
BIURO LEGISLACYJNE/ Materiał porównawczy

Objaśnienie oznaczeń:  [] kursywa – tekst usunięty przez Sejm

<> druk pogrubiony – tekst wstawiony przez Sejm

Materiał porównawczy

do ustawy z dnia 10 lipca 2008 r.

o zmianie ustawy o podatku akcyzowym oraz ustawy o wyrobie i rozlewie
wyrobów winiarskich, obrocie tymi wyrobami i organizacji rynku wina

(druk nr 213)

USTAWA z dnia 23 stycznia 2004 r. O PODATKU AKCYZOWYM (Dz. U. Nr 29, poz. 257

i Nr 68, poz. 623, z 2005 r. Nr 160, poz. 1341, z 2006 r. Nr 169, poz. 1199 oraz z 2007 r. Nr

99, poz. 666)

Art. 30.

1. W składzie podatkowym może być prowadzona działalność polegająca na produkcji,
przetwarzaniu lub magazynowaniu wyrobów akcyzowych zharmonizowanych oraz na ich
przyjmowaniu i wysyłce.

[2. Produkcja i przetwarzanie wyrobów akcyzowych zharmonizowanych mogą odbywać się
wyłącznie w składzie podatkowym.]

<2. Produkcja i przetwarzanie wyrobów akcyzowych zharmonizowanych mogą
odbywać się wyłącznie w składzie podatkowym, z wyłączeniem produkcji win
gronowych uzyskanych z winogron pochodzących z upraw własnych, o których
mowa w art. 16 ust. 3 ustawy z dnia 22 stycznia 2004 r. o wyrobie i rozlewie
wyrobów winiarskich, obrocie tymi wyrobami i organizacji rynku wina (Dz. U. Nr
34, poz. 292, Nr 96, poz. 959, Nr 173, poz. 1808 oraz z 2006 r. Nr 171, poz. 1225 i Nr
208, poz. 1541), w ilości mniejszej niż 1000 hl w ciągu roku kalendarzowego.>

3. Prowadzącym skład podatkowy może być wyłącznie podmiot, któremu wydano
zezwolenie na prowadzenie składu podatkowego.

4. W składzie podatkowym miejsce przeznaczone do magazynowania wyrobów akcyzowych
zharmonizowanych powinno być wyodrębnione i przeznaczone tylko do
przechowywania tych wyrobów.

5. Minister właściwy do spraw finansów publicznych może określić, w drodze
rozporządzenia, szczegółowe warunki dotyczące prowadzenia składów podatkowych, w
tym dotyczące miejsca, w którym wyroby akcyzowe zharmonizowane będą
magazynowane, uwzględniając:

1) specyfikę produkcji poszczególnych wyrobów akcyzowych zharmonizowanych i
obrotu tymi wyrobami;
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2) konieczność właściwego zabezpieczenia wyrobów akcyzowych przed ich
wyprowadzeniem ze składu w sposób sprzeczny z obowiązującymi przepisami;

3) konieczność zapewnienia właściwej kontroli i sprawowania szczególnego nadzoru
podatkowego;

4) specyfikę zastosowanych środków transportu używanych do przewozu wyrobów
akcyzowych zharmonizowanych.

Art. 87.

[1. Wyroby akcyzowe podlegające obowiązkowi oznaczania znakami akcyzy muszą być
prawidłowo oznaczone odpowiednimi znakami akcyzy przed zakończeniem procedury
zawieszenia poboru akcyzy.]

<1. Wyroby akcyzowe podlegające obowiązkowi oznaczania znakami akcyzy muszą
być prawidłowo oznaczone odpowiednimi znakami akcyzy przed zakończeniem
procedury zawieszenia poboru akcyzy, a w przypadku win gronowych, o których
mowa w art. 30 ust. 2, przed ich przekazaniem do magazynu wyrobów gotowych lub
dokonaniem ich sprzedaży.>

2. Wyroby akcyzowe podlegające obowiązkowi oznaczania znakami akcyzy, bez ich
uprzedniego prawidłowego oznaczenia odpowiednimi znakami akcyzy, nie mogą być:

1) importowane;

2) przywiezione na terytorium kraju w wyniku nabycia wewnątrzwspólnotowego poza
procedurą zawieszenia poboru akcyzy.

3. Z uwzględnieniem ust. 1 i 2, wyroby akcyzowe podlegające obowiązkowi oznaczania
znakami akcyzy nie mogą być przedmiotem obrotu na terytorium kraju bez ich
uprzedniego prawidłowego oznaczenia odpowiednimi znakami akcyzy.

USTAWA z dnia 22 stycznia 2004 r. O WYROBIE I ROZLEWIE WYROBÓW

WINIARSKICH, OBROCIE TYMI WYROBAMI I ORGANIZACJI RYNKU WINA (Dz. U.

Nr 34, poz. 292, Nr 96, poz. 959 i Nr 173, poz. 1808 oraz z 2006 r. Nr 171, poz. 1225 i Nr

208, poz. 1541)

Art. 17.

1. Przedsiębiorca wykonujący działalność gospodarczą w zakresie wyrobu lub rozlewu
wyrobów winiarskich jest obowiązany spełniać następujące warunki:

1) wdrożyć system wewnętrznej kontroli wyrobu lub rozlewu wyrobów winiarskich,
obejmujący w szczególności określenie:

a) częstotliwości i sposobu pobierania próbek do badań jakościowych,

b) metody badań,
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c) sposobu postępowania z wyrobami winiarskimi nieodpowiadającymi
wymaganiom jakościowym;

2) dysponować planem zakładu obejmującym w szczególności pomieszczenia
produkcyjne, magazynowe, socjalne i sanitarne, z zaznaczeniem:

a) linii technologicznych,

b) dróg przemieszczania surowców i produktów gotowych,

c) stanowisk pracy;

3) wyznaczyć osobę odpowiedzialną za kontrolę jakości wyrobów winiarskich;

4) dysponować obiektami budowlanymi wyposażonymi w:

a) zbiorniki do magazynowania i przechowywania wyrobów winiarskich, których
całkowita pojemność technologiczna wynosi co najmniej 50 % miesięcznej
wielkości wyrobu wyrobów winiarskich gronowych lub 75 % miesięcznej
wielkości wyrobu fermentowanych napojów winiarskich, a w przypadku
rozlewu wyrobów winiarskich pojemność technologiczna zbiorników powinna
wynosić co najmniej 25 % miesięcznej wielkości rozlewu,

b) urządzenia filtracyjne zapewniające uzyskanie wymaganej klarowności wyrobu,

c) urządzenia do przygotowania opakowań jednostkowych, w szczególności
urządzenia do ich mycia i dezynfekcji,

d) urządzenia do napełniania opakowań jednostkowych,

e) urządzenia laboratoryjne umożliwiające przeprowadzenie analiz
fizykochemicznych wyrabianych i rozlewanych wyrobów;

5) zapewnić, aby obiekty budowlane i urządzenia techniczne przeznaczone do
wykonywania działalności gospodarczej w tym zakresie spełniały wymagania
określone w przepisach o ochronie przeciwpożarowej, sanitarnych i o ochronie
środowiska.

2. Działalność gospodarczą w zakresie wyrobu lub rozlewu wyrobów winiarskich może
wykonywać przedsiębiorca:

1) posiadający tytuł prawny do obiektów budowlanych, w których ma być wykonywana
działalność;

2) niekarany za przestępstwa przeciwko mieniu i wiarygodności dokumentów, a w
przypadku przedsiębiorcy będącego osobą prawną - którego członek zarządu nie był
karany za przestępstwa przeciwko mieniu i wiarygodności dokumentów.

3. Warunki, o których mowa w ust. 1 pkt 4 lit. c i d, nie dotyczą przedsiębiorców
występujących o wpis do rejestru w zakresie wyrobu wyrobów winiarskich bez
możliwości ich rozlewu.

<Art. 17a.
1. Podmiot, o którym mowa w art. 16 ust. 3, który na podstawie przepisów o podatku

akcyzowym nie podlega obowiązkowi produkcji wina gronowego w składzie
podatkowym, jest obowiązany spełniać następujące warunki:

1) opracować w formie pisemnej oraz wdrożyć system kontroli wewnętrznej
wyrobu i rozlewu wina gronowego, obejmujący określenie:

a) częstotliwości i sposobu pobierania próbek jakościowych,
b) metod badań,
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c) sposobu postępowania z winami gronowymi nieodpowiadającymi
wymaganiom jakościowym,

d) zabezpieczania i usuwania odpadów powstających podczas produkcji;
2) wyznaczyć osobę odpowiedzialną za kontrolę jakości wyrabianego i rozlewanego

wina gronowego.
2. Wyrób i rozlew wina gronowego uzyskanego z winogron pochodzących z upraw

własnych z przeznaczeniem do obrotu może wykonywać podmiot, o którym mowa w
ust. 1:

1) posiadający tytuł prawny do obiektów budowlanych, w których jest prowadzony
wyrób wina lub moszczu gronowego;

2) niekarany za przestępstwa przeciwko mieniu i wiarygodności dokumentów, a w
przypadku podmiotu będącego osobą prawną - którego członek zarządu nie był
karany za przestępstwa przeciwko mieniu i wiarygodności dokumentów.>


