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Objaśnienie oznaczeń:  [] kursywa – tekst usunięty przez Sejm 

<> druk pogrubiony – tekst wstawiony przez Sejm 

M A T E R I A Ł  P O R Ó W N AW C Z Y  

do  ustawy z dnia 9 marca 2017 r. 

o zmianie ustawy o podatku akcyzowym (druk nr 441) 

 

 

 

USTAWA z dnia 6 grudnia 2008 r. O PODATKU AKCYZOWYM (Dz. U. z 2017 r. poz. 43 

i 60) 

 

Art. 16. 

1. Podmiot prowadzący działalność gospodarczą jest obowiązany, przed dniem wykonania 

pierwszej czynności podlegającej opodatkowaniu akcyzą lub pierwszej czynności z 

wykorzystaniem wyrobów akcyzowych objętych zwolnieniem od akcyzy ze względu na 

ich przeznaczenie, złożyć zgłoszenie rejestracyjne właściwemu naczelnikowi urzędu 

skarbowego. <Obowiązek, o którym mowa w zdaniu poprzedzającym, ma 

zastosowanie również do podmiotu prowadzącego działalność gospodarczą, który 

dokonuje nabycia wewnątrzwspólnotowego alkoholu etylowego całkowicie skażonego 

środkiem skażającym dopuszczonym we wszystkich państwach członkowskich Unii 

Europejskiej lub dodatkowymi środkami skażającymi dopuszczonymi przez państwo 

członkowskie Unii Europejskiej, w którym skażenie następuje, na podstawie 

rozporządzenia Komisji (WE) nr 3199/93 z dnia 22 listopada 1993 r. w sprawie 

wzajemnego uznawania procedur całkowitego skażenia alkoholu etylowego do celów 

zwolnienia z podatku akcyzowego.> 

2. Zgłoszenie rejestracyjne powinno zawierać dane dotyczące tego podmiotu i prowadzonej 

przez niego działalności gospodarczej, w szczególności imię i nazwisko lub nazwę 

podmiotu, adres jego siedziby lub zamieszkania oraz określenie rodzaju prowadzonej 

działalności gospodarczej, a w przypadku działalności gospodarczej z użyciem wyrobów 

akcyzowych objętych zwolnieniem od akcyzy - również adresy miejsc wykonywania 

działalności oraz określenie rodzaju i przewidywanej średniej miesięcznej ilości 

zużywanego wyrobu akcyzowego. 

3. Właściwy naczelnik urzędu skarbowego, bez zbędnej zwłoki, nie później niż w ciągu 7 dni 

od dnia przyjęcia zgłoszenia rejestracyjnego, pisemnie potwierdza jego przyjęcie. 
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Potwierdzenie powinno zawierać dane dotyczące zarejestrowanego podmiotu i 

prowadzonej przez niego działalności gospodarczej w zakresie wyrobów akcyzowych, w 

szczególności imię i nazwisko lub nazwę podmiotu, adres jego zamieszkania lub siedziby, 

numer identyfikacji podatkowej (NIP) lub numer identyfikacyjny REGON oraz określenie 

rodzaju wyrobów akcyzowych, w zakresie których prowadzi on działalność gospodarczą. 

3a. Podmiot zamierzający prowadzić działalność gospodarczą jako pośredniczący podmiot 

węglowy lub pośredniczący podmiot gazowy, zamiast złożenia zgłoszenia rejestracyjnego, 

o którym mowa w ust. 1, jest obowiązany powiadomić o tym pisemnie właściwego 

naczelnika urzędu skarbowego przed dniem rozpoczęcia tej działalności. Powiadomienie 

powinno zawierać dane dotyczące tego podmiotu i prowadzonej przez niego działalności 

gospodarczej, w szczególności imię i nazwisko lub nazwę podmiotu, adres zamieszkania 

lub adres jego siedziby, numer identyfikacji podatkowej (NIP) lub numer identyfikacyjny 

REGON albo inny numer identyfikacyjny używany w państwie zamieszkania lub siedziby 

podmiotu oraz określenie rodzaju prowadzonej działalności gospodarczej. 

3b. Właściwy naczelnik urzędu skarbowego bez zbędnej zwłoki pisemnie potwierdza 

przyjęcie powiadomienia o zamiarze rozpoczęcia działalności gospodarczej jako 

pośredniczący podmiot węglowy lub pośredniczący podmiot gazowy. Potwierdzenie 

powinno zawierać dane, o których mowa w ust. 3a. 

3c. Minister właściwy do spraw finansów publicznych lub upoważniony przez niego organ 

publikuje, bez zbędnej zwłoki, na stronie podmiotowej Biuletynu Informacji Publicznej 

urzędu obsługującego ministra właściwego do spraw finansów publicznych aktualną listę 

pośredniczących podmiotów węglowych oraz pośredniczących podmiotów gazowych, 

obejmującą ich następujące dane: imię i nazwisko lub nazwę oraz adres zamieszkania, 

jeżeli jest on taki sam jak adres miejsca wykonywania działalności gospodarczej, lub adres 

siedziby, numer identyfikacji podatkowej (NIP) lub numer identyfikacyjny REGON albo 

inny numer identyfikacyjny używany w państwie zamieszkania lub siedziby podmiotu oraz 

określenie rodzaju prowadzonej działalności gospodarczej. 

4. Jeżeli dane zawarte w zgłoszeniu rejestracyjnym lub powiadomieniu o zamiarze 

rozpoczęcia działalności gospodarczej jako pośredniczący podmiot węglowy lub 

pośredniczący podmiot gazowy ulegną zmianie, podmiot jest obowiązany zgłosić zmianę 

właściwemu naczelnikowi urzędu skarbowego w terminie 7 dni od dnia, w którym 

nastąpiła zmiana. 
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4a. Pośredniczący podmiot węglowy oraz pośredniczący podmiot gazowy są obowiązane 

poinformować właściwego naczelnika urzędu skarbowego o zaprzestaniu prowadzenia 

działalności jako pośredniczący podmiot węglowy lub pośredniczący podmiot gazowy w 

terminie 7 dni od dnia, w którym zaprzestano prowadzenia działalności. 

5. (uchylony). 

6. (uchylony). 

7. Przepisy ust. 1-4a nie mają zastosowania do podmiotów prowadzących działalność z 

użyciem wyrobów akcyzowych objętych zwolnieniem od akcyzy ze względu na ich 

przeznaczenie, niemających na terytorium kraju siedziby, miejsca zamieszkania albo 

miejsca prowadzenia działalności gospodarczej. 

7a. Przepis ust. 1 nie ma zastosowania do podmiotów produkujących energię elektryczną z 

generatorów o łącznej mocy nieprzekraczającej 1 MW, która nie jest dostarczana do 

instalacji połączonych i współpracujących ze sobą, służących do przesyłania tej energii, 

lecz jest zużywana przez ten podmiot, pod warunkiem że od wyrobów energetycznych 

wykorzystywanych do produkcji tej energii elektrycznej została zapłacona akcyza w 

należnej wysokości. 

8. (uchylony). 

 

Art. 30. 

1. Zwalnia się od akcyzy energię elektryczną wytwarzaną z odnawialnych źródeł energii, na 

podstawie dokumentu potwierdzającego umorzenie świadectwa pochodzenia energii, w 

rozumieniu przepisów prawa energetycznego lub przepisów ustawy z dnia 20 lutego 2015 

r. o odnawialnych źródłach energii (Dz. U. poz. 478 i 2365 oraz z 2016 r. poz. 925 i 

1579). 

2. Zwolnienie, o którym mowa w ust. 1, stosuje się nie wcześniej niż z chwilą otrzymania 

dokumentu potwierdzającego umorzenie świadectwa pochodzenia energii, poprzez 

obniżenie akcyzy należnej od energii elektrycznej za najbliższe okresy rozliczeniowe. 

3. Zwalnia się od akcyzy ubytki wyrobów akcyzowych lub całkowite zniszczenie wyrobów 

akcyzowych, o których mowa w art. 2 ust. 1 pkt 20, powstałe wskutek zdarzenia 

losowego lub siły wyższej, pod warunkiem że podatnik wykaże zaistnienie okoliczności 

uprawniających do zwolnienia. 

4. Zwalnia się od akcyzy ubytki wyrobów akcyzowych do wysokości: 
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1)   ustalonej dla danego podmiotu przez właściwego naczelnika urzędu skarbowego na 

podstawie art. 85 ust. 1 pkt 1 albo ust. 2 pkt 1 lit. a; 

2)   określonej w przepisach wydanych na podstawie art. 85 ust. 7. 

5. Zwolnienie, o którym mowa w ust. 3 i 4, nie ma zastosowania w przypadku ubytków lub 

całkowitego zniszczenia wyrobów akcyzowych, wynikających z popełnienia 

przestępstwa przeciwko mieniu. 

6. Zwalnia się od akcyzy zużycie energii elektrycznej w procesie produkcji energii 

elektrycznej, jak również zużycie tej energii w celu podtrzymywania tych procesów 

produkcyjnych. 

7. Zwalnia się od akcyzy zużycie energii elektrycznej w procesie produkcji energii 

elektrycznej i ciepła w skojarzeniu. 

7a. Zwalnia się od akcyzy energię elektryczną wykorzystywaną: 

1)   do celów redukcji chemicznej; 

2)   w procesach elektrolitycznych; 

3)   w procesach metalurgicznych; 

4)   w procesach mineralogicznych. 

7b. Warunkiem zwolnienia, o którym mowa w ust. 7a, jest: 

1)   wykorzystywanie energii elektrycznej przez podmiot będący podatnikiem akcyzy od 

tej energii; 

2)   przekazywanie przez podmiot wykorzystujący energię elektryczną do właściwego 

naczelnika urzędu skarbowego, do 15. dnia miesiąca następującego po miesiącu, w 

którym podmiot wykorzystał energię elektryczną, oświadczenia o ilości 

wykorzystanej energii i sposobie jej wykorzystania. 

7c. Oświadczenie, o którym mowa w ust. 7b pkt 2, powinno zawierać: 

1)   nazwę i adres siedziby podmiotu wykorzystującego energię elektryczną oraz jego 

numer identyfikacji podatkowej (NIP); 

2)   ilość wykorzystanej energii elektrycznej; 

3)   sposób wykorzystania energii elektrycznej; 

4)   datę i miejsce sporządzenia oświadczenia oraz czytelny podpis osoby składającej 

oświadczenie. 

8. Zwalnia się od akcyzy zużycie do celów żeglugi, w tym rejsy rybackie, energii elektrycznej 

wytwarzanej na statku. 

9. Zwalnia się od akcyzy alkohol etylowy: 
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[1)   całkowicie skażony, importowany, nabywany wewnątrzwspólnotowo albo 

produkowany na terytorium kraju, wskazanymi przez dowolne państwo członkowskie 

Unii Europejskiej, środkami dopuszczonymi do skażania alkoholu etylowego na 

podstawie rozporządzenia Komisji (WE) nr 3199/93 z dnia 22 listopada 1993 r. w 

sprawie wzajemnego uznawania procedur całkowitego skażenia alkoholu etylowego 

do celów zwolnienia z podatku akcyzowego, w tym zawarty w wyrobach 

nieprzeznaczonych do spożycia przez ludzi;] 

<1)  całkowicie skażony: 

a) produkowany na terytorium kraju, nabywany wewnątrzwspólnotowo oraz 

importowany, jeżeli został całkowicie skażony środkiem skażającym 

dopuszczonym we wszystkich państwach członkowskich Unii Europejskiej, 

b) nabywany wewnątrzwspólnotowo, jeżeli został całkowicie skażony 

dodatkowymi środkami skażającymi dopuszczonymi przez państwo 

członkowskie Unii Europejskiej, w którym skażenie następuje,  

c) produkowany na terytorium kraju oraz importowany, jeżeli został 

całkowicie skażony dodatkowymi środkami skażającymi dopuszczonymi 

przez Rzeczpospolitą Polską  

– na podstawie rozporządzenia Komisji (WE) nr 3199/93 z dnia 22 listopada 

1993 r. w sprawie wzajemnego uznawania procedur całkowitego skażenia 

alkoholu etylowego do celów zwolnienia z podatku akcyzowego, w tym zawarty 

w wyrobach nieprzeznaczonych do spożycia przez ludzi;> 

2)   zawarty w nabywanych wewnątrzwspólnotowo wyrobach nieprzeznaczonych do 

spożycia przez ludzi, skażony środkami skażającymi dopuszczonymi przez państwo 

członkowskie Unii Europejskiej pochodzenia wyrobu; 

3)   zawarty w importowanych wyrobach nieprzeznaczonych do spożycia przez ludzi, 

skażony środkami skażającymi, o których mowa w art. 32 ust. 4 pkt 2; 

4)   zawarty w produktach leczniczych w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 6 września 

2001 r. - Prawo farmaceutyczne (Dz. U. z 2008 r. poz. 271, z późn. zm.); 

5)   zawarty w olejkach eterycznych lub mieszaninach substancji zapachowych, 

stosowanych do wytwarzania artykułów spożywczych i napojów bezalkoholowych o 

rzeczywistej objętościowej mocy alkoholu nieprzekraczającej 1,2% objętości; 

6)   zawarty w artykułach spożywczych lub półproduktach, o których mowa w art. 32 ust. 

4 pkt 3 lit. d. 
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Art. 63. 

1. Do złożenia zabezpieczenia akcyzowego w kwocie pokrywającej powstałe albo mogące 

powstać zobowiązanie podatkowe albo powstałe lub mogące powstać zobowiązanie 

podatkowe oraz opłatę paliwową, której obowiązek zapłaty powstał albo może powstać, są 

obowiązane następujące podmioty: 

1)   podmiot prowadzący skład podatkowy; 

2)   zarejestrowany odbiorca; 

3)   zarejestrowany wysyłający; 

4)   podatnik, o którym mowa w art. 13 ust. 3; 

[5)   podatnik, o którym mowa w art. 78 ust. 1;] 

<5) podatnik, o którym mowa w art. 78 ust. 1, z zastrzeżeniem art. 78 ust. 2a;> 

6)   podmiot pośredniczący; 

7)   przedstawiciel podatkowy; 

8)    pośredniczący podmiot tytoniowy, z wyłączeniem przedsiębiorcy zagranicznego, o 

którym mowa w art. 20d pkt 1 lit. c; 

9)    podmiot reprezentujący przedsiębiorcę zagranicznego, o którym mowa w art. 20d pkt 

1 lit. c. 

1a. Obowiązek złożenia zabezpieczenia akcyzowego nie dotyczy wyrobów akcyzowych 

opodatkowanych zerową stawką akcyzy ze względu na ich przeznaczenie. 

2. Zabezpieczenie akcyzowe może być złożone na czas oznaczony albo nieoznaczony, dla 

zagwarantowania pokrycia jednego lub wielu zobowiązań podatkowych, albo jednego lub 

wielu zobowiązań podatkowych oraz jednej lub wielu opłat paliwowych. 

3. Na wniosek podmiotu obowiązanego do złożenia zabezpieczenia akcyzowego, właściwy 

naczelnik urzędu skarbowego przyjmuje zabezpieczenie akcyzowe, w formach 

określonych w art. 67 ust. 1 pkt 1-3, złożone zamiast tego podmiotu lub łącznie z tym 

podmiotem przez: 

1)   przewoźnika lub spedytora - w przypadku przemieszczania przez nich wyrobów 

akcyzowych podmiotu obowiązanego do złożenia zabezpieczenia akcyzowego z 

zastosowaniem procedury zawieszenia poboru akcyzy, dla zagwarantowania pokrycia 

zobowiązań podatkowych oraz opłaty paliwowej, mogących powstać w stosunku do 

tych wyrobów akcyzowych, 

2)   właściciela wyrobów akcyzowych, 
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3)   odbiorcę wyrobów akcyzowych, 

4)   wszystkie lub kilka podmiotów, o których mowa w pkt 1-3 

- w kwocie pokrywającej zabezpieczenie akcyzowe w wymaganej wysokości. 

4. W przypadku przemieszczania na terytorium kraju wyrobów akcyzowych między składami 

podatkowymi oraz dostarczania wyrobów akcyzowych zwolnionych od akcyzy ze względu 

na ich przeznaczenie ze składu podatkowego do podmiotu pośredniczącego, zobowiązanie 

podatkowe podmiotu wysyłającego albo jego zobowiązanie podatkowe oraz opłata 

paliwowa, której obowiązek zapłaty może powstać w stosunku do tych wyrobów 

akcyzowych, mogą być, na jego wniosek, objęte zabezpieczeniem akcyzowym podmiotu 

odbierającego złożonym na terytorium kraju w formach określonych w art. 67 ust. 1 pkt 1-

3, za zgodą podmiotu odbierającego. 

5. Osoba, która złożyła zabezpieczenie akcyzowe zgodnie z ust. 3 lub której zabezpieczeniem 

akcyzowym zostały objęte zobowiązanie podatkowe podmiotu wysyłającego albo jego 

zobowiązanie podatkowe oraz opłata paliwowa, której obowiązek zapłaty może powstać w 

stosunku do przemieszczanych wyrobów akcyzowych zgodnie z ust. 4, odpowiada całym 

swoim majątkiem za zobowiązanie podatkowe podmiotu obowiązanego do złożenia 

zabezpieczenia akcyzowego oraz opłatę paliwową, do której zapłaty jest obowiązany ten 

podmiot, wraz z odsetkami za zwłokę, solidarnie z tym podmiotem, do wysokości kwoty: 

1)   złożonego zabezpieczenia akcyzowego - w przypadku, o którym mowa w ust. 3; 

2)   którą zostało obciążone zabezpieczenie generalne podmiotu odbierającego, lub kwoty 

zobowiązania podatkowego albo zobowiązania podatkowego oraz opłaty paliwowej 

objętych zabezpieczeniem ryczałtowym tego podmiotu, wraz z odsetkami za zwłokę - 

w przypadku, o którym mowa w ust. 4. 

 

Art. 65. 

1. Podmioty obowiązane do złożenia zabezpieczenia akcyzowego: 

1)   podmiot prowadzący skład podatkowy, 

2)   zarejestrowany odbiorca, z wyłączeniem zarejestrowanego odbiorcy posiadającego 

zezwolenie na jednorazowe nabycie wyrobów akcyzowych jako zarejestrowany 

odbiorca, 

3)   zarejestrowany wysyłający, 

4)   podmiot pośredniczący, 

5)   podatnik, o którym mowa w art. 13 ust. 3, 
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6)    pośredniczący podmiot tytoniowy, z wyłączeniem przedsiębiorcy zagranicznego, o 

którym mowa w art. 20d pkt 1 lit. c, 

7)    podmiot reprezentujący przedsiębiorcę zagranicznego, o którym mowa w art. 20d 

pkt 1 lit. c 

- składają zabezpieczenie w formie zabezpieczenia generalnego w celu zagwarantowania 

pokrycia wielu zobowiązań podatkowych albo wielu zobowiązań podatkowych oraz 

wielu opłat paliwowych. 

1a. Zabezpieczenie generalne może być również złożone na pisemny wniosek: 

[1)  podatnika, o którym mowa w art. 78 ust. 1, lub przedstawiciela podatkowego, dla 

zagwarantowania pokrycia ich zobowiązań podatkowych oraz opłat paliwowych, do 

których zapłaty mogą być obowiązane te podmioty;] 

<1) podatnika, o którym mowa w art. 78 ust. 1, z wyjątkiem przypadków, o których 

mowa w art. 78 ust. 2a, lub przedstawiciela podatkowego, dla zagwarantowania 

pokrycia ich zobowiązań podatkowych oraz opłat paliwowych, do których 

zapłaty mogą być obowiązane te podmioty;> 

2)   przewoźnika lub spedytora, dla zagwarantowania pokrycia zobowiązań podatkowych 

mogących powstać w stosunku do przemieszczanych przez nich, z zastosowaniem 

procedury zawieszania poboru akcyzy, wyrobów akcyzowych podmiotów 

obowiązanych do złożenia zabezpieczenia akcyzowego oraz opłat paliwowych, do 

których zapłaty mogą być obowiązane te podmioty. 

2.  Właściwy naczelnik urzędu skarbowego ustala wysokość zabezpieczenia generalnego, z 

uwzględnieniem ust. 3, 3a lub 3b, na poziomie równym: 

1)   wysokości zobowiązań podatkowych albo zobowiązań podatkowych oraz opłat 

paliwowych, gdy ich kwota może zostać dokładnie obliczona przy przyjmowaniu 

zabezpieczenia; 

2)   szacunkowej kwocie maksymalnej wynikającej z mogących powstać zobowiązań 

podatkowych oraz opłat paliwowych, których obowiązek zapłaty może powstać. 

3. Wysokość zabezpieczenia generalnego składanego przez podmiot pośredniczący ustala się 

w kwocie równej wysokości maksymalnej kwoty miesięcznego zobowiązania 

podatkowego mogącego powstać w przypadku użycia wyrobów akcyzowych niezgodnie 

z przeznaczeniem uprawniającym do zwolnienia od akcyzy lub naruszenia warunków 

tego zwolnienia oraz maksymalnej kwoty opłaty paliwowej, której obowiązek zapłaty 

może powstać w stosunku do tych wyrobów. 
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3a. Wysokość zabezpieczenia generalnego składanego przez podmiot, o którym mowa w ust. 

1a, ustala się w kwocie wskazanej przez ten podmiot we wniosku o złożenie 

zabezpieczenia generalnego, oszacowanej przez ten podmiot na poziomie pozwalającym 

na pokrycie w każdym czasie zobowiązań podatkowych oraz opłat paliwowych, które 

mają być objęte tym zabezpieczeniem. 

3b. Wysokość zabezpieczenia generalnego składanego przez pośredniczący podmiot 

tytoniowy oraz podmiot reprezentujący przedsiębiorcę zagranicznego, o którym mowa w 

art. 20d pkt 1 lit. c, ustala się w kwocie równej wysokości maksymalnej kwoty 

miesięcznego zobowiązania podatkowego mogącego powstać w przypadku sprzedaży 

suszu tytoniowego innemu podmiotowi niż podmiot prowadzący skład podatkowy, który 

zużywa susz tytoniowy do produkcji wyrobów tytoniowych, lub pośredniczący podmiot 

tytoniowy lub zużycia suszu tytoniowego przez pośredniczący podmiot tytoniowy, 

jednak nie mniejszej niż 2 mln zł. 

4.  Dla ustalenia wysokości zabezpieczenia akcyzowego stosuje się stawki akcyzy oraz stawki 

opłaty paliwowej, obowiązujące w dniu powstania obowiązku podatkowego, a w 

przypadku gdy tego dnia nie można ustalić - w dniu złożenia zabezpieczenia; jeżeli 

jednak stawki akcyzy lub stawki opłaty paliwowej ulegną zmianie w trakcie trwania 

procedury zawieszenia poboru akcyzy, właściwy naczelnik urzędu skarbowego koryguje 

wysokość zabezpieczenia akcyzowego i powiadamia o tym podmiot, który złożył 

zabezpieczenie. 

5. W przypadku gdy jest przyjmowane zabezpieczenie generalne dla zagwarantowania 

pokrycia zobowiązań podatkowych albo zobowiązań podatkowych oraz opłat 

paliwowych, których wysokość może ulec zmianie z upływem czasu, podmioty, o 

których mowa w ust. 1 lub 1a, są obowiązane wstępnie oszacować wysokość takiego 

zabezpieczenia na poziomie pozwalającym na pokrycie w każdym czasie tych 

zobowiązań podatkowych oraz opłat paliwowych. 

6. Podmiot pośredniczący, pośredniczący podmiot tytoniowy i podmiot reprezentujący 

przedsiębiorcę zagranicznego, o którym mowa w art. 20d pkt 1 lit. c, są obowiązane 

aktualizować wysokość zabezpieczenia generalnego w sposób zapewniający pokrycie 

mogących powstać w każdym czasie ich zobowiązań podatkowych, a w przypadku 

podmiotu pośredniczącego - także opłat paliwowych, do których zapłaty może być on 

obowiązany. 
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7. Dokonanie czynności lub zaistnienie stanu faktycznego, powodujących powstanie 

obowiązku podatkowego, a w przypadku pośredniczącego podmiotu tytoniowego oraz 

podmiotu reprezentującego przedsiębiorcę zagranicznego, o którym mowa w art. 20d pkt 

1 lit. c, nabycie suszu tytoniowego, odpowiednio, przez ten pośredniczący podmiot 

tytoniowy albo tego przedsiębiorcę zagranicznego, wymaga odnotowania obciążenia 

zabezpieczenia generalnego odpowiednio kwotą powstałego lub mogącego powstać 

zobowiązania podatkowego albo kwotą powstałego lub mogącego powstać zobowiązania 

podatkowego oraz opłaty paliwowej, której obowiązek zapłaty powstał lub może 

powstać, po uprzednim ustaleniu stanu wykorzystania zabezpieczenia generalnego, z 

zastrzeżeniem art. 63 ust. 1a. 

7a. Z zastrzeżeniem art. 41a ust. 6, obciążenie zabezpieczenia generalnego kwotą powstałego 

lub mogącego powstać zobowiązania podatkowego albo kwotą zobowiązania 

podatkowego oraz opłaty paliwowej, której obowiązek zapłaty powstał lub może 

powstać, i jego zwolnienie z obciążenia w przypadkach, o których mowa: 

1)   w ust. 1 pkt 1-3 i 5 oraz ust. 1a - odnotowuje właściwy naczelnik urzędu skarbowego; 

2)   w ust. 1 pkt 4 - odnotowuje podmiot pośredniczący; 

3)    w ust. 1 pkt 6 - odnotowuje pośredniczący podmiot tytoniowy; 

4)    w ust. 1 pkt 7 - odnotowuje podmiot reprezentujący przedsiębiorcę zagranicznego, o 

którym mowa w art. 20d pkt 1 lit. c. 

7b. Obciążenie zabezpieczenia generalnego kwotą powstałego lub mogącego powstać 

zobowiązania podatkowego albo kwotą zobowiązania podatkowego oraz opłaty 

paliwowej, której obowiązek zapłaty powstał lub może powstać, a także jego zwolnienie 

z obciążenia, w przypadkach gdy to obciążenie lub zwolnienie nie jest odnotowywane z 

wykorzystaniem Systemu, może odnotowywać podmiot określony w ust. 1 pkt 1-3 i 5, 

pod warunkiem że sposób odnotowywania obciążania zabezpieczenia generalnego oraz 

zwalniania go z tego obciążenia zapewnia możliwość ustalenia w każdym czasie stanu 

wykorzystania tego zabezpieczenia oraz został uzgodniony na piśmie z właściwym 

naczelnikiem urzędu skarbowego. 

8. Na wniosek podmiotu określonego w ust. 1, który spełnia warunki określone w art. 64 ust. 

1 pkt 1, 3 i 4, właściwy naczelnik urzędu skarbowego wyraża zgodę na złożenie 

zabezpieczenia ryczałtowego dla zabezpieczenia wykonania jego zobowiązań 

podatkowych albo wykonania jego zobowiązań podatkowych oraz obowiązku zapłaty 

opłaty paliwowej przez ten podmiot. Przepisy art. 64 ust. 3-5a, 8 i 9 oraz przepisy 
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wydane na podstawie art. 64 ust. 10 dotyczące sposobu dokumentowania spełnienia 

warunków określonych w art. 64 ust. 1, w tym rodzaju dokumentów potwierdzających 

ich spełnienie, stosuje się odpowiednio. 

9. Właściwy naczelnik urzędu skarbowego ustala wysokość zabezpieczenia ryczałtowego na 

poziomie 30% wysokości zabezpieczenia generalnego, do którego złożenia jest 

obowiązany podmiot składający wniosek o złożenie zabezpieczenia ryczałtowego, z 

zastrzeżeniem ust. 9a i 9b. 

9a. Na wniosek pośredniczącego podmiotu tytoniowego albo podmiotu reprezentującego 

przedsiębiorcę zagranicznego, o którym mowa w art. 20d pkt 1 lit. c, który spełnia 

odpowiednio warunki, o których mowa w art. 64 ust. 1 pkt 1, 3 i 4, właściwy naczelnik 

urzędu skarbowego ustala wysokość zabezpieczenia ryczałtowego, z zastrzeżeniem ust. 

9b, na poziomie 30% wysokości zabezpieczenia generalnego, do którego złożenia są 

obowiązane te podmioty, jednak nie większym niż 30 mln zł. 

9b. Na wniosek pośredniczącego podmiotu tytoniowego, który posiada odpowiednią 

infrastrukturę do przechowywania suszu tytoniowego, zawarł umowy z producentami 

suszu tytoniowego na dostarczenie co najmniej 100 ton suszu tytoniowego w ciągu roku, 

spełnia odpowiednio warunki, o których mowa w art. 64 ust. 1 pkt 1, 3 i 4 , oraz nie 

naruszył przepisów prawa podatkowego w ciągu roku przed dniem złożenia wniosku, 

właściwy naczelnik urzędu skarbowego ustala wysokość zabezpieczenia ryczałtowego z 

uwzględnieniem ilości suszu tytoniowego nabytego na terytorium kraju, nabytego 

wewnątrzwspólnotowo lub importowanego przez ten podmiot w ciągu roku przed dniem 

ustalenia tej wysokości, na poziomie 1 mln zł od każdego pełnego tysiąca ton suszu 

tytoniowego, jednak nie mniej niż 1 mln zł. 

10. Właściwy naczelnik urzędu skarbowego co najmniej raz w roku ustala ponownie 

wysokość zabezpieczenia ryczałtowego, w szczególności w przypadku zmiany 

maksymalnych kwot zobowiązań podatkowych lub opłat paliwowych podlegających 

zabezpieczeniu akcyzowemu, zmiany ilości suszu tytoniowego nabytego na terytorium 

kraju, nabytego wewnątrzwspólnotowo lub importowanego w okresie roku przez 

pośredniczący podmiot tytoniowy, o którym mowa w ust. 9b, lub na wniosek podmiotu 

składającego zabezpieczenie ryczałtowe. 

 

Art. 76. 
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Minister właściwy do spraw finansów publicznych określi, w drodze rozporządzenia, wzór 

dokumentu potwierdzenia złożenia zabezpieczenia akcyzowego lub zapłaty akcyzy na 

terytorium kraju, o którym mowa w art. 78 ust. 1 [pkt 2] <pkt 2a>, uwzględniając 

konieczność zapewnienia informacji o złożonym zabezpieczeniu akcyzowym lub o zapłaconej 

kwocie akcyzy. 

 

Art. 78. 

1. W przypadku gdy podatnik nabywa wewnątrzwspólnotowo wyroby akcyzowe wymienione 

w załączniku nr 2 do ustawy, znajdujące się poza procedurą zawieszenia poboru akcyzy, 

na potrzeby wykonywanej na terytorium kraju działalności gospodarczej, jest obowiązany: 

1)   przed wprowadzeniem wyrobów akcyzowych na terytorium kraju dokonać zgłoszenia 

o planowanym nabyciu wewnątrzwspólnotowym do właściwego naczelnika urzędu 

skarbowego; 

[2)  potwierdzić odbiór wyrobów akcyzowych na uproszczonym dokumencie 

towarzyszącym - z wyjątkiem przypadków, w których pomimo obowiązku 

wynikającego z rozporządzenia Komisji (EWG) nr 3649/92 z dnia 17 grudnia 1992 r. 

w sprawie uproszczonego dokumentu towarzyszącego w wewnątrzwspólnotowym 

przemieszczaniu wyrobów akcyzowych, przeznaczonych do konsumpcji w państwie 

członkowskim wysyłki (Dz. Urz. WE L 369 z 18.12.1992, str. 17; Dz. Urz. UE Polskie 

wydanie specjalne, rozdz. 9, t. 1, str. 216) wyroby nie zostały przemieszczone z 

terytorium państwa członkowskiego na podstawie uproszczonego dokumentu 

towarzyszącego, oraz w przypadku gdy nabywane wyroby są opodatkowane na 

terytorium kraju stawką akcyzy inną niż stawka zerowa wystawić i dołączyć do 

zwracanego uproszczonego dokumentu towarzyszącego dokument potwierdzenia 

złożenia zabezpieczenia akcyzowego lub zapłaty akcyzy na terytorium kraju;] 

<2) potwierdzić odbiór wyrobów akcyzowych na uproszczonym dokumencie 

towarzyszącym – z wyjątkiem przypadków, w których pomimo obowiązku 

wynikającego z rozporządzenia Komisji (EWG) nr 3649/92 z dnia 17 grudnia 

1992 r. w sprawie uproszczonego dokumentu towarzyszącego w 

wewnątrzwspólnotowym przemieszczaniu wyrobów akcyzowych, 

przeznaczonych do konsumpcji w państwie członkowskim wysyłki (Dz. Urz. WE 

L 369 z 18.12.1992, str. 17; Dz. Urz. UE Polskie wydanie specjalne, rozdz. 9, t. 1, 

str. 216) wyroby opodatkowane zerową stawką akcyzy nie zostały 
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przemieszczone z terytorium państwa członkowskiego na podstawie 

uproszczonego dokumentu towarzyszącego;> 

<2a) wystawić dokument potwierdzenia złożenia zabezpieczenia akcyzowego lub 

zapłaty akcyzy na terytorium kraju i dołączyć ten dokument do zwracanego 

uproszczonego dokumentu towarzyszącego, w przypadku gdy nabywane 

wyroby są opodatkowane na terytorium kraju stawką akcyzy inną niż stawka 

zerowa;> 

3)   bez wezwania organu podatkowego, złożyć właściwemu naczelnikowi urzędu 

skarbowego deklarację uproszczoną, według ustalonego wzoru, oraz obliczyć akcyzę 

i dokonać jej zapłaty na terytorium kraju, na rachunek właściwego urzędu 

skarbowego, w terminie 10 dni od dnia powstania obowiązku podatkowego, w 

przypadku gdy nabywane wyroby są opodatkowane na terytorium kraju stawką 

akcyzy inną niż stawka zerowa; 

3a)   złożyć zabezpieczenie akcyzowe, w przypadku gdy nabywane wyroby są 

opodatkowane na terytorium kraju stawką akcyzy inną niż stawka zerowa; 

4)    (uchylony). 

2. Podatnik, o którym mowa w ust. 1, przed dołączeniem do zwracanego uproszczonego 

dokumentu towarzyszącego, dokumentu potwierdzenia złożenia zabezpieczenia 

akcyzowego lub zapłaty akcyzy na terytorium kraju, o którym mowa w ust. 1 [pkt 2] 

<pkt 2a>, jest obowiązany uzyskać na tym dokumencie potwierdzenie przez właściwego 

naczelnika urzędu skarbowego złożenia zabezpieczenia akcyzowego lub zapłaty akcyzy. 

<2a. Przepisy ust. 1 pkt 2a–3a oraz ust. 2 nie mają zastosowania do nabycia 

wewnątrzwspólnotowego alkoholu etylowego całkowicie skażonego środkiem 

skażającym dopuszczonym we wszystkich państwach członkowskich Unii 

Europejskiej lub dodatkowymi środkami skażającymi dopuszczonymi przez państwo 

członkowskie Unii Europejskiej, w którym skażenie następuje, na podstawie 

rozporządzenia Komisji (WE) nr 3199/93 z dnia 22 listopada 1993 r. w sprawie 

wzajemnego uznawania procedur całkowitego skażenia alkoholu etylowego do celów 

zwolnienia z podatku akcyzowego.> 

3. Przepisy ust. 1 pkt 1, 3 i 3a stosuje się odpowiednio do przypadków nabycia 

wewnątrzwspólnotowego wyrobów akcyzowych niewymienionych w załączniku nr 2 do 

ustawy, które są objęte na terytorium kraju stawką akcyzy inną niż stawka zerowa. 
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4. Przepisy ust. 1 pkt 1, 3 i 3a stosuje się odpowiednio w przypadku nabycia 

wewnątrzwspólnotowego przez osobę fizyczną wyrobów akcyzowych przeznaczonych na 

cele handlowe w rozumieniu art. 34. 

4a. 
(195)

 (uchylony). 

5. (uchylony). 

6. (uchylony). 

7. (uchylony). 

7a. Warunkiem dokonania przez podatnika, o którym mowa w ust. 1, nabycia 

wewnątrzwspólnotowego paliw silnikowych wymienionych w załączniku nr 2 do ustawy, 

których wytwarzanie lub którymi obrót wymaga uzyskania koncesji zgodnie z przepisami 

ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. - Prawo energetyczne, jest posiadanie: 

1)   koncesji na obrót paliwami ciekłymi z zagranicą lub 

2)   wpisu do rejestru systemu zapasów interwencyjnych, o którym mowa w ustawie z dnia 

16 lutego 2007 r. o zapasach ropy naftowej, produktów naftowych i gazu ziemnego 

oraz zasadach postępowania w sytuacjach zagrożenia bezpieczeństwa paliwowego 

państwa i zakłóceń na rynku naftowym. 

8. Minister właściwy do spraw finansów publicznych określi, w drodze rozporządzenia, wzór 

zgłoszenia o planowanym nabyciu wewnątrzwspólnotowym, o którym mowa w ust. 1 pkt 

1, uwzględniając konieczność zapewnienia informacji dotyczących ilości nabywanych 

wyrobów akcyzowych oraz kwoty akcyzy przypadającej do zapłaty. 

9. (uchylony). 

10. Minister właściwy do spraw finansów publicznych określi, w drodze rozporządzenia, 

wzór deklaracji uproszczonej, o której mowa w ust. 1 pkt 3, wraz z objaśnieniami co do 

sposobu prawidłowego złożenia tej deklaracji, informacją o terminie i miejscu jej złożenia, 

pouczeniem podatnika, że deklaracja ta stanowi podstawę do wystawienia tytułu 

wykonawczego, uwzględniając konieczność zapewnienia prawidłowego obliczenia 

wysokości akcyzy. 
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