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Nowe zasady wewnątrzwspólnotowego
nabywania alkoholu etylowego
Sejm uchwalił 9 marca 2017 r. zmiany w ustawie o podatku akcyzowym w zakresie zwolnienia z akcyzy
całkowicie skażonego alkoholu etylowego. Nowelizacja ma na celu wyeliminowanie nadużyć
związanych z obrotem alkoholem etylowym.
Ustawa przewiduje zmiany zarówno w trybie wewnątrzwspólnotowego nabywania całkowicie skażonego
alkoholu etylowego, jak i precyzuje przepisy dotyczące stosowania zwolnienia z akcyzy dla tego wyrobu.

Zwolnienie z akcyzy
Dotychczasowy przepis mówiący o zwolnieniu z akcyzy alkoholu etylowego został doprecyzowany, tak by
w pełni oddać dopuszczalne metody skażania wynikające z rozporządzenia Komisji Europejskiej (nr
3199/93). Po wejściu w życie nowych przepisów zwolnieniu z akcyzy będzie podlegać alkohol etylowy:
 produkowany w Polsce, nabywany wewnątrzwspólnotowo oraz importowany, jeżeli został
całkowicie skażony środkiem skażającym dopuszczonym we wszystkich państwach członkowskich
Unii Europejskiej (tzw. euroskażalnikiem),
 nabywany wewnątrzwspólnotowo, jeżeli został całkowicie skażony dodatkowymi środkami
skażającymi dopuszczonymi przez państwo członkowskie Unii Europejskiej, w którym skażenie
następuje,
 produkowany w Polsce oraz importowany, jeżeli został całkowicie skażony dodatkowymi środkami
skażającymi dopuszczonymi przez Polskę.

Nabycie wewnątrzwspólnotowe
Nabycie wewnątrzwspólnotowe skażonego alkoholu według nowych zasad będzie wymagało:
 każdorazowego złożenia właściwemu naczelnikowi urzędu skarbowego zgłoszenia o planowanym
nabyciu całkowicie skażonego alkoholu etylowego;
 potwierdzenia odbioru wyrobu na uproszczonym dokumencie towarzyszącym;
 złożenia zgłoszenia rejestracyjnego dla potrzeb podatku akcyzowego (AKC-R) przed dokonaniem
pierwszego wewnątrzwspólnotowego nabycia.
Podmioty, które nie złożyły zgłoszenia rejestracyjnego, a dokonują aktualnie wewnątrzwspólnotowych
nabyć całkowicie skażonego alkoholu etylowego, będą miały 30 dni na złożenie zgłoszenia rejestracyjnego
licząc od dnia wejścia w życie nowych przepisów.

Rejestr odbiorców skażonych alkoholi
Senat 30 marca br. dodał poprawkę do ustawy, w ramach której wprowadził następujące obowiązki:
 prowadzenie rejestru podmiotów odbierających całkowicie skażony alkohol etylowy i wyrobów,
które w swoim składzie zawierają alkohol etylowy o objętościowej mocy przekraczającej 50%
objętości,
 przedstawienie kopii rejestru organom podatkowym,
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 potwierdzanie tożsamości osób, które odbierają ww. wyroby, w przypadku sprzedawania alkoholu
osobom fizycznym nieprowadzącym działalności gospodarczej.

Przepisy przejściowe
Zmiany w opodatkowaniu akcyzą mają wejść w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia ustawy
zmieniającej w Dzienniku Ustaw. W związku z wprowadzeniem poprawki do ustawy przez Senat, Sejm ją
jeszcze rozpatrzy, a następnie przedstawi ustawę Prezydentowi do podpisu, po czym nastąpi jej publikacja
w Dzienniku Ustaw.

Jak się przygotować do zmian?
Zmiany mają znaczenie zarówno dla producentów alkoholu etylowego (tzw. podmiotów skażających), jak
i dla podmiotów korzystających ze skażonego alkoholu, działających m.in. w branży kosmetycznej,
chemicznej czy farmaceutycznej. Podmioty te mogą być bowiem zobowiązane do zapłaty akcyzy, jeżeli
okaże się, że produkują lub zużywają alkohol, który jest skażony niezgodnie z nowymi przepisami.
Dostosowanie działalności do nowych obowiązków może wymagać weryfikacji:
 trybu nabywania całkowicie skażonego alkoholu etylowego,
 otrzymanych rozstrzygnięć w zakresie metod skażania alkoholu etylowego,
 procedury skażania alkoholu etylowego,
 trybu wydawania całkowicie skażonych alkoholi lub wyrobów zawierających alkohol etylowy
o mocy przekraczającej 50% objętości oraz opracowania odpowiedniego rejestru wydań.
Gdyby byli Państwo zainteresowani uzyskaniem dodatkowych informacji w powyższym zakresie, uprzejmie
prosimy o kontakt:

Kontakt w KSP:
Elżbieta Lis
Partner
T: +48 32 731 68 50
E: elzbieta.lis@ksplegal.pl

Łukasz Jedynak
Konsultant podatkowy
T: +48 32 731 68 68
E: lukasz.jedynak@ksplegal.pl

KSP Legal & Tax Advice
ul. Chorzowska 150
40-101 Katowice

F: +48 32 731 68 51
E: kancelaria@ksplegal.pl

www.ksplegal.pl

www.ksplegal.pl/blog-o-podatkach

Mamy nadzieję, że powyższa informacja będzie dla Państwa pomocna. Informacje te nie stanowią opinii prawnej ani porady.
W celu uzyskania pełnych informacji lub porady prawnej, prosimy o kontakt. Jeżeli nie wyrażają Państwo zgody na przesyłanie
dalszych newsletterów, prosimy o odesłanie tego maila na adres kancelaria@ksplegal.pl w treści wpisując słowo NIE.
© 2016 Wszystkie prawa zastrzeżone
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WYCIĄG ZE ZMIENIONYCH PRZEPISÓW
NA DZIEŃ 30 MARCA 2017 R.

USTAWA Z 9 MARCA 2017 R. O ZMIANIE USTAWY O PODATKU AKCYZOWYM
— ZMIANY W OBROCIE CAŁKOWICIE SKAŻONYM ALKOHOLEM ETYLOWYM
Zmiany mają wejść w życie w terminie 14 dni od dnia ich ogłoszenia w Dzienniku Ustaw1
KWESTIA

Zgłoszenie
rejestracyjne
(AKC-R)

Zwolnienie z
akcyzy
1

PRZED ZMIANĄ

PO ZMIANIE

KOMENTARZ

Art. 16. 1. Podmiot prowadzący działalność
gospodarczą jest obowiązany, przed dniem
wykonania pierwszej czynności podlegającej
opodatkowaniu akcyzą lub pierwszej czynności
z wykorzystaniem wyrobów akcyzowych
objętych zwolnieniem od akcyzy ze względu na
ich przeznaczenie, złożyć zgłoszenie
rejestracyjne właściwemu naczelnikowi urzędu
skarbowego.

Art. 16. 1. Podmiot prowadzący działalność gospodarczą
jest obowiązany, przed dniem wykonania pierwszej
czynności podlegającej opodatkowaniu akcyzą lub pierwszej
czynności z wykorzystaniem wyrobów akcyzowych objętych
zwolnieniem od akcyzy ze względu na ich przeznaczenie,
złożyć zgłoszenie rejestracyjne właściwemu naczelnikowi
urzędu skarbowego. Obowiązek, o którym mowa w zdaniu
poprzedzającym, ma zastosowanie również do podmiotu
prowadzącego działalność gospodarczą, który dokonuje
nabycia wewnątrzwspólnotowego alkoholu etylowego
całkowicie skażonego środkiem skażającym dopuszczonym
we wszystkich państwach członkowskich Unii Europejskiej
lub dodatkowymi środkami skażającymi dopuszczonymi
przez państwo członkowskie Unii Europejskiej, w którym
skażenie następuje, na podstawie rozporządzenia Komisji
(WE) nr 3199/93 z dnia 22 listopada 1993 r. w sprawie
wzajemnego uznawania procedur całkowitego skażenia
alkoholu etylowego do celów zwolnienia z podatku
akcyzowego.

Nabycie wewnątrzwspólnotowe
alkoholu etylowego skażonego
wymaga złożenia zgłoszenia
rejestracyjnego AKC-R. Zgłoszenie
należy złożyć przed dokonaniem
wewnątrzwspólnotowego nabycia,
tj. przed przemieszczeniem tych
wyrobów na terytorium Polski.

Art. 30. 9. 1) Zwalnia się od akcyzy alkohol
etylowy całkowicie skażony, importowany,

Art. 30. 9. 1) Zwalnia się od akcyzy alkohol całkowicie
skażony:

Celem nowego przepisu jest
wyeliminowanie wątpliwości

Ustawa 30 marca 2017 r. była przedmiotem obrad Senatu. Senat wprowadził poprawkę. Po jej rozpatrzeniu przez Sejm ustawa zostanie przedstawiona Prezydentowi do podpisu, a
następnie zostanie skierowana do publikacji w Dzienniku Ustaw.

całkowicie
skażonego
alkoholu
etylowego

nabywany wewnątrzwspólnotowo albo
produkowany na terytorium kraju, wskazanymi
przez dowolne państwo członkowskie Unii
Europejskiej, środkami dopuszczonymi do
skażania alkoholu etylowego na podstawie
rozporządzenia Komisji (WE) nr 3199/93 z dnia
22 listopada 1993 r. w sprawie wzajemnego
uznawania procedur całkowitego skażenia
alkoholu etylowego do celów zwolnienia z
podatku akcyzowego, w tym zawarty w
wyrobach nieprzeznaczonych do spożycia przez
ludzi.

a)

produkowany na terytorium kraju, nabywany
wewnątrzwspólnotowo oraz importowany, jeżeli
został całkowicie skażony środkiem skażającym
dopuszczonym we wszystkich państwach
członkowskich Unii Europejskiej,
b) nabywany wewnątrzwspólnotowo, jeżeli został
całkowicie skażony dodatkowymi środkami
skażającymi dopuszczonymi przez państwo
członkowskie Unii Europejskiej, w którym
skażenie następuje,
c) produkowany na terytorium kraju oraz
importowany, jeżeli został całkowicie skażony
dodatkowymi środkami skażającymi
dopuszczonymi przez Rzeczpospolitą Polską
 na podstawie rozporządzenia Komisji (WE) nr
3199/93 z dnia 22 listopada 1993 r. w sprawie
wzajemnego uznawania procedur całkowitego
skażenia alkoholu etylowego do celów zwolnienia z
podatku akcyzowego, w tym zawarty w wyrobach
nieprzeznaczonych do spożycia przez ludzi.

interpretacyjnych w zakresie
możliwości stosowania innych niż
Polskie metody skażania.
Uchwalony przepis dla każdej z
czynności będącej przedmiotem
opodatkowania akcyzą (tj.
produkcja, WNT, import) wymienia
środek skażający, którego
zastosowanie uprawnia do
stosowania zwolnienia z akcyzy w
Polsce.

Zabezpieczenie
akcyzowe

Art. 63. 1. 5) Do złożenia zabezpieczenia
akcyzowego w kwocie pokrywającej powstałe
albo mogące powstać zobowiązanie podatkowe
albo powstałe lub mogące powstać
zobowiązanie podatkowe oraz opłatę
paliwową, której obowiązek zapłaty powstał
albo może powstać, jest obowiązany podatnik,
o którym mowa w art. 78 ust. 1.

Art. 63. 1. 5) Do złożenia zabezpieczenia akcyzowego w
kwocie pokrywającej powstałe albo mogące powstać
zobowiązanie podatkowe albo powstałe lub mogące
powstać zobowiązanie podatkowe oraz opłatę paliwową,
której obowiązek zapłaty powstał albo może powstać, jest
obowiązany podatnik, o którym mowa w art. 78 ust. 1, z
zastrzeżeniem art. 78 ust. 2a.

Złożenie zabezpieczenia akcyzowego
nie jest wymagane na potrzeby
wewnątrzwspólnotowego nabycia
całkowicie skażonego alkoholu
etylowego.

Generalne
zabezpieczenie
akcyzowe

Art. 65. 1a. 1) Zabezpieczenie generalne może
być również złożone na pisemny wniosek
podatnika, o którym mowa w art. 78 ust. 1, lub
przedstawiciela podatkowego, dla

Art. 65. 1a. 1) Zabezpieczenie generalne może być również
złożone na pisemny wniosek podatnika, o którym mowa w
art. 78 ust. 1, z wyjątkiem przypadków, o których mowa w
art. 78 ust. 2a, lub przedstawiciela podatkowego, dla

Złożenie zabezpieczenia generalnego
nie dotyczy również podmiotów
nabywających całkowicie skażony
alkohol etylowy.
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Odesłanie —
wzory
dokumentów

Warunki WNT
wyrobów
akcyzowych w
procedurze „z
zapłaconą
akcyzą”

zagwarantowania pokrycia ich zobowiązań
podatkowych oraz opłat paliwowych, do
których zapłaty mogą być obowiązane te
podmioty.

zagwarantowania pokrycia ich zobowiązań podatkowych
oraz opłat paliwowych, do których zapłaty mogą być
obowiązane te podmioty.

Art. 76. Minister właściwy do spraw finansów
publicznych określi, w drodze rozporządzenia,
wzór dokumentu potwierdzenia złożenia
zabezpieczenia akcyzowego lub zapłaty akcyzy
na terytorium kraju, o którym mowa w art. 78
ust. 1 pkt 2, uwzględniając konieczność
zapewnienia informacji o złożonym
zabezpieczeniu akcyzowym lub o zapłaconej
kwocie akcyzy.

Art. 76. Minister właściwy do spraw finansów publicznych
określi, w drodze rozporządzenia, wzór dokumentu
potwierdzenia złożenia zabezpieczenia akcyzowego lub
zapłaty akcyzy na terytorium kraju, o którym mowa w art.
78 ust. 1 pkt 2a, uwzględniając konieczność zapewnienia
informacji o złożonym zabezpieczeniu akcyzowym lub o
zapłaconej kwocie akcyzy.

Zmiana precyzuje jedynie odesłanie
do dokumentów, dla których
Minister Finansów określa urzędowy
wzór.

Art. 78. 1. W przypadku gdy podatnik nabywa
wewnątrzwspólnotowo wyroby akcyzowe
wymienione w załączniku nr 2 do ustawy,
znajdujące się poza procedurą zawieszenia
poboru akcyzy, na potrzeby wykonywanej na
terytorium kraju działalności gospodarczej, jest
obowiązany:
1) przed wprowadzeniem wyrobów
akcyzowych na terytorium kraju dokonać
zgłoszenia o planowanym nabyciu
wewnątrzwspólnotowym do właściwego
naczelnika urzędu skarbowego;
2) potwierdzić odbiór wyrobów akcyzowych na
uproszczonym dokumencie towarzyszącym - z
wyjątkiem przypadków, w których pomimo
obowiązku wynikającego z rozporządzenia
Komisji (EWG) nr 3649/92 z dnia 17 grudnia
1992 r. w sprawie uproszczonego dokumentu

Art. 78. 1. W przypadku gdy podatnik nabywa
wewnątrzwspólnotowo wyroby akcyzowe wymienione w
załączniku nr 2 do ustawy, znajdujące się poza procedurą
zawieszenia poboru akcyzy, na potrzeby wykonywanej na
terytorium kraju działalności gospodarczej, jest
obowiązany:
1) przed wprowadzeniem wyrobów akcyzowych na
terytorium kraju dokonać zgłoszenia o planowanym nabyciu
wewnątrzwspólnotowym do właściwego naczelnika urzędu
skarbowego;
2) potwierdzić odbiór wyrobów akcyzowych na
uproszczonym dokumencie towarzyszącym – z wyjątkiem
przypadków, w których pomimo obowiązku wynikającego
z rozporządzenia Komisji (EWG) nr 3649/92 z dnia 17
grudnia 1992 r. w sprawie uproszczonego dokumentu
towarzyszącego w wewnątrzwspólnotowym
przemieszczaniu wyrobów akcyzowych, przeznaczonych
do konsumpcji w państwie członkowskim wysyłki (Dz. Urz.

Przepis ten wymienia warunki, które
należy spełnić w przypadku
wewnątrzwspólnotowego
nabywania wyrobów akcyzowych w
tzw. procedurze z zapłaconą akcyzą.
Nie odnosi się on wyłącznie do
całkowicie skażonego alkoholu
etylowego, ale generalnie do
wyrobów akcyzowych objętych
ujednoliconym podatkiem
akcyzowym w krajach Unii
Europejskiej.
Nabycie wyrobów akcyzowych w
tzw. procedurze z zapłaconą akcyzą
wymaga:
1) poinformowania o
planowanym nabyciu
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Potwierdzenie
złożenia
zabezpieczenia

towarzyszącego w wewnątrzwspólnotowym
przemieszczaniu wyrobów akcyzowych,
przeznaczonych do konsumpcji w państwie
członkowskim wysyłki (Dz. Urz. WE L 369 z
18.12.1992, str. 17; Dz. Urz. UE Polskie wydanie
specjalne, rozdz. 9, t. 1, str. 216) wyroby nie
zostały przemieszczone z terytorium państwa
członkowskiego na podstawie uproszczonego
dokumentu towarzyszącego, oraz w przypadku
gdy nabywane wyroby są opodatkowane na
terytorium kraju stawką akcyzy inną niż stawka
zerowa wystawić i dołączyć do zwracanego
uproszczonego dokumentu towarzyszącego
dokument potwierdzenia złożenia
zabezpieczenia akcyzowego lub zapłaty akcyzy
na terytorium kraju;
3) bez wezwania organu podatkowego, złożyć
właściwemu naczelnikowi urzędu skarbowego
deklarację uproszczoną, według ustalonego
wzoru, oraz obliczyć akcyzę i dokonać jej
zapłaty na terytorium kraju, na rachunek
właściwego urzędu skarbowego, w terminie 10
dni od dnia powstania obowiązku
podatkowego, w przypadku gdy nabywane
wyroby są opodatkowane na terytorium kraju
stawką akcyzy inną niż stawka zerowa;
3a) złożyć zabezpieczenie akcyzowe, w
przypadku gdy nabywane wyroby są
opodatkowane na terytorium kraju stawką
akcyzy inną niż stawka zerowa.

WE L 369 z 18.12.1992, str. 17; Dz. Urz. UE Polskie wydanie
specjalne, rozdz. 9, t. 1, str. 216) wyroby opodatkowane
zerową stawką akcyzy nie zostały przemieszczone z
terytorium państwa członkowskiego na podstawie
uproszczonego dokumentu towarzyszącego;
2a) wystawić dokument potwierdzenia złożenia
zabezpieczenia akcyzowego lub zapłaty akcyzy na
terytorium kraju i dołączyć ten dokument do zwracanego
uproszczonego dokumentu towarzyszącego, w przypadku
gdy nabywane wyroby są opodatkowane na terytorium
kraju stawką akcyzy inną niż stawka zerowa.
3) bez wezwania organu podatkowego, złożyć właściwemu
naczelnikowi urzędu skarbowego deklarację uproszczoną,
według ustalonego wzoru, oraz obliczyć akcyzę i dokonać jej
zapłaty na terytorium kraju, na rachunek właściwego
urzędu skarbowego, w terminie 10 dni od dnia powstania
obowiązku podatkowego, w przypadku gdy nabywane
wyroby są opodatkowane na terytorium kraju stawką
akcyzy inną niż stawka zerowa;
3a) złożyć zabezpieczenie akcyzowe, w przypadku gdy
nabywane wyroby są opodatkowane na terytorium kraju
stawką akcyzy inną niż stawka zerowa.

Art. 78. 2. Podatnik, o którym mowa w ust. 1,
przed dołączeniem do zwracanego
uproszczonego dokumentu towarzyszącego,

Art. 78. 2. Podatnik, o którym mowa w ust. 1, przed
dołączeniem do zwracanego uproszczonego dokumentu
towarzyszącego, dokumentu potwierdzenia złożenia

2)
3)

4)
5)
6)

właściwego organu
podatkowego;
potwierdzenia odbioru
wyrobów akcyzowych na UDT;
wystawienia dokumentu
potwierdzającego złożenia
zabezpieczenia akcyzowego
lub zapłaty akcyzy i jego
dołączenia do zwracanego
kontrahentowi UDT;
złożenia deklaracji AKC-U;
uiszczenia podatku;
złożenia zabezpieczenia
akcyzowego.

Obowiązki wymienione w pkt 3) - 6)
nie mają zastosowania jeśli
przemieszczane mają być wyroby
akcyzowego opodatkowane na
terytorium Polski zerową stawką
akcyzy.

Doprecyzowanie odesłania do
przepisu mówiącego o dokumencie,
który powinien zostać potwierdzony
4

lub zapłaty
akcyzy

Warunki WNT
całkowicie
skażonego
alkoholu
etylowego

Przepis
przejściowy

dokumentu potwierdzenia złożenia
zabezpieczenia akcyzowego lub zapłaty akcyzy
na terytorium kraju, o którym mowa w ust. 1
pkt 2, jest obowiązany uzyskać na tym
dokumencie potwierdzenie przez właściwego
naczelnika urzędu skarbowego złożenia
zabezpieczenia akcyzowego lub zapłaty akcyzy.

zabezpieczenia akcyzowego lub zapłaty akcyzy na
terytorium kraju, o którym mowa w ust. 1 pkt 2a, jest
obowiązany uzyskać na tym dokumencie potwierdzenie
przez właściwego naczelnika urzędu skarbowego złożenia
zabezpieczenia akcyzowego lub zapłaty akcyzy.

przez właściwy organ podatkowy
przed jego dołączeniem do
zwracanego kontrahentowi UDT.

—

Art. 78. 2a. Przepisy ust. 1 pkt 2a–3a oraz ust. 2 nie mają
zastosowania do nabycia wewnątrzwspólnotowego
alkoholu etylowego całkowicie skażonego środkiem
skażającym dopuszczonym we wszystkich państwach
członkowskich Unii Europejskiej lub dodatkowymi
środkami skażającymi dopuszczonymi przez państwo
członkowskie Unii Europejskiej, w którym skażenie
następuje, na podstawie rozporządzenia Komisji (WE) nr
3199/93 z dnia 22 listopada 1993 r. w sprawie
wzajemnego uznawania procedur całkowitego skażenia
alkoholu etylowego do celów zwolnienia z podatku
akcyzowego.

Podatnik dokonujący WNT
całkowicie skażonego alkoholu
etylowego jest zobowiązany
wyłącznie do poinformowania
właściwego organu podatkowego o
planowanym nabyciu
wewnątrzwspólnotowym oraz do
potwierdzenia odbioru tego alkoholu
na UDT.

—

Podmiot prowadzący działalność gospodarczą, który
dokonuje nabycia wewnątrzwspólnotowego alkoholu
etylowego całkowicie skażonego środkiem skażającym
dopuszczonym we wszystkich państwach członkowskich
Unii Europejskiej lub dodatkowymi środkami skażającymi
dopuszczonymi przez państwo członkowskie Unii
Europejskiej, w którym skażenie następuje, na podstawie
rozporządzenia Komisji (WE) nr 3199/93 z dnia 22
listopada 1993 r. w sprawie wzajemnego uznawania
procedur całkowitego skażenia alkoholu etylowego do
celów zwolnienia z podatku akcyzowego (Dz. Urz. WE L
288 z 23.11.1993, str. 12, z późn. zm. ); Dz. Urz. UE Polskie

Podmioty, które przed wejściem w
życie omawianej nowelizacji nie
złożyły zgłoszenia na potrzeby
rejestracji dla celów podatku
akcyzowego, a nabywały i będą
nabywać całkowicie skażony alkohol
etylowy po wejściu w życie nowych
przepisów, mają 30 dni, od dnia
wejścia w życie przepisów, na
złożenie AKC-R.
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wydanie specjalne, rozdz. 9, t. 1, str. 249, z późn. zm.),
który przed dniem wejścia w życie niniejszej ustawy nie
złożył zgłoszenia rejestracyjnego na podstawie art. 16 ust.
1 ustawy w brzmieniu dotychczasowym, jest obowiązany
złożyć zgłoszenie rejestracyjne w terminie 30 dni od dnia
wejścia w życie niniejszej ustawy.

Rejestr
podmiotów
odbierających
skażone
alkohole

—

Art. 138t. 1. Podmiot dokonujący sprzedaży na terytorium
kraju:
1) alkoholu całkowicie skażonego środkiem skażającym
dopuszczonym we wszystkich państwach
członkowskich Unii Europejskiej, dodatkowymi
środkami skażającymi dopuszczonymi przez państwo
członkowskie Unii Europejskiej, w którym skażenie
następuje lub dodatkowymi środkami
dopuszczonymi przez Rzeczpospolitą Polską, na
podstawie rozporządzenia Komisji (WE) nr 3199/93 z
dnia 22 listopada 1993 r. w sprawie wzajemnego
uznawania procedur całkowitego skażenia alkoholu
etylowego do celów zwolnienia z podatku
akcyzowego,
2) wyrobów objętych podkategoriami Polskiej
Klasyfikacji Wyrobów i Usług (PKWiU): 20.14.75,
20.20.14 i 20.59.43 zawierających w swym składzie
alkohol etylowy o objętościowej mocy powyżej 50%
objętości
 w opakowaniach jednostkowych o pojemności 20
litrów i większej, prowadzi rejestr podmiotów
odbierających te wyroby.
2. Rejestr, o którym mowa w ust. 1, powinien zawierać
następujące dane:
1) rodzaj, podkategorię Polskiej Klasyfikacji Wyrobów i
Usług (PKWiU) oraz ilość odebranych wyrobów;

Przepis ten został dodany 30.3.2017
przez Senat na 38. posiedzeniu
(czeka jeszcze na rozpatrzenie przez
Sejm).
Wprowadza się nowy obowiązek w
postaci prowadzenia rejestru
podmiotów odbierających:
a) całkowicie skażony alkohol
etylowy,
b) alkohol etylowy skażony i
pozostałe skażone wyroby
alkoholowe o dowolnej mocy,
c) środki odkażające,
d) płyny hydrauliczne
hamulcowe; środki
zapobiegające zamarzaniu i
gotowe płyny
przeciwoblodzeniowe.
Rejestr prowadzi się wtedy, gdy ww.
wyroby sprzedawane są w Polsce w
opakowaniach o pojemności co
najmniej 20 litrów. Sprzedaż w
mniejszych opakowaniach nie
podlega rejestracji. Ponadto
sprzedaż wyrobów oznaczonych lit.
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2) imię i nazwisko lub nazwę, adres zamieszkania lub adres
siedziby podmiotu odbierającego;
3) numer PESEL lub numer identyfikacji podatkowej (NIP)
podmiotu odbierającego;
4) datę oraz adres miejsca dokonania sprzedaży;
5) czytelny podpis podmiotu odbierającego lub osoby
reprezentującej ten podmiot.
3. Wpisu do rejestru dokonuje się z chwilą odbioru
wyrobów.
4. Podmiot dokonujący sprzedaży przekazuje kopię
rejestru właściwemu naczelnikowi urzędu skarbowego w
terminie do 5. dnia miesiąca następującego po miesiącu,
którego on dotyczy.
5. Podmiot odbierający będący osobą fizyczną
nieprowadzącą działalności gospodarczej jest obowiązany
do okazania podmiotowi dokonującemu sprzedaży
dokumentu potwierdzającego jego tożsamość.
6. W przypadku, gdy podmiot odbierający odmawia
okazania dokumentu potwierdzającego jego tożsamość,
sprzedawca jest obowiązany odmówić sprzedaży wyrobów
wskazanych w ust. 1.
7. Rejestr powinien być przechowywany do celów kontroli
przez okres 5 lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w
którym został sporządzony.
8. Wpisu do rejestru nie dokonuje się w przypadku, gdy w
wyniku sprzedaży wyrobów wskazanych w ust. 1 ich
przewóz objęty został systemem monitorowania
drogowego, o którym mowa w ustawie z dnia 9 marca
2017 r. o systemie monitorowania drogowego przewozu
towarów lub, gdy sprzedaż potwierdzana jest fakturą.

b)-d) podlega rejestracji wyłącznie
wtedy, gdy wyroby te zawierają w
swoim składzie alkohol etylowy o
objętościowej mocy większej niż
50% objętości.
Ponadto:
 kopia rejestru podlega
przekazaniu do właściwego
organu podatkowego,
 sprzedaż na rzecz osoby
fizycznej nieprowadzącej
działalności gospodarczej
powinna zostać poprzedzona
potwierdzeniem jej
tożsamości.
Z rejestrowania zwolnione są
wydania wyrobów, których:
 przewóz objęty jest systemem
monitorowania drogowego
przewozu towarów, lub
 sprzedaż potwierdzona została
fakturą.
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