
Na podstawie art. 31 ust. 3 oraz art. 61 ust. 3 usta-
wy z dnia 23 stycznia 2004 r. o podatku akcyzowym
(Dz. U. Nr 29, poz. 257 i Nr 68, poz. 623, z 2005 r.
Nr 160, poz. 1341 oraz z 2006 r. Nr 169, poz. 1199) za-
rzàdza si´, co nast´puje:

§ 1. W rozporzàdzeniu Ministra Finansów z dnia
1 marca 2004 r. w sprawie zezwoleƒ na prowadzenie
sk∏adu podatkowego, dzia∏alnoÊci jako zarejestrowany
handlowiec oraz niezarejestrowany handlowiec, a tak-
˝e na wykonywanie czynnoÊci w charakterze przedsta-
wiciela podatkowego (Dz. U. Nr 35, poz. 312 i Nr 167,
poz. 1749 oraz z 2005 r. Nr 36, poz. 321 i Nr 132,
poz. 1115) wprowadza si´ nast´pujàce zmiany:

1) w § 2:

a) po ust. 3 dodaje si´ ust. 3a w brzmieniu:

„3a. Wzór wniosku o wydanie zezwolenia na
prowadzenie sk∏adu podatkowego rolniko-
wi wytwarzajàcemu na w∏asny u˝ytek ester
lub czysty olej roÊlinny okreÊla za∏àcznik
nr 3 do rozporzàdzenia.”,

b) ust. 4 otrzymuje brzmienie:

„4. Dokumenty, o których mowa w ust. 1, po-
winny byç do∏àczone w oryginale lub uwie-
rzytelnionej kopii oraz zawieraç dane aktual-
ne w dniu sk∏adania wniosku o wydanie ze-
zwolenia. Dokument, o którym mowa w § 3
ust. 1 pkt 6 lit. a, nie mo˝e byç sporzàdzony
wczeÊniej ni˝ 1 miesiàc przed dniem z∏o˝e-
nia wniosku, natomiast dokumenty, o któ-
rych mowa w § 3 ust. 1 pkt 6 lit. b oraz
§ 3a ust. 1 pkt 1, nie mogà byç sporzàdzone
wczeÊniej ni˝ 3 miesiàce przed dniem z∏o˝e-
nia wniosku.”;

2) w § 3 w ust. 1 zdanie wst´pne otrzymuje brzmie-
nie: 

„Do wniosku o wydanie zezwolenia na prowadze-
nie sk∏adu podatkowego, z zastrze˝eniem § 3a, na-
le˝y do∏àczyç:”;

3) po § 3 dodaje si´ § 3a w brzmieniu:

„§ 3a. 1. Do wniosku, o którym mowa w § 2
ust. 3a, wnioskodawca b´dàcy rolnikiem

w rozumieniu przepisów ustawy z dnia
25 sierpnia 2006 r. o biokomponentach
i biopaliwach ciek∏ych (Dz. U. Nr 169,
poz. 1199), zwanej dalej „ustawà o bio-
komponentach i biopaliwach ciek∏ych”,
do∏àcza:

1) zaÊwiadczenie wydane przez w∏aÊciwy
dla miejsca zamieszkania albo siedziby
oddzia∏ Zak∏adu Ubezpieczeƒ Spo∏ecz-
nych lub jednostk´ organizacyjnà Kasy
Rolniczego Ubezpieczenia Spo∏eczne-
go o niezaleganiu przez wnioskodaw-
c´ z wp∏atami na ubezpieczenie spo-
∏eczne i zdrowotne; 

2) szacunkowe dane dotyczàce iloÊci es-
tru lub czystego oleju roÊlinnego, któ-
re majà byç produkowane i magazyno-
wane w sk∏adzie podatkowym, w okre-
sie jednego miesiàca; 

3) dokumenty okreÊlone w § 3 ust. 1
pkt 2—5, pkt 6 lit. a, pkt 7, 8,  11, 13, 15
oraz 16;

2. Je˝eli z wnioskiem, o którym mowa 
w ust. 1, wyst´puje grupa producentów
rolnych, o której mowa w art. 2
ust. 3 pkt 2 ustawy o biokomponentach
i biopaliwach ciek∏ych, oprócz dokumen-
tów okreÊlonych w ust. 1, nale˝y do∏àczyç
decyzj´ marsza∏ka województwa, na pod-
stawie której grupa ta zosta∏a wpisana do
rejestru grup producentów rolnych,
o którym mowa w przepisach ustawy
z dnia 15 wrzeÊnia 2000 r. o grupach pro-
ducentów rolnych i ich zwiàzkach oraz
o zmianie innych ustaw (Dz. U. Nr 88,
poz. 983, z 2003 r. Nr 229, poz. 2273,
z 2004 r. Nr 162, poz. 1694 oraz z 2005 r.
Nr 175, poz. 1462).”; 

4) w § 7: 

a) ust. 3 otrzymuje brzmienie: 

„3. Do wniosku, o którym mowa w ust. 2, nale-
˝y do∏àczyç dokumenty okreÊlone w § 3
ust. 1 pkt 6—8, z zastrze˝eniem ust. 4.”,

b) dodaje si´ ust. 4 w brzmieniu:

„4. Do wniosku, o którym mowa w ust. 2, z∏o˝o-
nego przez wnioskodawc´, o którym mowa
w § 3a, nale˝y do∏àczyç dokumenty okreÊlo-
ne w § 3 ust. 1 pkt 6 lit. a, pkt 7 i 8 oraz
w § 3a ust. 1 pkt 1.”; 
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ROZPORZÑDZENIE MINISTRA FINANSÓW1)

z dnia 22 grudnia 2006 r.

zmieniajàce rozporzàdzenie w sprawie zezwoleƒ na prowadzenie sk∏adu podatkowego, 
dzia∏alnoÊci jako zarejestrowany handlowiec oraz niezarejestrowany handlowiec, a tak˝e na wykonywanie

czynnoÊci w charakterze przedstawiciela podatkowego

———————
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).



5) w § 13: 

a) w ust. 1 po pkt 2 dodaje si´ pkt 2a w brzmieniu:

„2a) dla olejów smarowych — minimalna wy-
sokoÊç obrotu w roku poprzedzajàcym da-
ny rok podatkowy wynoszàca 20 mln z∏;”,

b) ust. 3 i 4 otrzymujà brzmienie:

„3. W przypadku napojów alkoholowych, wyro-
bów tytoniowych i olejów smarowych, pod-
miot, o którym mowa w ust. 1, rozpoczyna-
jàcy dzia∏alnoÊç, z∏o˝y oÊwiadczenie, w któ-
rym zadeklaruje osiàgni´cie w danym roku
minimalnej wysokoÊci obrotu, w podziale
na kolejne miesiàce. Nieosiàgni´cie deklaro-
wanych obrotów w okresie trzech pierw-
szych miesi´cy dzia∏alnoÊci powoduje cof-
ni´cie zezwolenia.

4. Minimalny okres magazynowania przez
podmiot, o którym mowa w ust. 1, wyrobów

akcyzowych zharmonizowanych wynosi
5 dni, liczàc od daty przyj´cia wyrobów do
sk∏adu. W przypadku sk∏adów magazyno-
wych, w których magazynowane sà paliwa
silnikowe, oleje opa∏owe, oleje smarowe
i gaz, Êrednioroczny okres sk∏adowana
w danym magazynie wynosi minimum
2 dni.”;

6) za∏àcznik nr 1 do rozporzàdzenia otrzymuje brzmie-
nie okreÊlone w za∏àczniku nr 1 do niniejszego roz-
porzàdzenia; 

7) dodaje si´ za∏àcznik nr 3 do rozporzàdzenia
w brzmieniu okreÊlonym w za∏àczniku nr 2 do ni-
niejszego rozporzàdzenia. 

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

Minister Finansów: Z. Gilowska
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Za∏àczniki do rozporzàdzenia Ministra Finansów
z dnia 22 grudnia 2006 r. (poz. 1783) 

Za∏àcznik nr 1

WZÓR

Naczelnik Urz´du Celnego

w .......................................................

WNIOSEK

o wydanie zezwolenia na: prowadzenie sk∏adu podatkowego/prowadzenie dzia∏alnoÊci jako zarejestrowany
handlowiec/prowadzenie dzia∏alnoÊci jako niezarejestrowany handlowiec*

1. Imi´, nazwisko albo nazwa wnioskodawcy:

..........................................................................................................................................................................................

..........................................................................................................................................................................................

2. Numer w Krajowym Rejestrze Sàdowym lub ewidencji dzia∏alnoÊci gospodarczej oraz numer REGON: 

..........................................................................................................................................................................................

..........................................................................................................................................................................................

3. Miejsce zamieszkania albo siedziba wnioskodawcy:

...........................................................................................................................................................................................

..........................................................................................................................................................................................

4. Adres sk∏adu podatkowego/miejsca odbioru i przechowywania nabywanych wyrobów akcyzowych

zharmonizowanych/miejsca odbioru wyrobów akcyzowych zharmonizowanych*:

..........................................................................................................................................................................................

..........................................................................................................................................................................................

5. Zakres prowadzonej dzia∏alnoÊci:

..........................................................................................................................................................................................

..........................................................................................................................................................................................



6. Rodzaj wyrobów akcyzowych zharmonizowanych:

a) wyroby akcyzowe z zestawienia (oznaczone X):
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Wyroby energetyczne: Napoje alkoholowe:

Oleje roÊlinne i zwierz´ce o kodach CN od 1507 do 1518,
jeÊli sà przeznaczone do celów nap´dowych lub opa∏owych
(art. 20 ust. 1 lit. a dyrektywy 2003/96/WE) Alkohol etylowy (art. 20 dyrektywy

92/83/EWG)
Oleje mineralne o kodach CN 2707 10, 2707 20, 2707 30
i 2707 50 (art. 20 ust. 1 lit. b dyrektywy 2003/96/WE)

Benzyna o∏owiowa o kodach CN 2710 11 31, 2710 11 51
i 2710 11 59 (art. 20 ust. 1 lit. c; za∏àcznik 1 tabela A rzàd
pierwszy dyrektywy 2003/96/WE)

Alkohol cz´Êciowo ska˝ony Êrodkami
dopuszczonymi do ska˝ania alkoholu
etylowego na podstawie przepisów od-
r´bnych i wykorzystywany do wytwa-
rzania produktów nieprzeznaczonych
do spo˝ycia przez ludzi (art. 20 dyrekty-
wy 92/83/EWG)

Benzyna bezo∏owiowa o kodach CN 2710 11 31, 2710 11 41,
2710 11 45 i 2710 11 49 (art. 20 ust. 1 lit. c; za∏àcznik 1
tabela A rzàd drugi dyrektywy 2003/96/WE)

Olej nap´dowy o kodach CN od 2710 19 41 do 2710 19 49
(art. 20 ust. 1 lit. c; za∏àcznik 1 tabela A rzàd trzeci dyrektywy
2003/96/WE)

Piwo (art. 2 dyrektywy 92/83/EWG)

Olej opa∏owy o kodach CN od 2710 19 41 do 2710 19 49
(art. 20 ust. 1 lit. c; za∏àcznik nr 1 tabela C rzàd pierwszy
dyrektywy 2003/96/WE)

Wino niemusujàce (art. 8 pkt 1 dyrekty-
wy 92/83/EWG) i niemusujàce napoje
fermentowane inne ni˝ wino i piwo
(art. 12 pkt 1 dyrektywy 92/83/EWG)

Nafta do celów nap´dowych o kodach CN 2710 19 21 i 2710
19 25 (art. 20 ust. 1 lit. c; za∏àcznik 1 tabela A rzàd czwarty
dyrektywy 2003/96/WE)

Wino musujàce (art. 8 pkt 2 dyrektywy
92/83/EWG) i musujàce napoje
fermentowane inne ni˝ wino i piwo
(art. 12 pkt 2 dyrektywy 92/83/EWG)

Nafta do celów opa∏owych o kodach CN 2710 19 21 i 2710
19 25 (art. 20 ust. 1 lit. c; za∏àcznik 1 tabela C rzàd trzeci
dyrektywy 2003/96/WE)

Produkty poÊrednie (art. 17 dyrektywy
92/83/EWG)

Ci´˝ki olej opa∏owy o kodach CN od 2710 19 61 do
2710 19 69 (art. 20 ust. 1 lit. c; za∏àcznik 1 tabela C rzàd drugi
dyrektywy 2003/96/WE) 

Wyroby tytoniowe:

Wyroby o kodach CN 2710 11 21, 2710 11 25 i 2710 19 29,
o ile wyroby te sà przemieszczane luzem (art. 20 ust. 1 lit. c
dyrektywy 2003/96/WE)

Papierosy (art. 4 i art. 7 ust. 2 dyrektywy
95/59/WE)

Wyroby o kodach CN od 2710 11 do 2710 19 69, wy˝ej
niewymienione (art. 20 ust. 1 lit. c dyrektywy 2003/96/WE)

Cygara i cygaretki (art. 3 i art. 7 ust. 1
dyrektywy 95/59/WE)

Gaz p∏ynny i inne w´glowodory gazowe (LPG) o kodzie CN
2711 z wyjàtkiem 2711 11, 2711 21 i 2711 29 (art. 20 ust. 1
lit. d; za∏àcznik 1 tabela A rzàd piàty; za∏àcznik 1 tabela C
rzàd czwarty dyrektywy 2003/96/WE)

Tytoƒ ci´ty do r´cznego sporzàdzania
papierosów (art. 5, 6 i art. 7 ust. 2
dyrektywy 95/59/WE)

Nasycone w´glowodory acykliczne o kodzie CN 2901 10
(art. 20 ust. 1 lit. e dyrektywy 2003/96/WE)

Inny tytoƒ do palenia (art. 5 i art. 7
ust. 2 dyrektywy 95/59/WE)

W´glowodory cykliczne o kodach CN 2902 20, 2902 30,
2902 41, 2902 42, 2902 43 i 2902 44 (art. 20 ust. 1 lit. f
dyrektywy 2003/96/WE)

Alkohol metylowy o kodzie CN 2905 11 00, który nie jest
pochodzenia syntetycznego, jeÊli jest przeznaczony do
celów nap´dowych lub opa∏owych (art. 20 ust. 1 lit. g
dyrektywy 2003/96/WE)

Wyroby o kodzie CN 3824 90 99, jeÊli sà przeznaczone do
celów nap´dowych lub opa∏owych (art. 20 ust. 1 lit. h
dyrektywy 2003/96/WE)
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b) oleje smarowe (oznaczone X): 

� TAK: nazwa wyrobu/ów (kod/y CN): ....................................................................................................................

� NIE

7. Proponowane zabezpieczenie akcyzowe, o którym mowa w art. 43 ust. 1 lub art. 42 ust. 4 pkt 1 ustawy z dnia
23 stycznia 2004 r. o podatku akcyzowym (Dz. U. Nr 29, poz. 257, z póên. zm.):

a) forma zabezpieczenia akcyzowego:

......................................................................................................................................................................................

b) wysokoÊç zabezpieczenia akcyzowego:

......................................................................................................................................................................................

8. Informacja o aktualnym lub wczeÊniejszym prowadzeniu przez wnioskodawc´ sk∏adu podatkowego,
dzia∏alnoÊci jako zarejestrowany handlowiec, dzia∏alnoÊci jako niezarejestrowany handlowiec lub
dokonywaniu czynnoÊci w charakterze przedstawiciela podatkowego, w szczególnoÊci numery zezwoleƒ 
i numery decyzji o cofni´ciu, je˝eli zosta∏y wydane:

...........................................................................................................................................................................................

...........................................................................................................................................................................................

...........................................................................................................................................................................................

9. Dane osoby upowa˝nionej do reprezentowania wnioskodawcy w toku post´powania o wydanie zezwolenia:

a) imi´ i nazwisko .......................................................................................................................................................

b) telefon/faks .............................................................................................................................................................

.............................................................
(data i podpis wnioskodawcy)

———————
* Niepotrzebne skreÊliç.



Za∏àcznik nr 2

WZÓR

Naczelnik Urz´du Celnego

w .......................................................

WNIOSEK

o wydanie zezwolenia na prowadzenie sk∏adu podatkowego rolnikowi* wytwarzajàcemu na w∏asny u˝ytek
ester lub czysty olej roÊlinny

1. Imi´, nazwisko albo nazwa wnioskodawcy**:

...........................................................................................................................................................................................

..........................................................................................................................................................................................

2. Numer nadany na podstawie przepisów o krajowym systemie ewidencji producentów, ewidencji
gospodarstw rolnych oraz ewidencji wniosków o przyznanie p∏atnoÊci (o ile taki numer posiada): 

...........................................................................................................................................................................................

..........................................................................................................................................................................................

3. Miejsce zamieszkania albo siedziba wnioskodawcy oraz iloÊç hektarów u˝ytków rolnych b´dàcych w
posiadaniu wnioskodawcy***:

...........................................................................................................................................................................................

..........................................................................................................................................................................................

4. Adres sk∏adu podatkowego:

...........................................................................................................................................................................................

..........................................................................................................................................................................................

5. Przewidywana iloÊç produkowanych wyrobów:

...........................................................................................................................................................................................

..........................................................................................................................................................................................

6. Rodzaj wyrobów akcyzowych zharmonizowanych:

...........................................................................................................................................................................................

..........................................................................................................................................................................................

7. Wniosek o zwolnienie z obowiàzku z∏o˝enia zabezpieczenia akcyzowego na podstawie art. 44 ust. 1 ustawy
o podatku akcyzowym****

tak/nie*****
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8. Proponowane zabezpieczenie akcyzowe, o którym mowa w art. 43 ust. 1 ustawy o podatku akcyzowym:******

a) forma zabezpieczenia akcyzowego:

.......................................................................................................................................................................................

b) wysokoÊç zabezpieczenia akcyzowego:

.......................................................................................................................................................................................

9. Dane osoby upowa˝nionej do reprezentowania wnioskodawcy w toku post´powania o wydanie zezwolenia:

a) imi´ i nazwisko .......................................................................................................................................................

b) telefon/faks .............................................................................................................................................................

..............................................................
(data i podpis wnioskodawcy)*******

———————
******* — Rolnik w rozumieniu przepisów ustawy o biokomponentach i biopaliwach ciek∏ych.
******* — W przypadku grup, o których mowa w art. 2 ust. 3 ustawy o biokomponentach i biopaliwach ciek∏ych — imiona

i nazwiska cz∏onków grupy albo nazwa grupy.
******* — W przypadku grupy, o której mowa w art. 2 ust. 3 pkt 1 ustawy o biokomponentach i biopaliwach ciek∏ych — miej-

sce zamieszkania ka˝dego z cz∏onków grupy; iloÊç hektarów u˝ytków rolnych b´dàcych w posiadaniu wniosko-
dawcy — w rozbiciu na poszczególnych cz∏onków grupy.

******* — Zgodnie z art. 44 ust. 2 pkt 1 i 5 w zw. z art. 44 ust. 2a ustawy o podatku akcyzowym, rolnik wyst´pujàcy z wnio-
skiem o zwolnienie z obowiàzku z∏o˝enia zabezpieczenia akcyzowego musi mieç swojà siedzib´ lub miejsce za-
mieszkania na terytorium kraju i zobowiàzaç si´ do zap∏acenia, na pierwsze pisemne ˝àdanie naczelnika urz´du
celnego, kwoty nale˝nej z tytu∏u powstania zobowiàzania podatkowego.

******* — Niepotrzebne skreÊliç.
******* — Punkt ten nale˝y wype∏niç w przypadku niewystàpienia z wnioskiem o zwolnienie z obowiàzku z∏o˝enia zabezpie-

czenia akcyzowego.
******* — W przypadku grupy, o której mowa w art. 2 ust. 3 pkt 1 ustawy o biokomponentach i biopaliwach ciek∏ych — da-

ta i podpis ka˝dego z cz∏onków grupy.
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