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ROZPORZÑDZENIE MINISTRA FINANSÓW1)

z dnia 14 kwietnia 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
i Nr 273, poz. 2703 oraz z 2005 r. Nr 167, poz. 1399) za-
rzàdza 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
oraz z 2005 r. Nr 96, poz. 811 i Nr 254, poz. 2136) wpro-
wadza si´ nast´pujàce zmiany:

1) w § 33 po ust. 2 dodaje si´ ust. 2a w brzmieniu:

„2a. Podczas wykonywania czynnoÊci, o których
mowa w ust. 2, obecnoÊç pracownika szcze-

gólnego nadzoru podatkowego nie jest ko-
nieczna, je˝eli urzàdzenia do nak∏adania zna-
ków akcyzy na opakowania jednostkowe wy-
robów pozwalajà na ograniczenie dost´pu do
znaków akcyzy, przed ich na∏o˝eniem, innych
osób ni˝ zg∏oszone w∏aÊciwemu naczelnikowi
urz´du celnego.”;

2) w § 48 po pkt 4 dodaje si´ pkt 4a w brzmieniu:

„4a) wykaz osób odpowiedzialnych za obrót zna-
kami akcyzy;”;

3) w § 60:

a) w ust. 2 skreÊla si´ zdanie drugie,

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

„2a. Ârodki transportu, a w przypadku przesy∏ki
wyrobu luzem — naczynia s∏u˝àce do
transportu, powinny byç urz´dowo zabez-

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

— finanse publiczne, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 2 rozpo-
rzàdzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 31 paêdziernika
2005 r. w sprawie szczegó∏owego zakresu dzia∏ania Mini-
stra Finansów (Dz. U. Nr 220, poz. 1887).

pieczone, a rodzaj i liczb´ zabezpieczeƒ
oraz ich cechy nale˝y odnotowaç w doku-
mencie przewozu. Urz´dowego zabezpie-
czenia nie stosuje si´ do wyrobów akcyzo-
wych wymienionych w § 4 ust. 1 pkt 7,
przemieszczanych mi´dzy sk∏adami podat-
kowymi na terytorium kraju.”;

4) w § 64:

a) ust. 2 otrzymuje brzmienie:

„2. Przyj´cie przesy∏ki wyrobów, o których mo-
wa w ust. 1, odbywa si´ w obecnoÊci pra-
cownika szczególnego nadzoru podatkowe-
go, z zastrze˝eniem ust. 8.”,

b) dodaje si´ ust. 8 w brzmieniu:

„8. W przypadku przyj´cia przez zarejestrowa-
nego handlowca, o którym mowa w art. 2
pkt 13 ustawy, przesy∏ki produktów rafinacji
ropy naftowej, w∏aÊciwy naczelnik urz´du
celnego mo˝e odstàpiç od wymogu obecno-
Êci pracownika szczególnego nadzoru po-
datkowego, o której mowa w ust. 2.”.

§ 2. Rozporzàdzenie wchodzi w ˝ycie po up∏ywie
14 dni od dnia og∏oszenia.

Minister Finansów: Z. Gilowska
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