
6. W przypadku prowadzenia ewidencji w formie
ksià˝kowej, karty ewidencji powinny byç przeszyte,
a strony kolejno ponumerowane i opatrzone stem-
plem prowadzàcego magazyn. Ostatnia strona ewi-
dencji powinna byç opisana i opatrzona piecz´cià
urz´du celnego. Ewidencj´ opisuje si´ przez wskaza-
nie liczby kart oraz z∏o˝enie podpisu naczelnika urz´du
celnego lub osob´ przez niego upowa˝nionà.

7. Ewidencja mo˝e byç prowadzona z zastosowa-
niem systemu elektronicznego przetwarzania danych,
pod warunkiem ˝e:

1) osoba prowadzàca magazyn posiada szczegó∏o-
wà, pisemnà instrukcj´ obs∏ugi programu kompu-
terowego wykorzystywanego do prowadzenia
ewidencji;

2) wykorzystywany program komputerowy zapew-
nia wglàd w treÊç dokonywanych zapisów i prze-
chowywanie danych w sposób chroniàcy je przed
zatarciem lub zniekszta∏ceniem, pozwala na dru-
kowanie zapisów w porzàdku chronologicznym
oraz uniemo˝liwia usuwanie dokonanych zapi-
sów.

8. Prowadzenie ewidencji z zastosowaniem syste-
mu elektronicznego przetwarzania danych wymaga
przechowywania kopii ewidencji zapisanej na noÊni-
kach informacji lub w formie wydruku.

9. W przypadku prowadzenia ewidencji z zastoso-
waniem systemu elektronicznego przetwarzania da-
nych, pierwsza strona instrukcji obs∏ugi programu
komputerowego, o której mowa w ust. 7 pkt 1, powin-
na byç opatrzona stemplem prowadzàcego magazyn,
a tak˝e piecz´cià urz´du celnego oraz podpisem na-
czelnika urz´du celnego lub osoby przez niego upo-
wa˝nionej. 

§ 9. Prowadzàcy magazyn jest obowiàzany powia-
domiç naczelnika urz´du celnego, który wyda∏ pozwo-
lenie na jego prowadzenie, o zamiarze zakoƒczenia
prowadzenia magazynu i zakoƒczyç dzia∏alnoÊç w try-
bie okreÊlonym w regulaminie prowadzenia magazy-
nu.

§ 10. Organ celny mo˝e cofnàç pozwolenie, o któ-
rym mowa w § 3, je˝eli prowadzàcy magazyn:

1) prowadzi dzia∏alnoÊç niezgodnie z przepisami pra-
wa celnego, pozwoleniem lub regulaminem pro-
wadzenia magazynu;

2) prowadzi dzia∏alnoÊç w rozmiarze nieuzasadniajà-
cym dalszego prowadzenia magazynu;

3) po uzyskaniu pozwolenia w terminie 3 miesi´cy
nie podjà∏ dzia∏alnoÊci lub jà przerwa∏ na czas
d∏u˝szy ni˝ 3 miesiàce, bez powiadomienia organu
celnego;

4) w istotny sposób naruszy∏ przepisy prawa.

§ 11. Organ celny cofa pozwolenie, je˝eli z wnio-
skiem o cofni´cie wyst´puje osoba, która uzyska∏a po-
zwolenie. 

§ 12. Rozporzàdzenie wchodzi w ˝ycie z dniem
1 maja 2004 r.2)

Minister Finansów: w z. E. Mucha
———————
2) Niniejsze rozporzàdzenie by∏o poprzedzone rozporzàdze-

niem Ministra Finansów z dnia 7 paêdziernika 1999 r.
w sprawie trybu i warunków czasowego sk∏adowania to-
warów oraz tworzenia i prowadzenia magazynów celnych
(Dz. U. Nr 87, poz. 971, z 2001 r. Nr 19, poz. 233 oraz
z 2002 r. Nr 43, poz. 382), które traci moc z dniem wejÊcia
w ˝ycie ustawy z dnia 19 marca 2004 r. — Prawo celne
(Dz. U. Nr 68, poz. 622).
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ROZPORZÑDZENIE MINISTRA FINANSÓW1)

z dnia 23 kwietnia 2004 r.

w sprawie warunków dotyczàcych miejsc, w których b´dà odbierane wyroby akcyzowe zharmonizowane,
zabezpieczenia akcyzowego sk∏adanego przez zarejestrowanego i niezarejestrowanego handlowca

oraz sposobu prowadzenia ewidencji przez zarejestrowanego handlowca

Na podstawie art. 39 ust. 7 i art. 42 ust. 6 ustawy
z dnia 23 stycznia 2004 r. o podatku akcyzowym (Dz. U.
Nr 29, poz. 257 i Nr 68, poz. 623) zarzàdza si´, co na-
st´puje:

§ 1. Rozporzàdzenie okreÊla:

1) warunki dotyczàce miejsca, w którym b´dà odbie-
rane i przechowywane wyroby akcyzowe zharmo-
nizowane nabyte przez zarejestrowanego han-
dlowca;

2) sposób prowadzenia przez zarejestrowanego han-
dlowca ewidencji nabytych wyrobów akcyzowych
zharmonizowanych;

———————
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
Finansów (Dz. U. Nr 32, poz. 301, Nr 43, poz. 378 i Nr 93,
poz. 834).



3) poziom minimalnej kwoty zabezpieczenia akcyzowe-
go sk∏adanego przez zarejestrowanego handlowca;

4) warunki dotyczàce miejsca, w którym b´dà odbie-
rane wyroby akcyzowe zharmonizowane nabyte
przez niezarejestrowanego handlowca;

5) minimalnà kwot´ jednorazowego zabezpieczenia
sk∏adanego przez niezarejestrowanego handlowca.

§ 2. 1. Wyroby akcyzowe zharmonizowane nabyte
przez zarejestrowanego handlowca, zgodnie z wyda-
nym zezwoleniem, o którym mowa w art. 37 ust. 1
ustawy z dnia 23 stycznia 2004 r. o podatku akcyzo-
wym, zwanej dalej „ustawà”, sà niezw∏ocznie wpro-
wadzane do miejsca okreÊlonego w zezwoleniu.

2. Miejsce odbierania i przechowywania wyrobów
akcyzowych zharmonizowanych nabywanych przez
zarejestrowanego handlowca powinno:

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

2) spe∏niaç warunki gwarantujàce w szczególnoÊci
zapewnienie nienaruszalnoÊci znajdujàcych si´
w nim wyrobów oraz warunki techniczne zapew-
niajàce mo˝liwoÊç wykonywania szczególnego
nadzoru podatkowego na podstawie przepisów
dotyczàcych szczególnego nadzoru podatkowego;

3) byç odpowiednio oznaczone i oddzielone od pozo-
sta∏ej cz´Êci pomieszczenia w szczególnoÊci przy
pomocy trwa∏ego oznaczenia.

3. Szczegó∏owe warunki dotyczàce przyjmowania
wyrobów akcyzowych zharmonizowanych, obj´tych
szczególnym nadzorem podatkowym, okreÊlajà prze-
pisy dotyczàce szczególnego nadzoru podatkowego.

§ 3. 1. Dla zabezpieczenia nale˝noÊci z tytu∏u naby-
cia wyrobów akcyzowych zharmonizowanych przez za-
rejestrowanego handlowca, ustala si´ minimalnà kwo-
t´ zabezpieczenia akcyzowego w wysokoÊci Êredniego
miesi´cznego zobowiàzania z tytu∏u podatku akcyzo-
wego wyliczonego na podstawie danych z roku po-
przedzajàcego dany rok dzia∏alnoÊci tego handlowca.

2. W przypadku podmiotów rozpoczynajàcych
dzia∏alnoÊç w dniu z∏o˝enia wniosku, wysokoÊç sk∏a-
danego zabezpieczenia akcyzowego jest ustalana
w wysokoÊci równej przewidywanej miesi´cznej wy-
sokoÊci zobowiàzania podatkowego.

§ 4. 1. Zarejestrowany handlowiec odnotowuje na-
bycie wyrobów akcyzowych zharmonizowanych
w ewidencji nabytych wyrobów zharmonizowanych,
zwanej dalej „ewidencjà”, prowadzonej na podstawie
art. 39 ust. 5 pkt 2 ustawy, natychmiast po wprowadze-
niu wyrobów do miejsca okreÊlonego w zezwoleniu.

2. Ewidencja mo˝e byç prowadzona:

1) w formie ksià˝kowej;

2) z zastosowaniem technik elektronicznego przetwa-
rzania danych.

3. Ewidencja jest prowadzona w sposób ciàg∏y
i umo˝liwiajàcy identyfikacj´ obrotu wyrobami akcy-
zowymi zharmonizowanymi.

4. Ostatniego dnia ka˝dego miesiàca podmiot pro-
wadzàcy ewidencj´ dokonuje miesi´cznego podsu-
mowania.

§ 5. Ewidencja zawiera:

1) nazwy wyrobów wed∏ug kodów Scalonej Nomen-
klatury (CN) i Polskiej Klasyfikacji Wyrobów i Us∏ug
(PKWiU);

2) iloÊci wyrobów akcyzowych zharmonizowanych
w jednostkach miary;

3) dat´ przyj´cia wyrobów akcyzowych zharmonizowa-
nych do miejsca, w którym b´dà odbierane i prze-
chowywane wyroby akcyzowe zharmonizowane;

4) dane identyfikacyjne dostawcy; w przypadku wy-
robów importowanych równie˝ dane identyfika-
cyjne osoby sk∏adajàcej deklaracj´ celnà;

5) dane, które sà wymienione w administracyjnym
dokumencie towarzyszàcym;

6) wartoÊç podatku akcyzowego naliczonego;

7) dat´ zap∏aty podatku akcyzowego;

8) dane identyfikacyjne odbiorcy.

§ 6. 1. W przypadku prowadzenia ewidencji w for-
mie, o której mowa w § 4 ust. 2 pkt 1, przed rozpocz´-
ciem jej wype∏niania karty ewidencji powinny byç
przeszyte, a strony ponumerowane i opatrzone stem-
plem zarejestrowanego handlowca. W∏aÊciwy naczel-
nik urz´du celnego opatruje przeszycie plombà, a na
ostatniej stronie ewidencji wpisuje liczb´ jej stron.

2. Wpisów do ewidencji nale˝y dokonywaç w spo-
sób trwa∏y i wyraêny. Zmiany i poprawki w ewidencji
dokonuje si´ w taki sposób, aby przekreÊlony tekst
pierwotny pozosta∏ czytelny, a ka˝dà zmian´ lub po-
prawk´ nale˝y potwierdziç podpisem osoby dokonujà-
cej zmiany lub poprawki z podaniem daty ich wprowa-
dzenia.

§ 7. 1. W przypadku prowadzenia przez zarejestro-
wanego handlowca ewidencji z zastosowaniem tech-
nik elektronicznego przetwarzania danych, stosowany
program komputerowy powinien zapewniaç wglàd
w treÊç dokonywanych zapisów i przechowywanie da-
nych w sposób chroniàcy je przed zatarciem lub znie-
kszta∏ceniem, uniemo˝liwiajàc usuwanie dokonanych
zapisów i pozwalajàc na drukowanie zapisów w po-
rzàdku chronologicznym.

2. Zarejestrowany handlowiec powinien posiadaç
szczegó∏owà pisemnà instrukcj´ obs∏ugi programu
komputerowego wykorzystywanego do prowadzenia
ewidencji.

3. Prowadzàcy ewidencj´ z zastosowaniem technik
elektronicznego przetwarzania danych jest obowiàza-
ny do przechowywania kopii ewidencji zapisanej na
noÊnikach informacji lub w formie wydruku.
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§ 8. Miejsce odbierania wyrobów akcyzowych
zharmonizowanych nabytych przez niezarejestrowa-
nego handlowca powinno spe∏niaç warunki, o których
mowa w § 2 ust. 2 pkt 1 i 2.

§ 9. 1. Dla zabezpieczenia nale˝noÊci z tytu∏u naby-
cia wyrobów akcyzowych zharmonizowanych przez
niezarejestrowanego handlowca ustala si´ kwot´ za-
bezpieczenia w wysokoÊci zobowiàzania podatkowego,
wynikajàcego ze zg∏oszenia o planowanym nabyciu

wewnàtrzwspólnotowym, o którym mowa w art. 42
ust. 4 pkt 1 ustawy.

2. Minimalna kwota jednorazowego zabezpiecze-
nia sk∏adanego przez niezarejestrowanego handlowca
wynosi 45 euro.

§ 10. Rozporzàdzenie wchodzi w ˝ycie z dniem
1 maja 2004 r.

Minister Finansów: w z. E. Suchocka-Roguska
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ROZPORZÑDZENIE MINISTRA FINANSÓW1)

z dnia 23 kwietnia 2004 r.

w sprawie procedury zawieszenia poboru akcyzy i jej dokumentowania

Na podstawie art. 26 ust. 4 i art. 28 ust. 2 ustawy
z dnia 23 stycznia 2004 r. o podatku akcyzowym (Dz. U.
Nr 29, poz. 257 i Nr 68, poz. 623) zarzàdza si´, co na-
st´puje:

Rozdzia∏ 1

Przepisy ogólne

§ 1. Rozporzàdzenie okreÊla:

1) importowane wyroby akcyzowe zharmonizowane
obj´te procedurà zawieszenia poboru akcyzy na
podstawie art. 26 ust. 3 pkt 2 ustawy z dnia
23 stycznia 2004 r. o podatku akcyzowym, zwanej
dalej „ustawà”, oraz szczegó∏owy sposób stoso-
wania i dokumentowania procedury zawieszenia
poboru akcyzy;

2) inne, ni˝ okreÊlone w art. 28 ust. 1 ustawy, przy-
padki, w których nast´puje zakoƒczenie procedury
zawieszenia poboru akcyzy, sposób dokumento-
wania i terminy uzyskania potwierdzenia odbioru
wyrobów akcyzowych zharmonizowanych oraz
szczegó∏owe warunki i tryb zwrotu akcyzy w przy-
padku otrzymania potwierdzenia odbioru po up∏y-
wie wyznaczonego terminu.

Rozdzia∏ 2

Szczegó∏owy sposób stosowania i dokumentowania
procedury zawieszenia poboru akcyzy

przy przemieszczeniu wyrobów akcyzowych
na terytorium kraju i mi´dzy paƒstwami
cz∏onkowskimi Wspólnoty Europejskiej

§ 2. Nie stosuje si´ procedury zawieszenia poboru
akcyzy w przypadku produkcji lub przetwarzania wy-

robów akcyzowych zharmonizowanych z wykorzysta-
niem wyrobów akcyzowych zharmonizowanych, od
których zosta∏a zap∏acona akcyza, je˝eli kwota nale˝-
nej akcyzy jest równa lub ni˝sza od kwoty uprzednio
zap∏aconej akcyzy.

§ 3. 1. Przemieszczanie wyrobów akcyzowych zhar-
monizowanych w procedurze zawieszenia poboru ak-
cyzy, niezale˝nie od zastosowanych Êrodków transpor-
tu, odbywa si´ na podstawie administracyjnego doku-
mentu towarzyszàcego, o którym mowa w przepisach
dotyczàcych dokumentacji zwiàzanej z przemieszcza-
niem wyrobów akcyzowych zharmonizowanych.

2. W przypadku przemieszczania wyrobów akcyzo-
wych zharmonizowanych w procedurze zawieszenia
poboru akcyzy na terytorium kraju, w administracyj-
nym dokumencie towarzyszàcym nie wype∏nia si´ ru-
bryk 12—14.

3. Przemieszczanie w procedurze zawieszenia po-
boru akcyzy wyrobów akcyzowych zharmonizowa-
nych, zwolnionych od akcyzy ze wzgl´du na ich prze-
znaczenie, odbywa si´ na podstawie administracyjne-
go dokumentu towarzyszàcego.

4. W przypadku przemieszczania wyrobów akcyzo-
wych zharmonizowanych, o których mowa w poz. 1—3,
12, 26 i 27 za∏àcznika nr 2 do ustawy, zwolnionych od ak-
cyzy lub obj´tych stawkà zerowà, nie stosuje si´ przepi-
sów, o których mowa w ust. 1.

§ 4. W przypadku wyrobów akcyzowych zharmoni-
zowanych zwolnionych od akcyzy ze wzgl´du na ich
przeznaczenie, procedura zawieszenia poboru akcyzy
mo˝e byç zastosowana jedynie po przedstawieniu
prowadzàcemu sk∏ad podatkowy zamówienia po-
twierdzonego przez w∏aÊciwego naczelnika urz´du
celnego lub oÊwiadczenia o przeznaczeniu wyrobów,
stwierdzajàcego cel zu˝ycia wyrobów, o którym mowa
w przepisach dotyczàcych zwolnieƒ od akcyzy.

§ 5. 1. Procedura zawieszenia poboru akcyzy mo˝e
byç równie˝ zastosowana, po uzyskaniu zgody w∏aÊci-

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

finanse publiczne, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 2 rozporzàdze-
nia Prezesa Rady Ministrów z dnia 29 marca 2002 r. w spra-
wie szczegó∏owego zakresu dzia∏ania Ministra Finansów
(Dz. U. Nr 32, poz. 301, Nr 43, poz. 378 i Nr 93, poz. 834).


