Warszawa,

maja 2017 r.

RZECZPOSPOLITA POLSKA
MINISTERSTWO FINANSÓW
PODSEKRETARZ STANU
Leszek Skiba
SC5.0723.85.2017
Pan
Tadeusz Wasąg
Prezes Zarządu
Stowarzyszenia Producentów Chemii
Budowlanej

Odpowiadając na Pana pismo z 20 kwietnia 2017 r. dotyczące obrotu domieszkami do betonu
oraz innymi substancjami cementopochodnymi w świetle przepisów ustawy o systemie
monitorowania drogowego przewozu towarów uprzejmie wyjaśniam, co następuje.
Jak już wskazałem w załączonych przez Pana moich odpowiedziach skierowanych do Marszałka
Sejmu RP Pana Marka Kuchcińskiego i Prezesa Zarządu Stowarzyszenia Producentów Betonu
Towarowego w Polsce Pana Macieja Marciniaka, ustawa z dnia 9 marca 2017 r. o systemie
monitorowania drogowego przewozu towarów (Dz. U. poz. 708) jest odpowiedzią
na zidentyfikowane zagrożenia, jakie wiążą się z dokonywanym obrotem niektórymi rodzajami
towarów, przede wszystkim paliwami płynnymi, skażonym alkoholem oraz suszem tytoniowym.
Przepisy tej ustawy mają wspomóc działania związane z uszczelnieniem systemu podatkowego
i ograniczeniem funkcjonowania szarej strefy w tych obszarach i branżach, w celu likwidacji
oszustw podatkowych i tym samym dochodów budżetu Państwa.
Zgodnie z przepisami art. 3 ust. 2 powołanej ustawy rozróżniono dwa rodzaje klasyfikacji
statystycznej towarów podlegających systemowi monitorowania drogowego.
W świetle tych przepisów systemowi monitorowania drogowego podlega przewóz towarów
objętych wybranymi 6-cyfrowymi podkategoriami Polskiej Klasyfikacji Wyrobów i Usług
(PKWiU) dla obrotu krajowego albo 4-cyfrowymi pozycjami Nomenklatury Scalonej (CN)
dla przewozu przez terytorium kraju, w obrocie wewnątrzwspólnotowym i obrocie wyrobami
akcyzowymi.
We Wspólnej Taryfie Celnej pod pozycją HS 3824 zdefiniowano „Gotowe spoiwa do form
odlewniczych lub rdzeni; produkty chemiczne i preparaty przemysłu chemicznego
lub przemysłów pokrewnych (włączając te składające się z mieszanin produktów naturalnych),
gdzie indziej niewymienione ani niewłączone”, która w uszczegółowieniu do ośmiocyfrowego
kodu CN 3824 40 00 odwołuje się, m.in. do „- Gotowych dodatków do cementów, zapraw
lub betonów”. Towary te w rozumieniu Polskiej Klasyfikacji Wyrobów i Usług klasyfikowane
są do kategorii PKWiU 20.59.57 z opisem „Gotowe spoiwa do form odlewniczych lub rdzeni;
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kwasy naftalenowe, ich sole nierozpuszczalne w wodzie oraz ich estry; nieaglomerowane
węgliki metali zmieszane razem lub ze spoiwem metalicznym; przygotowane dodatki
do cementów, zapraw lub betonów; sorbit, z wyłączeniem D-sorbitu”.
W świetle przepisów ustawy z dnia 6 grudnia 2008 r. o podatku akcyzowym (Dz. U. z 2017 r.
poz. 43, z późn. zm.) w pozycji HS 3824 Wspólnej Taryfy Celnej (używanej w stosunku
do wyrobów akcyzowych) obowiązującej w dacie uchwalenia ww. ustawy, w pozycji
tej występują towary o kodach CN 3824 90 91 oraz 3824 90 97 klasyfikowane jako wyroby
akcyzowe. Dla tych wyrobów akcyzowych określono zerową stawkę podatku akcyzowego
pod warunkiem, że są przeznaczone do celów innych niż opałowe – jako dodatki lub domieszki
do paliw opałowych, do napędu silników spalinowych albo jako dodatki lub domieszki do paliw
silnikowych.
Mając powyższe na uwadze należy stwierdzić, że podmioty gospodarcze, które dokonują
nabycia
wewnątrzwspólnotowego,
przewozu
przez
terytorium
kraju,
dostawy
wewnątrzwspólnotowej, eksportu i importu oraz dostawy wyrobów akcyzowych
zaklasyfikowanych do kodu CN 3824 są obowiązane do dokonania zgłoszenia przewozu.
To samo dotyczy towarów, które nie mieszczą się w żadnym z wymienionych w przepisie art. 3
ust. 2 pkt 1 ustawy kodów CN, ani podkategorii PKWiU, ale zawierających w swym składzie
alkohol etylowy całkowicie skażony, o ile jego objętość w przewożonych wyrobach w ramach
jednej przesyłki przekracza 500 litrów.
Przedstawiając powyższe, wyrażam nadzieję, że niniejsze wyjaśnienie rozwieje wątpliwości
interpretacyjne w zakresie obrotu towarami wskazanymi w Pana piśmie.
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