
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 póên. zm.3)) wprowadza si´ nast´pujàce zmiany:

1) w § 3 dodaje si´ pkt 5 w brzmieniu:

„5) dodanie Êrodka ska˝ajàcego — rozumie si´ do-
danie do alkoholu etylowego ska˝onego Êrod-
ka ska˝ajàcego, o którym mowa w § 18 ust. 1
pkt 2a lit. b rozporzàdzenia Ministra Finansów
z dnia 26 kwietnia 2004 r. w sprawie zwolnieƒ
od podatku akcyzowego (Dz. U. z 2006 r. Nr 72,
poz. 500, Nr 99, poz. 688 i Nr 243, poz. 1766
oraz z 2007 r. Nr 196, poz. 1416).”;

2) w § 8:

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

„1a. Dodanie Êrodka ska˝ajàcego odbywa si´
w obecnoÊci pracownika szczególnego
nadzoru podatkowego. Z czynnoÊci doda-
nia Êrodka ska˝ajàcego sporzàdza si´ pro-
tokó∏ wed∏ug wzoru stanowiàcego za∏àcz-

nik nr 2a do rozporzàdzenia. Protokó∏ spo-
rzàdza si´ co najmniej w dwóch egzempla-
rzach, z których jeden otrzymuje w∏aÊciwy
naczelnik urz´du celnego, a w przypadku
sprawowania sta∏ego nadzoru — komórka
tego nadzoru. Je˝eli alkohol etylowy ska-
˝ony, do którego dodano Êrodek ska˝ajàcy,
ma byç wys∏any do innego podmiotu, pro-
tokó∏ sporzàdza si´ co najmniej w trzech
egzemplarzach. Przy dodaniu Êrodka ska-
˝ajàcego stosuje si´ odpowiednio przepisy
rozporzàdzenia dotyczàce ska˝ania.”,

b) w ust. 2 pkt 3 otrzymuje brzmienie:

„3) stwierdzenie, ˝e Êrodki ska˝ajàce, które ma-
jà byç u˝yte, zosta∏y zbadane w celu ich
identyfikacji, wraz z okreÊleniem sposobu
przeprowadzonego badania.”;

3) w § 60 w ust. 5 pkt 1 otrzymuje brzmienie:

„1) alkoholu etylowego, napojów spirytusowych
lub ich pó∏produktów luzem — powinien byç
sporzàdzony wed∏ug wzoru stanowiàcego za-
∏àcznik nr 28 do rozporzàdzenia; do dokumen-
tu przewozu alkoholu etylowego ska˝onego
do∏àcza si´ protokó∏, o którym mowa w § 8
ust. 1, a w przypadku alkoholu etylowego ska-
˝onego, do którego dodano Êrodek ska˝ajàcy,
do∏àcza si´ równie˝ protokó∏, o którym mowa
w § 8 ust. 1a;”;

4) po za∏àczniku nr 2 do rozporzàdzenia dodaje si´ za-
∏àcznik nr 2a do rozporzàdzenia w brzmieniu okreÊ-
lonym w za∏àczniku do niniejszego rozporzàdze-
nia.

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

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

z dnia 10 paêdziernika 2007 r.

zmieniajàce rozporzàdzenie w sprawie wykonywania szczególnego nadzoru 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).

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, z 2006 r. Nr 104, poz. 708, Nr 170,
poz. 1218 i Nr 218, poz. 1592 oraz z 2007 r. Nr 25, poz. 162,
Nr 57, poz. 390 i Nr 89, poz. 589.

3) Zmiany wymienionego rozporzàdzenia zosta∏y og∏oszone
w Dz. U. z 2005 r. Nr 96, poz. 811 i Nr 254, poz. 2136 oraz
z 2006 r. Nr 72, poz. 498 i Nr 238, poz. 1727.



...............................................
(pieczàtka nag∏ówkowa podmiotu)

PROTOKÓ¸ NR ............

dodania do alkoholu etylowego ska˝onego Êrodka ska˝ajàcego ................................................................................
(wymieniç Êrodek ska˝ajàcy)

...........................................................................................................................................................................................
(nazwa podmiotu, dla którego dokonano dodania do alkoholu etylowego ska˝onego Êrodka ska˝ajàcego)

z dnia .................... .......... roku.

Po sprawdzeniu, ˝e zabezpieczenia na naczyniach (opakowaniach) ze Êrodkami ska˝ajàcymi nie sà uszko-
dzone, pracownicy podmiotu, w którym przeprowadza si´ dodanie:

— .................................................... — ..................................................
(imi´ i nazwisko) (stanowisko s∏u˝bowe)

— .................................................... — ..................................................
(imi´ i nazwisko) (stanowisko s∏u˝bowe)

w obecnoÊci pracownika szczególnego nadzoru podatkowego:

— .................................................... — ..................................................
(imi´ i nazwisko) (stanowisko s∏u˝bowe)

dokonali czynnoÊci dodania do alkoholu etylowego ska˝onego Êrodka ska˝ajàcego.

Przed dodaniem Êrodek ska˝ajàcy zosta∏ zbadany w celu identyfikacji przez ......................................................
wg orzeczenia/atestu*) nr ....... z dnia .................... .......... roku.

Do dodania Êrodka ska˝ajàcego pobrano ............. dm3 — kg*) alkoholu etylowego ska˝onego o mocy
pozornej (wskazanie alkoholomierza) ................ w temp. .............°C, co na podstawie protoko∏u ska˝enia nr ........
z dnia ............................ stanowi ............... dm3 100 % alkoholu etylowego, i dodano ............ dm3 — kg*)

Êrodka ska˝ajàcego ............. o g´stoÊci ............ kg/dm3, co odpowiada .............. dm3 — kg*) Êrodka ska˝ajàcego
na 100 dm3 100 % alkoholu etylowego.

Po dodaniu Êrodka ska˝ajàcego i jego wymieszaniu otrzymano ........... dm3 — kg*) alkoholu etylowego
ska˝onego o mocy pozornej (wskazanie alkoholomierza) ................ w temp. ........... °C.

Po dodaniu Êrodka ska˝ajàcego na naczynia z alkoholem etylowym ska˝onym na∏o˝ono zabezpieczenia
urz´dowe / zabezpieczenia zak∏adowe podmiotu*) .................................................................................................... .

(wymieniç iloÊç i odciski)

Z otrzymanej mieszaniny pobrano próbk´ w iloÊci 0,5 dm3, którà zabezpieczono ..............................................
........................................... do przechowania przez okres 3 miesi´cy.                            (podaç sposób zabezpieczenia)

Na alkohol etylowy ska˝ony, do którego dodano Êrodek ska˝ajàcy, wystawiono dokument przewozu
nr ......... z dnia .................... .......... roku / nie wystawiono dokumentu przewozu*).

Niniejszy protokó∏ sporzàdzono w .............. egzemplarzach.

Uwagi: ........................................................................................................................................................................

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

Podpisy pracowników podmiotu bioràcych Podpis pracownika szczególnego nadzoru
udzia∏ w czynnoÊciach: podatkowego obecnego przy czynnoÊciach:

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

———————
*) Niepotrzebne skreÊliç.

Dziennik Ustaw Nr 196 — 13611 — Poz. 1415

Za∏àcznik do rozporzàdzenia Ministra Finansów
z dnia 10 paêdziernika 2007 r. (poz. 1415)

WZÓR


