
DZIENNIK USTAW
RZECZYPOSPOLITEJ  POLSKIEJ

Warszawa, dnia 25 czerwca 2013 r.

Poz. 725

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA FINANSÓW1)

z dnia 12 czerwca 2013 r.

zmieniające rozporządzenie w sprawie kontroli niektórych wyrobów akcyzowych

Na podstawie art. 50 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o Służbie Celnej (Dz. U. Nr 168, poz. 1323, z późn. zm.2)) 
zarządza się, co następuje:

§ 1. W rozporządzeniu Ministra Finansów z dnia 7 maja 2010 r. w sprawie kontroli niektórych wyrobów akcyzowych 
(Dz. U. Nr 86, poz. 555, z późn. zm.3)) wprowadza się następujące zmiany:

1) w § 39 po ust. 1 dodaje się ust. 1a w brzmieniu:

„1a. W przypadku zdjęcia, kasowania oraz niszczenia znaków akcyzy, nanoszonych na wyroby winiarskie, na-
czelnik urzędu celnego może odstąpić od wymogu obecności funkcjonariusza podczas tych czynności. Z czynności 
zdjęcia, kasowania lub niszczenia znaków akcyzy podmiot sporządza protokół, który niezwłocznie przesyła do właś-
ciwego naczelnika urzędu celnego.”;

2) § 40 otrzymuje brzmienie:

„§ 40. 1. Podmiot przesyła właściwemu naczelnikowi urzędu celnego, przed planowanym terminem niszczenia 
wyrobów, o których mowa w § 3 ust. 1, nieprzydatnych do spożycia, dalszego przerobu lub zużycia, pisemną informa-
cję zawierającą dane o rodzaju i ilości niszczonych wyrobów.

2. Niszczenie wyrobów akcyzowych, o których mowa w § 3 ust. 1 pkt 1 lit. c i d oraz pkt 2 i 3, nieprzydatnych do 
spożycia, dalszego przerobu lub zużycia odbywa się w obecności funkcjonariusza.

3. Podmiot sporządza w dwóch egzemplarzach protokół zniszczenia wyrobów akcyzowych, o których mowa 
w § 3 ust. 1, w którym podaje przyczyny ich zniszczenia, i przesyła niezwłocznie jeden egzemplarz właściwemu na-
czelnikowi urzędu celnego.

4. W przypadku zniszczenia wyrobów, o których mowa w § 3 ust. 1 pkt 1 lit. c i d oraz pkt 2 i 3, nieprzydatnych 
do spożycia, dalszego przerobu lub zużycia protokół podpisuje również obecny przy tych czynnościach funkcjona-
riusz.”.

§ 2. Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

Minister Finansów: wz. J. Cichoń

1) Minister Finansów kieruje działem administracji rządowej – finanse publiczne, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 2 rozporządzenia Prezesa 
Rady Ministrów z dnia 18 listopada 2011 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Finansów (Dz. U. Nr 248, 
poz. 1481).

2) Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2009 r. Nr 201, poz. 1540, z 2010 r. Nr 182, poz. 1228, z 2011 r. Nr 63, 
poz. 322, Nr 73, poz. 390, Nr 117, poz. 677, Nr 134, poz. 779 i Nr 171, poz. 1016, z 2012 r. poz. 362, 627, 707, 908 i 1544 oraz 
z 2013 r. poz. 628 i 675.

3)  Zmiany wymienionego rozporządzenia zostały ogłoszone w Dz. U. z 2010 r. Nr 157, poz. 1058 i Nr 249, poz. 1666 oraz z 2012 r. 
poz. 587.




