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Na podstawie art. 38 ust. 1 ustawy z dnia 6 grud-
nia 2008 r. o podatku akcyzowym (Dz. U. z 2009 r.
Nr 3, poz. 11) zarzàdza si´, co nast´puje:

§ 1. Rozporzàdzenie okreÊla:

1) wzór i sposób stosowania dokumentu dostawy
wyrobów akcyzowych obj´tych zwolnieniem od
akcyzy ze wzgl´du na ich przeznaczenie, zwanego
dalej „dokumentem dostawy”, oraz podmioty,
które go wystawiajà;

2) szczegó∏owy zakres danych, jakie powinna zawie-
raç ewidencja wyrobów akcyzowych obj´tych
zwolnieniem od akcyzy ze wzgl´du na ich przezna-
czenie i sposób jej prowadzenia;

3) wykaz, iloÊç oraz warunki stosowania Êrodków
ska˝ajàcych alkohol etylowy wykorzystywany do
produkcji produktów nieprzeznaczonych do spo-
˝ycia przez ludzi, s∏u˝àcy do stosowania zwolnieƒ
od akcyzy. 

§ 2. U˝yte w rozporzàdzeniu okreÊlenia oznaczajà:

1) ewidencja — ewidencj´ wyrobów akcyzowych ob-
j´tych zwolnieniem od akcyzy, o której mowa
w art. 32 ust. 5 pkt 3 ustawy z dnia 6 grudnia
2008 r. o podatku akcyzowym;

2) podmiot prowadzàcy ewidencj´ — podmiot pro-
wadzàcy sk∏ad podatkowy, zarejestrowanego han-
dlowca, podmiot poÊredniczàcy oraz podmiot zu-
˝ywajàcy prowadzàcy dzia∏alnoÊç gospodarczà
z u˝yciem wyrobów akcyzowych obj´tych zwolnie-
niem od akcyzy ze wzgl´du na ich przeznaczenie;

3) wyroby zwolnione — wyroby akcyzowe obj´te
zwolnieniem od akcyzy ze wzgl´du na ich przezna-
czenie, o których mowa w art. 32 ust. 1 i 4 ustawy
wymienionej w pkt 1.

§ 3. 1. Dokument dostawy jest wystawiany przez:

1) podmiot prowadzàcy sk∏ad podatkowy — w przy-
padku dostarczania wyrobów zwolnionych z jego
sk∏adu podatkowego do podmiotu poÊredniczàce-
go lub podmiotu zu˝ywajàcego;

2) podmiot poÊredniczàcy — w przypadku importu
przez niego wyrobów zwolnionych oraz w przy-
padku dostarczania od niego wyrobów zwolnio-
nych do podmiotu zu˝ywajàcego;

3) zarejestrowanego handlowca — w przypadku do-
starczania od niego wyrobów zwolnionych naby-
tych wewnàtrzwspólnotowo do podmiotu zu˝y-
wajàcego;

4) podmiot zu˝ywajàcy — w przypadku importu
przez niego wyrobów zwolnionych.

2. Dokument dostawy jest wystawiany w trzech
egzemplarzach, z których:

1) jeden jest przeznaczony dla podmiotu poÊredni-
czàcego lub podmiotu zu˝ywajàcego, któremu do-
starczono wyroby zwolnione; 

2) drugi jest do∏àczany do przemieszczanych wyro-
bów zwolnionych i po potwierdzeniu ich odbioru
przez podmiot poÊredniczàcy lub podmiot zu˝y-
wajàcy jest niezw∏ocznie zwracany podmiotowi,
który wystawi∏ dokument dostawy;

3) trzeci jest przechowywany w siedzibie lub miejscu
zamieszkania podmiotu, który wystawi∏ dokument
dostawy.

3. W przypadku importu wyrobów zwolnionych
przez podmiot zu˝ywajàcy dokument dostawy jest
wystawiany w dwóch egzemplarzach, z których jeden
jest do∏àczany do przemieszczanych wyrobów zwol-
nionych, a drugi jest przechowywany w siedzibie lub
miejscu zamieszkania podmiotu zu˝ywajàcego. Po
dostarczeniu wyrobów zwolnionych do miejsca od-
bioru podmiot zu˝ywajàcy dokonuje na dokumencie
dostawy do∏àczonym do przemieszczanych wyrobów
zwolnionych potwierdzenia ich odbioru i do∏àcza go
do przechowywanego egzemplarza tego dokumentu. 

4. W przypadku zagini´cia lub zniszczenia egzem-
plarza dokumentu dostawy podmiot, który go utraci∏,
jest obowiàzany niezw∏ocznie poinformowaç o tym
w∏aÊciwego naczelnika urz´du celnego. Za zgodà w∏a-
Êciwego naczelnika urz´du celnego podmiot, który
wystawi∏ dokument dostawy, mo˝e sporzàdziç dupli-
kat zagubionego lub zniszczonego egzemplarza. Du-
plikat egzemplarza dokumentu dostawy oznacza si´
na jego pierwszej stronie napisem „DUPLIKAT”. 

5. Podmiot, który wystawi∏ dokument dostawy,
sporzàdza miesi´czne zestawienie wystawionych do-
kumentów dostawy, w dwóch egzemplarzach, z któ-
rych jeden przekazuje w∏aÊciwemu naczelnikowi urz´-
du celnego, w terminie do 10. dnia miesiàca nast´pu-
jàcego po miesiàcu, którego dotyczy zestawienie. 

6. Zestawienie, o którym mowa w ust. 5, powinno
okreÊlaç dat´ jego sporzàdzenia, nazw´ i siedzib´
podmiotu sporzàdzajàcego zestawienie, wykaz wysta-
wionych dokumentów dostawy, a tak˝e dane dotyczà-
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ROZPORZÑDZENIE MINISTRA FINANSÓW1)

z dnia 26 lutego 2009 r.

w sprawie dokumentu dostawy wyrobów akcyzowych obj´tych zwolnieniem od akcyzy ze wzgl´du na ich
przeznaczenie, ewidencji tych wyrobów oraz wykazu Êrodków ska˝ajàcych alkohol etylowy s∏u˝àcego

do stosowania zwolnieƒ od akcyzy

———————
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).
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ce podmiotów, którym dostarczono wyroby zwolnio-
ne, oraz rodzaj, iloÊç i przeznaczenie tych wyrobów. 

7. Wzór dokumentu dostawy okreÊla za∏àcznik nr 1
do rozporzàdzenia.

§ 4. 1. Ewidencja powinna zawieraç nast´pujàce
dane:

1) aktualnà iloÊç, wyra˝onà w jednostkach miary sto-
sowanych przy obliczeniu akcyzy:

a) wyrobów zwolnionych wyprowadzonych ze
sk∏adu podatkowego i dostarczonych do pod-
miotu zu˝ywajàcego lub podmiotu poÊredniczà-
cego, lub zu˝ytych w sk∏adzie podatkowym
przez podmiot prowadzàcy sk∏ad podatkowy
wyst´pujàcy jako podmiot zu˝ywajàcy —
w przypadku podmiotu prowadzàcego sk∏ad
podatkowy,

b) wyrobów zwolnionych dostarczonych ze sk∏adu
podatkowego lub importowanych oraz wyro-
bów zwolnionych dostarczonych do podmiotu
zu˝ywajàcego — w przypadku podmiotu po-
Êredniczàcego,

c) wyrobów zwolnionych dostarczonych ze sk∏adu
podatkowego, dostarczonych przez podmiot
poÊredniczàcy lub zarejestrowanego handlow-
ca oraz wyrobów zwolnionych importowanych
— w przypadku podmiotu zu˝ywajàcego, 

d) wyrobów zwolnionych nabytych wewnàtrz-
wspólnotowo oraz wyrobów zwolnionych zu˝y-
tych przez zarejestrowanego handlowca wyst´-
pujàcego jako podmiot zu˝ywajàcy lub dostar-
czonych do podmiotu zu˝ywajàcego — w przy-
padku zarejestrowanego handlowca;

2) dat´ wys∏ania lub odbioru wyrobów zwolnionych;

3) dane niezb´dne do ustalenia miejsca odbioru wy-
robów zwolnionych — w przypadku podmiotu po-
Êredniczàcego, podmiotu zu˝ywajàcego i zareje-
strowanego handlowca;

4) dat´ i numery identyfikujàce dokument dostawy
lub inny dokument, na podstawie którego wyroby
zwolnione zosta∏y wyprowadzone ze sk∏adu po-
datkowego, dostarczone, zu˝yte, importowane lub
nabyte wewnàtrzwspólnotowo.

2. W ewidencji okreÊla si´ w szczególnoÊci:

1) dat´ wyprowadzenia ze sk∏adu podatkowego, 
dostarczenia, zu˝ycia, importu lub nabycia 
wewnàtrzwspólnotowego wyrobów zwolnionych;

2) dane dotyczàce wyrobów zwolnionych, odpo-
wiednio, wyprowadzonych ze sk∏adu podatkowe-
go, dostarczonych, zu˝ytych, importowanych lub
nabytych wewnàtrzwspólnotowo:

a) opis wyrobów oraz ich kod CN, 

b) numery identyfikacyjne, liczb´ i rodzaj opako-
waƒ,

c) podstaw´ prawnà dokonanego zwolnienia od
akcyzy,

d) iloÊç wyrobów zwolnionych w jednostkach mia-
ry stosowanych przy obliczeniu akcyzy;

3) ∏àcznà iloÊç wyrobów zwolnionych wed∏ug kodów
CN, wyprowadzonych ze sk∏adu podatkowego,
dostarczonych, zu˝ytych, importowanych lub na-
bytych wewnàtrzwspólnotowo, obliczonà narasta-
jàco od poczàtku roku kalendarzowego;

4) iloÊç wyrobów zwolnionych i dat´ ich dostarcze-
nia przez podmiot poÊredniczàcy lub zarejestro-
wanego handlowca podmiotowi zu˝ywajàcemu —
w przypadku podmiotu poÊredniczàcego i zareje-
strowanego handlowca; 

5) iloÊç wyrobów zwolnionych i dat´ ich zu˝ycia na
cele uprawniajàce do zwolnienia — w przypadku
podmiotu zu˝ywajàcego oraz podmiotu prowa-
dzàcego sk∏ad podatkowy i zarejestrowanego han-
dlowca, wyst´pujàcych jako podmioty zu˝ywajà-
ce;

6) ∏àcznà iloÊç wyrobów zwolnionych, o których mo-
wa w pkt 4 i 5, wed∏ug kodów CN — obliczonà na-
rastajàco od poczàtku roku kalendarzowego;

7) dat´ wystawienia i numery identyfikujàce doku-
ment dostawy wystawiony przez podmiot prowa-
dzàcy ewidencj´ — w przypadku przemieszczania
wyrobów zwolnionych przez ten podmiot do pod-
miotu poÊredniczàcego lub zu˝ywajàcego. 

3. W przypadku okreÊlenia w dokumencie dosta-
wy iloÊci gazu p∏ynnego dostarczanego do podmiotu
zu˝ywajàcego w litrach dopuszcza si´ mo˝liwoÊç
okreÊlenia w ewidencji jego iloÊci równie˝ w litrach,
pod warunkiem podania w niej parametrów jego
przeliczenia z jednostek miary wagowych na jednost-
ki miary obj´toÊciowe.

§ 5. Wpisanie do ewidencji danych, o których mo-
wa w § 4, powinno nastàpiç:

1) przed wyprowadzeniem wyrobów zwolnionych ze
sk∏adu podatkowego; 

2) niezw∏ocznie po odebraniu dostarczonych, impor-
towanych lub nabytych wewnàtrzwspólnotowo
wyrobów zwolnionych, nie póêniej jednak ni˝ na-
st´pnego dnia po ich odebraniu;

3) niezw∏ocznie po zu˝yciu wyrobów zwolnionych
przez podmiot zu˝ywajàcy oraz podmiot prowa-
dzàcy sk∏ad podatkowy i zarejestrowanego han-
dlowca, wyst´pujàcych jako podmioty zu˝ywajà-
ce, nie póêniej jednak ni˝ nast´pnego dnia po ich
zu˝yciu;

4) niezw∏ocznie po wystawieniu dokumentu dosta-
wy, nie póêniej jednak ni˝ nast´pnego dnia po je-
go wystawieniu.

§ 6. 1. Ewidencja prowadzona w formie papiero-
wej powinna mieç form´ ksià˝kowà.

2. Ewidencj´ prowadzi si´ dla okresów obejmujà-
cych rok kalendarzowy. Dane do ewidencji wpisuje si´
chronologicznie. 
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3. Ewidencja powinna byç przechowywana w sk∏a-
dzie podatkowym, w miejscu odbioru wyrobów akcy-
zowych przez zarejestrowanego handlowca albo
w siedzibie lub miejscu zamieszkania podmiotu po-
Êredniczàcego lub podmiotu zu˝ywajàcego, na teryto-
rium kraju. 

§ 7. 1. Karty ewidencji prowadzonej w formie pa-
pierowej podlegajà zszyciu przed rozpocz´ciem wy-
pe∏niania. 

2. Karty ewidencji numeruje si´ kolejno od nume-
ru jeden i opatruje stemplem podmiotu prowadzàce-
go ewidencj´. 

3. Naczelnik w∏aÊciwego urz´du celnego opatruje
zszycie plombà, a ewidencj´ opisuje przez wskazanie
liczby kart oraz podpisuje. 

§ 8. 1. Ewidencja w formie elektronicznej powinna
byç prowadzona przy u˝yciu:

1) programu komputerowego zapewniajàcego wglàd
w treÊç dokonywanych zapisów, umo˝liwiajàcego
przechowywanie danych w sposób chroniàcy je
przed zatarciem lub zniekszta∏ceniem, uniemo˝li-
wiajàcego usuwanie dokonanych zapisów oraz
pozwalajàcego na drukowanie zapisów w porzàd-
ku chronologicznym;

2) szczegó∏owej pisemnej instrukcji obs∏ugi progra-
mu komputerowego, o którym mowa w pkt 1.

2. Podmiot prowadzàcy ewidencj´ jest obowiàza-
ny do przechowywania kopii ewidencji zapisanej na
informatycznych noÊnikach danych w sposób chro-
niàcy dane przed zatarciem, usuni´ciem lub znie-
kszta∏ceniem oraz w formie wydruku sporzàdzanego
za okresy jednodniowe. 

3. Do ewidencji w formie elektronicznej stosuje si´
przepis § 6 ust. 3.

§ 9. 1. Wykaz Êrodków ska˝ajàcych alkohol etylo-
wy wykorzystywany do produkcji produktów nieprze-
znaczonych do spo˝ycia przez ludzi, s∏u˝àcy do stoso-
wania zwolnieƒ od akcyzy, wraz z minimalnà iloÊcià
zastosowania Êrodków ska˝ajàcych, okreÊla za∏àcznik
nr 2 do rozporzàdzenia.

2. Ârodek ska˝ajàcy okreÊlony w za∏àczniku nr 2 do
rozporzàdzenia w lp. 25 (benzoesan denatonium) mo-
˝e byç stosowany wy∏àcznie jako Êrodek ska˝ajàcy 
alkohol etylowy wykorzystywany do produkcji pro-
duktów nieprzeznaczonych do spo˝ycia przez ludzi,
z wy∏àczeniem rozpuszczalników i rozcieƒczalników
z∏o˝onych organicznych pozosta∏ych, zawierajàcych
w swym sk∏adzie alkohol etylowy, oznaczonych ko-
dem CN ex 3814 00 90, Êrodków zapobiegajàcych za-
marzaniu i pozosta∏ych p∏ynów usuwajàcych oblodze-
nie, zawierajàcych w swym sk∏adzie alkohol etylowy,
oznaczonych kodem CN ex 3820 00 00 oraz produk-
tów u∏atwiajàcych rozpalanie ognia, zawierajàcych
w swym sk∏adzie alkohol etylowy, bez wzgl´du na
kod CN, nie d∏u˝ej ni˝ do dnia 30 czerwca 2009 r.

§ 10. Ska˝anie alkoholu etylowego Êrodkami ska-
˝ajàcymi okreÊlonymi w wykazie, o którym mowa
w § 9, powinno odbywaç si´ w obecnoÊci upowa˝nio-
nego, na podstawie przepisów odr´bnych, pracowni-
ka urz´du celnego. 

§ 11. Rozporzàdzenie wchodzi w ˝ycie z dniem
1 marca 2009 r. 

Minister Finansów: J. Vincent-Rostowski
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Za∏àcznik nr 2

WYKAZ ÂRODKÓW SKA˚AJÑCYCH ALKOHOL ETYLOWY WYKORZYSTYWANY DO PRODUKCJI
PRODUKTÓW NIEPRZEZNACZONYCH DO SPO˚YCIA PRZEZ LUDZI, S¸U˚ÑCY DO STOSOWANIA

ZWOLNIE¡ Z AKCYZY



Dziennik Ustaw Nr 32 — 3009 — Poz. 251


