znaj-
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dujàcych si´ w nim wyrobów oraz warunki tech-
niczne zapewniajàce mo˝liwoÊç wykonywania
szczególnego nadzoru podatkowego na podstawie
przepisów dotyczàcych szczególnego nadzoru po-
datkowego;

3) byç odpowiednio oznaczone i oddzielone od pozo-
sta∏ej cz´Êci terenu lub pomieszczenia w szczegól-
noÊci za pomocà ogrodzenia lub innego trwa∏ego
oznaczenia.

2. W przypadku paliw silnikowych, olejów opa∏o-
wych lub gazu za miejsce magazynowania uznaje si´
zbiorniki naziemne i podziemne, podlegajàce prawnej
kontroli metrologicznej na podstawie odr´bnych prze-
pisów. 

3. Rurociàg dalekosi´˝ny przeznaczony do trans-
portu paliw silnikowych, olejów opa∏owych lub gazu,
wychodzàcy ze sk∏adu podatkowego, stanowi Êrodek
transportu. Przekazywanie paliw silnikowych, olejów
opa∏owych lub gazu rurociàgiem dalekosi´˝nym od-
bywa si´ w procedurze zawieszenia poboru akcyzy na
warunkach okreÊlonych w ustawie z dnia 23 stycznia
2004 r. o podatku akcyzowym.

4. W przypadku podmiotu prowadzàcego dzia∏al-
noÊç polegajàcà na produkcji i przetwarzaniu wyro-
bów, w miejscu magazynowania mogà znajdowaç si´
wy∏àcznie wyroby z jednego grupowania wyrobów
w uk∏adzie odpowiadajàcym zastosowanym w usta-
wie klasyfikacjom. 

5. W przypadku magazynów znajdujàcych si´ na
terenie sk∏adu podatkowego, gdy warunki tego sk∏adu
nie pozwalajà na wyodr´bnienie magazynu przezna-
czonego wy∏àcznie dla zharmonizowanych wyrobów
akcyzowych, naczelnik urz´du celnego mo˝e dopuÊciç
magazynowanie wyrobów bezpoÊrednio s∏u˝àcych do
produkcji finalnej, okreÊlonych w regulaminie funkcjo-
nowania sk∏adu podatkowego, pod warunkiem mo˝li-
woÊci ka˝dorazowej kontroli i weryfikacji co do iloÊci
i sposobu wykorzystania przechowywanych towarów. 

§ 3. Szczegó∏owe warunki dotyczàce sk∏adu podat-
kowego okreÊla regulamin funkcjonowania sk∏adu po-
datkowego, zawierajàcy: 

1) zasady funkcjonowania sk∏adu podatkowego;

2) rodzaj dzia∏alnoÊci gospodarczej prowadzonej
w sk∏adzie podatkowym;

3) wykaz wyposa˝enia sk∏adu podatkowego niezb´d-
nego do: 

a) prowadzenia dzia∏alnoÊci gospodarczej, 

b) sprawowania szczególnego nadzoru podatko-
wego,

c) wykonywania prac magazynowych oraz prze∏a-
dunkowych;

4) opis stosowanych zabezpieczeƒ technicznych;

5) opis urzàdzeƒ s∏u˝àcych do produkcji, przetwarza-
nia i magazynowania wyrobów oraz technologii
stosowanych w sk∏adzie podatkowym;

6) opis infrastruktury technicznej, sanitarnej i komu-
nikacyjnej;

7) wskazanie wyrobów bezpoÊrednio s∏u˝àcych do
produkcji finalnej, o których mowa w § 2 ust. 5.

§ 4. Szczegó∏owy zakres przygotowania oraz ozna-
czania pomieszczeƒ i urzàdzeƒ do produkcji, przetwa-
rzania wyrobów podlegajàcych szczególnemu nadzo-
rowi podatkowemu jest okreÊlony na podstawie prze-
pisów dotyczàcych szczególnego nadzoru podatkowe-
go.

§ 5. Szczegó∏owe warunki dotyczàce przyjmowa-
nia, magazynowania i wysy∏ania wyrobów akcyzo-
wych zharmonizowanych, obj´tych szczególnym nad-
zorem podatkowym, okreÊlajà przepisy, o których mo-
wa w § 4.

§ 6. 1. Prowadzàcy sk∏ad podatkowy ewidencjonu-
je wyroby znajdujàce si´ w sk∏adzie podatkowym
w sposób okreÊlony w przepisach wydanych na pod-
stawie art. 36 ust. 7 ustawy z dnia 23 stycznia 2004 r.
o podatku akcyzowym.

2. W przypadku magazynowania w sk∏adzie podat-
kowym wyrobów obj´tych procedurà zawieszenia po-
boru akcyzy i wyrobów z zap∏aconà akcyzà powinny
byç one magazynowane oddzielnie, w sposób umo˝li-
wiajàcy ich ka˝dorazowe wyodr´bnienie. W takich
przypadkach prowadzi si´ odr´bnà ewidencj´ i doku-
mentacj´.

3. Ewidencja i dokumentacja, o której mowa
w ust. 2, powinna byç prowadzona w sposób umo˝li-
wiajàcy identyfikacj´ czynnoÊci zwiàzanych z obrotem
wyrobami akcyzowymi zharmonizowanymi.

§ 7. Prowadzàcy sk∏ad podatkowy, w przypadku
wystàpienia braków iloÊciowych wyrobów akcyzo-
wych zharmonizowanych, informuje niezw∏ocznie, nie
póêniej ni˝ w ciàgu trzech dni od momentu ujawnienia
braków, w∏aÊciwego naczelnika urz´du celnego.

§ 8. 1. Powiadomienie o przerwaniu dzia∏alnoÊci
sk∏adu podatkowego na okres d∏u˝szy ni˝ trzy miesià-
ce powinno byç z∏o˝one przez prowadzàcego sk∏ad
podatkowy w formie pisemnej, co najmniej na 14 dni
przed planowanym terminem przerwania dzia∏alnoÊci. 

2. W powiadomieniu nale˝y okreÊliç przewidywa-
ny okres, na jaki zostaje przerwana dzia∏alnoÊç sk∏adu
podatkowego. 

§ 9. Prowadzàcy sk∏ad podatkowy jest obowiàzany
oznaczyç sk∏ad podatkowy przez umieszczenie tablicy
zawierajàcej wyrazy „Sk∏ad podatkowy” oraz imi´
i nazwisko lub nazw´ podmiotu prowadzàcego sk∏ad
podatkowy.

§ 10. Rozporzàdzenie wchodzi w ˝ycie z dniem
og∏oszenia.
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