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PRZEDMIOTEM OCHRONY

Moncii Solec sp. Z OO (dalej: Mondi lub Spółka) jest podmiotem prowadzącym działalność W zakresie

produkcji opakowań elastycznych. Naszymi Klientami są znane na rynku międzynarodowe koncerny

działające w branży spożywczej (produkujące m in słodycze, wyroby czekoladowe, słone przekąski,

sery i dania gotowe), karm dla zwierząt oraz chemii gospodarczej. Mondi Solec specjalizuje się

W lechnologu druku rotograwiurowego.

Przedstawiony projekt rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 marca 2016 r. zmieniającego

rozporządzenie w sprawie dokumentu dostawy, warunków sposobu zwrotu wyrobów akcyzowych

(:)bjętycłl zwolnienierr„1 od akcyzy ze względu na ich przeznaczenie oraz środków skażających alkohol



etylowy (dalej: projekt rozporządzenia w sprawie dokumentu dostawy) ma istotne znaczenie dla dalszej

działalności Spółki.

Dotychczas Spółka, pod nadzorerTi organów celnych, wykorzystuje do celów produkcji opakowań

zwolniony z podatku akcyzowego ze względu na przeznaczenie alkohol etylowy skażony octanem

etylu klasyfikowany do kodu CN 2207 20 (Alkohol etylowy i pozostałe wyroby alkoholowe. o dowolnej

mocy, skażone). W toku prowadzonej przez Spółkę produkcji, jest on wykorzystywany jako jeden

z rozpuszczalników do rozcieńczania farb.

Zgodnie z treścią przedstawionego projektu rozporządzenia, usunięta została metoda skażenia

alkoholu etylowego octanem etylu. Natomiast. jedyna metoda skażenia, która zgodnie

Z projektowanym rozporządzeniem mogłaby potencjalnie zostać wykorzystana do skażenia

alkoholu etylowego wykorzystywanego przez Spółkę przede wszystkim ze względów

bezpieczeństwa żywności oraz ze względów technologicznych, nie powinna być stosowana,

jeżeli taki alkohol etylowy będzie wykorzystywany do produkcji opakowań dla branży

spożywczej.

W związku z powyższym, zdaniem Spółki, Ministerstwo Finansów powinno zmodyfikować treść

przedmiotowego projektu rozporządzenia w ta. ki sposób, aby umożliwić podmiotom takim jak Mondi

Solec. dalsze zuzywanie pod nadzorem organów celnych alkoholu etylowego skażonego częściowo,

zwolnionego z podatku akcyzowego ze względu na przeznaczenie.

Poniżej Mondi Solec szczegółowo przedstawi swoje uwagi do ww projektu rozporządzenia.

I. Stanowisko Mondi Solec

a) ępypcnoyyąqQrozwiąnnią

Zgodnie z 4 projektowanego rozporządzenia:

Środkiern skażającym. o którym mowa w art 32 ust 4 pkt 2 ustawy, służącym do stosowania zwolnień

od akcyzy, jest

1) mieszanina alkoholu izopropylowego 2 000 ml „ benzoesami denatonwm I g lub alkoholu

tort-butylowego 78 g I benzoesami denatonźum I g lub ftalan d/etylu I 000 ml, w ilości

minimalnej na I Itl alkoholu 100% vol „ w przypadku produkcji

a) wymbów kosmetycznych i toaletowych klasyfikowanej do podklasy PKD 20. 42 Z

Polskiej Klasyfikacji Działalności (PKD 2007) zwanej dalej PKD. która zostala

wprowadzona Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 24 gnidni”a 2007 r. w sprawie

Polskiej Klasyfikacji Działalności (PKD) (Dz. U. 25 1. poz I 885,),



b) IakIerOwdo wlosów. pmparalów do ondulaop Ś wzmacniania wtosów kIasyIkowanejdo

podklasy PKO 20.42.1

2) mieszanino alkoholu Iz,opyongo 2 000 ml I brnizoesanu denatonlum I g lub alkoholu

twtbutylowego 78 g I benzoesanu denatornum I g. W Kości minimalnej na I hI alkoholu

100% • wprzypadku pmdukcje:

a) wyrobów zapobiegęjqoych atakom owadów (mpelentów) klaay#kowaneJ do podklasy

PKO 20.20.2 lub PKO 20.422 w zaletnośa od skladu prOCentowego wyIobóW.

b) wyrobów ctwmk gospodanaJklasytlkowanej dopodklasy PKO 20. 14.2, PKO 20.412

lub PKO 20.42 Z. w zależności od skladu procantowogo wymbów

c) olejków etarycznych klasy$kowan.jdo podklasy PKO 20.532.

ci) mlnzanln substancji zapachowych klasyfIkowanej do podklasy PKO 20.53.Z:

3) minzanlna alkoholu Izopropylowego 3 000 ml I octanu etylu 5 000 ml, w RoścI

mInImalnej na I hI alkoholu 100% yo w p,zypadku produkcjI teb, Iaklstw

WnyflkowansJ do podklasy PKO 20.3o.Z;
4) minzanlna banzty silnikOwej 3 000 ml. eteru .tyIo-tmt.butylowego (ETBE) 2 000 ml

I alkoholu lzopiylowego I 000 ml. w Rości mrnimalnaJ na I hI alkoholu 100% vol.

wprzyku produkcji biopaliw klasyfikowanej do podklasy PKO 20. 14.Z lub PKO 2d59.Z,

W zaletnośc;lod Skl5dU fXOOW?10W090 WJPFObÓW,

5) mleszanlna alkoholu izopropylowego 3 000 ml, ketonu .tylowom.tylowsgo I 000 ml

lbsnzonanu dnatonlum I g, W bici mnimalnajna I hlalkoholu 100% vol. wprzypadku

piodukcji.

a) „ozclw)czalnlków I rozpuszczalnIków klasyflkowanql do podklasy PKO

20.142 lub PKO 20.30.Z

b) ówdo szyb lprnclwoblodz•nlowych klasyflkowanaj do podklasy PKO

20. 14.Z lub PKO 2059.Z

c) „ozpalkl do grIlla klasyflkowarmj do podklasy PKO 20. 14. Z lub PKO 20.59.Z

W zalotności od sWu procentowego wyrobów.

d) pozostalych wyrobów Innych nIż alkohol stylowy nlnkażony o obJętośclowęj

mocy alkoholu 50 % obj. lub wIększej I ikohol •4dow)” I pozostat. wyroby

alkoholowe, o dowolnąl mocy;

6) nlpagina (aaptlna) 3000 g. w IloścI mlnlmaln.j na I hI alkoholu 100% yo „ w ptzypadlw

produkcji

a) środków dzynbkcyjno-czyszczqcych kiaayhkowanej do podklasy PKO

20.20.Z.

b) mydla I d$a,gantów, środków myjących i czyszczqcjch klasyfikowanej do podklasy

PKO 20.42.Z



Przede wszystkim, Mondi Solec pragnie wskazać, że treść powyższej Iśsty skażalników jest

niekonsekwentna.

Treść 4 ww rozporządzenia wskazuje, że jedynym skażalnikiem jaki może być wykorzystany do

skażenia alkoholu etylowego wykorzystywanego do rozcieńczania farb wykorzystywanych do

produkcji opakowań, papieru i tektury (zgodnie z 4 pkt 5 ii a) bądź lit. d) projektu rozporządzenia)

jest;

. mieszanina alkoholu izopropylowego 3 000 ml, ketonu etylowo-metylowego I 000 ml

i benzoesanu denatonium I g, w ilości minimalnej na I hI alkoholu 100% voL

Powoduje to, że doprodukc{ farb1 a więc działam ości klasyfikowanej dop4klay PKD ąO.30.Z

!fl!żę ĘyĆ wykoryjywny aikoholę%ylowy skaźonyflaża I nikiąpJeąawieraacym benzoęsąnu

dęngtoriumja wJęc skażalnikiem Ieńczejfląjąkiej farby już

!MQ ttWżt1 WtkQatą!YY$ .... qzęściowo .
skażonegpnĘząwieręjącegp

(digbitrksu).

Tymczasem. ze względów bezpieczeństwa żywności, w przypadku produkcji części opakowań, do

rozcieńczenia farby, nie istnieje możliwość wykorzystania alkoholu etylowego skażonego

bitreksem

ź) BrnA ęyjowęgoskażonęqobitpęrn.. do produkcji zęjq/

paębpsąz)

Tak jak już Spółka wskazala na wstępie, jest producentem nim. opakowań na wyroby spożywcze. Ze

względów bezpieczeństwa żywności, Spółka nie może wykorzystywać do celów produkcji tych

opakowań alkoholu etylowego skażonego bitreksem.

W przypadku uźycia alkoholu etylowego skażonego bitreksem do rozcieńczenia farby, bitreks wszedłby

w skład farby, która zostaje naniesiona na opakowanie. W związku z tym, ze bitreks jest najbardziej

gorzką substancją na świecie, istnieje ryzyko, że pod wplywem zewnętrznych czynników np. ciepło,

wilgoć, mógłby zostać przeniesiony z opakowania na produkt spożywczy, zmieniając jego właściwości

organoleptyczne, co nie jest dopuszczalne zgodnie z Rozporządzaniem nr WE/1935/2004 (art. 3 punkt

1 )

W związku z powyższym, ze względu na specyfikę produkowanych wyrobów i bezpieczeństwo ludzi,

nie jest wskazane wykorzystywanie alkoholu etylowego skażonego bitreksem do produkcji opakowań

na produkty spoźywcze



opakowania na detergenty. Jednakże, do celów produkcji w tym rozcieńczania farb Spółka stosuje

te sanie maszyny i te same farby. Wprzypadku $pół[nięmożiiwie byłoby więc wykojąystywanie

ącJądzajówskażonęqp aIIpjpą tyioęgp. tj.:

. alkoholu etylowego skażonego skażalnikiem nie7awlerającym bitreksu — do rozcieńczania farb

do produkcji opakowań na wyroby spożywcze

S alkoholu etylowego skażonego skażalnikiem ?iiWiflrającyfli bitreks — do rozcieńczania farb do

produkcji innych opakowań niż dla branży spoźywczej i pozostałego drukowania.

Z tego względu, Mondi Solec postuluje, aby skażalnik wskazany w pkt 4 pkt 3 mógł być

wykorzystywany do szeroko pojętego drukowania) w tym do produkcji opakowań na wyroby

spożywcze.

Takie ujęcie tych regulacji prawnych, nie będzie wiązało się z ryzykiem powstania nieprawidłowości,

gdyż obrót I zużycie tak skażonego alkoholu etylowego w dalszym ciągu będzie dokonywany pod

nadzorem organów celnych, tak jak ma to miejsce obecnie.

e) Qfggzejścwwy

Jeżeli jednak Ministerstwo Finansów uzna, że zasadnym jest wprowadzenie listy skażalników

w proponowanym kształcie (który doprowadzi do braku możliwości zuzywania częściowo skażonego

alkoholu etylowego zwolnionego z podatku akcyzowego do produkcji opakowań i konieczności

nabywania alkoholu etylowego całkowicie skażonego z innych państw), to w ocenie Mondi Solec

powinna zostać doprecyzowana treść uzasadnienia do tego rozporządzenia bądź treść samego

rozporządzenia.

Zgodnie z 2 projektu tego rozporządzenia „Środki skażające. o których mowa w rozporządzeniu

O którym mowa w I mogą być stosowane nie dłużej ni 3 miesiące od dnia wejścia w życie niniejszego

rozporządzenia

Zdaniem Spółki, powyższy 2 należy rozumieć w ten sposób, ze skażenie z wykorzystaniem środków

skażających zawartych w obecnie obowiązującym rozporządzeniu Ministra Finansów w sprawie

dokumentu dostawy, warunków i sposobu zwrotu wyrobów akcyzowych objętych zwolnieniem od

akcyzy ze względu na ich przeznaczenie oraz srodków skażających alkohol etylowy z dnia 22 grudnia

2015 r (Dz U, z 2015 r. poz. 2285) mogą być stosowane do skażania alkoholu etylowego nie dłużej niż

przez 3 miesiące

Natomiast 2 nie wskazuje w jakim okresie powinien zostać zużyty alkohol etylowy skażony tymi

skażalnikami i wprowadzony już na rynek (np. będący W posiadaniu podmiotów zużywających).



skażonego, gdyż metoda skażenia określona w tym rozporządzeniu, która mogłaby zostać potencjalnie

wykorzystana przewiduje skażenie tego alkoholu min. bitreksem, który ze względów bezpieczeństwa

żywności, nie może być wykorzystany do produkcji opakowań na wyroby spożywcze

Podsumowując więc, treść projektu rozporządzenia unieniożliwia wykorzystanie do rozcieńczenia farby

do produkcji cz„ ęści opakowań (na wyroby spożywcze), alkoholu etylowego skażonego, gdyż

dopuszczalne skażenie jest niezgodne normami bezpieczeństwa żywności, a mającymi zastosowanie

do produkcji tych opakowań.

(1)

Spółka będąc producentem opakowań dla branży spożywczej, nie jest producentem farb i lakierów i nie

prowadzi działalności klasyfikowanej do podklasy PKD 2030.Z.

Co więcej, nawet jeżeli zużycie alkoholu etylowego do rozcieńczenia farb podczas produkcji opakowań

mozna zdaniem Spółki uznać za produkcję farb, to nie będzie to produkcja farh klasyfikowana do

podklasy PKO 20302 co powoduje, że Spółka, jak również inne podmioty z branży, nie będą mogły

skorzystać ze skażalnika niezawierającego bitreksu i wskazanego w 4 pkt 3 projektowanego

rozporządzenia.

W związku z powyższym, Mondi Solec proponuje zmianę 4 pkt 3 projektowanego rozporządzenia

przyjęcie następującego brzmienia mieszan/na alkoholu izopmpylowego 3 000 m/ i octanu etylu 5 000

ml. w Uości minimalnej na I hi alkoholu 100% vol. w przypadku produkcji farb. lakierów klasyfikowanej

do podklasy PKD 20 30. Z lub do rozcieńczania farb, lakierów w przypadku produkcji i drukowania

klasyfikowanych do podklasy PKD I 7. 122 lub I 7.212 lub 18. 122 lub 22.222.”

Dzięki takiemu ujęciu, alkohol etylowy będzie mógł zostać zużyty w produkcji:

S podklasa PKO I 7.1 22 Produkcja papieru i tektury

S podklasa PKO I 721 2 „Produkcja papieru falistego i tektury falistej oraz opakowań z papieru i

tektLJry

S podklasa PKO I 8,1 2 .Z Pozostałe drukowanie

. podklasa PKO 22222 Produkcja opakowań z tworzyw sztucznych”

Przedstawiona powyżej zmiana 5 4 pkt 3 projektowanego rozporządzenia umożliwi podmiotom takim

jak Spółka dalsze prowadzenie działalności w zakresie produkcji opakowań.

Spółka pragnie bowiem podkreślić, ze produkuje nie tylko opakowania dla branży spożywczej, ale

również np zadrukowuje papier wykorzystywany do innych celów niż jako opakowanie spożywcze, np



struktury podatków akcyzowych od alkoholu i napojów alkoholowych z dnia 1 9 października I 992 r.

(Dz. Urz, UE.L Nr 316, str. 21, dalej: Dyrektywa Strukturalna).

Mianowicie, art 27 Dyrektywy Strukturalnej wskazuje, że:

„ I Państwa Członkowskie zwalniają produkty objęte f?/fllejszą dymktywą z ujednoliconego podatku

akcyzowego na warunkach, które zostaną przez nie określone w celu zagwarantowania

prawidłowego i uczciwego stosowania takich zwolnień oraz zapobiegania wszelkim

ewentualnym wypadkom uchylania się, ominia lub naruszania tych przepisów.

(. J
b) gdy są one denaturowane zgodnie z wymogami każdego Państwa Członkowskiego i używane do

wytwarzania jakiegokolwiek produktu nieprzeznaczonego do spożycia przez ludzi

Zgodnie więc z art 27 ust. 1 lit. b) Dyrektywy Strukturalnej, zwolnieniu z podatku akcyzowego podlega

objęty [)yrektyą9 Strukturalną alkohol etylowy skażony wykorzystywany do wytwarzania jakiegokolwiek

produktu nieprźeznaczonego do spozyca przez ludzi. Przy czym, jak wskazuje treść tego przepisu

zwolnienie to powinno być ustanowione na warunkach, które zostaną określone przez dane państwo

członkowskie w celu zagwarantowania prawidłowego i uczciwego stosowania takich zwolnień

oraz zapobiegania wszelkim ewentualnym wypadkom uchylania się, omijania lub naruszania

tych przepisów, a alkohol etylowy powinien być denaturowany zgodnie z wymogami danego

państwa członkowskiego.

Zdaniem Mond; Sulec art. 27 ust. I lit. b) Dyrektywy Strukturalnej zawiera więc obligatoryjne

zwolnienie dla alkoholu etylowego skażonego wykorzystywanego do produkcji wyrobów

nieprzeznaczonych do spożycia przez ludzi, a państwo członkowskiego jest uprawnione do:

. określenia sposobu denaturaci tego alkoholu etylowego

. ustanowienia warunków prawidłowego i uczciwego stosowania takich zwolnień oraz

zapobiegania wszelkim ewentualnym wypadkom uchylania się, omijania lub naruszania tych

przepisów, a alkohol etylowy powinien być denaturowany zgodnie z wymogami danego

państwa członkowskiego?

Powoduje to, że skoro alkohol etylowy skażony wykorzystywany do produkcji wyrobów

nieprzeznaczonych do spożycia przez ludzi jest zgodnie z art. 27 ust. I lit. b) obligatoryjnie

zwolniony z podatku akcyzowego, to sposób denaturacji alkoholu etylowego, jak również ww.

warunki stosowania tego zwolnienia aby ppdrniotrng

skorzystać z akcyzo•..ę

Tymczasem przedstawiony przez Ministra Finansów projekt rozporządzenia wydaje się niezgodny

z art. 27 ust. I lit. b) Dyrektywy Strukturalnej, gdyż uniemożliwia podmiotom wykorzystanie do

rozcieńczenia farby podczas procesu produkcji opakowań na artykuły spożywcze alkoholu etylowego



Co więcej, Klienci Spółki — międzynarodowe koncerny z branży spożywczej — wykluczają możliwość

zastosowania do produki opakowań bitreksu. Spółka pragnie podkreślić, że takie standardy mają

charakter globalny, co oznacza. że nie tylko w Polsce ale równiez W innych państwach świata.; do

produkcji opakowań nie może być wykorzystywany alkohol etylowy skażony bitreksem.

Skutkiem wprowadzenia rozwiązań w projektowanym kształcie byłoby więc wyeliminowanie z rynku

polskich producentów opakowań na produkty spożywcze. Nabywcy opakowań nie zmienią swoich

globalnych standardów i będą nabywali opakowania od produr.;entów Z innych państw niż Polska. Innym

skutkiem może być również wyeliminowanie z rynku polskich producentów alkoholu etylowego

skażonego. Jeżeli projektowane rozporządzenie zostałoby wprowadzone w obecnym kształcie, Spółka

mogłaby nabywać teoretycznie alkohol etylowy całkowicie skażony z innych państw członkowskich Unii

Europejskiej, który nie zawiera bitreksu. Jednakże, Spółka wolałaby tego nie robić, gdyż nabywanie

alkoholu etylowego całkowicie skażonego z innych państw powoduje znaczne ryzyko podatkowe dla

podmiotów takich jak Mond Solec w przypadku nabycia nieprawidłowo skażonego przez dostawcę

alkoholu etylowego.

Spółka pragnie podkreślić; że obecnie prowadzi działalność jako podmiot zużywający alkohol etylowy

częściowo skażony i wypełnia przy tym wszystkie wymogi formalne wynikające z regulacji akcyzowych.

Celem Spółki czy też innych podmiotów z branży producentów opakowań nie jest „ucieczka”

W alkohol etylowy całkowicie skażony niezawierający bitreksu, ale możliwość nabywania na

terenie kraju alkoholu etylowego częściowo skażonego innym skażalnikiem niż bitreksem

w dotychczasowy sposób tj. pod nadzorem polskich organów celnych; Mondi Solec nabywając

bowiem alkohol etylowy częściowo skażony na terenie kraju od podmiotu prowadzącego skład

podatkowy z zastosowaniem wszystkich wymogów formalnych eliminuje/znacznie ogranicza ryzyko

nabycia nieprawidłowo skażonego alkoholu etylowego (jest to bowiem alkohol etylowy skażony przy

udziale polskich organów celnych na terenie polskiego składu podatkowego).

Mając na uwadze obecne deklaracje polskiego Rządu co do kwestii konieczności zwiększenia kontroli

nad obrotem wyrobami akcyzowymi, w tym w szczególności obrotem alkoholem etylowym skażonym

niewłaściwe wydaje się uniemożliwienie krajowym podmiotom zużywającym taki alkohol etylowy jego

dalszego wykorzystywania pod nadzorem organów celnych i zmuszenie tych podmiotów do nabywania

alkoholu etylowego całkowicie skażonego w inny sposób niż bitreksem z innych państw członkowskich

Unii Europejskiej; Takie dzialanie jest sprzeczne również z deklarowanym przez polski Rząd wsparciem

polskich przedsiębiorców, w tym producentów alkoholu etylowego skaźonego

c) Wąta4w$p;piąwnę

Ponadto, sposób sformułowania przedmiotowego projektu, narusza zdaniem Spółki, również regulacje

unijne, w tym Dyrektywę Rady 92/83/EWG z dnia 19 października 1992 r. w sprawie harmonizacji
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t Jeżeli zgłoszenie nie jest składane w trybie art. 7 ust. 6 ustawy z dnia 7 lipca 2005 r. o działalności
lobbingowej W procesie stanowienia prawa, treść: Zgłoszenie zmiany danych” skreśla się.

** Niepotrzebne skreślić.

Pouczenie:
1 „ Jeżeli zgłoszenie ma na celu uwzględnienie zmian zaistniałych po dacie wniesienia urzędowego

formularza zgłoszenia (art. 7 ust. 6 ustawy z dnia 7 lipca 2005 r, o działalności lobbingowej w
procesie stanowienia prawa) lub uzupełnienie braków formalnych poprzedniego zgłoszenia ( 3
rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 22 sierpnia 201 I r. w sprawie zgłaszania zainteresowania

pracami nad projektami aktÓw normatywnych oraz projektami założeń projektów ustaw (Dz. U. Nr

I 81 „ poz. 1080)). iw nowym urzędowym formularzu zgłoszenia należy wypełnić wszystkie konieczne

rubryki, powtarzając również dane, które zachowały swoją aktualność.
2 Czesć B formularza wypełnii się w przyp idku zgłoszenia dotyczącego jednostki organizacyjnej

oraz w sytuacji, gdy osoba fizyczna, która zgłasza zainteresowanie pracami nad projektem założeń
projektu ustawy lub projektem aktu normatywnego. nie będzie uczestniczyła osobiście w tych
pracach.

3 W czesci D formularza stosownie do okolicznosci uwzględnia się dokumenty o ktorych mowa w
art. 7 ust. 5 ustawy z dnia 7 lipca 2005 r. o działalności lobbirigowej w procesie stanowienia prawa,
a także pełnomocnictwa do wniesienia zgłoszenia lub do reprezentowania podmiotu w pracach nad
projektem aktu normatywnego lub projektem założeń projektu ustawy.

4. Część E formularza wypełnia się w przypadku uzupełnienia braków formalnych lub zmiany danych
dotyczących wniesionego zgłoszenia



W ocenie Spółki, takle sfomułowmni. 2 prowadzi do wniosku, fl alkohol etylowy skażony

dotychczasowymi skażalnikami I wprowadzony na „ysak moż zostać zużyty w dowolnym

okresla Tym niemniej, w celu wyeliminowania ewentualnych wątpliwości, Mondi Solec postuluJe aby

MinIster Finansow potwierdzil taką możlIwość w treści uzasadnienia.

Jeżeli Jednak. celem Ministerstwa Finansów byloby, aby alkohol etylowy skażony dotychczasowymi

skażalnikami mógł byt zużyty wyłącznie w okresie 3 miesięcy po wejściu w życie tego rozporządzenia,

to zdaniem Moridi Solec tarnin ten powinien zostać znacznie wydłużony do O lub 12 miesięcy. Jest to

uzasadnione tym, że część z podmiotów posiada znaczne zapasy alkoholu etylowego skażonego

dotychczasowymi skażalnikamL Należy przy tym podkreślić, że dostawcy tego alkoholu etylowego

z calą pewnością nie przyjmą Jego zwrotu ze względu na zmianę bty skażalnlków. Tym samym,

podmioty poi*ńnny mleć możiiwoIĆ jego wykorzystanie do celów zwolnionych, aż do jego zużycia

I przejścia na alkohol etylowy całkowicie skażony nabywany z Innych państw.


