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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 § 19:

a) uchyla si´ ust. 1,

b) ust. 2 otrzymuje brzmienie:

„2. Podmiot wytwarzajàcy piwo jest obowiàza-
ny przes∏aç w∏aÊciwemu naczelnikowi urz´-
du celnego co najmniej na 3 dni przed rozpo-
cz´ciem procesów produkcyjnych, a w przy-
padku sprawowania sta∏ego nadzoru — ko-
mórce tego nadzoru na dzieƒ przed ich roz-
pocz´ciem, wykaz terminów warek piwa na
nast´pny okres.”;

2) w § 23:

a) uchyla si´ ust. 1,

b) ust. 2 otrzymuje brzmienie:

„2. Podmiot wytwarzajàcy wyroby winiarskie
jest obowiàzany przes∏aç w∏aÊciwemu na-
czelnikowi urz´du celnego co najmniej na
3 dni przed rozpocz´ciem procesów produk-
cyjnych, a w przypadku sprawowania sta∏e-
go nadzoru — komórce tego nadzoru na
dzieƒ przed ich rozpocz´ciem, zg∏oszenie
procesów technologicznych lub wykaz ter-
minów procesów produkcyjnych.”;

3) w § 27 uchyla si´ ust. 1;

4) § 28 otrzymuje brzmienie:

„§ 28. Podmiot sporzàdza raport dzienny okreÊla-
jàcy iloÊci i rodzaje wyprodukowanych
i przekazanych do magazynu wyrobów ty-
toniowych.”;

5) w § 33:

a) uchyla si´ ust. 1—2a,

b) ust. 3 i 4 otrzymujà brzmienie:

„3. Podmiot wytwarzajàcy wyroby podlegajàce
obowiàzkowi oznaczania znakami akcyzy
jest obowiàzany przes∏aç w∏aÊciwemu na-
czelnikowi urz´du celnego co najmniej na
3 dni przed zamierzonym oznaczaniem wy-
robów, a w przypadku sprawowania sta∏ego
nadzoru — komórce tego nadzoru na dzieƒ
przed zamierzonym oznaczaniem, pisemne
zg∏oszenie, podajàc iloÊç i rodzaj wyrobów,
rodzaj opakowaƒ jednostkowych oraz miej-
sce przeprowadzenia tych czynnoÊci.

4. Przepisu ust. 3 nie stosuje si´ do wyrobów:
1) od których zosta∏ ju˝ uiszczony nale˝ny

podatek akcyzowy, ponownie rozlanych
lub rozwa˝onych w inne opakowania jed-
nostkowe w miejscu ich sprzeda˝y deta-
licznej;

2) importowanych lub nabywanych we-
wnàtrzwspólnotowo, je˝eli oznaczanie ich
znakami akcyzy nast´puje poza terytorium
Rzeczypospolitej Polskiej, oraz importo-
wanych, je˝eli ich oznaczanie nast´puje
w wolnym obszarze celnym, w sk∏adzie
wolnoc∏owym bàdê w sk∏adzie celnym.”;

6) § 35 otrzymuje brzmienie:

„§ 35. 1. Podmiot prowadzi raporty dzienne zu˝y-
cia oraz utraty, zniszczenia lub uszkodze-
nia znaków akcyzy.

2. W razie stwierdzenia wystàpienia wad
fizycznych znaków akcyzy posiadanych
przez podmiot, sporzàdza on protokó∏
okreÊlajàcy iloÊç i rodzaj wadliwych zna-
ków, seri´, numer ewidencyjny i dat´ ich
wytworzenia, a tak˝e wyst´pujàce wa-
dy.”;

7) § 59 otrzymuje brzmienie:

„§ 59. Podmioty, o których mowa w § 19 ust. 2,
§ 21 ust. 1, § 23 ust. 2 i § 27 ust. 2, oraz pod-
mioty b´dàce na podstawie przepisów
ustawy sk∏adami podatkowymi, prowadzà-
ce dzia∏alnoÊç polegajàcà na magazynowa-
niu wyrobów obj´tych procedurà zawiesze-
nia poboru podatku akcyzowego oraz na
ich przyjmowaniu i wysy∏ce sà obj´te sta-
∏ym nadzorem. Je˝eli przyj´cia i wysy∏ki
wyrobów w tych podmiotach sà dokonywa-
ne nieregularnie (niecodziennie), w∏aÊciwy
naczelnik urz´du celnego mo˝e odstàpiç od
obj´cia ich sta∏ym nadzorem.”.

§ 2. Rozporzàdzenie wchodzi w ˝ycie z dniem
og∏oszenia.

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

z dnia 30 wrzeÊnia 2009 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 16 listopada
2007 r. w sprawie szczegó∏owego zakresu dzia∏ania Mini-
stra Finansów (Dz. U. Nr 216, poz. 1592).

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, z 2007 r. Nr 25, poz. 162,
Nr 57, poz. 390 i Nr 89, poz. 589, z 2008 r. Nr 53, poz. 311
oraz z 2009 r. Nr 18, poz. 97 i Nr 157, poz. 1241.

3) Zmiany wymienionego rozporzàdzenia zosta∏y og∏oszone
w Dz. U. z 2005 r. Nr 96, poz. 811 i Nr 254, poz. 2136,
z 2006 r. Nr 72, poz. 498 i Nr 238, poz. 1727, z 2007 r.
Nr 196, poz. 1415 oraz z 2009 r. Nr 32, poz. 225.




