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Krajowa Izba Fliopel iw ze zdziwieniem i niepokojem odbiera proponowane przez
Ministerstwo zmiany, które w sposób nieunikniony przyczynią się do ostatecznej
erozji kraj owego rynku skażanego alkoholu etylowego I załaman ja pozycj i kraj owych
wytwórców tecjo wyrobu. W rzeuzonym Pro jekc te bowiem, w sposób niesygnaiizowany
wcześniej I niespójny z clot.ycliczauowymi deklaracj ami. Ministerstwa. Ki nansów
proponuje s:Lę całkowite wykreślenie kata] ogu obowiązujących od wielu l-st
skaża.1.ników dla tzw. „częściowego skażania alkoholu etylowego” — zastępując je
pięcioma grupain.i nowych substancji skażających, które nie w pełni pokrywają
zapotrzebowanie krajowe na skażony alkohol oraz nie odpowiadają uwarunkowaniom
technicznym krajowych odbiorców skażanego alkoholu.

1. Negatywne skutki wykreślenia z rozporządzenia i”lF w/s skażania dotychczasowych
skażalników

W pierwszej koLejności pragniemy podkreślić, iż o ile jako Krajowa T cha Eltopa] iw
i1zzeot.nlczyl iśmy w poacach nad piocedcwanyrn ówiioleciie projektem rozpouzodzeiia
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orozszerzenie listy środków skażających alkohol etylowy w związku
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Poduhri;Łe W Lkn spotkań i korcu1tac;j i społecznych ant nad noweli zscja roij. MRŁRW

ani nad uchwal coą nowelizacją ustawy o r;ndat;ku akcyzowym (ustawa z dnia 24 lipca

2015 t o ziajanie ustawy o podatku akcy2oWym oraz ni e)< tóc,”ch innych ustaw J)z. U.

z 2015 . „ poz. 147) 2dn z pr zedstewicieli Mi.nist:erst.wa Eznansow nie

sygnalizował, iż wprowadzeniu pięciu nowych pozycji substancji skażających ma

towarzyszyć wykreś LenLe wszat3dch ci iewiętnastu dotychczas dopuszczalnych

skażalnikćw.

Co więcej, ponieważ Ministerstwo Finansów zdecydowało się bardzo wąsko określić

zakres zastosowania I:ażdej z nowych substancji skażających - w prok tyce we jście

w życie Projektu w proponowanym brzmieniu oznaczać będzie:

dla niektórych wyrobów zastąpi enie dotychczasowych moi liwości skażania -

wyłącznie jednym rodzajem substancji skażających (a tym samym znaczne

utrudnienia produkoj i oraz I”źr1iei szego wykor zystania dedykowanego dla

tych wyrobów alkoholu skażonego) ; oraz

dla wszystkich tileiwymi cnionych przez Ministra Finansów zastosowań (np. dla

lianzy medycznej) całkowi te wykreślenie dostępnych skażalników, W więc

w praktyce unieoż1iwienie krajowemu przemysłnwl produkcji. skażonego

alkoholu dedykowanego do takich zastosowań.

Przykładowo zatem, Projekt rozp. MF eliminuje krajowych producentów skażonego

alkoholu z rynku dostaw dla całego sektora medycznego, jak chociażby szpit:ali

Podmioty zaopatrujące sektor: medyczny poświęciły nie tylko czas, ale i znaczne

środki na uzyskanie certyti katów Urzędu Rejestracji Leków i Produktów Biobójrzych

— które po wejściu w życie Projektu nie będą mogły być stosowane jako

nieodpowiednio skażone.

Podobne uwag Ł na Leży podnieść wobec dalszyo)i kategozi Ł odbiorców, jak chociażby

pocbniot ów z branży poligraficznej (np. druka roi ) „ gdzie s osuwane są wyroby nn
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h12 i alkoholu skararceyc jcrzecle as; yst I Inc ir karceni etylu (ciolychrzas cnjęt/ O rzi2yc: j
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opiara się na precyzyjnie opr ac;nwanyc:h I aaiwierclzarcyc”h recept turach. Chociażby

skazania” octarccmrn dyb ]eadl stosccwaic€c na szerc;ką skalo w wyrobach cuieprzeziccuc zonyr:h

cia k;cccsocnpc;ji, a 2. prccktyc;zccccgo pccni: ci wmdz€oi a nawet nici a”ga[c;e cii czercie aż kcholcc

a każonegrc tę ai.ccclą jaw t ni ec”;ccz ) lecz Niceo Irak ddidJ,ąS I j €rś 1) cowodasc lcd

nic oncek cwanej zllcict”ii arrepis!cw rC 91 rany i-11 b,lyhy I ĘadJCc LoNż ajic obawy, har tI? ej

tamci” nys 1oc,mrcczancrem Icyizby za”rg) szer cc” ccccccccaicej 1 )cnrrr I ngc :taza lici ka ci; J

.111:0w, a Triest rP li) ci tów a ne jeco wykieśioncia

HacLE”? y rowu reż zciróc;J_ć: uwagę na wy 1 ind Icowarc? e ma ;cr ccjekc te I ncncyclc ha cj Ci. 2 Oi li”

skalaJ ni kow, mi jcr cypac.ilc ci ki órych J odczul c;zzce względy wyki uczają ryzyko ni cni agalucego

otikażarcia thctycry to cimoc:tażhy skaa3nika w postaci 3 litrów cccl „cnij uraz 3 litrów

I etono el y l.owcc rrca tyłowego. Gira kaski żal ni ki mają c;cbecrc Lim S zer „ikara tras to rCdWacciw

techniczne, a ich wykześleni e przełoży sic na kccnieczirość poszukiwania nccwych

rozwiązań 1 rb mi any stnsowany””h I ectmnołogii

Dodatkowo, rw: acanncy uwagę Ministerstwa El rcansow, iż w przypadku profosjonalnej

legalnie prowadzonej produkcji skażanego alkoholu, działający w ?arcfanio do

obowiązujących regulacji pa awnyr:h i s”,”gnałów płynących z ME” oraz MPil(W

zabezpieczali przyszłą produkcję nabywając zrraczące ilości skażaLników oraz

zawierając: umowy na ich przyszłe doat:awy. W wyni ku prnpo;”ycj L Ministel stwa

Finansów, zamnwrco zapasy skażainików jak i zawarl.e kontrakty staną się

bezwartości owe

Wreszcie, wykreślenie obecnie obowiązujących skażalników będzie również oznaczać

szereg komplikacji natury pa awno--admioistracyjnej mi obszarze nadzoru służb celnych.

Przykładowo bowiem zmi ana dotychczasowych skażalników może byr: postrzegana przez

poszczególnych Naczelników Urzędów Celnych jako przesianka dc” występowania o nowe

dccpusac:zalne normy zuiycia alkoholu etylowego ccraz nowe normy dopuszczalnych

ubytków dla tagcc wyrobu.

Wiązałoby się to z konciecznoścta, wszczynania ogromniej liczby postępowań

I wydawanych nowych decyzji, o czym nie byli uprzedzani dotychczas przez

Mini sterstwo Finansów ani podatnicy, ani czego najprawdopodobniej nie spodziewają

się również służby celne.

2. Zastrzeżenia dotyczące proponowanego katalog-u substancji skażających

Krajowa Izba Bi opaLiw pragnie jadnoc:zośicie podkc:eśi ić, iż niezależnie od

rujnujących dla krajowych dostawców I odbiorców skażanego alkoholu skutków

wykreśl enia dotycicczascwej list y skażaliri ków alkoholu, proponowana Pl ZCZ

Ministerstwo Finansów nowa Lista budzi poważrce zastrzeżenia zarówno on stron?
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luc Iz law d I a on t :i os cn i a I ali i ogo war oni i nie za er i 5 1 slawao[ dcc kii C l”.(”y LIW”yIIL,
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r;tyś”aowqo to pt odczkc”jJ prtJrrk I ów uieprre za aczooyJt J: spt”t} ur Za pr rez 1 czriz I” 351 3

32 ira:. I pkt: 2 ostaoyt a z. drugiej w zakceate delegacji dla Ministra t”trcorsów

opowżr iii jodynie do akr os leju a „śrtdkciw irka ża)ą:yctr „ ci których mowa w ar I :12 ust

4 p1 3 2, ich Li 04(71 (lr”32t wai”onków urt osuwali ia” (art 3O rat,. I Pkt 3 ustawy)

W ocenie Krajowej izby lJicpal iw, w zakresie w jakim Minister Finansów zawęża

stosowanie poszczegoiny h subsl:ancji skażających nie tylko w sposób oczywisty

nieproporcjonalnie utrudnia dzrałal.rcntó legalnym i nadzorowanym przez służby celne

wytwarcom alkoholu skażonego cle przede w5z\ stkirn działa wbrew aktowi prawnemu

wyższej i angi (wbrew ustawie akcyzowej) oraz. wbrew regulacjom uni jzrym, co

w ostatnich miesiącach potwierdzają również sądy administracyjne.

(ii)

Odnosząc się natomiast do poszczególnych z zaproponowanych przez MF substancji,

tylko propozycja dotycząca alkohoLu wykorzystywanego do produkcji kosmetyków,

pertom i wód tualetowych, pozwalają zgodzić się, iż ujęte w projekcie rodzaje

substancji skażających (tj . mieszani na 2 litrów alkoholu izo-propylowego („TPA”)

i I gr ama benzoesanu denatonium [„EtLTI1EX”] lub 78 gram aż kohoi u ter t—but ylowego

[„TLIA”] i 1 grama BIPREX—u lub 1 litra ftalanu dietylo [„DlLP?] ) odpowiadają

większości dotychczas stosowanych skażań dI.a t:ej branży.

Pzagniamy jednak zwrócić uwagę, iż według wiedzy Krajowej Izby Biopalio

reprezentującej największych wytwórców krajowego skażonego alkoholu, nie można

wykluczyć, iż sektor kosnatyczny cykor zystuje również alkohol skażony 1nnynii

substancjami ujętymi na obecnej liście dopuszczalnych skażalni ków, co wobec

długotrwałego procesu zmian i zatwierdzeń receptur stosowanyc:h w branży

kosmet:ycznej może stanowić istotne praktyczne utrudnienie działalności tego

sektora. Według wiedzy Kr ajowej Izby Biopaliw, w toku dotychczasowych prac

legislacyjnych powyższe nie był”) przedrrccotem weryt”ikacj i ze strony Ministerstwa

Finansów. W naszej ocenie zatem, przed zamknięcieni drogi do stosowania innych

skaż.aini.ków — wskazana byłaby weryfikacja powyższej kwestii

(iii)

Z koi ci w odnies Łan tu do tael. ody dedykowane dc, prodokoj i farb i I akie rów (tj
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fl(yka naduac Ii uowej Izbic 11101)51 iw nie i znane i 1 eJ oliąl donn Itola

C cicIi:ożariiti alkoholu okalanego zużywane tu prze Inaoźę torL,iart 3

indol Lowo, ze wzgi Mln tot J nizsamoir wyJ wól rico. ta satascihatancjaokiia ąua powinna

być doiu -. osa icia dla prcclikr:J i tOzpU5ci 2JdiLikÓW Na(cze:o lei otlbioi<”aru 31 kotulo

<li) 1 rczoctsczaJnil;ów .9u (ILwieln le aama podniory, CO pitdutii ara t:ant y
i (wkLei_y wpiowadzeni e kiiec?ności i uzi nitu 3111w :ikciżariugc) aLkoholu dn obc

ZcJSLCSOWC6 M zeŁciy sic na M olnosci Ingi_st ycnne nicpot mainy wili_nut 1c”szt ów

pr odni uj i

(lv)

Ponadto, jeżeLi chodzi o propozycję Mini ste) atwa Finansów wskazaną w ponzycj i 5

Ja więc mieszaniny 3 litrów lIM, 1 litra ketonu metylowo -etyLowego oraz I grama

RLTREX-u) dedykowanej prze; KK do:

skażazi ja a li oho in etylowego do produkcji wyrobów klasy fikowaiiych do kodu es

CN 2207 20 00 — rozc.i enciza lolki T rozpuszczalniki, pŁyny do szyb

przeciwuhicdzaniowe, rozpalka do grilla, w których alkohol etylowo skazony

jest w celu uozynLen M go niezdatnym dc, spożycia przez ludzi, do zastosowań

techn cznych (kra jowy kod ciu,cla M owy KOS lI oraz pozostał ych wyrobów o innych

kodach cN niż z pozycji 220? Taryfy Celne)”

można podnosić wątpiiwo%ci co do jej zasadności jako skraJnie zbliżonej do

obowi ą:cującej już metody tzw. polski ego skażania objętej Rozporządzeniem

Wykonawczym Konisj i Europejskiej nr I 62/20i3 z dnia 21 lutego 2013 r. zmieniającym

zalacznik do rozporządzenia (WE) nr 3199/93 w sprawie wzajemnego uznawania procedur

całkowitego skażenia alkoholu etylowego do celów zwol ni enia z podatku akcyzowego

(Dz. TJ. UE z 22 lutego 2013 z,, Seria I., Nr 49, str. 55).

Polska metoda ujęta w pt zytnczonym rozporządzeniu przewiduje skażenie całkowite

poprzez dodanie I litra tzw. trój—skiadnikowego ketonu (składającego się w 95% —

9E% z MEK-n) oraz 1 grama SITREX-u. lnnyrui słowy, proponując powyższą metodę

skażania częściowego w projekcie Ministerstwo Finansów w praktyce uoszenyło skład

obowiązującej metody skażaniu caikowi.tego o dodatkowe 3litry IPA

(z technologicznego punktu widzenia ewent naina osunięcie z alkoholu etyioweqo MEK-n

jednoskladnikowego oraz MER-u trójskiadnikowego jest bardzo zbliżone).

W ocenie Krajowej Izby Biopaliw, zaproponowane przoz Ministerstwo Finansów

rubat ancje skażające nie coipowi_adają potrzebom krajowych odbiorców skażonego

aikohol.u. Nasze postoi aty odnośnie I teści proj ektu przeds Lewi amy w podsumowan tu

o iniaj rzego pisma.
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3. Nc.eaa Skutków Regulacji projektu — błędna ocena skutków przedstawiona przez

OIŁŻ c ęn ryton onych )oW/zej powodów, Kra ówa Izbo hiupaliw wy ażć cis lei o idące

wątpI jwr;:j cit .hz1e z cl CitL lri ±0! OcO)flEj lo piflekl J oceny Skont I cis Itogul oo

o tł 600) M±oostcost:wo Foonoosós sto.oo;e, it I al” tn0olarcoooot.o: nia?onitiŁOt kt „„5łO)ż\ O”Oę

na po;co twę koi oooeot)oocoici „±anccroco dożyli, jak i mal,”lo I stanioL Ł po zefliętooi:tw

(Łc”cJct2eZ cncoie”nszao)te ooiept.awidtocwosći „n oto ciota pceennystOoylw skaiozoyono a lkcjh,)loiioo

at ytowyrn”

W ocenie naszej Izby skutek zmian proponowanych przez Ministerstwo Finansów będzie

dokładnie odwrotny, tj. przyczynią się one do wzrostu ilości sprowadzanego alkoholu

skażanego tzw. aetodami całkowitego skażania z innych Państw Członkowskich UE

(przede wszystkim z Węgier) „ a w efekcie do wzrostu kosztów produkcji krajowych

odbiorców sksżanego alkoholu oraz upadku krajowych troducentów tego wyrobu.

Należy bowiem przyporno ieć, no co konsekwentnie zwcaca uwagę Krajowa Izba Biopaliw,

iż w świetle obowi ąroj ąo:eqc rozporządzenia Korni sj i hut ope) skie nr 162/2013, to co

jest zakazane dla krajowych producentów skażanego aikoholo (tj . stosowanie

skażai.ników odpowiadaj icych przeznaczeniu skażanego a Lkohoto zwlaszc± a dl a branż

chemicznej, medycznej, środków czystości oraz kosmetyków) „ a więc stosowanie np.

skażalników odpowiadających metodzie wskazane-j przez Węgry (2% iPA + 1% TYlE I 1

gram BITRFX-u) -- jwpełni dopuszczalne względem alkoholu sprowadzanego z innych

Powoduje to, że krajowi producenci wspomnianych branż (odbiorcy i zużywający

skażany etanol) zamiast nabywać alkohol od krajowych producentów (pomijając kwestię

„patriotyzmu gospodarczego” po prostu przemawiają za tym wzgięrly logistyczne

i ekonomiczne) „ zmuszeni są sprowadzać taki alkohot chociażby z Węgier. W ton

sposób regulacje proponowane przez Ministerstwo Finansów nie dość, że nie maja,

szans osi ągziąć przywoływanego przez Mini $ Lerstwo efektu (nie można mówić

o zmniejszeniu ryzyka nieprawidłowości, skoru zakazy dla krajowych producentów

spowodują napływ alkoholu z Węgier o statusie „całkowicie skażonego” a zatem n te

podlegającego żadnej kontroli i żadnym wymogom dokumentacy)nym), to jeszcze po

prostu podrażają koszty produkcji kraj owej wszystkich wspomnianych branż (alkohol.

z Węgier jest z oczywi st ych powodów droższy)

Nasza Izba w s2eregu pohiikacji i raportów wskazywała, iż ryzyka nadużyć, na które

powołuje się Mini sterstwo Finansów i które rzekomo uzasadniać maja wprowadzenie

kolejnych to restrykcji dla krajowych producentów częściowo skażonego alkoholiz

(a wi ęc ni kohol ni pcodoikowanego, przemi es zczanogo I zorywanego pod ścisłym nadzorem

6



urzędników celnych) (lot/c ti in tEcqc) ;OŚ(2ic)Wc) zaitecio” al kolio) ci, al€ wiernie
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atLcnccJc atkc,biJii eiVlcw2qo któi „y zjaijiani )„lini a)erst Wt FiiCO3c)W tocie cc1kaźan”
Li) ti)ć)O icotyiccy( h oo i ? tynt ctlcwcc in niekcjkec ?te L kc1l iwe lcc.tpośtac)tia
lcnekoeoc j I che itl/ tc LC LI3clak (lIiJt )ci dctitkclccttw dziale c:ch,
ale z nierc:cznmja)h pod/co dyski yncJTlccwa]cycł ii tynto krajow/Ju Pcciejrzeni a
o odka tn je eJ kołcoi ci ctotyct a c F an in karo: cc Opi cwacIzareq( e nie ollcltowariegcc

W kraJu :0 potwici uzus m. in. Njwyisza tba Kontrl ± )delege.tIcia w I)zeazowie)
w toku KontroL ci Cflqc)SO i cizj iła/i Służby Le ton j i Mi flis t:erol:wa Ej narisÓw
(tnforrnac:ja O wycuikticic kontroli LRZ-41108/08, [PY-41t403 -(ii/119. Ni ow_td.
48/2011/ ):!o8/OO8/1/09/ 003/1 RZi

flIateg( też ape tujonuy o ponowne rozważenie ± inodytl kacj ę ca” iów dat yCZLuy(h
modyfikacji zasad skażania alkoholu ujęt ych w przeilożonym dn konsultacji
proj ekcie.

4. Postulaty Krajowej izby i3iopaiiw względem projektu rozp. MF w/s skażania
altkoholo etylowego

Mając na uwadze pc1zedstawiorie argumenty, Krajowa Izba Bicpai iw przedstaiąLa
następujące postu taty wzcjlęieni pi zedłożariego do konnuitauj I puccjektu rozp. MF w/a
alcażarita alkoh(,tu etytowcgo.

)t Odstąpienie od zamiaru wykreślania dotychczasowego katalogu subi

skażających alkohol etylowy dla celów stosowania zwolnienia z akcyzy. Jeżeli
minio wiukazanyc:h przez nas argumentów Ministerstwo E”inansów zacnierza

wprowadzić zaproponciwane skuiżalni ki apelujemy, aby zost:aiy one wprowadzone,

jak wynikało z dotychczasowego przebiegu prac nad rozporządzeniem MRIRW,

dodatkowe substancje skażające bez wykreślania stosowanych obecnie

Tynt samym, skoro do wypracowania listy skażalników doszło w toku
konsultacji rozporządzenia MKiREI w sprawie środków dopuszczonych do skażania
alkoholu etyl owego zasadne jest utrzyucanie tożsamości katalogów ujętych
w obu aktach prawnych (tak jak miało to miejsce dotyrhczas)

Ewentualnie, gdyby Minister stwo Finansów z jaki chkoiwiek powodów nie było

skłonne utrzyicuać dotychczasowego katalogu substancji skażających, a tym
bardziej qJył.cy opowiadało się za utrzymaniem systemu przypor ządkowania
poszczególnych składni k/iw dcc kodów CN poszczegóLnych wyrobów koócowych

za c:aoanty s i.ę o rozszer zenie kataLogu z obecnego projektu, o substancje zLiLoIrici
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z plcijektowarill rozpoi „ćjclzoiiiein MPif<k, którw w t :kii koiiiinJ Lac(i ki ajowe) Jzki/

lii upal lxi z pr:edst owi niciarni pcszczeqńLiiyc:11 tiran zosi: 1y tOnait za

spe) „o ając” wyilingaol O ttcliriu[Oqii nis raz wszelkie z (nowi wyru kająca

Z Ol chry x:li .recj ul a :j i Ł na riż owj cli:

- hzaoże fis ograllcizna ociiigrafia) : blitxćz oc:tanu żhx_ „„1

7 1 tifiiS(.”Zlltt I ki lawdil Lo a 1 k itL Li i ropi opy i.uweq i [11 li J

• brarża medyczzia: 10 litrów alkoholu izopropyiowego [IPA]

W ii-(;”u:1ól nożni z ess1ekt „/11”! 2a;it rsiwiin a I koPnij •lyI owego „V „iSS niku

poiĘl.ej Pitr,ry siady Soaj i farmar-eiitycinej J suma je:n „ aby nie

„zawii”ial cni IllLFitui lp. W Syf icio(acl. sf•c”sowasiil g ilu cIa -ynl el jr

I zanik yraL (cl;

- zastosowania techniczne:

• 3litryacetotu (obecnie pozycja nr 1 w zalącznikn do rozp. F”

w/s skażania) oraz

• 3 (obecnie pozycja nr P

w załączniku do rozp. „ w/s skażania).

Powyższe skażainiki są obecnie stosowano jako ymienione załączniku do

obowiązującej wersji rozporządzenia MF w/s skażania, gdzie ani z inforsaacji

posiadanych przez Krajową Izbę Biopaliw, ani z sygnażów ze strony Ministerstwa

Finansów nie wynika, jakoby ich stosowanie prowadziło do jakichkolwiek

nieprawidłowości. Diate9oteż2j Krajowa Izba B4ppąliw ąpelujęo nieusuwanie

powyższych substancji z listy dopuszczalnych skażalników.

*1*

Niezależnie od k.westi ± skażania, pragniemy wskazać na zasadność, wprowadzenia dc”

treści rozporządzenia możliwości stosowania na potrzeby zwolnienia z akcyzy również

innych dokumentów, o Ue zawierać będą wszystkie informacje wymagane dla wzoru

dokumentu dostawy.

W ocenie naszej izby rozwiązanie takie uspi awniloby obrót, wyrobami zwolnionymi bez

kreowania jakichkolwtek dodatkowych ryzyk (obecnie mechankzniy takie funkcjonują już

w doniesieniu do innych dokumeotów - np. UDT)

*+ *

Końcowo pragniemy zwrócić uwagę, iż niezależnie od technit znych aspektów metod

skażania oraz stosowanych skażalników, dalsza funkcjonowanie nieuzasadnionego

„doalizmii” systemów skażania alkoholu (tj . dyskryniintrj5rego traktowania krajwego

a koPulo skażanego żoodkami cIipuszcznnymi przez MRIRW względem dopnszcznnigo do
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iwi:tiiiihieiji) ulu iLu 1 rilewyioiga )ąieJ) ±roari.La )ak chtukwisi fi)iŁlu?ilO”isi Lkuiulu
2 ligi dOJ (2 riEg() $ każanego wedł uij 102 pur zęulzer11 a Vcąiui s I 1 k2 / 2011) skul ku 2

zabursen ) era kuukureri.c) i r „cidwi t rid” dys 1; i ym.tnacj C (OJ ego kr 5 j OWegO j.y rmys kii

a 1 ki uluol O\liJO

(lira J ro ten n.i e Ii0 )duje zIdriaciu rrzasadnreiiia dli) V5Ofl0OO, ali tecliooi idą! (i?OEI)O

W sic2Eigu nścu rut długo jak Miii alei itwi Fin orano w pobn api oli p I oleLu je
niwekontrolnwany 1101)1 VW ilu Polski z-iąi aiili:iriecl) ali oliolu oJ żuuwgi rk - facLci
kaqodniej nil :ibj y reoti yI riali!] rzeniyiiuwi alkohol kn:i rwy Ji 1160] ieklailijtc
koła)ne nesriykiuje Hi? riaiyw Lin! putaon lei tak długo Liwrić będzie ioglĘlirwJąca
ozy 1a1)aśi kie )uwoj oo1rikcji alkoholu.

W ocenie Ki li) 011Cl I 21 iy Stopa 1 ki, ur. 1iz w upoi olo o besuJ udoi cni a innych Pa(uutw Ibl
Ituropej 01.10), al kihol okiżiuiy legalnie i zgodno e zasadairri ust aiiuwioniyird pi zez
dane Pati.s Iwo powinien być trakt owany również ąi. ĘiL2pż.. tecjo Państwa anul og ic2nie

jak a I kuhol lega Lnie skaż.ciny zagr enica i legalnie przywiazi ony do kraju. Apeluj anity

di) Ministerstwa Finansów n wyci iininiciwanie powyższej nIerówności.

G. KLAUZULA ODPOWIEDZ IALNOSCI KARNEJ ZA SKŁADANIE FAŁSZYWYCH ZEZNAN

Jestem świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia
(podpis)

D. ZAŁĄCZONE DOKUMENTY

1

Odpis MkS
.i

3

4

S

O

R

E. Niniejsze zgłoszenie dotyczy uzupełnienia braków formalnych/zmiany danych**
zgłoszenia dokonanego dnia

(podać datę z części F popi zadniego zgłoszenia)

F. OSOBA SKŁADAJĄCA ZGŁOSZENIE

Imię i nazwisko Data Podpis

Adam StępIeń 06.11.2015
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