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ROZPORZÑDZENIE MINISTRA FINANSÓW1)

z dnia 15 grudnia 2006 r.

zmieniajàce rozporzàdzenie w sprawie wykonywania szczególnego nadzoru podatkowego

Na podstawie art. 6g ustawy z dnia 24 lipca 1999 r.
o S∏u˝bie Celnej (Dz. U. z 2004 r. Nr 156, poz. 1641,
z póên. zm.2)) zarzàdza si´, co nast´puje:

§ 1. W rozporzàdzeniu Ministra Finansów z dnia
7 kwietnia 2004 r. w sprawie wykonywania szczegól-
nego nadzoru podatkowego (Dz. U. Nr 65, poz. 598,
z 2005 r. Nr 96, poz. 811 i Nr 254, poz. 2136 oraz
z 2006 r. Nr 72, poz. 498) wprowadza si´ nast´pujàce
zmiany:

1) tytu∏ rozdzia∏u 3 otrzymuje brzmienie:

„Wykonywanie szczególnego nadzoru podatko-
wego w stosunku do alkoholu etylowego, w tym
bioetanolu, oraz napojów spirytusowych”;

2) rozdzia∏y 11 i 12 otrzymujà brzmienie:

„Rozdzia∏ 11

Wykonywanie szczególnego nadzoru 
podatkowego w stosunku do estrów, 

dimetyloeteru, w´glowodorów syntetycznych
oraz czystego oleju roÊlinnego

§ 43. 1. Podmioty wytwarzajàce estry metylowe
kwasów t∏uszczowych, estry etylowe kwa-

sów t∏uszczowych, dimetyloeter, w´glo-
wodory syntetyczne lub mieszanki w´glo-
wodorów syntetycznych, wytwarzane
z biomasy, oraz podmioty dokonujàce ich
przerobu lub zu˝ycia, w zwiàzku z § 6 ust. 2,
mogà byç obj´te sta∏ym nadzorem.

2. Podmiot wytwarzajàcy wyroby, o których
mowa w ust. 1, jest obowiàzany przes∏aç
w∏aÊciwemu naczelnikowi urz´du celnego
co najmniej na 3 dni przed zamierzonym
rozpocz´ciem procesu wytwarzania,
a w przypadku sprawowania sta∏ego nad-
zoru — komórce tego nadzoru na dzieƒ
przed jego rozpocz´ciem, zg∏oszenie pro-
cesu wytwarzania.

3. Zmiany w zg∏oszeniu, o którym mowa
w ust. 2, podmiot odnotowuje w zg∏osze-
niu lub odpisie zg∏oszenia i niezw∏ocznie
zg∏asza w∏aÊciwemu naczelnikowi urz´du
celnego lub komórce sta∏ego nadzoru.

4. Zg∏oszenie, o którym mowa w ust. 2, po-
winno zawieraç nast´pujàce dane:

1) okreÊlenie rodzaju wyrobów, które majà
byç produkowane;

2) dat´ i godzin´ rozpocz´cia procesu wy-
twarzania wyrobów oraz ich przekaza-
nia do magazynu;

3) iloÊç i rodzaj surowców, które majà byç
u˝yte do produkcji wyrobów;

4) przewidywanà iloÊç wyprodukowanych
wyrobów oraz sposób ustalenia ich ilo-
Êci.

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

— finanse publiczne, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 2 rozpo-
rzàdzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 lipca 2006 r.
w sprawie szczegó∏owego zakresu dzia∏ania Ministra 
Finansów (Dz. U. Nr 131, poz. 908 i Nr 169, poz. 1204).

2) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zosta∏y
og∏oszone w Dz. U. z 2004 r. Nr 273, poz. 2703, z 2005 r.
Nr 167, poz. 1399 oraz z 2006 r. Nr 104, poz. 708, Nr 170,
poz. 1218 i Nr 218, poz. 1592.
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5. CzynnoÊci w zakresie procesu wytwarza-
nia wyrobów, o których mowa w ust. 1,
a tak˝e przekazywania ich do magazynu
odnotowuje si´ w prowadzonej przez pod-
miot dokumentacji produkcyjnej i maga-
zynowej.

§ 44. 1. Podmiot dokonujàcy przerobu lub zu˝ycia
wyrobów, o których mowa w § 43 ust. 1,
jest obowiàzany przes∏aç w∏aÊciwemu na-
czelnikowi urz´du celnego co najmniej na
3 dni przed zamierzonym przerobem lub
zu˝yciem tych wyrobów, a w przypadku
sprawowania sta∏ego nadzoru — komórce
tego nadzoru na dzieƒ przed ich przero-
bem lub zu˝yciem, pisemne zg∏oszenie,
podajàc, jaki rodzaj wyrobów, w jakiej ilo-
Êci, do jakich celów i wed∏ug jakich norm
— o ile te normy zosta∏y ustalone — ma
byç przerabiany lub zu˝ywany.

2. Podmiot dokonujàcy przerobu lub zu˝y-
cia czystego oleju roÊlinnego do produk-
cji paliw ciek∏ych lub biopaliw ciek∏ych,
okreÊlonych w odr´bnych przepisach,
jest obowiàzany przes∏aç w∏aÊciwemu
naczelnikowi urz´du celnego co najmniej
na 3 dni przed zamierzonym przerobem
lub zu˝yciem tego wyrobu, a w przypad-
ku sprawowania sta∏ego nadzoru — ko-
mórce tego nadzoru na dzieƒ przed jego
przerobem lub zu˝yciem, pisemne zg∏o-
szenie, podajàc, jaki rodzaj oleju roÊlin-
nego, w jakiej iloÊci, do jakich celów i we-
d∏ug jakich norm — o ile te normy zosta-
∏y ustalone — ma byç przerabiany lub zu-
˝ywany.

3. W przypadku przerobu lub zu˝ycia czyste-
go oleju roÊlinnego lub wyrobów, o któ-
rych mowa w § 43 ust. 1, do produkcji pa-
liw ciek∏ych lub biopaliw ciek∏ych przepisy
rozdzia∏u 7 stosuje si´ odpowiednio.

Rozdzia∏ 12

Wykonywanie szczególnego nadzoru 
podatkowego w stosunku do bioetanolu 
zawartego w eterze etylo-tert-butylowym 

lub eterze etylo-tert-amylowym, biometanolu,
w tym biometanolu zawartego w eterze 

metylo-tert-butylowym lub eterze 
metylo-tert-amylowym

§ 45. 1. Podmioty wytwarzajàce eter etylo-tert-bu-
tylowy lub eter etylo-tert-amylowy lub
biometanol, w tym biometanol zawarty
w eterze metylo-tert-butylowym lub eterze
metylo-tert-amylowym, wytwarzane z bio-
masy, oraz podmioty dokonujàce ich prze-
robu lub zu˝ycia, w zwiàzku z § 6 ust. 2,
mogà byç obj´te sta∏ym nadzorem.

2. Podmiot wytwarzajàcy wyroby, o których
mowa w ust. 1, jest obowiàzany przes∏aç

w∏aÊciwemu naczelnikowi urz´du celnego
co najmniej na 3 dni przed zamierzonym
rozpocz´ciem procesu wytwarzania,
a w przypadku sprawowania sta∏ego nad-
zoru — komórce tego nadzoru na dzieƒ
przed jego rozpocz´ciem, zg∏oszenie pro-
cesu wytwarzania.

3. Zmiany w zg∏oszeniu, o którym mowa
w ust. 2, podmiot odnotowuje w zg∏osze-
niu lub odpisie zg∏oszenia i niezw∏ocznie
zg∏asza w∏aÊciwemu naczelnikowi urz´du
celnego lub komórce sta∏ego nadzoru.

4. Zg∏oszenie, o którym mowa w ust. 2, po-
winno zawieraç nast´pujàce dane:

1) okreÊlenie rodzaju wyrobów, które majà
byç produkowane;

2) dat´ i godzin´ rozpocz´cia procesu wy-
twarzania wyrobów oraz przekazania do
magazynu;

3) iloÊç i rodzaj surowców, które majà byç
u˝yte do produkcji wyrobów;

4) przewidywanà iloÊç wyprodukowanych
wyrobów oraz sposób ustalenia ich ilo-
Êci.

5. CzynnoÊci w zakresie procesu wytwarza-
nia wyrobów, o których mowa w ust. 1,
a tak˝e przekazywania ich do magazynu
odnotowuje si´ w prowadzonej przez pod-
miot dokumentacji produkcyjnej i magazy-
nowej.

§ 46. 1. Podmiot dokonujàcy przerobu lub zu˝ycia
wyrobów, o których mowa w § 45 ust. 1,
jest obowiàzany przes∏aç w∏aÊciwemu na-
czelnikowi urz´du celnego co najmniej na
3 dni przed zamierzonym przerobem lub
zu˝yciem tych wyrobów, a w przypadku
sprawowania sta∏ego nadzoru — komórce
tego nadzoru na dzieƒ przed ich przero-
bem lub zu˝yciem, pisemne zg∏oszenie,
podajàc, jaki rodzaj wyrobu, w jakiej iloÊci,
do jakich celów i wed∏ug jakich norm —
o ile te normy zosta∏y ustalone — ma byç
u˝ywany.

2. W przypadku zu˝ycia eteru etylo-tert-buty-
lowego lub eteru etylo-tert-amylowego do
produkcji paliw ciek∏ych lub biopaliw cie-
k∏ych, okreÊlonych w odr´bnych przepi-
sach, iloÊç zu˝ytego eteru nale˝y podaç
równie˝ w przeliczeniu na bioetanol za-
warty w eterze etylo-tert-butylowym lub
eterze etylo-tert-amylowym.

3. W przypadku zu˝ycia eteru metylo-tert-bu-
tylowego lub eteru metylo-tert-amylowe-
go do produkcji paliw ciek∏ych lub biopa-
liw ciek∏ych, okreÊlonych w odr´bnych



przepisach, iloÊç zu˝ytego eteru nale˝y po-
daç równie˝ w przeliczeniu na biometanol
zawarty w eterze metylo-tert-butylowym
lub eterze metylo-tert-amylowym.

4. W przypadku przerobu lub zu˝ycia wyro-
bów, o których mowa w § 45 ust. 1, do pro-
dukcji paliw ciek∏ych lub biopaliw ciek∏ych
przepisy rozdzia∏u 7 stosuje si´ odpowied-
nio.”;

3) § 63 otrzymuje brzmienie:

„§ 63. 1. W przypadku przesy∏ki estrów metylo-
wych kwasów t∏uszczowych, estrów ety-
lowych kwasów t∏uszczowych, eteru ety-
lo-tert-butylowego lub eteru etylo-tert-
-amylowego, biometanolu, w tym bio-
metanolu zawartego w eterze metylo-
-tert-butylowym lub eterze metylo-tert-
-amylowym, dimetyloeteru, w´glowo-
dorów syntetycznych lub mieszanin w´-
glowodorów syntetycznych, wytwarza-
nych z biomasy, przepisy § 60 ust. 1, 
3—4 i 7—8 oraz § 61 stosuje si´ odpo-
wiednio.

2. Dokument przewozu w przypadku prze-
sy∏ki:

1) estrów metylowych kwasów t∏uszczo-
wych lub estrów etylowych kwasów
t∏uszczowych powinien okreÊlaç rodzaj
wyrobu, ci´˝ar w∏aÊciwy, procentowà
zawartoÊç estrów w wyrobie, iloÊç es-
trów oraz rodzaje i iloÊci naczyƒ s∏u˝à-
cych do transportu;

2) eteru etylo-tert-butylowego, eteru ety-
lo-tert-amylowego, eteru metylo-tert-
-butylowego, eteru metylo-tert-amylo-
wego lub dimetyloeteru powinien
okreÊlaç rodzaj wyrobu, ci´˝ar w∏aÊci-
wy, procentowà zawartoÊç eteru w wy-
robie, iloÊç eteru oraz rodzaje i iloÊci
naczyƒ s∏u˝àcych do transportu;

3) biometanolu, w´glowodorów synte-
tycznych lub mieszanin w´glowodo-
rów syntetycznych powinien okreÊlaç
rodzaj wyrobu, ci´˝ar w∏aÊciwy, iloÊç
wyrobu oraz rodzaje i iloÊci naczyƒ
s∏u˝àcych do ich transportu.”;

4) § 65 otrzymuje brzmienie:

§ 65. 1. Podmiot odbierajàcy przesy∏k´ estrów me-
tylowych kwasów t∏uszczowych, estrów
etylowych kwasów t∏uszczowych, eteru
etylo-tert-butylowego lub eteru etylo-tert-
-amylowego, biometanolu, w tym biome-
tanolu zawartego w eterze metylo-tert-bu-
tylowym lub eterze metylo-tert-amylo-
wym, dimetyloeteru, w´glowodorów syn-
tetycznych lub mieszanin w´glowodorów

syntetycznych, wytwarzanych z biomasy,
jest obowiàzany najpóêniej na dzieƒ przed
planowanym otrzymaniem przesy∏ki za-
wiadomiç o tym w∏aÊciwego naczelnika
urz´du celnego, a w przypadku sprawowa-
nia sta∏ego nadzoru — komórk´ tego nad-
zoru.

2. Przyj´cie przesy∏ki wyrobów, o których
mowa w ust. 1, nie wymaga obecnoÊci
pracownika szczególnego nadzoru podat-
kowego.

3. Z czynnoÊci przyj´cia przesy∏ki, o której
mowa w ust. 1, sporzàdza si´ dokument
sprawdzenia i przyj´cia przesy∏ki z co naj-
mniej dwiema kopiami, z których pierwszà
podmiot niezw∏ocznie przesy∏a naczelni-
kowi urz´du celnego w∏aÊciwemu miej-
scowo dla odbiorcy przesy∏ki lub komórce
sta∏ego nadzoru, je˝eli jest on sprawowa-
ny u odbiorcy przesy∏ki.

4. Drugà kopi´ dokumentu sprawdzenia
i przyj´cia przesy∏ki podmiot przesy∏a nie
póêniej ni˝ w terminie 3 dni naczelnikowi
urz´du celnego w∏aÊciwemu miejscowo
dla nadawcy przesy∏ki lub komórce sta∏e-
go nadzoru, je˝eli jest on sprawowany
u nadawcy przesy∏ki.

5. Dokument sprawdzenia i przyj´cia prze-
sy∏ki, o którym mowa w ust. 3, w przypad-
ku przyj´cia przesy∏ki:

1) estrów metylowych kwasów t∏uszczo-
wych lub estrów etylowych kwasów
t∏uszczowych powinien okreÊlaç rodzaj
wyrobu, ci´˝ar w∏aÊciwy, procentowà
zawartoÊç estrów w wyrobie, iloÊç es-
trów oraz rodzaje i iloÊci naczyƒ s∏u˝à-
cych do transportu;

2) eteru etylo-tert-butylowego, eteru etylo-
-tert-amylowego, eteru metylo-tert-bu-
tylowego, eteru metylo-tert-amylowego
lub dimetyloeteru powinien okreÊlaç ro-
dzaj wyrobu, ci´˝ar w∏aÊciwy, procento-
wà zawartoÊç eteru w wyrobie, iloÊç
eteru oraz rodzaje i iloÊci naczyƒ s∏u˝à-
cych do transportu;

3) biometanolu, w´glowodorów synte-
tycznych lub mieszanin w´glowodorów
syntetycznych powinien okreÊlaç rodzaj
wyrobu, ci´˝ar w∏aÊciwy, iloÊç wyrobu
oraz rodzaje i iloÊci naczyƒ s∏u˝àcych do
ich transportu.”.

§ 2. Rozporzàdzenie wchodzi w ˝ycie z dniem
1 stycznia 2007 r.

Minister Finansów: w z. P. BanaÊ
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