
c) urz´dach wojewódzkich oraz urz´dach stano-
wiàcych aparat pomocniczy terenowych orga-
nów niezespolonej administracji rzàdowej,

d) komendach, inspektoratach i innych jednost-
kach organizacyjnych stanowiàcych aparat po-
mocniczy kierowników zespolonych s∏u˝b, in-
spekcji i stra˝y wojewódzkich oraz powiato-
wych, chyba ˝e odr´bne przepisy stanowià ina-
czej,

e) urz´dach gmin, starostwach powiatowych
i urz´dach marsza∏kowskich,

f) jednostkach organizacyjnych podleg∏ych albo
nadzorowanych przez Prezesa Rady Ministrów,
ministrów, przewodniczàcych komitetów, którzy
wchodzà w sk∏ad Rady Ministrów, centralne or-
gany administracji rzàdowej, wojewodów, or-
gany niezespolonej administracji rzàdowej, kie-
rowników zespolonych s∏u˝b, inspekcji i stra˝y
wojewódzkich oraz powiatowych, a tak˝e orga-
ny samorzàdu terytorialnego,

g) jednostkach organizacyjnych, dla których organ
administracji rzàdowej lub organ samorzàdu te-
rytorialnego jest organem za∏o˝ycielskim; 

2) w innych ni˝ wymienione w pkt 1 instytucjach —
stanowiska b´dàce samodzielnymi stanowiskami
pracy do spraw obronnych oraz inne stanowiska
pracy zwiàzane z dzia∏alnoÊcià na rzecz obronno-
Êci, w tym równie˝ stanowiska:

a) specjalistów do spraw lotniskowych i kierowa-
nia ruchem lotniczym — w jednostkach organi-
zacyjnych lotnictwa cywilnego,

b) w wojewódzkich, powiatowych i gminnych ko-
mórkach do spraw zarzàdzania kryzysowego,

c) w publicznych zak∏adach opieki zdrowotnej —
zwiàzane z utrzymaniem rezerw artyku∏ów sani-

tarnych i dzia∏alnoÊcià na rzecz obronnoÊci kra-
ju,

d) w sàdach powszechnych, prokuraturze i S∏u˝bie
Wi´ziennej,

e) u przedsi´biorców realizujàcych zadania obron-
ne, na∏o˝one na nich na zasadach okreÊlonych
w odr´bnych przepisach;

3) w jednostkach organizacyjnych podporzàdkowa-
nych Ministrowi Obrony Narodowej lub przez nie-
go nadzorowanych, w przedsi´biorstwach paƒ-
stwowych, dla których jest on organem za∏o˝yciel-
skim, oraz w komórkach organizacyjnych Mini-
sterstwa Obrony Narodowej, z wyjàtkiem stano-
wisk pomocniczych, robotniczych i obs∏ugi.

§ 3. 1. Szefowie wojewódzkich sztabów wojsko-
wych w celu zagwarantowania zatrudnienia by∏ym
˝o∏nierzom zawodowym, o których mowa w § 1, pro-
wadzà wykazy stanowisk pracy zwiàzanych z obronno-
Êcià kraju, na podstawie informacji otrzymanych od
instytucji, o których mowa w § 2 ust. 2.

2. W informacji powinny byç zawarte dane doty-
czàce charakteru stanowiska, wymagaƒ w stosunku
do kandydata — by∏ego ˝o∏nierza zawodowego —
w zakresie jego wykszta∏cenia, doÊwiadczenia wojsko-
wego i wiedzy specjalistycznej, a tak˝e procedury ob-
sady tego stanowiska. 

§ 4. Rozporzàdzenie wchodzi w ˝ycie z dniem 1 lip-
ca 2004 r.2)

Prezes Rady Ministrów: L. Miller
———————
2) Niniejsze rozporzàdzenie by∏o poprzedzone rozporzàdze-

niem Prezesa Rady Ministrów z dnia 26 wrzeÊnia 1997 r.
w sprawie okreÊlenia stanowisk pracy zwiàzanych
z obronnoÊcià kraju (Dz. U. Nr 124, poz. 787), które traci
moc z dniem wejÊcia w ˝ycie niniejszego rozporzàdzenia.
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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-

———————
1) Minister Finansów kieruje dzia∏em administracji rzàdowej

— finanse publiczne, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 2 rozpo-
rzàdzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 29 marca 2002 r.
w sprawie szczegó∏owego zakresu dzia∏ania Ministra Fi-
nansów (Dz. U. Nr 32, poz. 301, Nr 43, poz. 378 i Nr 93,
poz. 834).



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.

Minister Finansów: w z. W. Ciesielski 
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