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W związku z zapytaniem z dnia 13 marca 2017 r. w sprawie obrotu rozpuszczalnikiem 
zawierającym w swoim składzie alkohol etylowy skażony, Departament Kontroli i Analiz 
Ekonomicznych niniejszym uprzejmie przekazuje stanowisko merytorycznych departamentów 
właściwych do interpretacji przepisów ustawy z dnia 6 grudnia 2008 r. o podatku akcyzowym 
(Dz. U. z 2017 r. poz. 43, z późn. zm.) oraz ustawy z dnia 9 marca 2017 r. o systemie 
monitorowania drogowego przewozu towarów (Dz. U. poz. 708). 
Ad. 1. Czy i jakie dokumenty powinny zostać przekazane drukarni fleksograficznej przez 
sprzedawcę rozcieńczalnika, aby ta drukarnia, stosując farby rozpuszczalnikowe rozcieńczane 
skażonym etanolem i nie skażając tego etanolu u siebie - miała pewność, że nie będzie podlegała 
przepisom dot. akcyzy w zakresie obrotu etanolem dla celów przemysłowych?
Przy udzielaniu odpowiedzi na ww. zapytanie należy rozważyć dwa przypadki. Pierwszy 
przypadek, gdy zakupiony rozcieńczalnik jest wyrobem zawierającym w swoim składzie alkohol 
etylowy skażony, natomiast drugi przypadek, gdy rozcieńczalnik stanowi alkohol etylowy 
skażony.
Należy bowiem zauważyć, że istotą zwolnienia określonego art. 32 ust. 4 pkt 2 ustawy 
o podatku akcyzowym jest, aby wyprodukowany wyrób nie stanowił alkoholu etylowego. O tym 
natomiast, czy dany wyrób jest alkoholem etylowym, czy też innym wyrobem stanowi kod CN, 
do którego jest on klasyfikowany. W tym celu stosuje się klasyfikację w układzie 
odpowiadającym Nomenklaturze Scalonej (CN) zgodną z rozporządzeniem Rady (EWG) nr 
2658/87 z dnia 23 lipca 1987 r. w sprawie nomenklatury taryfowej i statystycznej oraz w sprawie 
Wspólnej Taryfy Celnej (Dz. U. UE.L.1987.256.1, z późn. zm.).
Z uwagi na powyższe w przypadku, gdy przedmiotem zakupu jest rozcieńczalnik, który nie 
stanowi alkoholu etylowego skażonego i nie jest innym wyrobem akcyzowym, wówczas po 
stronie drukarni nie występują obowiązki wynikające z przepisów ustawy o podatku 
akcyzowym.
W przypadku natomiast, gdy rozcieńczalnik faktycznie stanowi alkohol etylowy częściowo 
skażony, drukarnia jest zobowiązana do potwierdzania ilości nabywanego alkoholu etylowego 
na dokumencie dostawy, który jest dołączany do przesyłki przemieszczanego alkoholu 
etylowego, skażonego zgodnie z rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 22 grudnia 2015 r. 
w sprawie dokumentu dostawy, warunków i sposobu zwrotu wyrobów akcyzowych objętych 
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zwolnieniem od akcyzy ze względu na ich przeznaczenie oraz środków skażających alkohol 
etylowy (Dz. U. 2015 poz. 2285, z późn. zm.).
Ad. 2. Jak dalece w świetle obecnie obowiązujących przepisów drukarnia fleksograficzna może 
zostać wyłączona z obiegu kontrolnego dot. akcyzy z ew. konsekwencjami karno-skarbowymi, 
także z uwagi na to, że z drukarni zabierane są też resztki farbowe zawierające rozcieńczalniki 
z zawartością skażonego etanolu?
Stosownie do przypadków wskazanych powyżej, gdy rozcieńczalnik stanowi alkohol etylowy 
częściowo skażony, drukarnia zobowiązana jest do przestrzegania dopuszczalnych norm zużycia 
alkoholu, które określa naczelnik urzędu skarbowego na wniosek podmiotu lub z urzędu. 
Przestrzeganie natomiast przepisów o podatku akcyzowym w zakresie przemieszczania i zużycia 
wyrobów akcyzowych podlega kontroli wykonywanej na podstawie przepisów ustawy z dnia 16 
listopada 2016 r. o Krajowej Administracji Skarbowej (Dz. U. z 2016 r., poz. 1947, z późn.zm.).
Niezależnie od powyższego wskazać należy również na obowiązek drukarni w sytuacji, gdy 
przedmiotem nabycia będzie rozpuszczalnik stanowiący alkohol etylowy całkowicie skażony 
w opakowaniach jednostkowych o pojemności 20 litrów i większej. Drukarnia zobowiązana 
będzie wówczas do złożenia czytelnego podpisu na rejestrze podmiotów odbierających alkohol, 
do którego prowadzenia zobowiązany jest podmiot dokonujący sprzedaży alkoholu etylowego 
całkowicie skażonego w opakowanych jednostkowych o pojemności 20 litrów i większej, gdy 
przewóz sprzedawanego wyrobu nie został objęty systemem monitorowania drogowego lub, gdy 
sprzedaż tego wyrobu nie jest potwierdzona fakturą.
Ad. 3. Czasami drukarnia oddaje podmiotowi zewnętrznemu do recyklingu zanieczyszczony 
resztkami farbowymi rozcieńczalnik, który poddawany jest destylacji i z powrotem oddawany 
drukarni do ponownego zastosowania - czy i jakie czynności powinna podjąć drukarnia, 
w świetle przepisów o akcyzie, w tym także dot. transportu (kontrola drogowa) 
recyklingowanego destylatu rozcieńczalnika?
W opisanym przypadku drukarnia powinna przemieścić zanieczyszczony alkohol do składu 
podatkowego. W tym celu drukarnia powinna zwrócić się do składu podatkowego, w którym 
nastąpi oczyszczenie z wnioskiem o wystawianie dokumentu dostawy i dołączenie tego 
dokumentu do przemieszczanego alkoholu (przemieszczenie do składu podatkowego 
dokonywane jest z dołączonym dokumentem dostawy). Jednocześnie należy wyjaśnić, że 
alkohol zwracany drukarni po oczyszczeniu, aby mógł korzystać ze zwolnienia od akcyzy 
powinien spełnić warunki prawidłowego skażenia.
W przypadku gdy w ramach transakcji przekazania odpadów (zanieczyszczony rozpuszczalnik) 
do dalszego przetworzenia, oczyszczenia lub utylizacji, następuje przeniesienie prawa do 
rozporządzania tym towarem jak właściciel na odbiorcę towaru, to przewóz takiego towaru 
podlega zgłoszeniu do rejestru zgłoszeń SENT. Obowiązek zgłoszenia do rejestru będzie 
spoczywał na podmiocie wysyłającym, o którym mowa w art. 2 pkt 7 ustawy z dnia 9 marca 
2017 r. o systemie monitorowania drogowego przewozu towarów.
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