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Projekt  

U S T A W A  

z dnia 

o zmianie ustawy o podatku akcyzowym oraz niektórych innych ustaw1),2) 

Art. 1. W ustawie z dnia 6 grudnia 2008 r. o podatku akcyzowym (Dz. U. z 2014 r. 

poz. 752, z późn. zm.3)) wprowadza się następujące zmiany: 

1) w art. 2: 

a) w ust. 1: 

– w pkt 3 w lit. a tiret drugie otrzymuje brzmienie: 

„– francuskich terytoriów, o których mowa w art. 349 i art. 355 ust. 1 Traktatu 

o funkcjonowaniu Unii Europejskiej, z zastrzeżeniem ust. 3,”, 

– pkt 16 otrzymuje brzmienie: 

„16) uproszczony dokument towarzyszący – dokument, na którego podstawie 

przemieszcza się, w ramach dostawy wewnątrzwspólnotowej lub nabycia 

wewnątrzwspólnotowego, wyroby akcyzowe wymienione w załączniku 

nr 2 do ustawy, znajdujące się poza procedurą zawieszenia poboru 

akcyzy, oraz alkohol etylowy całkowicie skażony 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 skażania alkoholu 

etylowego do celów zwolnienia z podatku akcyzowego (Dz. Urz. WE 

L 288 z 23.11.1993, str. 12, z późn. zm.; Dz. Urz. UE Polskie wydanie 

specjalne, rozdz. 9, t. 1, str. 249, z późn. zm.);”, 

– pkt 18 otrzymuje brzmienie: 

„18) faktura – fakturę w rozumieniu przepisów o podatku od towarów i usług 

zawierającą dane nabywcy i jego adres, oraz dane dotyczące ilości 

                                                 
1) Niniejsza ustawa w zakresie swojej regulacji wdraża dyrektywę Rady 2013/61/UE z dnia 17 grudnia 2013 r. 

zmieniającą dyrektywy 2006/112/WE i 2008/118/WE w odniesieniu do francuskich regionów najbardziej 
oddalonych, a w szczególności Majotty (Dz. Urz. UE L 353 z 28.12.2013, str. 5). 

2) Niniejszą ustawą zmienia się ustawy: ustawę z dnia 10 września 1999 r. – Kodeks karny skarbowy oraz 
ustawę z dnia 27 sierpnia 2009 r. o Służbie Celnej. 

3) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2014 r. poz. 1559, 1662 i 1877 
oraz z 2015 r. poz. 18 i 211. 
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(liczby) i miary nabywanych wyrobów akcyzowych lub samochodów 

osobowych;”, 

– po pkt 18 dodaje się pkt 18a w brzmieniu: 

„18a) dokument dostawy – dokument na podstawie którego przemieszcza się 

na terytorium kraju wyroby akcyzowe objęte zwolnieniem od akcyzy ze 

względu na ich przeznaczenie lub wyroby akcyzowe wymienione w 

załączniku nr 2 do ustawy opodatkowane zerową stawką akcyzy ze 

względu na ich przeznaczenie;”, 

– w pkt 20 w lit. c średnik zastępuje się przecinkiem i dodaje się lit. d i e w 

brzmieniu: 

„d) wyrobów akcyzowych, niewymienionych w załączniku nr 2 do ustawy, 

opodatkowanych stawką akcyzy inną niż stawka zerowa, powstałe 

podczas stosowania procedury zawieszenia poboru akcyzy, z wyłączeniem 

strat powstałych podczas produkcji, 

e) wyrobów akcyzowych określonych w załączniku nr 2 do ustawy, 

opodatkowanych zerową stawką akcyzy ze względu na ich przeznaczenie, 

powstałe podczas: 

– stosowania procedury zawieszenia poboru akcyzy, z wyłączeniem 

strat powstałych podczas produkcji, 

– przemieszczania poza procedurą zawieszenia poboru akcyzy, na 

podstawie dokumentu dostawy;”, 

– pkt 23b otrzymuje brzmienie: 

„23b) pośredniczący podmiot tytoniowy – podmiot posiadający miejsce 

zamieszkania lub siedzibę na terytorium kraju, przedsiębiorca zagraniczny 

posiadający oddział z siedzibą na terytorium kraju, utworzony na 

warunkach i zasadach określonych w ustawie z dnia 2 lipca 2004 r. o 

swobodzie działalności gospodarczej (Dz. U. z 2015 r. poz. 584 i 699) lub 

przedsiębiorca zagraniczny, który wyznaczył podmiot reprezentujący go 

na terytorium kraju, prowadzący działalność gospodarczą w zakresie 

suszu tytoniowego, który został wpisany do rejestru pośredniczących 

podmiotów tytoniowych;”, 
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– po pkt 30 dodaje się pkt 30a w brzmieniu: 

„30a) alternatywny dowód zakończenia procedury zawieszenia poboru akcyzy 

– wydane przez właściwe organy podatkowe na terytorium kraju lub przez 

właściwe organy państwa członkowskiego potwierdzenie, że wysłane z 

zastosowaniem procedury zawieszenia poboru akcyzy wyroby akcyzowe 

zostały odebrane przez odbiorcę, albo że zostały wyprowadzone poza 

terytorium Unii Europejskiej, zawierające w szczególności określenie 

rodzaju, ilości oraz kodów Nomenklatury Scalonej (CN) tych wyrobów, 

datę ich odbioru lub wyprowadzenia poza terytorium Unii Europejskiej, a 

także dane identyfikacyjne podmiotu, który wyroby te odebrał, albo 

oznaczenie urzędu celnego, który nadzorował ich wyprowadzenie poza 

terytorium Unii Europejskiej, wraz z danymi identyfikacyjnymi 

podmiotu, który dokonał ich eksportu;”, 

b) ust. 3 i 4 otrzymują brzmienie: 

„3. W przypadku gdy zgodnie z art. 5 ust. 5 dyrektywy Rady 2008/118/WE z 

dnia 16 grudnia 2008 r. w sprawie ogólnych zasad dotyczących podatku 

akcyzowego, uchylającej dyrektywę 92/12/EWG (Dz. Urz. UE L 9 z 14.01.2009, 

str. 12, z późn. zm.), Republika Francuska złoży oświadczenie, że dyrektywa ta 

będzie miała zastosowanie we francuskich terytoriach, o których mowa w art. 349 i 

art. 355 ust. 1 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej, terytoria te będą 

uznawane za terytorium państwa członkowskiego. 

4. Minister właściwy do spraw finansów publicznych ogłosi, w drodze 

obwieszczenia, w Dzienniku Urzędowym Ministra Finansów, datę, od której 

Wyspy Kanaryjskie oraz francuskie terytoria, o których mowa w art. 349 i art. 355 

ust. 1 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej, będą uznawane za terytorium 

państwa członkowskiego.”; 

2) w art. 7c w ust. 2 pkt 1 otrzymuje brzmienie: 

„1) alkoholu etylowego, z wyłączeniem przypadków gdy procedurą wywozu jest 

obejmowany alkohol etylowy zawarty w kosmetykach klasyfikowanych do pozycji 

CN 3304, 3305, 3306 i 3307, perfumach i wodach toaletowych klasyfikowanych 

do pozycji CN 3303 oraz olejkach eterycznych klasyfikowanych do pozycji  

CN 3301 i mieszaninach substancji zapachowych klasyfikowanych do pozycji  

CN 3302;”; 
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3) w art. 9b: 

a) w ust. 1: 

– pkt 1–3 otrzymują brzmienie: 

„1) nabycie wewnątrzwspólnotowe suszu tytoniowego przez inny podmiot niż 

podmiot prowadzący skład podatkowy, który zużywa susz tytoniowy do 

produkcji wyrobów tytoniowych, lub pośredniczący podmiot tytoniowy; 

2) sprzedaż suszu tytoniowego innemu podmiotowi niż podmiot prowadzący 

skład podatkowy, który zużywa susz tytoniowy do produkcji wyrobów 

tytoniowych, lub pośredniczący podmiot tytoniowy, z wyłączeniem 

sprzedaży przez podmiot, który jednocześnie z tą sprzedażą dokonuje 

dostawy wewnątrzwspólnotowej lub eksportu suszu tytoniowego; 

3) import suszu tytoniowego przez inny podmiot niż podmiot prowadzący 

skład podatkowy, który zużywa susz tytoniowy do produkcji wyrobów 

tytoniowych, lub pośredniczący podmiot tytoniowy;”, 

– pkt 6 otrzymuje brzmienie: 

„6) nabycie lub posiadanie suszu tytoniowego przez inny podmiot niż 

podmiot prowadzący skład podatkowy, który zużywa susz tytoniowy do 

produkcji wyrobów tytoniowych, pośredniczący podmiot tytoniowy lub 

rolnika, który wyprodukował susz tytoniowy, jeżeli nie została od niego 

zapłacona akcyza w należnej wysokości i nie można ustalić podmiotu, 

który dokonał jego sprzedaży.”, 

b) po ust. 2 dodaje się ust. 2a w brzmieniu: 

„2a. Sprzedaż suszu tytoniowego grupie producentów suszu tytoniowego 

utworzonej na podstawie ustawy z dnia 15 września 2000 r. o grupach producentów 

rolnych i ich związkach oraz zmianie innych ustaw (Dz. U. Nr 88, poz. 983, z późn. 

zm.4)), zwanej dalej „grupą”, oraz nabycie lub posiadanie suszu tytoniowego przez 

grupę, nie podlega opodatkowaniu akcyzą pod warunkiem: 

1) posiadania przez grupę statusu podatnika podatku od towarów i usług; 

2) zrzeszania przez grupę wyłącznie producentów suszu tytoniowego; 

3) nabywania przez grupę suszu tytoniowego wyłącznie od zrzeszonych w niej 

członków i wyłącznie na podstawie umowy dostawy; 

                                                 
4) Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2003 r. Nr 229, poz. 2273, z 2004 r. Nr 162, 

poz. 1694, z 2005 r. Nr 175, poz. 1462, z 2006 r. Nr 251, poz. 1847 oraz z 2008 r. Nr 98, poz. 634. 



– 5 – 

4) niekaralności osób, które zgodnie z aktem założycielskim są upoważnione do 

reprezentowania grupy, za przestępstwo przeciwko wiarygodności 

dokumentów, przeciwko mieniu, przeciwko obrotowi gospodarczemu, 

przeciwko obrotowi pieniędzmi i papierami wartościowymi lub przestępstwo 

skarbowe.”, 

c) ust. 5 otrzymuje brzmienie: 

„5. W sytuacji, o której mowa w ust. 4, sprzedawca suszu tytoniowego może 

zażądać od nabywcy przedstawienia zezwolenia na prowadzenie składu 

podatkowego albo decyzji o dokonaniu wpisu do rejestru, o której mowa w art. 20a 

ust. 4, a w razie odmowy ich przedstawienia przez nabywcę może odmówić 

sprzedaży suszu tytoniowego po cenie nieuwzględniającej akcyzy.”; 

4) w art. 10: 

a) ust. 4 otrzymuje brzmienie: 

„4. Obowiązek podatkowy z tytułu nabycia wewnątrzwspólnotowego 

wyrobów akcyzowych znajdujących się poza procedurą zawieszenia poboru 

akcyzy, dokonanego na potrzeby wykonywanej przez podatnika działalności 

gospodarczej na terytorium kraju, powstaje z dniem otrzymania wyrobów 

akcyzowych przez podatnika, nie później jednak niż w 7. dniu, licząc od dnia 

dokonania wysyłki określonej w uproszczonym dokumencie towarzyszącym lub od 

dnia wystawienia dokumentu handlowego, w przypadku gdy wyroby akcyzowe 

przemieszczane są na podstawie dokumentu handlowego.”, 

b) ust. 7 otrzymuje brzmienie: 

„7. Obowiązek podatkowy z tytułu nabycia wewnątrzwspólnotowego 

wyrobów akcyzowych znajdujących się poza procedurą zawieszenia poboru 

akcyzy, dokonanego za pośrednictwem przedstawiciela podatkowego, o którym 

mowa w art. 79 ust. 1, powstaje z dniem odbioru dostarczonych wyrobów 

akcyzowych przez odbiorcę na terytorium kraju.”, 

c) dodaje się ust. 12 i 13 w brzmieniu: 

„12. Na żądanie nabywcy, podatnik akcyzy wykazuje w fakturze lub 

oświadczeniu załączanym do faktury, kwotę akcyzy, zawartą w cenie wyrobów 

akcyzowych wykazanych w tej fakturze. 
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13. Oświadczenie, o którym mowa w ust. 12, zawiera: 

1) dane dotyczące podatnika, w tym nazwę oraz adres siedziby albo 

zamieszkania, a także numer identyfikacji podatkowej (NIP) lub numer 

identyfikacyjny REGON; 

2) kwotę akcyzy zawartej w cenie wyrobów akcyzowych wykazanych w 

fakturze; 

3) datę i miejsce złożenia oświadczenia; 

4) czytelny podpis składającego oświadczenie.”; 

5) w art. 11a pkt 4 otrzymuje brzmienie: 

„4) nabycia lub wejścia w posiadanie suszu tytoniowego przez inny podmiot niż 

podmiot prowadzący skład podatkowy, pośredniczący podmiot tytoniowy, grupę 

lub rolnika, który wyprodukował susz tytoniowy, jeżeli nie została od niego 

zapłacona akcyza w należnej wysokości i nie można ustalić podmiotu, który 

dokonał sprzedaży suszu tytoniowego;”; 

6) w art. 13 w ust. 1 pkt 2a otrzymuje brzmienie: 

„2a) będący nabywcą lub posiadaczem suszu tytoniowego niebędący podmiotem 

prowadzącym skład podatkowy, pośredniczącym podmiotem tytoniowym, grupą 

lub rolnikiem, który wyprodukował susz tytoniowy, jeżeli nie została od niego 

zapłacona akcyza w należnej wysokości i nie można ustalić podmiotu, który 

dokonał sprzedaży suszu tytoniowego;”; 

7) w art. 14: 

a) po ust. 4 dodaje się ust. 4a–4f w brzmieniu: 

„4a. W przypadku gdy czynności podlegające opodatkowaniu akcyzą są 

wykonywane lub stany faktyczne podlegające opodatkowaniu akcyzą występują na 

obszarze właściwości miejscowej dwóch lub więcej organów podatkowych, 

organem podatkowym właściwym miejscowo, z zastrzeżeniem ust. 5–7 i 9, może 

być jeden z tych organów, wybrany przez podatnika, i wskazany w oświadczeniu 

złożonym do wybranego organu podatkowego oraz organu podatkowego 

właściwego dla podatnika zgodnie z ust. 4. 

4b. W przypadku złożenia oświadczenia, o którym mowa w ust. 4a, przez 

podatnika po rozpoczęciu działalności, organ podatkowy wskazany w 

oświadczeniu jest organem właściwym miejscowo począwszy od pierwszego dnia 
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drugiego miesiąca następującego po miesiącu, w którym zostało złożone to 

oświadczenie. 

4c. Jeżeli w okresie ostatnich 12 miesięcy, licząc od dnia wykonania, na 

obszarze właściwości miejscowej organu podatkowego wybranego przez podatnika 

zgodnie z ust. 4a, ostatniej czynności podlegającej opodatkowaniu akcyzą lub 

wystąpienia na tym obszarze ostatniego stanu faktycznego podlegającego 

opodatkowaniu akcyzą, podatnik nie wykonywał na tym obszarze takich czynności 

lub nie występowały w przypadku tego podatnika na tym obszarze takie stany 

faktyczne, podatnik jest obowiązany, w terminie 14 dni od upływu tego okresu, 

złożyć oświadczenie o niewykonywaniu na tym obszarze takich czynności lub o 

niewystępowaniu na tym obszarze takich stanów faktycznych. Oświadczenie składa 

się do organu podatkowego wybranego zgodnie z ust. 4a oraz organu podatkowego 

właściwego dla podatnika zgodnie z ust. 4. 

4d. W przypadku złożenia oświadczenia, o którym mowa w ust. 4c, 

właściwość miejscową ustala się ponownie zgodnie z ust. 3 albo ust. 4 albo na 

podstawie ust. 4a. Przepis ust. 4b stosuje się odpowiednio. 

4e. Organ podatkowy wybrany przez podatnika zgodnie z ust. 4a, do którego 

w okresie ostatnich 12 miesięcy od dnia złożenia przez tego podatnika 

oświadczenia, o którym mowa w ust. 4a, lub od dnia złożenia przez niego do tego 

organu po raz ostatni deklaracji podatkowej, informacji lub innego dokumentu, 

których obowiązek złożenia wynika z ustawy, nie zostały przez tego podatnika 

złożone deklaracje podatkowe, informacje lub inne dokumenty, których obowiązek 

złożenia wynika z ustawy, ani nie zostało do niego przez tego podatnika złożone 

oświadczenie, o którym mowa w ust. 4c, wzywa tego podatnika do złożenia, w 

terminie 14 dni od dnia otrzymania wezwania: 

1)  informacji o wykonanych w tym okresie czynnościach podlegających 

opodatkowaniu akcyzą lub o wystąpieniu w tym okresie stanów faktycznych 

podlegających opodatkowaniu akcyzą na obszarze właściwości miejscowej 

tego organu podatkowego albo 

2)  oświadczenia o niewykonywaniu w tym okresie czynności podlegających 

opodatkowaniu akcyzą lub o niewystępowaniu w tym okresie stanów 

faktycznych podlegających opodatkowaniu akcyzą,  na obszarze właściwości 

miejscowej tego organu podatkowego. 



– 8 – 

4f. W przypadku niezłożenia informacji albo oświadczenia, o których mowa 

w ust. 4e, albo złożenia przez podatnika oświadczenia, o którym mowa w ust. 4e 

pkt 2, właściwość miejscową ustala się zgodnie z ust. 3 albo ust. 4 począwszy od 

pierwszego dnia drugiego miesiąca następującego po miesiącu, w którym upłynął 

termin do złożenia tej informacji albo tego oświadczenia, albo w którym złożono 

oświadczenie, o którym mowa w ust. 4e pkt 2. Właściwość ustalona zgodnie z 

ust. 3 albo ust. 4 może zostać ponownie ustalona na podstawie ust. 4a; przepis ust. 

4b stosuje się odpowiednio.”, 

b) po ust. 5b dodaje się ust. 5c w brzmieniu: 

„5c. Na wniosek podatnika, zwolnienie zabezpieczenia generalnego z 

obciążenia, na skutek zapłaty zobowiązania podatkowego lub zapłaty opłaty 

paliwowej, może odnotować inny niż określony w ust. 5b naczelnik urzędu 

celnego, pod warunkiem że posiada on informację, że zobowiązanie podatkowe lub 

opłata paliwowa zostały zapłacone, lub że podatnik przedstawi mu dokumenty 

potwierdzające dokonanie tej zapłaty.”, 

c) dodaje się ust. 13 w brzmieniu: 

„13. Minister właściwy do spraw finansów publicznych określi, w drodze 

rozporządzenia, wykaz dokumentów potwierdzających dokonanie zapłaty 

zobowiązania podatkowego i opłaty paliwowej, o których mowa w ust. 5c, 

uwzględniając konieczność zapewnienia właściwego stosowania zabezpieczenia 

akcyzowego.”; 

8) w art. 16: 

a) w ust. 3 dodaje się zdanie drugie w brzmieniu: 

„Potwierdzenie zawiera 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.”, 

b) ust. 3a–4a otrzymują brzmienie: 

„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 
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powiadomić o tym pisemnie właściwego naczelnika urzędu celnego przed dniem 

rozpoczęcia tej działalności. Powiadomienie zawiera 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 celnego bez zbędnej zwłoki pisemnie 

potwierdza przyjęcie powiadomienia o zamiarze rozpoczęcia działalności 

gospodarczej jako pośredniczący podmiot węglowy lub pośredniczący podmiot 

gazowy. Potwierdzenie zawiera 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 miejsce 

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 pisemnym 

powiadomieniu o zamiarze rozpoczęcia działalności gospodarczej jako 

pośredniczący podmiot węglowy lub pośredniczący podmiot gazowy ulegną 

zmianie, podmiot jest obowiązany zgłosić zmianę właściwemu naczelnikowi 

urzędu celnego w terminie 7 dni od dnia, w którym nastąpiła zmiana. 

4a. Pośredniczący podmiot węglowy oraz pośredniczący podmiot gazowy są 

obowiązani poinformować właściwego naczelnika urzędu celnego o zaprzestaniu 

prowadzenia działalności jako pośredniczący podmiot węglowy lub jako 

pośredniczący podmiot gazowy w terminie 7 dni od dnia, w którym zaprzestano 

prowadzenia działalności.”, 

c) uchyla się ust. 5 i 6, 
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d) ust. 7 otrzymuje brzmienie: 

„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.”, 

e) uchyla się ust. 8; 

9) uchyla się art. 16a; 

10) w art. 18 po ust. 2 dodaje się ust. 2a w brzmieniu: 

„2a. Zaświadczenie, o którym mowa w ust. 2, zawiera 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 oraz określenie rodzaju wyrobów akcyzowych, w 

zakresie których prowadzi on działalność gospodarczą.”; 

11)  w art. 19 uchyla się ust. 6; 

12) w dziale II po rozdziale 3 dodaje się rozdział 3a w brzmieniu: 

„Rozdział 3a 

Rejestracja pośredniczących podmiotów tytoniowych 

Art. 20a. 1. Prowadzenie działalności gospodarczej jako pośredniczący podmiot 

tytoniowy wymaga wpisu do rejestru pośredniczących podmiotów tytoniowych. 

2. Minister właściwy do spraw finansów publicznych albo upoważniony przez 

niego organ publikuje bez zbędnej zwłoki aktualny rejestr pośredniczących podmiotów 

tytoniowych. 

3. Rejestr pośredniczących podmiotów tytoniowych jest publikowany na stronie 

podmiotowej Biuletynu Informacji Publicznej urzędu obsługującego ministra 

właściwego do spraw finansów publicznych. 

4. Wpis do rejestru pośredniczących podmiotów tytoniowych, jego zmiana oraz 

wykreślenie pośredniczącego podmiotu tytoniowego z rejestru następuje na podstawie 

decyzji właściwego naczelnika urzędu celnego. 

5. Decyzje, o których mowa w ust. 4, są natychmiast wykonalne. 

6. Informację o wydaniu decyzji, o których mowa w ust. 4, właściwy naczelnik 

urzędu celnego niezwłocznie przekazuje ministrowi właściwemu do spraw finansów 

publicznych albo upoważnionemu przez niego organowi, w celu dokonania 
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odpowiednio wpisu pośredniczącego podmiotu tytoniowego do rejestru pośredniczących 

podmiotów tytoniowych, zmiany wpisu do rejestru pośredniczących podmiotów 

tytoniowych lub wykreślenia pośredniczącego podmiotu tytoniowego z tego rejestru. 

7. Decyzję o: 

1) dokonaniu wpisu do rejestru pośredniczących podmiotów tytoniowych – wydaje 

się na wniosek, złożony według ustalonego wzoru; 

2) zmianie wpisu do rejestru pośredniczących podmiotów tytoniowych – wydaje się 

na wniosek, złożony według ustalonego wzoru, albo z urzędu; 

3) wykreśleniu pośredniczącego podmiotu tytoniowego z rejestru pośredniczących 

podmiotów tytoniowych – wydaje się na wniosek, albo z urzędu. 

8. Wpis do rejestru pośredniczących podmiotów tytoniowych zawiera dane 

dotyczące podmiotu i prowadzonej przez ten podmiot działalności, o których mowa w 

art. 20b pkt 1, z wyłączeniem adresu zamieszkania jeżeli nie jest on taki sam jak miejsce 

wykonywania działalności gospodarczej. 

Art. 20b. Wniosek o wpis do rejestru pośredniczących podmiotów tytoniowych 

zawiera: 

1) dane dotyczące podmiotu oraz prowadzonej przez ten podmiot działalności 

gospodarczej obejmujące: 

a) w przypadku podmiotu krajowego: imię i nazwisko lub nazwę podmiotu, 

adres zamieszkania lub adres jego siedziby, miejsce i adres wykonywania 

działalności w zakresie suszu tytoniowego, miejsce i adres magazynowania 

suszu tytoniowego na terytorium kraju, numer w Krajowym Rejestrze 

Sądowym lub w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności 

Gospodarczej, numer identyfikacji podatkowej (NIP) lub numer 

identyfikacyjny REGON, 

b) w przypadku przedsiębiorcy zagranicznego posiadającego oddział z siedzibą 

na terytorium kraju, utworzony na warunkach i zasadach określonych w 

ustawie z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej: 

– dane dotyczące przedsiębiorcy zagranicznego: imię i nazwisko lub nazwę 

podmiotu, adres zamieszkania lub adres jego siedziby, numer 

identyfikacyjny używany w państwie zamieszkania lub siedziby oraz 

informacje o prowadzonej przez ten podmiot działalności, 
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– dane dotyczące oddziałów z siedzibą na terytorium kraju, w ramach 

których przedsiębiorca zagraniczny prowadzi działalność gospodarczą na 

terytorium kraju: nazwy oddziałów, adresy ich siedzib, numer w 

Krajowym Rejestrze Sądowym, numer identyfikacji podatkowej (NIP) lub 

numer identyfikacyjny REGON, 

– miejsce i adres wykonywania działalności w zakresie suszu tytoniowego 

na terytorium kraju, miejsce i adres magazynowania suszu tytoniowego na 

terytorium kraju, 

– dane dotyczące osób upoważnionych do reprezentowania oddziału 

przedsiębiorcy zagranicznego: imiona i nazwiska oraz adresy tych osób, 

c) w przypadku przedsiębiorcy zagranicznego nieposiadającego oddziału z 

siedzibą na terytorium kraju utworzonego na warunkach i zasadach 

określonych w ustawie z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności 

gospodarczej: 

– dane dotyczące przedsiębiorcy zagranicznego: imię i nazwisko lub nazwę 

podmiotu, adres zamieszkania lub adres jego siedziby, numer 

identyfikacyjny używany w państwie zamieszkania lub siedziby oraz 

informacje o prowadzonej przez ten podmiot działalności, 

– dane dotyczące podmiotu reprezentującego przedsiębiorcę zagranicznego: 

imię i nazwisko lub nazwę podmiotu reprezentującego zagraniczny 

podmiot tytoniowy, adres zamieszkania lub adres jego siedziby, numer w 

Krajowym Rejestrze Sądowym, numer identyfikacji podatkowej (NIP) lub 

numer identyfikacyjny REGON, 

– miejsce i adres wykonywania działalności w zakresie suszu tytoniowego 

na terytorium kraju, miejsce i adres magazynowania suszu tytoniowego na 

terytorium kraju, 

d) informację o rodzaju działalności gospodarczej w zakresie suszu tytoniowego, 

w tym wskazanie, czy podmiot zamierza susz tytoniowy: 

– sprzedawać na terytorium kraju, 

– eksportować, 

– dostarczać wewnątrzwspólnotowo, 

– nabywać wewnątrzwspólnotowo, 

– importować, 
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– zużywać, 

– przetwarzać, wraz z informacją, na czym będzie polegało to 

przetwarzanie; 

2) proponowane zabezpieczenie akcyzowe. 

Art. 20c. 1. Warunkiem wpisu do rejestru pośredniczących podmiotów 

tytoniowych jest: 

1) niekaralność osób, które kierują działalnością podmiotu lub osób upoważnionych 

do reprezentowania oddziału przedsiębiorcy zagranicznego z siedzibą na 

terytorium kraju, za przestępstwo przeciwko wiarygodności dokumentów, 

przeciwko mieniu, przeciwko obrotowi gospodarczemu, przeciwko obrotowi 

pieniędzmi i papierami wartościowymi lub przestępstwo skarbowe; 

2) nieposiadanie przez podmiot lub oddział przedsiębiorcy zagranicznego z siedzibą 

na terytorium kraju zaległości z tytułu cła i podatków stanowiących dochód 

budżetu państwa oraz składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne oraz 

nieprowadzenie wobec podmiotu lub oddziału postępowania egzekucyjnego, 

likwidacyjnego lub upadłościowego, z wyjątkiem postępowania upadłościowego z 

możliwością zawarcia układu; 

3) złożenie zabezpieczenia akcyzowego przez podmiot, który złożył wniosek o wpis 

do rejestru pośredniczących podmiotów tytoniowych, a w przypadku 

przedsiębiorcy zagranicznego, o którym mowa w art. 20b pkt 1 lit. c, przez 

podmiot reprezentujący przedsiębiorcę zagranicznego. 

2. Do rejestru pośredniczących podmiotów tytoniowych nie może zostać wpisany 

podmiot, któremu: 

1) zostało cofnięte, ze względu na naruszenie przepisów prawa, którekolwiek z 

zezwoleń, o których mowa w art. 84 ust. 1; 

2) cofnięto koncesję lub zezwolenie na prowadzenie działalności gospodarczej; 

3) wydano decyzję o zakazie wykonywania działalności regulowanej w zakresie 

wyrobów akcyzowych. 

3. Przy ocenie spełnienia warunków, o których mowa w ust. 2, bierze się pod 

uwagę okres ostatnich 3 lat, licząc od dnia złożenia wniosku o wpis do rejestru 

pośredniczących podmiotów tytoniowych. 

4. Do wniosku o wpis do rejestru pośredniczących podmiotów tytoniowych 

dołącza się dokumenty potwierdzające dane zawarte we wniosku oraz spełnienie 
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warunków wymaganych do dokonania wpisu do rejestru pośredniczących podmiotów 

tytoniowych. 

Art. 20d. 1. Decyzja o dokonaniu wpisu do rejestru pośredniczących podmiotów 

tytoniowych zawiera dane dotyczące pośredniczącego podmiotu tytoniowego i 

prowadzonej przez ten podmiot działalności oraz formy i terminu obowiązywania 

zabezpieczenia akcyzowego, a w przypadku przedsiębiorcy zagranicznego również dane 

dotyczące oddziałów tego przedsiębiorcy na terytorium kraju oraz osób uprawnionych 

do reprezentowania tych oddziałów lub podmiotu reprezentującego przedsiębiorcę 

zagranicznego. 

2. Pośredniczący podmiot tytoniowy jest obowiązany do powiadamiania 

właściwego naczelnika urzędu celnego o: 

1) planowanych zmianach danych zawartych we wniosku o wpis do rejestru 

pośredniczących podmiotów tytoniowych lub w decyzji o dokonaniu wpisu do tego 

rejestru, przed dokonaniem tych zmian; 

2) innych niż planowane zmianach danych zawartych we wniosku o wpis do rejestru 

pośredniczących podmiotów tytoniowych lub w decyzji o dokonaniu wpisu do tego 

rejestru, niezwłocznie po ich dokonaniu, nie później jednak niż w terminie 3 dni od 

dnia, w którym zmiany te nastąpiły. 

3. Do powiadomienia, o którym mowa w ust. 2, dołącza się dokumenty 

potwierdzające dane w nim zawarte. Powiadomienie, o którym mowa w ust. 2, stanowi 

jednocześnie wniosek o dokonanie zmiany wpisu do rejestru pośredniczących 

podmiotów tytoniowych. Do zmiany danych zawartych we wniosku o dokonanie 

zmiany wpisu do rejestru pośredniczących podmiotów tytoniowych ust. 2 pkt 1 i 2 

stosuje się odpowiednio. 

4. Pośredniczący podmiot tytoniowy lub jego następca prawny są obowiązani do 

powiadomienia właściwego naczelnika urzędu celnego o zaprzestaniu prowadzenia 

działalności przez pośredniczący podmiot tytoniowy, niezwłocznie po zaprzestaniu 

prowadzenia tej działalności, nie później jednak niż w terminie 3 dni od dnia, w którym 

nastąpiło zaprzestanie prowadzenia tej działalności. 

5. Powiadomienie, o którym mowa w ust. 4, stanowi jednocześnie wniosek o 

wykreślenie pośredniczącego podmiotu tytoniowego z rejestru pośredniczących 

podmiotów tytoniowych. 
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6. Zmiana polegająca na wstąpieniu, na podstawie ustawy z dnia 29 sierpnia 

1997 r. – Ordynacja podatkowa, następcy prawnego lub podmiotu przekształconego w 

prawa lub obowiązki przewidziane w przepisach prawa podatkowego pośredniczącego 

podmiotu tytoniowego nie wymaga wykreślenia dotychczasowego pośredniczącego 

podmiotu tytoniowego z rejestru pośredniczących podmiotów tytoniowych i wpisania do 

tego rejestru jego następcy prawnego lub podmiotu przekształconego. Zmiana ta 

wymaga dokonania zmiany wpisu do rejestru. 

Art. 20e. 1. Do rejestru pośredniczących podmiotów tytoniowych może zostać 

wpisany podmiot posiadający miejsce zamieszkania lub siedzibę na terytorium kraju lub 

przedsiębiorcy zagraniczni, o których mowa w art. 20b pkt 1 lit. b i c. 

2. Przedsiębiorca zagraniczny, o którym mowa w art. 20b pkt 1 lit. c, zamierzający 

prowadzić na terytorium kraju działalność gospodarczą w zakresie suszu tytoniowego, 

obowiązany jest do wyznaczenia, dla celów podatku akcyzowego, podmiotu go 

reprezentującego na terytorium kraju. 

Art. 20f. 1. Podmiotem reprezentującym przedsiębiorcę zagranicznego może być 

wyłącznie podmiot posiadający siedzibę na terytorium kraju, spełniający warunki, o 

których mowa w art. 20c ust. 1 pkt 1 i 2, i który złożył zgłoszenie rejestracyjne zgodnie 

z art. 16. Podmiot reprezentujący przedsiębiorcę zagranicznego w zgłoszeniu 

rejestracyjnym powinien wskazać ponadto reprezentowanego przez niego przedsiębiorcę 

zagranicznego. 

2. Właściwy naczelnik urzędu celnego odmawia przyjęcia zgłoszenia 

rejestracyjnego podmiotu reprezentującego przedsiębiorcę zagranicznego, który nie 

spełnia warunków, o których mowa w art. 20c ust. 1 pkt 1 i 2. 

3. Właściwy naczelnik urzędu celnego wykreśla z rejestru, o którym mowa w 

art. 18, podmiot reprezentujący przedsiębiorcę zagranicznego w przypadku naruszenia 

któregokolwiek z warunków określonych w art. 20c ust. 1 pkt 1 i 2. 

4. Działalność gospodarczą w zakresie suszu tytoniowego prowadzoną przez 

przedsiębiorcę zagranicznego, o którym mowa w art. 20b pkt 1 lit. c, uznaje się, na 

potrzeby akcyzy, za działalność prowadzoną przez podmiot reprezentujący 

przedsiębiorcę zagranicznego. W przypadku powstania zobowiązania podatkowego w 

stosunku do suszu tytoniowego podatnikiem akcyzy jest podmiot reprezentujący 

przedsiębiorcę zagranicznego. 
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Art. 20g. Właściwy naczelnik urzędu celnego wydaje decyzję o odmowie 

dokonania wpisu do rejestru pośredniczących podmiotów tytoniowych w przypadku: 

1) podania we wniosku o wpis do rejestru pośredniczących podmiotów tytoniowych 

nieprawdziwych danych, w szczególności dotyczących prowadzenia przez podmiot 

wskazanej we wniosku działalności gospodarczej pod wskazanym w nim adresem; 

2) niespełnienia przez podmiot warunków wymaganych do dokonania wpisu do 

rejestru pośredniczących podmiotów tytoniowych. 

Art. 20h. 1. Właściwy naczelnik urzędu celnego wydaje z urzędu decyzję o 

wykreśleniu pośredniczącego podmiotu tytoniowego z rejestru pośredniczących 

podmiotów tytoniowych w przypadku: 

1) prowadzenia przez pośredniczący podmiot tytoniowy lub podmiot reprezentujący 

przedsiębiorcę zagranicznego działalności niezgodnie z przepisami prawa 

podatkowego lub decyzją o dokonaniu wpisu do rejestru pośredniczących 

podmiotów tytoniowych, w szczególności przez: 

a) sprzedaż suszu tytoniowego nieoznaczonego znakami akcyzy innemu 

podmiotowi niż podmiot prowadzący skład podatkowy, który zużywa susz 

tytoniowy do produkcji wyrobów tytoniowych, lub pośredniczący podmiot 

tytoniowy, z wyłączeniem sprzedaży przez podmiot, który jednocześnie z tą 

sprzedażą dokonuje dostawy wewnątrzwspólnotowej lub eksportu suszu 

tytoniowego, 

b) nieprowadzenie ewidencji suszu tytoniowego lub prowadzenie tej ewidencji w 

sposób nierzetelny, 

c) nieodnotowywanie obciążenia zabezpieczenia generalnego kwotą powstałego 

lub mogącego powstać zobowiązania podatkowego, o którym mowa w art. 65 

ust. 7, albo odnotowywanie tego obciążenia lub zwolnienia zabezpieczenia z 

tego obciążenia w sposób nierzetelny, 

d) niedopełnienie obowiązku informowania właściwego naczelnika urzędu 

celnego o zmianach danych zawartych we wniosku o wpis do rejestru, 

e) prowadzenie działalności w zakresie suszu tytoniowego w innym miejscu niż 

wskazane w decyzji o dokonaniu wpisu do rejestru; 

2) naruszenia warunków, których spełnienie jest wymagane do dokonania wpisu do 

rejestru pośredniczących podmiotów tytoniowych, w szczególności gdy 

zabezpieczenie akcyzowe złożone przez pośredniczący podmiot tytoniowy lub 
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podmiot reprezentujący przedsiębiorcę zagranicznego utraciło ważność lub nie 

zapewnia już pokrycia w terminie lub w należnej wysokości kwoty powstałych lub 

mogących powstać zobowiązań podatkowych; 

3) wykreślenia podmiotu reprezentującego przedsiębiorcę zagranicznego z rejestru, o 

którym mowa w art. 18. 

2. Ponowne wpisanie do rejestru pośredniczących podmiotów tytoniowych 

podmiotu, wobec którego została wydana decyzja, o której mowa w ust. 1, jest możliwe 

po upływie 3 lat od dnia doręczenia tej decyzji. 

Art. 20i. Minister właściwy do spraw finansów publicznych określi, w drodze 

rozporządzenia, wzory wniosków, o których mowa w art. 20a ust. 7 pkt 1 i 2, oraz 

wykaz dokumentów, które dołącza się do tych wniosków, uwzględniając potrzebę 

uzyskania dostatecznych informacji o podmiotach, w szczególności wpływających na 

określenie zabezpieczenia akcyzowego i potrzebę prawidłowego działania 

pośredniczącego podmiotu tytoniowego.”; 

13) w art. 21 uchyla się ust. 4 i 6; 

14) w art. 24 w ust. 1 pkt 2 otrzymuje brzmienie: 

„2) upłynął termin płatności określony w umowie właściwej dla rozliczeń z tytułu 

dostaw energii elektrycznej albo, jeżeli termin ten nie został określony w umowie – 

upłynął termin płatności wynikający z faktury lub innego dokumentu 

wystawionego przez podatnika, z którego wynika zapłata należności za sprzedaną 

przez podatnika energię elektryczną, a jeżeli termin płatności nie został określony 

w umowie ani w fakturze lub w tym dokumencie albo gdy z faktury nie wynika 

należność za energię elektryczną sprzedaną w tym okresie – po miesiącu, w którym 

wystawiono fakturę lub ten dokument – w przypadku sprzedaży energii 

elektrycznej nabywcy końcowemu na terytorium kraju;”; 

15) w art. 24b w ust. 1 pkt 2 otrzymuje brzmienie: 

„2) upłynął termin płatności określony w umowie właściwej dla rozliczeń z tytułu 

dostaw wyrobów gazowych albo, jeżeli termin ten nie został określony w umowie 

– upłynął termin płatności wynikający z faktury lub innego dokumentu 

wystawionego przez podatnika, z którego wynika zapłata należności za sprzedane 

przez podatnika wyroby gazowe, a jeżeli termin płatności nie został określony w 

umowie ani w fakturze lub w tym dokumencie albo gdy z faktury nie wynika 

należność za wyroby gazowe sprzedane w tym okresie – po miesiącu, w którym 
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wystawiono fakturę lub ten dokument – w przypadku sprzedaży wyrobów 

gazowych finalnemu nabywcy gazowemu;”; 

16) w art. 26 ust. 1 otrzymuje brzmienie: 

„1. Minister właściwy do spraw finansów publicznych określi, w drodze 

rozporządzenia, wzory deklaracji podatkowych i deklaracji w sprawie przedpłaty 

akcyzy, wraz z objaśnieniami co do sposobu prawidłowego składania tych deklaracji, 

informacjami o terminach i miejscu ich składania, pouczeniem podatnika, że deklaracje 

podatkowe stanowią podstawę do wystawienia tytułu wykonawczego, jak również 

zapewniając możliwość prawidłowego obliczenia wysokości akcyzy.”; 

17) w art. 27: 

a) w ust. 1 wprowadzenie do wyliczenia otrzymuje brzmienie: 

„W przypadku importu podatnik jest obowiązany, z zastrzeżeniem ust. 3 i 3a, do 

obliczenia i wykazania kwoty akcyzy, z uwzględnieniem obowiązujących stawek 

akcyzy:”, 

b)  po ust. 3 dodaje się ust. 3a w brzmieniu: 

„3a. W przypadku gdy importowane wyroby energetyczne, bezpośrednio po 

dopuszczeniu do obrotu z zastosowaniem zgłoszenia uproszczonego, w rozumieniu 

przepisów prawa celnego, są przemieszczane, z zastosowaniem procedury 

zawieszenia poboru akcyzy, przy użyciu rurociągu, z miejsca importu bezpośrednio 

do składu podatkowego na terytorium kraju: 

1) w zgłoszeniu uproszczonym nie zamieszcza się informacji o kwocie akcyzy, 

która byłaby należna, gdyby wyroby akcyzowe nie zostały objęte procedurą 

zawieszenia poboru akcyzy; 

2) zgłoszenie uzupełniające, zawierające informację o kwocie akcyzy, która 

byłaby należna, gdyby wyroby akcyzowe nie zostały objęte procedurą 

zawieszenia poboru akcyzy, przesyła się nie później niż w momencie 

przesłania do Systemu projektu e-AD.”; 

18) w art. 31a dodaje się ust. 8 i 9 w brzmieniu: 

„8. Podmiot rozpoczynający działalność gospodarczą z wykorzystaniem wyrobów 

węglowych, lub podmiot prowadzący działalność gospodarczą, który uruchamia nową 

instalację wykorzystującą wyroby węglowe, uznaje się za zakład energochłonny 

wykorzystujący wyroby węglowe, pod warunkiem złożenia właściwemu naczelnikowi 



– 19 – 

urzędu celnego oświadczenia o planowanym osiągnięciu w pierwszym roku działalności 

procentowego udziału, o którym mowa w ust. 7. 

9. W przypadku nieosiągnięcia na koniec pierwszego roku działalności 

procentowego udziału, o którym mowa w ust. 7, podmiot określony w ust. 8 jest 

obowiązany do zapłaty w pierwszym kwartale kolejnego roku akcyzy od zużytych 

wyrobów węglowych, od których nie została zapłacona akcyza, wraz z odsetkami.”; 

19) w art. 31b: 

a) po ust. 5 dodaje się ust. 5a w brzmieniu: 

„5a. W przypadku gdy umowa, o której mowa w ust. 5, dotyczy wyrobów 

gazowych zwolnionych od akcyzy oraz wyrobów gazowych niepodlegających 

zwolnieniu, których sprzedaż jest rozliczana okresowo, w umowie określa się 

wstępnie ilość wyrobów podlegających zwolnieniu. Ilość wyrobów podlegających 

zwolnieniu określona wstępnie w umowie może zostać skorygowana, w drodze 

pisemnego oświadczenia nabywcy stanowiącego załącznik do tej umowy, 

najpóźniej do dnia wystawienia przez sprzedawcę faktury za okres rozliczeniowy, 

jeżeli rzeczywista ilość wyrobów gazowych podlegających zwolnieniu zużytych w 

tym okresie różni się od ilości określonej wstępnie w umowie.”, 

b)   po ust. 10 dodaje się ust. 10a i 10b w brzmieniu: 

„10a. Podmiot rozpoczynający działalność gospodarczą z wykorzystaniem 

wyrobów gazowych, lub podmiot prowadzący działalność gospodarczą, który 

uruchamia nową instalację wykorzystującą wyroby gazowe, uznaje się za zakład 

energochłonny wykorzystujący wyroby gazowe, pod warunkiem złożenia 

właściwemu naczelnikowi urzędu celnego oświadczenia o planowanym osiągnięciu 

w pierwszym roku działalności procentowego udziału, o którym mowa w ust. 10. 

10b. W przypadku nieosiągnięcia na koniec pierwszego roku działalności 

procentowego udziału, o którym mowa w ust. 10, podmiot określony w ust. 10a jest 

obowiązany do zapłaty w pierwszym kwartale kolejnego roku akcyzy od zużytych 

wyrobów gazowych, od których nie została zapłacona akcyza, wraz z odsetkami.”; 
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20) po art. 31b dodaje się art. 31c w brzmieniu: 

„Art. 31c. Za system prowadzący do osiągania celów dotyczących ochrony 

środowiska lub podwyższenia efektywności energetycznej, o którym mowa w art. 31a 

ust. 1 pkt 9 i art. 31b ust. 1 pkt 5, uznaje się: 

1) Europejski System Handlu Emisjami zgodny z ustawą z dnia 28 kwietnia 2011 r. o 

systemie handlu uprawnieniami do emisji gazów cieplarnianych (Dz. U. Nr 122, 

poz. 695 oraz z 2013 r. poz. 1238) i przepisami wydanymi na podstawie art. 25 ust. 

4 i art. 29 ust. 1 ustawy z dnia …. o systemie handlu uprawnieniami do emisji 

gazów cieplarnianych (Dz. U. … poz. ...); 

2) system EMAS, o którym mowa w ustawie z dnia 15 lipca 2011 r. o krajowym 

systemie ekozarządzania i audytu (EMAS) (Dz. U. Nr 178, poz. 1060); 

3) uzyskiwanie i umarzanie świadectw efektywności energetycznej, o których mowa 

w ustawie z dnia 15 kwietnia 2011 r. o efektywności energetycznej (Dz. U. Nr 94, 

poz. 551, z późn. zm.5)), przez podmioty zobowiązane na podstawie tej ustawy do 

uzyskania i przedstawienia do umorzenia świadectw efektywności energetycznej 

lub uiszczenia w zamian opłaty zastępczej; 

4) system zarządzania środowiskowego potwierdzony przez niezależną i uprawnioną 

w tym zakresie jednostkę akredytującą certyfikatem ISO 14001:2004; 

5) system zarządzania energią potwierdzony przez niezależną i uprawnioną w tym 

zakresie jednostkę akredytującą certyfikatem ISO 50001:2011.”; 

21) w art. 32: 

a) w ust. 5: 

– pkt 2 otrzymuje brzmienie: 

„2) dołączenie do przemieszczanych wyrobów akcyzowych dokumentu 

dostawy;”, 

– uchyla się pkt 3, 

b) uchyla się ust. 7–9, 

c) w ust. 10 zdanie pierwsze otrzymuje brzmienie: 

„Dokument dostawy, na podstawie którego przemieszczane są wyroby akcyzowe 

objęte zwolnieniem od akcyzy ze względu na ich przeznaczenie, może być 

zastąpiony przez inny dokument, w przypadku gdy dokument ten zawiera takie 

                                                 
5) Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2012 r. poz. 951, 1203 i 1397 oraz z 2015 r. 

poz. 151. 
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same dane, jakie są wymagane dla dokumentu dostawy i znajduje swoją podstawę 

w porozumieniach międzynarodowych lub w przepisach prawa Unii Europejskiej.”; 

22) w art. 38 w ust. 1: 

a) pkt 1 otrzymuje brzmienie: 

„1) wzór i sposób stosowania dokumentu dostawy, w tym w przypadkach, o 

których mowa w art. 31a ust. 5, art. 42 ust. 1a i 1b oraz w art. 89 ust. 2 pkt 2 

i 3, oraz podmioty, które wystawiają dokument dostawy,”, 

b) uchyla się pkt 2, 

c) część wspólna otrzymuje brzmienie: 

„– uwzględniając konieczność skutecznego funkcjonowania zwolnień od akcyzy, 

zapewnienia właściwej kontroli oraz przepływu informacji dotyczących wyrobów 

zwolnionych od akcyzy i wyrobów akcyzowych opodatkowanych zerową stawką 

akcyzy ze względu na ich przeznaczenie.”; 

23) w art. 40: 

a) w ust. 1 po pkt 1 dodaje się pkt 1a w brzmieniu: 

„1a) wyroby akcyzowe określone w załączniku nr 2 do ustawy, opodatkowane 

zerową stawką akcyzy ze względu na ich przeznaczenie, są w składzie 

podatkowym, w tym również w wyniku zwrotu lub dostarczenia przez 

podmiot, który posiadał te wyroby w celu zużycia w ramach prowadzonej 

działalności gospodarczej do celów uprawniających do zastosowania zerowej 

stawki i który nie zużył ich do celów uprawniających do zastosowania 

zerowej stawki akcyzy;”, 

b) w ust. 5 zdanie pierwsze otrzymuje brzmienie: 

„Procedurę zawieszenia poboru akcyzy stosuje się do wyrobów akcyzowych 

określonych w załączniku nr 2 do ustawy, w tym opodatkowanych zerową stawką 

akcyzy ze względu na ich przeznaczenie, z zastrzeżeniem art. 47 ust. 1.”; 

24) w art. 41: 

a) po ust. 1 dodaje się ust. 1a w brzmieniu: 

„1a. Warunek złożenia zabezpieczenia akcyzowego, o którym mowa w ust. 1 

pkt 2, nie dotyczy wyrobów akcyzowych określonych w załączniku nr 2 do ustawy, 

opodatkowanych zerową stawką akcyzy ze względu na ich przeznaczenie.”, 
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b) w ust. 5: 

– pkt 2 otrzymuje brzmienie: 

„2) raportu wywozu albo dokumentu zastępującego raport wywozu, lub”, 

– dodaje się pkt 3 w brzmieniu: 

„3) alternatywnego dowodu zakończenia procedury zawieszenia poboru 

akcyzy”, 

c) w ust. 9 pkt 3 otrzymuje brzmienie: 

„3) między składami podatkowymi na terytorium kraju, z wyjątkiem 

przemieszczania: 

a) między składami podatkowymi tego samego podmiotu, 

b) ze składu podatkowego producenta wyrobów akcyzowych, niebędącego 

właścicielem tych wyrobów, do składu podatkowego właściciela tych 

wyrobów, 

c) ze składu podatkowego producenta wyrobów akcyzowych, niebędącego 

właścicielem tych wyrobów, do składu podatkowego, którego dotyczy 

wydane właścicielowi tych wyrobów zezwolenie, o którym mowa w 

art. 54 ust. 1, 

d) ze składu podatkowego właściciela wyrobów akcyzowych do innego 

składu podatkowego, którego dotyczy wydane właścicielowi tych 

wyrobów zezwolenie, o którym mowa w art. 54 ust. 1.”, 

d) uchyla się ust. 10–13; 

25)  w art. 41a: 

a) po ust. 3 dodaje się ust. 3a w brzmieniu: 

„3a. W przypadku przemieszczania z zastosowaniem procedury zawieszenia 

poboru akcyzy wyrobów akcyzowych określonych w załączniku nr 2 do ustawy, 

opodatkowanych zerową stawką akcyzy ze względu na ich przeznaczenie, projekt 

e-AD powinien zawierać informację, że przemieszczane wyroby opodatkowane są 

zerową stawką akcyzy.”, 
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b) po ust. 4 dodaje się ust. 4a w brzmieniu: 

„4a. W przypadku gdy wyroby energetyczne są przemieszczane, z 

zastosowaniem procedury zawieszenia poboru akcyzy, przy użyciu rurociągu: 

1) bezpośrednio po dopuszczeniu do obrotu z zastosowaniem zgłoszenia 

uproszczonego, w rozumieniu przepisów prawa celnego, z miejsca importu 

bezpośrednio do składu podatkowego na terytorium kraju, 

2) pomiędzy składami podatkowymi na terytorium kraju  

– podmiot wysyłający przesyła do Systemu projekt e-AD niezwłocznie po 

zakończeniu tłoczenia.”, 

c) ust. 6 otrzymuje brzmienie: 

„6. Z chwilą zweryfikowania projektu e-AD, przed przesłaniem e-AD zgodnie 

z art. 41b ust. 1, następuje automatyczne odnotowanie obciążenia zabezpieczenia 

generalnego kwotą akcyzy albo kwotą akcyzy oraz opłaty paliwowej, 

wynikającymi z ilości i rodzaju przemieszczanych wyrobów akcyzowych, innych 

niż określone w załączniku nr 2 do ustawy i opodatkowanych zerową stawką 

akcyzy ze względu na ich przeznaczenie, albo następuje automatyczne 

odnotowanie objęcia tych wyrobów zabezpieczeniem ryczałtowym.”; 

26) w art. 41e: 

a) ust. 3 otrzymuje brzmienie: 

„3. Jeżeli projekt raportu odbioru zawiera kompletne i prawidłowe dane oraz, 

w przypadku wyrobów akcyzowych objętych stawką akcyzy inną niż stawka 

zerowa – zostało odnotowane obciążenie zabezpieczenia generalnego podmiotu 

odbierającego kwotą akcyzy albo kwotą akcyzy i opłaty paliwowej, wynikającą z 

ilości i rodzaju przemieszczanych wyrobów akcyzowych, albo zostało odnotowane 

objęcie tych wyrobów zabezpieczeniem ryczałtowym, albo zwolnieniem z 

obowiązku złożenia zabezpieczenia akcyzowego udzielonym podmiotowi 

odbierającemu, raport odbioru jest automatycznie przesyłany z Systemu do 

podmiotu odbierającego oraz do: 

1) podmiotu wysyłającego, w przypadku przemieszczeń wyrobów akcyzowych 

na terytorium kraju, albo 

2) właściwych władz państwa członkowskiego Unii Europejskiej podmiotu 

wysyłającego, w przypadku nabycia wewnątrzwspólnotowego.”, 
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b) po ust. 3 dodaje się ust. 3a w brzmieniu: 

„3a. Jeżeli projekt raportu odbioru zawiera kompletne i prawidłowe dane oraz, 

w przypadku wyrobów akcyzowych objętych stawką akcyzy inną niż stawka 

zerowa – nie zostało odnotowane obciążenie zabezpieczenia generalnego podmiotu 

odbierającego kwotą akcyzy albo kwotą akcyzy i opłaty paliwowej, wynikającą z 

ilości i rodzaju przemieszczanych wyrobów akcyzowych, albo nie zostało 

odnotowane objęcie tych wyrobów akcyzowych zabezpieczeniem ryczałtowym, 

albo zwolnieniem z obowiązku złożenia zabezpieczenia akcyzowego udzielonym 

podmiotowi odbierającemu, raport odbioru jest przesyłany z Systemu do 

podmiotów, o których mowa w ust. 3, po potwierdzeniu w Systemie przez 

właściwego naczelnika urzędu celnego, że zobowiązanie podatkowe podmiotu 

odbierającego lub obowiązek zapłaty przez niego opłaty paliwowej, dotyczące 

przemieszczanych wyrobów, w całości lub w części wygasły lub że nie mogą już 

powstać.”, 

c) ust. 4 otrzymuje brzmienie: 

„4. W przypadku gdy: 

1) projekt raportu odbioru albo projekt raportu wywozu sporządzony przez 

właściwego naczelnika urzędu celnego zawiera niekompletne lub 

nieprawidłowe dane, albo 

2) z wykorzystaniem Systemu przemieszczane są wyroby akcyzowe objęte 

stawką akcyzy inną niż stawka zerowa, i nie jest możliwe odnotowanie 

obciążenia w należnej wysokości zabezpieczenia generalnego podmiotu 

odbierającego, albo odnotowanie objęcia wyrobów akcyzowych 

zabezpieczeniem ryczałtowym podmiotu odbierającego, albo zwolnieniem z 

obowiązku złożenia zabezpieczenia udzielonym podmiotowi odbierającemu – 

odpowiednio do podmiotu odbierającego albo do właściwego naczelnika 

urzędu celnego jest automatycznie wysyłana informacja o błędach z 

Systemu.”, 

d) ust. 7 otrzymuje brzmienie: 

„7. W momencie zarejestrowania w Systemie: 

1) raportu odbioru – następuje automatyczne odnotowanie zwolnienia 

zabezpieczenia generalnego podmiotu wysyłającego z obciążenia albo 

automatyczne odnotowanie zwolnienia wyrobów akcyzowych z objęcia ich 
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zabezpieczeniem ryczałtowym oraz, w przypadku odbioru na terytorium kraju 

wyrobów akcyzowych objętych stawką akcyzy inną niż stawka zerowa, 

automatyczne odnotowanie obciążenia zabezpieczenia generalnego podmiotu 

odbierającego kwotą akcyzy albo kwotą akcyzy i opłaty paliwowej, 

wynikającą z ilości i rodzaju odebranych wyrobów akcyzowych, albo 

automatyczne odnotowanie objęcia tych wyrobów zabezpieczeniem 

ryczałtowym podmiotu odbierającego, albo objęcie ich zwolnieniem z 

obowiązku złożenia zabezpieczenia akcyzowego udzielonym podmiotowi 

odbierającemu; 

2) raportu wywozu – następuje automatyczne odnotowanie zwolnienia 

zabezpieczenia generalnego z obciążenia albo automatyczne odnotowanie 

zwolnienia wyrobów akcyzowych z objęcia zabezpieczeniem ryczałtowym.”; 

27) w art. 41g ust. 1 i 2 otrzymują brzmienie: 

„1. Jeżeli w momencie zakończenia przemieszczania wyrobów akcyzowych z 

zastosowaniem procedury zawieszenia poboru akcyzy System jest niedostępny lub do 

tego momentu nie uzyskano e-AD, podmiot odbierający, który złożył zabezpieczenie 

generalne, którego kwota wolna pokrywa kwotę akcyzy albo kwotę akcyzy i opłaty 

paliwowej, wynikającą z ilości i rodzaju przemieszczanych wyrobów akcyzowych 

objętych stawką akcyzy inną niż stawka zerowa, albo złożył zabezpieczenie ryczałtowe, 

albo zwolnienie z obowiązku złożenia zabezpieczenia akcyzowego, które obejmują te 

wyroby akcyzowe, przedstawia właściwemu naczelnikowi urzędu celnego, nie później 

niż w terminie 5 dni od dnia zakończenia przemieszczania, dokument zastępujący raport 

odbioru, potwierdzający, że przemieszczanie zostało zakończone. 

2. Właściwy naczelnik urzędu celnego po uzyskaniu potwierdzenia, że podmiot 

odbierający, o którym mowa w ust. 1, złożył zabezpieczenie generalne lub 

zabezpieczenie ryczałtowe obejmujące odebrane wyroby akcyzowe albo został 

zwolniony z obowiązku złożenia zabezpieczenia akcyzowego obejmującego odebrane 

wyroby akcyzowe, przesyła otrzymany dokument zastępujący raport odbioru 

właściwemu dla podmiotu wysyłającego naczelnikowi urzędu celnego, a w przypadku 

nabycia wewnątrzwspólnotowego – właściwym dla podmiotu wysyłającego władzom 

państwa członkowskiego Unii Europejskiej. Właściwy dla podmiotu wysyłającego 

naczelnik urzędu celnego przesyła otrzymany dokument zastępujący raport odbioru 

podmiotowi wysyłającemu.”; 
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28)  w art. 42: 

a) w ust. 1 pkt 3 i 4 otrzymują brzmienie: 

„3) w przypadku nieotrzymania przez podmiot wysyłający, w terminie 2 miesięcy 

od dnia wysyłki wyrobów akcyzowych, odpowiednio: raportu odbioru albo 

dokumentu zastępującego raport odbioru lub raportu wywozu, albo 

dokumentu zastępującego raport wywozu albo alternatywnego dowodu 

zakończenia procedury zawieszenia poboru akcyzy, jeżeli przemieszczanie 

miało miejsce na terytorium kraju – następnego dnia po upływie tego terminu; 

4) w przypadku nieotrzymania przez podmiot wysyłający, w terminie 4 miesięcy 

od dnia wysyłki wyrobów akcyzowych, odpowiednio: raportu odbioru albo 

dokumentu zastępującego raport odbioru lub raportu wywozu albo dokumentu 

zastępującego raport wywozu albo alternatywnego dowodu zakończenia 

procedury zawieszenia poboru akcyzy, jeżeli przemieszczanie miało miejsce 

w ramach dostawy wewnątrzwspólnotowej albo eksportu przez terytorium 

państwa członkowskiego – następnego dnia po upływie tego terminu;”, 

b) ust. 1a otrzymuje brzmienie: 

„1a. W przypadku powrotnego wprowadzenia do składu podatkowego 

wyrobów akcyzowych zwolnionych od akcyzy ze względu na ich przeznaczenie, 

niedostarczonych ze składu podatkowego do podmiotu pośredniczącego albo ze 

składu podatkowego do podmiotu zużywającego, przemieszczanych na podstawie 

dokumentu dostawy, uznaje się, że nie nastąpiło naruszenie warunków zwolnienia 

oraz że nie nastąpiło zakończenie procedury zawieszenia poboru akcyzy w 

stosunku do tych wyrobów.”, 

c) po ust. 1a dodaje się ust. 1b w brzmieniu: 

„1b. W przypadku powrotnego wprowadzenia do składu podatkowego 

wyrobów akcyzowych określonych w załączniku nr 2 do ustawy, opodatkowanych 

zerową stawką akcyzy ze względu na ich przeznaczenie, niedostarczonych do 

podmiotu, który zużywa te wyroby do celów uprawniających do zastosowania 

zerowej stawki akcyzy, przemieszczanych na podstawie dokumentu dostawy, 

uznaje się, że nie nastąpiło zakończenie procedury zawieszenia poboru akcyzy w 

stosunku do tych wyrobów.”, 
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d) w ust. 4 pkt 1 otrzymuje brzmienie: 

„1) raport odbioru albo dokument zastępujący raport odbioru lub raport wywozu 

albo dokument zastępujący raport wywozu albo alternatywny dowód 

zakończenia procedury zawieszenia poboru akcyzy po upływie terminów, o 

których mowa w ust. 1 pkt 3 i 4, albo”; 

29) w art. 43 w ust. 1 uchyla się pkt 4; 

30) w art. 44 w ust. 1 pkt 6 otrzymuje brzmienie: 

„6) utraty ważności zwolnienia z obowiązku złożenia zabezpieczenia akcyzowego, o 

którym mowa w art. 64 ust. 1, jeżeli przed utratą ważności podmiot prowadzący 

skład podatkowy nie złożył zabezpieczenia akcyzowego lub nie uzyskał 

przedłużenia zwolnienia, z uwzględnieniem art. 64 ust. 5a.”; 

31) w art. 47: 

a) w ust. 1 wprowadzenie do wyliczenia otrzymuje brzmienie: 

„Produkcja wyrobów akcyzowych określonych w załączniku nr 2 do ustawy, w tym 

opodatkowanych zerową stawką akcyzy ze względu na ich przeznaczenie, oraz 

wyrobów akcyzowych innych niż określone w załączniku nr 2 do ustawy objętych 

stawką akcyzy inną niż stawka zerowa, może odbywać się wyłącznie w składzie 

podatkowym, z wyłączeniem produkcji:”, 

b) ust. 3 otrzymuje brzmienie: 

„3. W składzie podatkowym wyroby akcyzowe objęte procedurą zawieszenia 

poboru akcyzy mogą być magazynowane w jednym pomieszczeniu z innymi 

wyrobami, pod warunkiem że wyroby akcyzowe objęte procedurą zawieszenia 

poboru akcyzy będą magazynowane oddzielnie, a miejsce ich magazynowania 

będzie wskazane w ewidencji wyrobów akcyzowych prowadzonej przez podmiot 

prowadzący skład podatkowy.”, 

c)  po ust. 3 dodaje się ust. 3a w brzmieniu: 

„3a. W składzie podatkowym mogą być magazynowane wyroby akcyzowe 

nieobjęte procedurą zawieszenia poboru akcyzy oraz wyroby niebędące wyrobami 

akcyzowymi, pod warunkiem że: 

1) spełnione będą warunki określone w ust. 3; 

2) sposób magazynowania pozwala na określenie ilości wyrobów akcyzowych 

nieobjętych procedurą zawieszenia poboru akcyzy i wyrobów niebędących 

wyrobami akcyzowymi.”, 
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d) w ust. 4 pkt 2 otrzymuje brzmienie: 

„2) w których dochodzi do zmiany środka transportu, a przeładowane wyroby 

akcyzowe w całości są przemieszczane do jednego miejsca odbioru 

wskazanego w e-AD albo w dokumencie zastępującym e-AD, a w przypadku 

wyrobów akcyzowych innych niż wymienione w załączniku nr 2 do ustawy, 

objętych stawką akcyzy inną niż stawka zerowa, przemieszczanych na 

terytorium kraju w ramach nabycia wewnątrzwspólnotowego lub dostawy 

wewnątrzwspólnotowej – do jednego miejsca odbioru wskazanego w 

dokumencie handlowym.”; 

32) po art. 47 dodaje się art. 47a w brzmieniu: 

„Art. 47a. 1. W składzie podatkowym, w jednym zbiorniku mogą być 

magazynowane wyroby energetyczne klasyfikowane do tego samego kodu CN, 

posiadające różne parametry fizykochemiczne, pod warunkiem że parametry 

fizykochemiczne nie mają wpływu na stawkę akcyzy. 

2. Przepisu ust. 1 nie stosuje się do gazów propan-butan (LPG) objętych pozycją 

CN 2711, które mogą być magazynowane w jednym zbiorniku niezależnie od kodów 

CN, do których są klasyfikowane, i ich parametrów fizykochemicznych. 

3. W składzie podatkowym w jednym zbiorniku mogą być magazynowane wyroby 

energetyczne: objęte procedurą zawieszenia poboru akcyzy, zwolnione od akcyzy ze 

względu na ich przeznaczenie, opodatkowane zerową stawką akcyzy ze względu na ich 

przeznaczenie oraz z zapłaconą akcyzą, pod warunkiem że: 

1) ubytki i inne straty tych wyrobów są rozliczane proporcjonalnie w stosunku do 

ilości oraz okresu ich magazynowania; 

2) ewidencja wyrobów akcyzowych prowadzona przez podmiot prowadzący skład 

podatkowy umożliwia identyfikację tych wyrobów.”; 

33) w art. 48: 

a) w ust. 1 pkt 6 otrzymuje brzmienie: 

„6) nie zostało cofnięte, ze względu na naruszenie przepisów prawa, żadne z 

udzielonych mu zezwoleń, o których mowa w art. 84 ust. 1, jak również 

koncesja lub zezwolenie na prowadzenie działalności gospodarczej ani nie 

została wydana decyzja o zakazie wykonywania przez niego działalności 

regulowanej w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o 

swobodzie działalności gospodarczej, w zakresie wyrobów akcyzowych;”, 
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b) ust. 3 otrzymuje brzmienie: 

„3. W przypadku podmiotu ubiegającego się o wydanie zezwolenia na 

prowadzenie w składzie podatkowym działalności polegającej wyłącznie na 

magazynowaniu lub przeładowywaniu wyrobów akcyzowych wyprodukowanych w 

innym składzie podatkowym, oprócz warunków określonych w ust. 1, dodatkowym 

warunkiem wydania zezwolenia, z zastrzeżeniem ust. 4, jest: 

1) dla wyrobów tytoniowych – minimalna wysokość akcyzy, która byłaby 

należna od wyrobów, gdyby wyroby te nie zostały objęte procedurą 

zawieszenia poboru akcyzy, w składzie podatkowym, w którym prowadzona 

będzie działalność na podstawie wydanego zezwolenia, wynosząca w roku 

kalendarzowym 222 mln zł; 

2) dla napojów alkoholowych – minimalna wysokość akcyzy, która byłaby 

należna od wyrobów, gdyby wyroby te nie zostały objęte procedurą 

zawieszenia poboru akcyzy, w składzie podatkowym, w którym prowadzona 

będzie działalność na podstawie wydanego zezwolenia, wynosząca w roku 

kalendarzowym w przypadku: 

a) alkoholu etylowego – 23 mln zł, 

b) wina i napojów fermentowanych – 3 mln zł, 

c) wyrobów pośrednich – 5 mln zł, 

d) piwa – 8 mln zł; 

3) dla wyrobów energetycznych, z wyłączeniem wyrobów, o których mowa w 

pkt 4–6 – pojemność magazynowa dla tych wyrobów w składzie 

podatkowym, w którym prowadzona będzie działalność na podstawie 

wydanego zezwolenia, co najmniej na poziomie 2500 m3; 

4) dla olejów smarowych – minimalna wysokość akcyzy, która byłaby należna 

od wyrobów, gdyby wyroby te nie zostały objęte procedurą zawieszenia 

poboru akcyzy, w składzie podatkowym, w którym prowadzona będzie 

działalność na podstawie wydanego zezwolenia, wynosząca w roku 

kalendarzowym 600 tys. zł; 

5) dla gazu – pojemność magazynowa dla tych wyrobów w składzie 

podatkowym, w którym prowadzona będzie działalność na podstawie 

wydanego zezwolenia, co najmniej na poziomie 250 m3; 
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6) dla benzyn lotniczych o kodzie CN 2710 11 31, paliw typu benzyny do 

silników odrzutowych o kodzie CN 2710 11 70, paliw do silników 

odrzutowych o kodzie CN 2710 19 21 oraz nafty pozostałej o kodzie  

CN 2710 19 25 – pojemność magazynowa dla tych wyrobów w składzie 

podatkowym, w którym prowadzona będzie działalność na podstawie 

wydanego zezwolenia, co najmniej na poziomie 400 m3.”, 

c) ust. 4 otrzymuje brzmienie: 

„4. W przypadkach, o których mowa w ust. 3 pkt 1, 2 i 4, warunkiem wydania 

zezwolenia na prowadzenie składu podatkowego jest złożenie przez podmiot 

oświadczenia, że w składzie podatkowym, w którym będzie prowadzona 

działalność na podstawie wydanego zezwolenia, wysokość akcyzy, która byłaby 

należna od magazynowanych lub przeładowywanych wyrobów, gdyby wyroby te 

nie zostały objęte procedurą zawieszenia poboru akcyzy, będzie osiągać w roku 

kalendarzowym minimalne poziomy określone w ust. 3 pkt 1, 2 lub 4. W 

przypadku gdy zezwolenie na prowadzenie składu podatkowego jest wydawane w 

trakcie roku kalendarzowego, minimalną wysokość akcyzy oblicza się 

proporcjonalnie do ilości pozostałych, kolejnych miesięcy roku kalendarzowego.”, 

d) po ust. 4 dodaje się ust. 4a–4d w brzmieniu: 

„4a. W przypadku operatora logistycznego, który ubiega się o wydanie 

zezwolenia na prowadzenie w składzie podatkowym działalności polegającej na 

magazynowaniu lub przeładowywaniu wyrobów akcyzowych wyprodukowanych w 

innym składzie podatkowym, oprócz warunków określonych w ust. 1, dodatkowym 

warunkiem wydania zezwolenia, z uwzględnieniem ust. 4d, jest minimalna wartość 

rynkowa wszystkich towarów będących przedmiotem działalności tego podmiotu, 

jako operatora logistycznego, w tym wyrobów akcyzowych w jednym miejscu 

magazynowania: w składzie podatkowym lub poza składem podatkowym: 

1) dla wyrobów tytoniowych – 350 mln zł; 

2) dla napojów alkoholowych – 50 mln zł; 

3) dla olejów smarowych – 10 mln zł. 

4b. Za operatora logistycznego uznaje się podmiot prowadzący działalność 

polegającą na kompleksowej obsłudze innych podmiotów w zakresie 

magazynowania, przeładowywania, przewozu i konfekcjonowania towarów 

należących do obsługiwanych podmiotów. 
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4c. Za wartość rynkową, o której mowa w ust. 4a, uznaje się całkowitą kwotę, 

jaką nabywca, w warunkach uczciwej konkurencji, zapłaciłby za te wyroby 

niezależnemu sprzedawcy na terytorium kraju. W przypadku gdy nie można ustalić 

porównywalnej sprzedaży, za wartość rynkową uznaje się kwotę nie mniejszą niż 

cena nabycia podobnych towarów, a w przypadku braku ceny nabycia, koszt ich 

wytworzenia, 

4d. W przypadku, o którym mowa w ust. 4a, warunkiem wydania zezwolenia 

na prowadzenie składu podatkowego jest złożenie przez operatora logistycznego 

oświadczenia, że minimalna wartość rynkowa wszystkich towarów będących 

przedmiotem działalności operatora logistycznego będzie osiągać w roku 

kalendarzowym minimalne poziomy określone w ust. 4a pkt 1–3. W przypadku gdy 

zezwolenie na prowadzenie składu podatkowego jest wydawane w trakcie roku 

kalendarzowego, minimalną wartość rynkową oblicza się proporcjonalnie do ilości 

pozostałych, kolejnych miesięcy roku kalendarzowego.”, 

e) ust. 6 otrzymuje brzmienie: 

„6. Podmiot prowadzący skład podatkowy, w którym produkuje wyroby 

akcyzowe może w tym składzie podatkowym magazynować i przeładowywać 

wyroby akcyzowe objęte zezwoleniem na prowadzenie składu podatkowego, 

również wyprodukowane przez inny podmiot, bez konieczności spełnienia 

warunków, o których mowa w ust. 3 i 4.”, 

f) dodaje się ust. 7 i 8 w brzmieniu: 

„7. W przypadku, gdy zmiana zezwolenia na prowadzenie składu 

podatkowego dotyczy zmiany grupy wyrobów akcyzowych wymienionej w art. 2 

ust. 1 pkt 1 będących przedmiotem działalności w składzie podatkowym, i 

powoduje, że po zmianie zezwolenia zabezpieczenie akcyzowe złożone przez 

podmiot prowadzący skład podatkowy nie zapewniłoby pokrycia w należnej 

wysokości kwoty zobowiązania podatkowego albo kwoty zobowiązania 

podatkowego oraz opłaty paliwowej, warunkiem zmiany zezwolenia jest złożenie 

dodatkowego lub nowego zabezpieczenia akcyzowego, z zastrzeżeniem art. 64 

ust. 1. 

8. Do zmiany zezwolenia przepisy ust. 3–4a i 4d stosuje się odpowiednio.”; 
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34) po art. 48 dodaje się art. 48a w brzmieniu: 

„Art. 48a. 1. Miejsce magazynowania wyrobów akcyzowych w składzie 

podatkowym powinno być właściwie dostosowane do bezpiecznego składowania tych 

wyrobów, a proponowana lokalizacja składu podatkowego, stan lub wielkość 

pomieszczeń, w których ma być prowadzony skład podatkowy, lub stan ich 

wyposażenia powinny umożliwiać sprawowanie właściwej kontroli. 

2. Zezwolenie na prowadzenie składu podatkowego może być udzielone po 

zatwierdzeniu akt weryfikacyjnych w wyniku urzędowego sprawdzenia, o którym mowa 

w art. 64 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o Służbie Celnej (Dz. U. z 2013 r. poz. 1404, 

z późn. zm.6)). 

3. Zmiana zezwolenia na prowadzenie składu podatkowego może być dokonana po 

zatwierdzeniu akt weryfikacyjnych w wyniku urzędowego sprawdzenia, o którym mowa 

w art. 64 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o Służbie Celnej, w zakresie zmiany.”; 

35) w art. 49: 

a) ust. 6–8 otrzymują brzmienie: 

„6. Do wniosku, o którym mowa w ust. 1, załącza się plan składu 

podatkowego, dokumenty potwierdzające spełnienie warunków określonych w 

art. 48 oraz dokumenty określone w przepisach wykonawczych wydanych na 

podstawie art. 64 ust. 9 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o Służbie Celnej, które są 

wymagane do przeprowadzenia urzędowego sprawdzenia. 

7. Podmiot prowadzący skład podatkowy jest obowiązany do powiadamiania 

właściwego naczelnika urzędu celnego o zmianach danych zawartych we wniosku, 

o którym mowa w ust. 1, w terminie 7 dni, licząc od dnia, w którym nastąpiła 

zmiana, z zastrzeżeniem ust. 8 i 10. 

8. Powiadomienia o planowanej zmianie danych objętych treścią zezwolenia 

należy dokonywać przed dokonaniem tej zmiany, z zastrzeżeniem ust. 10.”, 

b) uchyla się ust. 11; 

36) w art. 50 uchyla się ust. 5; 

                                                 
6) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2014 r. poz. 486, 1055, 1215, 

1395 i 1662 oraz z 2015 r. poz. 211 i 671. 
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37) w art. 52: 

a) w ust. 1 pkt 3 otrzymuje brzmienie: 

„3) nie zostaną zatwierdzone akta weryfikacyjne w wyniku urzędowego 

sprawdzenia, o którym mowa w art. 64 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o 

Służbie Celnej.”, 

b) w ust. 2: 

– uchyla się pkt 1, 

– pkt 3 otrzymuje brzmienie: 

„3) zabezpieczenie akcyzowe podmiotu prowadzącego skład podatkowy 

utraciło ważność albo nie zapewnia już pokrycia w terminie lub w 

należnej wysokości kwoty jego zobowiązania podatkowego albo kwoty 

zobowiązania podatkowego oraz opłaty paliwowej, do której zapłaty 

może być on obowiązany, a w przypadku gdy podmiot prowadzący skład 

podatkowy został zwolniony z obowiązku złożenia zabezpieczenia 

akcyzowego – jeżeli to zwolnienie utraciło ważność, a podmiot, we 

właściwym terminie, nie uzyskał nowego zwolnienia lub nie złożył 

zabezpieczenia akcyzowego w należnej wysokości, z zastrzeżeniem 

art. 64 ust. 5a;”; 

38) uchyla się art. 53; 

39) w art. 54: 

a)  ust. 5 i 6 otrzymują brzmienie: 

„5. Podatnik, o którym mowa w art. 13 ust. 3, jest obowiązany do 

powiadamiania właściwego naczelnika urzędu celnego o zmianach danych 

zawartych we wniosku, o którym mowa w ust. 1, w terminie 7 dni, licząc od dnia, 

w którym nastąpiła zmiana, z zastrzeżeniem ust. 6 i 8. 

6. Powiadomienia o planowanej zmianie danych objętych treścią zezwolenia 

wyprowadzenia należy dokonywać przed dokonaniem tej zmiany, z zastrzeżeniem 

ust. 8.”, 

b)  w ust. 7 dodaje się zdanie drugie w brzmieniu: 

„Do zmiany zezwolenia wyprowadzenia art. 48 ust. 7 stosuje się odpowiednio.”, 

c) uchyla się ust. 9, 

d) w ust. 11 uchyla się pkt 1; 
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40) w art. 55: 

a) uchyla się ust. 1 i 2, 

b) ust. 4 otrzymuje brzmienie: 

„4. Minister właściwy do spraw finansów publicznych może określić, w 

drodze rozporządzenia, w przypadku podmiotów prowadzących w składzie 

podatkowym działalność polegającą wyłącznie na magazynowaniu lub 

przeładowywaniu wyrobów akcyzowych wyprodukowanych w innym składzie 

podatkowym, sytuacje inne niż określona w art. 48 ust. 5, w których nie muszą być 

spełnione warunki, o których mowa w art. 48 ust. 3, uwzględniając specyfikę 

obrotu poszczególnymi wyrobami akcyzowymi, możliwości techniczne w zakresie 

wykonywania działalności w zakresie wyrobów akcyzowych, konieczność 

zapewnienia właściwej kontroli wyrobów akcyzowych, zasady bezpieczeństwa 

zaopatrzenia na terytorium kraju w paliwa ciekłe wynikające z odrębnych 

przepisów.”; 

41) w art. 56: 

a) ust. 6 i 7 otrzymują brzmienie: 

„6. Podmiot pośredniczący jest obowiązany do powiadamiania właściwego 

naczelnika urzędu celnego o zmianach danych zawartych we wniosku, o którym 

mowa w ust. 1, w terminie 7 dni, licząc od dnia, w którym nastąpiła zmiana, z 

zastrzeżeniem ust. 7 i 9. 

7. Powiadomienia o planowanej zmianie danych objętych treścią zezwolenia 

należy dokonywać przed dokonaniem tej zmiany, z zastrzeżeniem ust. 9.”, 

b) w ust. 8 dodaje się zdanie drugie w brzmieniu: 

„Do zmiany zezwolenia na prowadzenie działalności jako podmiot pośredniczący 

art. 48 ust. 7 stosuje się odpowiednio.”, 

c) uchyla się ust. 10, 

d) w ust. 12 uchyla się pkt 1; 

42) po art. 56 dodaje się art. 56a w brzmieniu: 

„Art. 56a. Do magazynowania wyrobów przez podmiot pośredniczący stosuje się 

odpowiednio art. 47a, z zastrzeżeniem, że identyfikację magazynowanych wyrobów w 

tym przypadku umożliwia prowadzona przez ten podmiot ewidencja wyrobów 

akcyzowych zwolnionych od akcyzy ze względu na ich przeznaczenie.”; 
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43) w art. 57: 

a)  po ust. 2 dodaje się ust. 2a–2c w brzmieniu: 

„2a. Miejsce odbioru wyrobów akcyzowych powinno być właściwie 

dostosowane do bezpiecznego wprowadzenia tych wyrobów, a proponowana 

lokalizacja miejsca odbioru tych wyrobów, stan lub wielkość pomieszczeń, w 

których ma znajdować się to miejsce, lub stan ich wyposażenia powinny 

umożliwiać sprawowanie właściwej kontroli. 

2b. Zezwolenie na nabywanie wyrobów akcyzowych jako zarejestrowany 

odbiorca, z wyłączeniem zezwolenia na jednorazowe nabycie wyrobów 

akcyzowych jako zarejestrowany odbiorca, może być udzielone po zatwierdzeniu 

akt weryfikacyjnych w wyniku urzędowego sprawdzenia, o którym mowa w art. 64 

ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o Służbie Celnej. 

2c. Zmiana zezwolenia na nabywanie wyrobów akcyzowych jako 

zarejestrowany odbiorca, z wyłączeniem zezwolenia na jednorazowe nabycie 

wyrobów akcyzowych jako zarejestrowany odbiorca, może być dokonana po 

zatwierdzeniu akt weryfikacyjnych w wyniku urzędowego sprawdzenia, o którym 

mowa w art. 64 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o Służbie Celnej, w zakresie 

zmiany.”, 

b) ust. 4 otrzymuje brzmienie: 

„4. Do wniosku, o którym mowa w ust. 3, załącza się plan miejsca odbioru 

wyrobów akcyzowych, dokumenty potwierdzające spełnienie warunków 

określonych w ust. 2 i art. 48 ust. 1 pkt 2–6 oraz dokumenty określone w 

przepisach wykonawczych wydanych na podstawie art. 64 ust. 9 ustawy z dnia 

27 sierpnia 2009 r. o Służbie Celnej, które są wymagane do przeprowadzenia 

urzędowego sprawdzenia.”, 

c) ust. 6 i 7 otrzymują brzmienie: 

„6. Zarejestrowany odbiorca jest obowiązany do powiadamiania właściwego 

naczelnika urzędu celnego o zmianach danych zawartych we wniosku, o którym 

mowa w ust. 3, w terminie 7 dni, licząc od dnia, w którym nastąpiła zmiana, z 

zastrzeżeniem ust. 7 i 9. 

7. Powiadomienia o planowanej zmianie danych objętych treścią zezwolenia 

na nabywanie wyrobów akcyzowych jako zarejestrowany odbiorca należy 

dokonywać przed dokonaniem tej zmiany, z zastrzeżeniem ust. 9.”, 
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d) w ust. 8 dodaje się zdanie drugie w brzmieniu: 

„Do zmiany zezwolenia na nabywanie wyrobów akcyzowych jako zarejestrowany 

odbiorca oraz na jednorazowe nabycie wyrobów akcyzowych jako zarejestrowany 

odbiorca art. 48 ust. 7 stosuje się odpowiednio.”, 

e) uchyla się ust. 10, 

f)  ust. 11 otrzymuje brzmienie: 

„11. Do: 

1) odmowy wydania zezwolenia na nabywanie wyrobów akcyzowych jako 

zarejestrowany odbiorca stosuje się odpowiednio art. 52 ust. 1; 

2) odmowy wydania zezwolenia na jednorazowe nabycie wyrobów akcyzowych 

jako zarejestrowany odbiorca stosuje się odpowiednio art. 52 ust. 1 pkt 1 i 2; 

3) cofnięcia lub wygaśnięcia zezwolenia na nabywanie wyrobów akcyzowych 

jako zarejestrowany odbiorca oraz zezwolenia na jednorazowe nabycie 

wyrobów akcyzowych jako zarejestrowany odbiorca stosuje się odpowiednio 

art. 52 ust. 2–5.”; 

44) w art. 59: 

a) uchyla się ust. 2; 

b) uchyla się ust. 4–6; 

c) w ust. 7: 

– pkt 1 otrzymuje brzmienie: 

„1) szczegółowe warunki dotyczące miejsca odbioru wyrobów akcyzowych 

nabywanych wewnątrzwspólnotowo przez zarejestrowanego odbiorcę, z 

wyłączeniem zarejestrowanego odbiorcy posiadającego zezwolenie na 

jednorazowe nabycie wyrobów akcyzowych jako zarejestrowany 

odbiorca,”, 

– po pkt 1 dodaje się pkt 1a w brzmienie: 

„1a) szczegółowe warunki prowadzenia składu podatkowego, w tym miejsca, 

w którym wyroby akcyzowe będą magazynowane,”, 

– uchyla się pkt 2, 

– część wspólna otrzymuje brzmienie: 

„– uwzględniając konieczność zapewnienia właściwej kontroli, specyfikę 

magazynowania i produkcji poszczególnych wyrobów akcyzowych i obrotu 

tymi wyrobami, konieczność właściwego zabezpieczenia wyrobów 
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akcyzowych przed ich wyprowadzeniem ze składu podatkowego w sposób 

sprzeczny z obowiązującymi przepisami.”; 

45) w art. 62a: 

a)  ust. 5 i 6 otrzymują brzmienie: 

„5. Zarejestrowany wysyłający jest obowiązany do powiadamiania 

właściwego naczelnika urzędu celnego o zmianach danych zawartych we wniosku, 

o którym mowa w ust. 1, w terminie 7 dni, licząc od dnia, w którym nastąpiła 

zmiana, z zastrzeżeniem ust. 6 i 8. 

6. Powiadomienia o planowanej zmianie danych objętych treścią zezwolenia 

na wysyłanie wyrobów akcyzowych jako zarejestrowany wysyłający należy 

dokonywać przed dokonaniem tej zmiany, z zastrzeżeniem ust. 8.”, 

b) w ust. 7 dodaje się zdanie drugie w brzmieniu: 

„Do zmiany zezwolenia na wysyłanie wyrobów akcyzowych jako zarejestrowany 

wysyłający art. 48 ust. 7 stosuje się odpowiednio.”, 

c) uchyla się ust. 9, 

d)  ust. 10 otrzymuje brzmienie: 

„10. Do: 

1) odmowy wydania zezwolenia na wysyłanie wyrobów akcyzowych jako 

zarejestrowany wysyłający stosuje się odpowiednio art. 52 ust. 1 pkt 1 i 2; 

2) cofnięcia lub wygaśnięcia zezwolenia na wysyłanie wyrobów akcyzowych 

jako zarejestrowany wysyłający stosuje się odpowiednio art. 52 ust. 2–5.”; 

46) w art. 62c: 

a) w ust. 2 uchyla się pkt 2, 

b) uchyla się ust. 3–6; 

47) w art. 63: 

a) w ust. 1 w pkt 7 kropkę zastępuje się średnikiem i dodaje się pkt 8 i 9 w brzmieniu: 

„8)  pośredniczący podmiot tytoniowy, z wyłączeniem przedsiębiorcy 

zagranicznego, o którym mowa w art. 20b pkt 1 lit. c; 

9) podmiot reprezentujący przedsiębiorcę zagranicznego, o którym mowa w 

art. 20b pkt 1 lit. c.”, 
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b) po ust. 1 dodaje się ust. 1a w brzmieniu: 

„1a. Obowiązek złożenia zabezpieczenia akcyzowego nie dotyczy wyrobów 

akcyzowych opodatkowanych zerową stawką akcyzy ze względu na ich 

przeznaczenie.”, 

c) ust. 4 otrzymuje brzmienie: 

„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.”; 

48) w art. 64 po ust. 5 dodaje się ust. 5a w brzmieniu: 

„5a. W przypadku złożenia przez podmiot zwolniony z obowiązku złożenia 

zabezpieczenia akcyzowego wniosku o przedłużenie tego zwolnienia, spełniającego 

wymagania określone w ust. 4 i 5, nie później niż 3 miesiące przed upływem terminu, na 

jaki zwolnienie zostało udzielone, zwolnienie to stosuje się do dnia doręczenia temu 

podmiotowi decyzji właściwego naczelnika urzędu celnego w sprawie przedłużenia albo 

odmowy przedłużenia zwolnienia, nie dłużej jednak niż przez 90 dni od dnia, w którym 

upływa termin, na jaki zwolnienie zostało udzielone.”; 

49) w art. 65: 

a) w ust. 1 w pkt 5 dodaje się przecinek i dodaje się pkt 6 i 7 w brzmieniu: 

„6) pośredniczący podmiot tytoniowy, z wyłączeniem przedsiębiorcy 

zagranicznego, o którym mowa w art. 20b pkt 1 lit. c, 

7) podmiot reprezentujący przedsiębiorcę zagranicznego, o którym mowa w 

art. 20b pkt 1 lit. c”, 

b) w ust. 2 wprowadzenie do wyliczenia otrzymuje brzmienie: 

„Właściwy naczelnik urzędu celnego ustala wysokość zabezpieczenia generalnego, 

z uwzględnieniem ust. 3, 3a lub 3b, na poziomie równym:”, 
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c) po ust. 3a dodaje się ust. 3b w brzmieniu: 

„3b. Wysokość zabezpieczenia generalnego składanego przez pośredniczący 

podmiot tytoniowy oraz podmiot reprezentujący przedsiębiorcę zagranicznego, o 

którym mowa w art. 20b 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.”, 

d) ust. 6 i 7 otrzymują brzmienie: 

„6. Podmiot pośredniczący, pośredniczący podmiot tytoniowy i podmiot 

reprezentujący przedsiębiorcę zagranicznego, o którym mowa w art. 20b pkt 1 

lit. c, są obowiązani 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. 

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. 20b 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 jego wykorzystania, z zastrzeżeniem art. 63 ust. 1a.”, 

e) w ust. 7a w pkt 2 kropkę zastępuje się średnikiem i dodaje się pkt 3 i 4 w 

brzmieniu: 

„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. 20b pkt 1 lit. c.”, 
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f) w ust. 8 zdanie drugie otrzymuje brzmienie: 

„Przepisy art. 64 ust. 3–5a, 8 i 9 oraz przepisy 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.”, 

g) po ust. 9 dodaje się ust. 9a i 9b w brzmieniu: 

„9a. Właściwy naczelnik urzędu celnego ustala wysokość zabezpieczenia 

ryczałtowego składanego przez pośredniczący podmiot tytoniowy albo podmiot 

reprezentujący przedsiębiorcę zagranicznego, o którym mowa w art. 20b pkt 1 

lit. c, 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 co najmniej od 

roku przed złożeniem wniosku dokonuje wstępnego przetworzenia suszu 

tytoniowego oraz nie naruszył w tym okresie przepisów prawa podatkowego, 

właściwy naczelnik urzędu celnego może ustalić 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.”, 

h) ust. 10 otrzymuje brzmienie: 

„10. Właściwy naczelnik urzędu celnego 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 ciągu roku przez pośredniczący podmiot tytoniowy, o którym mowa w ust. 9b, 

lub na wniosek podmiotu składającego zabezpieczenie ryczałtowe.”; 

50) w art. 73 ust. 1a otrzymuje brzmienie: 

„1a. Organ podatkowy nie pokrywa kwoty akcyzy, o której mowa w ust. 1, z 

zabezpieczenia akcyzowego podmiotu, o którym mowa w art. 63 ust. 3, w przypadku, o 

którym mowa w art. 42 ust. 1 pkt 4, jeżeli podmiot ten nie został poinformowany lub nie 

mógł być poinformowany o nieotrzymaniu przez podmiot wysyłający raportu odbioru 
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albo dokumentu zastępującego raport odbioru bądź raportu wywozu albo dokumentu 

zastępującego raport wywozu albo alternatywnego dowodu zakończenia procedury 

zawieszenia poboru akcyzy i, w terminie jednego miesiąca od dnia przekazania mu 

informacji o tym fakcie przez organ podatkowy, przedstawi dowód, że przemieszczanie 

wyrobów akcyzowych z zastosowaniem procedury zawieszenia poboru akcyzy 

zakończyło się zgodnie z art. 41a ust. 2, lub dowód potwierdzający miejsce wystąpienia 

nieprawidłowości na terytorium państwa członkowskiego.”; 

51) w Dziale III tytuł rozdziału 7 otrzymuje brzmienie: 

„Wyroby akcyzowe znajdujące się poza procedurą zawieszenia poboru akcyzy”; 

52) w art. 77 ust. 1 otrzymuje brzmienie: 

„1. Dostawa wewnątrzwspólnotowa lub nabycie wewnątrzwspólnotowe, na 

potrzeby działalności gospodarczej wykonywanej na terytorium kraju, wyrobów 

akcyzowych wymienionych w załączniku nr 2 do ustawy, znajdujących się poza 

procedurą zawieszenia poboru akcyzy, są dokonywane na podstawie uproszczonego 

dokumentu towarzyszącego.”; 

53) w art. 78: 

a) w ust. 1: 

– wprowadzenie do wyliczenia otrzymuje brzmienie: 

„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:”, 

– pkt 1–3 otrzymują brzmienie: 

„1) przed wprowadzeniem wyrobów akcyzowych na terytorium kraju 

dokonać zgłoszenia o planowanym nabyciu wewnątrzwspólnotowym do 

właściwego naczelnika urzędu celnego; 

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 



– 42 – 

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

przemieszczone z 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; 

3) bez wezwania organu podatkowego, złożyć właściwemu naczelnikowi 

urzędu celnego deklarację uproszczoną, według ustalonego wzoru, oraz 

obliczyć akcyzę i dokonać jej zapłaty na terytorium kraju, na rachunek 

właściwej izby celnej, 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;”, 

– po pkt 3 dodaje się pkt 3a w brzmieniu: 

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

opodatkowane na terytorium kraju stawką akcyzy inną niż stawka 

zerowa;”, 

– uchyla się pkt 4, 

b) ust. 3 i 4 otrzymują brzmienie: 

„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. 

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.”, 

c) uchyla się ust. 5–7, 

d)  uchyla się ust. 9; 

54) w art. 79 w ust. 1 zdanie pierwsze otrzymuje brzmienie: 

„Jeżeli osoba fizyczna zamierza nabyć wewnątrzwspólnotowo, nie w celach 

prowadzonej działalności gospodarczej, wyroby akcyzowe wymienione w załączniku 

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

wyroby opodatkowane zerową stawką akcyzy, i wyroby te mają być jej dostarczane na 
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terytorium kraju, to takie nabycie może być dokonane wyłącznie za pośrednictwem 

przedstawiciela podatkowego.”; 

55) w art. 80: 

a) w ust. 2 uchyla się pkt 3, 

b) uchyla się ust. 3–6; 

56) w art. 81: 

a) ust. 5 i 6 otrzymują brzmienie: 

„5. Przedstawiciel podatkowy jest obowiązany do powiadamiania właściwego 

naczelnika urzędu celnego o zmianach danych zawartych we wniosku, o którym 

mowa w ust. 1, w terminie 7 dni, licząc od dnia, w którym nastąpiła zmiana, z 

zastrzeżeniem ust. 6 i 8. 

6. Powiadomienia o planowanej zmianie danych zawartych w zezwoleniu na 

wykonywanie czynności w charakterze przedstawiciela podatkowego należy 

dokonywać przed dokonaniem tej zmiany, z zastrzeżeniem ust. 8.”, 

b)  w ust. 7 dodaje się zdanie drugie w brzmieniu: 

„Do zmiany zezwolenia na wykonywanie czynności w charakterze przedstawiciela 

podatkowego art. 48 ust. 7 stosuje się odpowiednio.”, 

c) uchyla się ust. 9, 

d)  ust. 10 otrzymuje brzmienie: 

„10. Do: 

1) odmowy wydania zezwolenia na wykonywanie czynności w charakterze 

przedstawiciela podatkowego stosuje się odpowiednio art. 52 ust. 1 pkt 1 i 2; 

2) cofnięcia lub wygaśnięcia zezwolenia na wykonywanie czynności w 

charakterze przedstawiciela podatkowego stosuje się odpowiednio art. 52 

ust. 2–5.”; 

57) w art. 82: 

a) w ust. 2a wprowadzenie do wyliczenia otrzymuje brzmienie: 

„W przypadku gdy w stosunku do przemieszczanych przez terytorium Unii 

Europejskiej wyrobów akcyzowych wymienionych w załączniku nr 2 do ustawy, 

znajdujących się poza procedurą zawieszenia poboru akcyzy:”, 

b) ust. 2g otrzymuje brzmienie: 

„2g. Za nieprawidłowość uważa się sytuacje, do których dochodzi w trakcie 

przemieszczania wyrobów akcyzowych wymienionych w załączniku nr 2 do 
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ustawy, znajdujących się poza procedurą zawieszenia poboru akcyzy, w wyniku 

których całe przemieszczanie lub część przemieszczania tych wyrobów nie kończy 

się zgodnie z przepisami, z wyłączeniem sytuacji, w których doszło do całkowitego 

zniszczenia lub nieodwracalnej utraty wyrobów akcyzowych.”, 

c) w ust. 3: 

– pkt 2 otrzymuje brzmienie: 

„2) potwierdzenie otrzymania wyrobów akcyzowych przez odbiorcę z 

państwa członkowskiego Unii Europejskiej na uproszczonym dokumencie 

towarzyszącym, na kopii dokumentu handlowego, o którym mowa w 

art. 77 ust. 2, w przypadku wyrobów akcyzowych wymienionych w 

załączniku nr 2 do ustawy;”, 

– po pkt 2 dodaje się pkt 2a w brzmieniu: 

„2a) potwierdzenie otrzymania wyrobów akcyzowych przez odbiorcę z 

państwa członkowskiego Unii Europejskiej na dokumencie handlowym, 

w przypadku wyrobów akcyzowych niewymienionych w załączniku nr 2 

do ustawy, które są objęte na terytorium kraju stawką akcyzy inną niż 

stawka zerowa;”; 

58) w art. 83a: 

a) po ust. 2 dodaje się ust. 2a w brzmieniu: 

„2a. W przypadku, o którym mowa w ust. 2 pkt 2, właściwy naczelnik urzędu 

celnego po otrzymaniu zawiadomienia podatnika o zamiarze zniszczenia wyrobów 

akcyzowych może udzielić zgody na zniszczenie wyrobów akcyzowych, o których 

mowa w art. 94 ust. 1 i art. 95 ust. 1, bez obecności przedstawiciela organu 

podatkowego.”, 

b) dodaje się ust. 4 i 5 w brzmieniu: 

„4. Z czynności zniszczenia wyrobów akcyzowych zgodnie z ust. 2a, podatnik 

w terminie 3 dni roboczych składa właściwemu naczelnikowi urzędu celnego 

oświadczenie potwierdzające fakt zniszczenia wyrobów akcyzowych. 

5. Oświadczenie, o którym mowa w ust. 4, powinno zawierać w 

szczególności: 

1) datę zniszczenia wyrobów akcyzowych; 

2) ilość zniszczonych wyrobów akcyzowych; 

3) czytelny podpis składającego oświadczenie.”; 
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59) w art. 84: 

a) ust. 1a otrzymuje brzmienie: 

„1a. Do postępowań w sprawach zezwoleń, o których mowa w ust. 1, do 

których stosuje się przepisy rozdziału 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o Służbie 

Celnej w zakresie postępowania audytowego, nie stosuje się art. 6.”, 

b) w ust. 2 pkt 1 otrzymuje brzmienie: 

„1) szczegółowy sposób wydawania, zmiany oraz cofania zezwoleń, o których 

mowa w ust. 1;”; 

60) w art. 89: 

a) ust. 2 otrzymuje brzmienie: 

„2. Stawka akcyzy na wyroby energetyczne wymienione w załączniku nr 2 do 

ustawy, inne niż określone w ust. 1 pkt 1–13, 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, wynosi 0 zł, 

jeżeli wyroby te są: 

1) w posiadaniu podmiotu, który zużywa je w ramach prowadzonej działalności 

gospodarczej do celów uprawniających do zastosowania zerowej stawki 

akcyzy; 

2) przemieszczane na terytorium kraju poza procedurą zawieszenia poboru 

akcyzy na podstawie dokumentu dostawy ze składu podatkowego do 

podmiotu, który zużywa je w ramach prowadzonej działalności gospodarczej 

do celów uprawniających do zastosowania zerowej stawki akcyzy lub do 

składu podatkowego od podmiotu, który posiadał je w celu zużycia do tych 

celów; 

3)  przemieszczane na terytorium kraju poza procedurą zawieszenia poboru 

akcyzy na podstawie dokumentu dostawy do składu podatkowego w 

przypadku niedostarczenia ich do podmiotu, który zużywa je w ramach 

prowadzonej działalności gospodarczej do celów uprawniających do 

zastosowania zerowej stawki akcyzy; 

4) nabywane wewnątrzwspólnotowo na podstawie uproszczonego dokumentu 

towarzyszącego lub dokumentu handlowego przez podmiot, który zużywa je 

w ramach prowadzonej działalności gospodarczej do celów uprawniających 

do zastosowania zerowej stawki akcyzy; 
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5) nabywane wewnątrzwspólnotowo przez zarejestrowanego odbiorcę w celu 

dostarczenia ich do podmiotu, który zużywa je w ramach prowadzonej 

działalności gospodarczej do celów uprawniających do zastosowania zerowej 

stawki akcyzy; 

6)  importowane przez podmiot, który zużywa je w ramach prowadzonej 

działalności gospodarczej do celów uprawniających do zastosowania zerowej 

stawki akcyzy; 

7) przeznaczone do sprzedaży detalicznej w opakowaniach jednostkowych o 

pojemności do 5 l lub wadze do 5 kg; 

8) importowane lub nabywane wewnątrzwspólnotowo w opakowaniach 

jednostkowych o pojemności do 5 l lub wadze do 5 kg przez osobę fizyczną, 

nie w celach prowadzonej działalności gospodarczej lub nie w celach 

handlowych.”, 

b) po ust. 2 dodaje się ust. 2a–2d w brzmieniu: 

„2a. Dokument dostawy, o którym mowa w ust. 2 pkt 2 i 3, może być 

zastąpiony przez inny dokument, w przypadku gdy dokument ten zawiera takie 

same dane, jakie są wymagane dla dokumentu dostawy. Do dokumentu 

zastępującego dokument dostawy stosuje się odpowiednio przepisy o dokumencie 

dostawy. 

2b. W przypadku wyrobów energetycznych wymienionych w załączniku nr 2 

do ustawy, innych niż określone w ust. 1 pkt 1–13, przeznaczonych do celów 

innych niż opałowe, jako dodatki lub domieszki do paliw opałowych, do napędu 

silników spalinowych albo jako dodatki lub domieszki do paliw silnikowych, 

przyjmuje się, w tym dla potrzeb przepisów o zabezpieczeniu akcyzowym oraz 

przepisów działu VIa, że stawka akcyzy na te wyroby wynosi 0 zł – jeżeli wyroby 

te zostały objęte procedurą zawieszenia poboru akcyzy. 

2c. Stawka akcyzy na wyroby energetyczne niewymienione w załączniku nr 2 

do ustawy, inne niż określone w ust. 1 pkt 1–13, 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, wynosi 0 zł. 

2d. Stawka akcyzy w przypadku ubytków lub całkowitego zniszczenia 

wyrobów akcyzowych określonych w załączniku nr 2 do ustawy, objętych zerową 

stawką akcyzy ze względu na ich przeznaczenie, wynosi 1822,00 zł/1000 litrów, a 
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w przypadku gdy ich gęstość w temperaturze 15°C jest równa lub wyższa od 

890 kilogramów/metr sześcienny – 2047,00 zł/1000 kilogramów.”, 

c) w ust. 6 wprowadzenie do wyliczenia otrzymuje brzmienie: 

„Oświadczenie, o którym mowa w ust. 5 pkt 1, z zastrzeżeniem ust. 7, powinno być 

dołączone do faktury oraz powinno zawierać:”; 

61) uchyla się art. 91–91b; 

62) w art. 99a ust. 5 otrzymuje brzmienie: 

„5. W przypadku nabycia lub posiadania suszu tytoniowego nieoznaczonego 

znakami akcyzy przez inny podmiot niż podmiot prowadzący skład podatkowy, 

pośredniczący podmiot tytoniowy, grupę lub rolnika, który wyprodukował susz 

tytoniowy, jeżeli nie została od niego zapłacona akcyza w należnej wysokości i nie 

można ustalić podmiotu, który dokonał sprzedaży tego suszu, stosuje się stawkę akcyzy, 

o której mowa w ust. 4.”; 

63) w art. 100 ust. 6 otrzymuje brzmienie: 

„6. Do opodatkowania akcyzą samochodów osobowych stosuje się odpowiednio 

art. 10 ust. 12 i 13, art. 14 ust. 1–4, 6–8, 10 i 11, art. 16, art. 18 ust. 1, 2 i 2a, art. 19, 

przepisy wydane na podstawie art. 20, oraz art. 21 ust. 5 i art. 27–29.”; 

64) w art. 116 w ust. 1: 

a) pkt 1 otrzymuje brzmienie: 

„1)  podmiotem prowadzącym skład podatkowy, z zastrzeżeniem pkt 6 i 7;”, 

b) w pkt 6 kropkę zastępuje się średnikiem i dodaje się pkt 7 w brzmieniu: 

„7) podmiotem zamierzającym nabyć wyroby akcyzowe i posiadającym 

zezwolenie, o którym mowa w art. 54 ust. 1.”; 

65) w art. 118: 

a) uchyla się ust. 4, 

b) uchyla się ust. 7 i 8; 

66) w art. 125 w ust. 1 w pkt 6 kropkę zastępuje się średnikiem i dodaje się pkt 7 w 

brzmieniu: 

„7) podmiotem , o którym mowa w art. 116 ust. 1 pkt 7.”; 

67) w art. 126 w ust. 2 w pkt 6 w lit. e średnik zastępuje się przecinkiem i dodaje się lit. f w 

brzmieniu: 

„f) wyprowadzania ze składu podatkowego wyrobów akcyzowych jako podmiot, 

o którym mowa w art. 116 ust. 1 pkt 7;”; 
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68) w art. 128: 

a) w ust. 1 wprowadzenie do wyliczenia otrzymuje brzmienie: 

„Znaki akcyzy są wydawane na wniosek podmiotu obowiązanego do oznaczenia 

wyrobów akcyzowych znakami akcyzy, przez:”, 

b) ust. 2 otrzymuje brzmienie: 

„2. Wydanie znaków akcyzy przez ich wytwórcę następuje na podstawie 

upoważnienia do odbioru znaków akcyzy wydanego przez właściwego naczelnika 

urzędu celnego w sprawach znaków akcyzy.”; 

69) w art. 130 po ust. 4 dodaje się ust. 4a w brzmieniu: 

„4a. Podmiot, o którym mowa w art. 116 ust. 1 pkt 7, może przekazywać znaki 

akcyzy w celu naniesienia ich na opakowania jednostkowe wyrobów akcyzowych lub na 

wyroby akcyzowe podmiotowi prowadzącemu skład podatkowy.”; 

70) w art. 131: 

a) uchyla się ust. 1–5, 

b) w ust. 9 pkt 4 otrzymuje brzmienie: 

„4)  przekazanie znaków akcyzy przez właściciela wyrobów akcyzowych, o 

którym mowa w art. 13 ust. 3, lub podmiot, o którym mowa w art. 116 ust. 1 

pkt 7, podmiotowi prowadzącemu skład podatkowy w celu naniesienia na 

opakowania jednostkowe wyrobów akcyzowych lub wyroby akcyzowe;”, 

c) ust. 10 otrzymuje brzmienie: 

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

rozporządzenia, sposób przewozu i przechowywania znaków akcyzy, mając na celu 

zapewnienie odpowiedniej kontroli nad wydanymi znakami akcyzy.”; 

71) w art. 132: 

a) po ust. 2 dodaje się ust. 2a w brzmieniu: 

„2a. Podmiot, o którym mowa w art. 116 ust. 1 pkt 7, jest obowiązany 

uzyskać od podmiotu prowadzącego skład podatkowy rozliczenie z przekazanych 

mu znaków akcyzy.”, 

b) ust. 4 otrzymuje brzmienie: 

„4. Znaki akcyzy uszkodzone oraz znaki akcyzy, które nie będą 

wykorzystywane do oznaczania wyrobów akcyzowych, powinny być zwrócone 

podmiotowi, który je wydał, w terminie 30 dni od dnia ich otrzymania przez 

podmiot, któremu znaki akcyzy zostały wydane od podmiotu, któremu znaki 
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akcyzy zostały przekazane w celu naniesienia ich na opakowania jednostkowe 

wyrobów akcyzowych lub na wyroby akcyzowe.”; 

72) w art. 133 ust. 3 otrzymuje brzmienie: 

„3. Znaki akcyzy uszkodzone lub zniszczone przed ich naniesieniem są zwracane, 

w terminie 30 dni od dnia stwierdzenia ich uszkodzenia lub zniszczenia, podmiotowi, 

który je wydał albo niszczone pod nadzorem właściwego naczelnika urzędu celnego.”; 

73) w art. 134 ust. 1 i 2 otrzymują brzmienie: 

„1. W przypadku wprowadzenia nowego wzoru znaku akcyzy podmioty 

posiadające dotychczasowe znaki są obowiązane, w terminie 30 dni od dnia 

wprowadzenia tego wzoru, zwrócić niewykorzystane znaki podmiotowi, który je wydał. 

2. Dotychczasowe znaki akcyzy naniesione na opakowania jednostkowe wyrobów 

akcyzowych lub na wyroby akcyzowe przed wprowadzeniem nowego wzoru znaku 

akcyzy zachowują ważność przez okres 12 miesięcy, licząc od dnia wprowadzenia 

nowego wzoru.”; 

74) w art. 136: 

a) ust. 1 otrzymuje brzmienie: 

„1. Podmiot obowiązany do oznaczania znakami akcyzy wyrobów 

spirytusowych lub winiarskich jest obowiązany, w okresie 24 miesięcy od dnia 

otrzymania znaków, nanieść je na opakowania jednostkowe wyrobów 

spirytusowych lub winiarskich lub na wyroby spirytusowe lub winiarskie, a w 

przypadku importu i nabycia wewnątrzwspólnotowego – sprowadzić na terytorium 

kraju wyroby spirytusowe lub winiarskie oznaczone tymi znakami.”, 

b) ust. 3 otrzymuje brzmienie: 

„3. Znaki, o których mowa w ust. 2, podlegają zwrotowi, w terminie 60 dni od 

dnia utraty ich ważności, podmiotowi, który je wydał.”, 

c) ust. 7 otrzymuje brzmienie: 

„7. Znaki akcyzy na wyroby tytoniowe niewykorzystane do dnia 31 grudnia 

danego roku kalendarzowego są zwracane w terminie do końca lutego następnego 

roku kalendarzowego podmiotowi, który je wydał.”; 

75) w art. 138 ust. 1 otrzymuje brzmienie: 

„1. W razie wystąpienia strat znaków akcyzy wskutek ich utraty, uszkodzenia albo 

zniszczenia w procesie oznaczania wyrobów akcyzowych tymi znakami, w granicach 

dopuszczalnej normy strat, podmiotowi prowadzącemu skład podatkowy, właścicielowi 
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wyrobów akcyzowych, o którym mowa w art. 13 ust. 3, podmiotowi, o którym mowa w 

art. 116 ust. 1 pkt 7, jeżeli oznaczenie następuje w składzie podatkowym na terytorium 

kraju, oraz podmiotowi dokonującemu produkcji, o której mowa w art. 47 ust. 1 pkt 1, 2, 

4 i 5, przysługuje odpowiednio zwrot wpłaconych kwot stanowiących wartość 

podatkowych znaków akcyzy albo prawo do otrzymania w zamian nowych znaków 

akcyzy.”; 

76) po dziale VI dodaje się dział VIa w brzmieniu: 

„DZIAŁ VIA 

Ewidencje i inne dokumentacje 

Art. 138a. 1. Podmiot prowadzący skład podatkowy prowadzi ewidencję wyrobów 

akcyzowych. 

2. Operator logistyczny prowadzący skład podatkowy oprócz ewidencji, o której 

mowa w ust. 1, prowadzi ewidencję wyrobów niebędących wyrobami akcyzowymi, 

innych niż stanowiące wyposażenie składu podatkowego. 

3. Ewidencja, o której mowa w ust. 1, powinna umożliwiać w szczególności: 

1) ustalenie ilości, rodzajów oraz miejsca magazynowania w składzie podatkowym 

wyrobów akcyzowych: 

a) objętych procedurą zawieszenia poboru akcyzy, 

b) nieobjętych procedurą zawieszenia poboru akcyzy, w tym: 

– wyrobów zwolnionych od akcyzy, w tym zwolnionych ze względu na ich 

przeznaczenie, 

– wyrobów opodatkowanych zerową stawką akcyzy ze względu na ich 

przeznaczenie, o których mowa w art. 89; 

2) ustalenie ilości i rodzajów wyrobów, od których została zapłacona akcyza; 

3) ustalenie ilości i rodzajów magazynowanych w jednym zbiorniku wyrobów 

energetycznych: 

a) objętych procedurą zawieszenia poboru akcyzy, 

b) od których została zapłacona akcyza, 

c) zwolnionych od akcyzy ze względu na ich przeznaczenie, 

d) opodatkowanych zerową stawką akcyzy ze względu na ich przeznaczenie, o 

których mowa w art. 89; 
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4) wyodrębnienie kwoty akcyzy, której pobór podlega zawieszeniu w związku z 

zastosowaniem procedury zawieszenia poboru akcyzy oraz kwoty akcyzy, która 

przypadałaby do zapłaty gdyby wyroby nie były zwolnione od akcyzy; 

5) ustalenie ilości wyrobów akcyzowych wprowadzonych do składu podatkowego i 

wyprodukowanych w składzie podatkowym; 

6) ustalenie ilości wysłanych lub otrzymanych wyrobów akcyzowych zwolnionych od 

akcyzy ze względu na ich przeznaczenie, daty wysłania lub odbioru tych wyrobów, 

a także miejsca odbioru w przypadku ich przemieszczania oraz informacje o 

dokumentach dostawy. 

4. Ewidencja, o której mowa w ust. 2, powinna umożliwiać ustalenie ilości oraz 

rodzajów magazynowanych w składzie podatkowym wyrobów niebędących wyrobami 

akcyzowymi, innych niż stanowiące wyposażenie składu podatkowego. 

Art. 138b. 1. Zarejestrowany wysyłający prowadzi ewidencję wyrobów 

akcyzowych wysyłanych z zastosowaniem procedury zawieszenia poboru akcyzy z 

miejsca importu. 

2. Ewidencja, o której mowa w ust. 1, powinna umożliwiać w szczególności 

ustalenie ilości i rodzaju wyrobów akcyzowych wysyłanych z zastosowaniem procedury 

zawieszenia poboru akcyzy przez zarejestrowanego wysyłającego oraz określenie kwoty 

akcyzy, której pobór podlega zawieszeniu w związku z zastosowaniem procedury 

zawieszenia poboru akcyzy oraz podmiotu, do którego są wysyłane wyroby akcyzowe. 

Art. 138c. 1. Ewidencję wyrobów akcyzowych nabywanych 

wewnątrzwspólnotowo prowadzą: 

1) zarejestrowany odbiorca, z wyłączeniem zarejestrowanego odbiorcy posiadającego 

zezwolenie na jednorazowe nabycie wyrobów akcyzowych jako zarejestrowany 

odbiorca; 

2) podatnik nabywający wewnątrzwspólnotowo wyroby akcyzowe, określone w 

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

akcyzy, na potrzeby wykonywanej działalności gospodarczej na terytorium kraju; 

3) podatnik nabywający wewnątrzwspólnotowo wyroby akcyzowe niewymienione w 

załączniku nr 2 do ustawy, które są objęte na terytorium kraju stawką akcyzy inną 

niż stawka zerowa. 
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2. Przedstawiciel podatkowy prowadzi ewidencję nabywanych 

wewnątrzwspólnotowo wyrobów akcyzowych dostarczanych na terytorium kraju przez 

sprzedawcę, którego jest przedstawicielem. 

3. Ewidencje, o których mowa w ust. 1 i 2, powinny umożliwiać w szczególności: 

1) ustalenie ilości i rodzaju wyrobów akcyzowych nabywanych 

wewnątrzwspólnotowo; 

2) określenie kwot akcyzy; 

3) ustalenie podmiotu, który wysłał wyroby akcyzowe oraz podmiotu, na rzecz 

którego wyroby akcyzowe zostały nabyte wewnątrzwspólnotowo. 

Art. 138d. 1. Do prowadzenia ksiąg kontroli nad produkcją, obrotem i zużyciem 

alkoholu etylowego obowiązani są: 

1) podmiot prowadzący skład podatkowy; 

2) podmiot dokonujący produkcji alkoholu etylowego poza składem podatkowym na 

podstawie art. 47 ust. 1 pkt 1 oraz pkt 4–5; 

3) podmiot zużywający. 

2. Księgi kontroli, o których mowa w ust. 1, powinny umożliwiać w szczególności: 

1) ustalenie ilości alkoholu etylowego: wytworzonego, przetworzonego, 

przerobionego na ocet, znajdującego się w magazynie, oczyszczonego, skażonego, 

rektyfikowanego, odwodnionego, rozlanego w opakowania jednostkowe oraz 

zniszczonego; 

2) określenie kwot akcyzy; 

3) ustalenie miejsca i daty wytworzenia, przetworzenia, przerobienia na ocet, 

dokonania obrotu w magazynie, oczyszczenia, skażenia, rektyfikacji, odwodnienia, 

rozlania w opakowania jednostkowe oraz zniszczenia. 

Art. 138e. 1. Podmiot prowadzący skład podatkowy i zarejestrowany wysyłający 

prowadzą ewidencję dokumentów handlowych towarzyszących przemieszczaniu 

wyrobów akcyzowych innych niż określone w załączniku nr 2 do ustawy, objętych 

stawką akcyzy inną niż stawka zerowa. 

2. Ewidencja, o której mowa w ust. 1, powinna zawierać dane dotyczące 

dokumentów handlowych, w szczególności w zakresie podmiotów i wyrobów 

akcyzowych, których te dokumenty dotyczą. 
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Art. 138f. 1. Ewidencję wyrobów akcyzowych zwolnionych od akcyzy ze względu 

na ich przeznaczenie prowadzą: 

1) zarejestrowany odbiorca, z wyłączeniem zarejestrowanego odbiorcy posiadającego 

zezwolenie na jednorazowe nabycie wyrobów akcyzowych jako zarejestrowany 

odbiorca; 

2) podmiot pośredniczący; 

3) podmiot zużywający prowadzący działalność gospodarczą z użyciem wyrobów 

akcyzowych objętych zwolnieniem od akcyzy ze względu na ich przeznaczenie, z 

wyłączeniem podmiotu zużywającego, który wyłącznie używa do celów 

opałowych pozostałe węglowodory gazowe o kodach CN od 2711 12 11 do 

2711 19 00. 

2. Ewidencja, o której mowa w ust. 1, powinna umożliwiać w szczególności 

ustalenie ilości i rodzaju wysłanych lub otrzymanych wyrobów akcyzowych 

zwolnionych od akcyzy ze względu na ich przeznaczenie, terminu wysłania lub odbioru 

tych wyrobów, a także miejsca odbioru w przypadku ich przemieszczania oraz 

informacje o dokumentach dostawy. 

Art. 138g. 1. Ewidencję suszu tytoniowego prowadzą: 

1) pośredniczący podmiot tytoniowy; 

2) osoba upoważniona w oddziale do reprezentowania przedsiębiorcy zagranicznego, 

w przypadku gdy pośredniczącym podmiotem tytoniowym jest przedsiębiorca 

zagraniczny, o którym mowa w art. 20b pkt 1 lit. b; 

3) podmiot reprezentujący przedsiębiorcę zagranicznego, o którym mowa w art. 20f, 

w przypadku gdy pośredniczącym podmiotem tytoniowym jest przedsiębiorca 

zagraniczny, o którym mowa w art. 20b pkt 1 lit. c. 

2. Ewidencja, o której mowa w ust. 1, powinna umożliwiać w szczególności: 

1) ustalenie ilości suszu tytoniowego: 

a) nabytego na terytorium kraju, 

b) nabytego wewnątrzwspólnotowo, 

c) importowanego, 

d) sprzedanego na terytorium kraju, 

e) dostarczonego wewnątrzwspólnotowo, 

f) eksportowanego, 

g) zużytego przez pośredniczący podmiot tytoniowy, 
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h) zniszczonego; 

2) ustalenie: 

a) podmiotu, od którego susz tytoniowy został nabyty lub importowany, 

b) podmiotu, któremu susz tytoniowy został sprzedany, 

c) podmiotu, do którego susz tytoniowy został dostarczony 

wewnątrzwspólnotowo lub wyeksportowany; 

3) ustalenie ilości i sposobu przetworzenia suszu tytoniowego, w przypadku gdy 

pośredniczący podmiot tytoniowy przetwarza susz tytoniowy. 

Art. 138h. 1. Ewidencję ilościową energii elektrycznej prowadzą: 

1) podatnik dokonujący sprzedaży energii elektrycznej nabywcy końcowemu; 

2) podatnik zużywający energię elektryczną w przypadku, o którym mowa w art. 9 

ust. 1 pkt 3 i 4; 

3) podmiot reprezentujący, o którym mowa w art. 13 ust. 5; 

4) podmiot dokonujący dostawy wewnątrzwspólnotowej lub eksportu energii 

elektrycznej. 

2. Przepisy ust. 1 nie mają 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. 

3. Podmioty określone w ust. 1 pkt 1–3 prowadzą ewidencję, o której mowa w 

ust. 1, na podstawie wskazań urządzeń pomiarowo-rozliczeniowych u nabywcy 

końcowego lub podmiotu zużywającego energię, a w przypadku braku urządzeń 

pomiarowych – na podstawie współczynnikowo określonego poziomu poboru energii 

przez poszczególne urządzenia, wskazanego w dokumentacji prowadzonej przez 

podatnika. 

4. Podmiot określony w ust. 1 pkt 4 prowadzi ewidencję, o której mowa w ust. 1, 

na podstawie wskazań urządzeń pomiarowo-rozliczeniowych, a w przypadku braku 

takich możliwości – na podstawie dokumentów rozliczeniowych. 
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5. Ewidencja, o której mowa w ust. 1, powinna zawierać odpowiednio dane 

niezbędne do określenia w okresach miesięcznych, z dokładnością do 0,001 MWh, 

łącznej ilości: 

1) wyprodukowanej, nabytej wewnątrzwspólnotowo, zaimportowanej, zakupionej na 

terytorium kraju energii elektrycznej; 

2) energii elektrycznej sprzedanej nabywcom końcowym na terytorium kraju; 

3) energii elektrycznej sprzedanej podmiotom posiadającym koncesję w rozumieniu 

przepisów ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. – Prawo energetyczne; 

4) energii elektrycznej dostarczonej wewnątrzwspólnotowo i wyeksportowanej; 

5) energii elektrycznej zużytej na potrzeby własne; 

6) energii elektrycznej zwolnionej od akcyzy na podstawie art. 30 ust. 6 i 7 oraz 

przepisów wydanych na podstawie art. 39 ust. 1 pkt 2; 

7) strat energii elektrycznej niepodlegających opodatkowaniu, o których mowa w 

art. 9 ust. 2. 

6. Jeżeli brak jest urządzeń pomiarowych pozwalających na precyzyjne określenie 

ilości, o których mowa w ust. 5 pkt 5 i 7, prowadzący ewidencję określa ilości 

szacunkowe. 

Art. 138i. 1. Ewidencję wyrobów węglowych prowadzą: 

1) pośredniczący podmiot węglowy dokonujący sprzedaży wyrobów węglowych na 

terytorium kraju finalnemu nabywcy węglowemu; 

2) pośredniczący podmiot węglowy używający wyrobów węglowych. 

2. Ewidencja prowadzona przez pośredniczący podmiot węglowy, o którym mowa 

w ust. 1 pkt 1, powinna zawierać następujące dane: 

1) ilość każdorazowo sprzedanych na terytorium kraju finalnemu nabywcy 

węglowemu wyrobów węglowych, w kilogramach, według nazwy oraz pozycji 

CN; 

2) datę sprzedaży wyrobów węglowych i datę ich wydania finalnemu nabywcy 

węglowemu; 

3) imię i nazwisko lub nazwę oraz adres zamieszkania lub siedziby finalnego 

nabywcy węglowego; 

4) datę wystawienia i numer identyfikujący dokument dostawy albo inny dokument 

zastępujący dokument dostawy, na podstawie którego wyroby te zostały sprzedane 

na terytorium kraju finalnemu nabywcy węglowemu. 
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3. Ewidencja prowadzona przez pośredniczący podmiot węglowy, o którym mowa 

w ust. 1 pkt 2, powinna zawierać dane dotyczące wyrobów węglowych: 

1) użytych w ramach zwolnień, o których mowa w art. 31a ust. 1, lub 

2) użytych do celów nieobjętych zwolnieniem 

– w podziale na miesiące, w kilogramach, według nazwy oraz pozycji CN. 

Art. 138j. 1. Ewidencję wyrobów gazowych prowadzą: 

1) pośredniczący podmiot gazowy dokonujący sprzedaży wyrobów gazowych na 

terytorium kraju finalnemu nabywcy gazowemu; 

2) pośredniczący podmiot gazowy używający wyrobów gazowych. 

2. Ewidencja prowadzona przez pośredniczący podmiot gazowy, o którym mowa 

w ust. 1 pkt 1, zawiera następujące dane: 

1) ilość każdorazowo sprzedanych na terytorium kraju finalnemu nabywcy gazowemu 

wyrobów gazowych, odpowiednio w kilogramach albo metrach sześciennych, 

według nazwy oraz kodów CN, oraz ich wartość opałową; 

2) datę sprzedaży wyrobów gazowych; 

3) imię i nazwisko lub nazwę oraz adres zamieszkania lub siedziby finalnego 

nabywcy gazowego; 

4) datę wystawienia i numer faktury lub innego dokumentu, z którego wynika zapłata 

należności za sprzedane przez podatnika wyroby gazowe, na podstawie których 

wyroby te zostały sprzedane na terytorium kraju finalnemu nabywcy gazowemu. 

3. Jeżeli sprzedaż wyrobów gazowych jest udokumentowana tylko paragonem 

fiskalnym, ewidencja prowadzona przez pośredniczący podmiot gazowy, o którym 

mowa w ust. 1 pkt 1, zawiera dane, o których mowa w ust. 2 pkt 1, 2 i 4. 

4. Ewidencja prowadzona przez pośredniczący podmiot gazowy, o którym mowa 

w ust. 1 pkt 2, zawiera następujące dane: 

1) ilość wyrobów gazowych, odpowiednio do dokonanych czynności: 

a) użytych w ramach zwolnień, o których mowa w art. 31b ust. 1, 2 lub 3, lub 

b) użytych do celów nieobjętych zwolnieniem, lub 

c) wyprodukowanych, lub 

d) nabytych wewnątrzwspólnotowo, lub 

e) dostarczonych wewnątrzwspólnotowo, lub 

f) importowanych, lub 

g) eksportowanych, lub 
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h) nabytych na terytorium kraju, lub 

i) sprzedanych na terytorium kraju 

– w podziale na miesiące dokonania czynności, odpowiednio w kilogramach albo 

metrach sześciennych, według nazwy oraz kodów CN, oraz ich wartość opałową; 

2) datę oraz adres miejsca dokonania czynności; 

3) w przypadkach, o których mowa w pkt 1 lit. d–i, dane kontrahentów, z którymi 

dokonano tych czynności. 

5. Ewidencję, o której mowa w ust. 1, prowadzi się na podstawie wskazań 

urządzeń pomiarowo-rozliczeniowych, a w przypadku braku tych urządzeń – na 

podstawie współczynnikowo określonego poziomu poboru wyrobów gazowych przez 

poszczególne urządzenia, wskazanego w dokumentacji prowadzonej przez podatnika. 

Art. 138k. Ewidencje rodzaju, ilości i wartości wyrobów akcyzowych określonych 

w art. 118 ust. 1 pkt 1–3 i 6, prowadzą: 

1) podmiot prowadzący skład podatkowy; 

2) importer wyrobów akcyzowych; 

3) podmiot dokonujący nabycia wewnątrzwspólnotowego wyrobów akcyzowych; 

4) podmiot dokonujący produkcji wyrobów akcyzowych, o której mowa w art. 47 

ust. 1 pkt 1, 2, 4 lub 5; 

5) właściciel wyrobów akcyzowych, o którym mowa w art. 13 ust. 3. 

Art. 138l. 1. Ewidencję podatkowych znaków akcyzy prowadzą: 

1) podmiot obowiązany do oznaczania wyrobów akcyzowych znakami akcyzy; 

2) podmiot prowadzący skład podatkowy na terytorium kraju, któremu właściciel 

wyrobów akcyzowych, o którym mowa w art. 13 ust. 3, lub podmiot, o którym 

mowa w art. 116 ust. 1 pkt 7, przekazał znaki akcyzy w celu naniesienia ich na 

opakowania jednostkowe wyrobów akcyzowych lub na wyroby akcyzowe będące 

jego własnością. 

2. Ewidencja, o której mowa w ust. 1, powinna umożliwiać w szczególności 

określenie liczby znaków akcyzy otrzymanych, wydanych, wykorzystanych do 

naniesienia, uszkodzonych, zniszczonych, utraconych oraz zwróconych. 

Art. 138m. 1. Protokoły sporządza się z czynności: 

1)  niszczenia nieprzydatnych do spożycia, dalszego przerobu lub zużycia 

podlegających kontroli: 

a)  suszu tytoniowego, 
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b)  innych niż susz tytoniowy wyrobów akcyzowych; 

2)  utraty, zniszczenia, uszkodzenia, zdjęcia, zniszczenia uszkodzonych lub 

zniszczonych znaków akcyzy oraz wydania lub zwrotu znaków akcyzy; 

3)  ustalenia ilości alkoholu etylowego podczas jego wydania z gorzelni; 

4)  skażenia alkoholu etylowego. 

2. Protokoły, o których mowa w ust. 1, sporządza się w formie papierowej. 

3. Protokoły, o których mowa w ust. 1 pkt 1, sporządza się w co najmniej dwóch 

egzemplarzach. Jeden egzemplarz protokołu przesyła się niezwłocznie naczelnikowi 

urzędu celnego właściwemu w zakresie akcyzy, z wyłączeniem przypadków, w których 

w czynnościach, które potwierdza protokół, uczestniczył przedstawiciel właściwego 

organu podatkowego. 

4. Protokoły, o których mowa w ust. 1 pkt 2, sporządza się w co najmniej trzech 

egzemplarzach. Egzemplarz protokołu przesyła się niezwłocznie naczelnikowi urzędu 

celnego właściwemu w zakresie akcyzy oraz naczelnikowi urzędu celnego właściwemu 

w zakresie spraw dotyczących znaków akcyzy, z wyłączeniem przypadków, w których 

w czynnościach, które potwierdza protokół, uczestniczył przedstawiciel właściwego 

organu podatkowego. 

5. Protokoły, o których mowa w ust. 1 pkt 3 i 4, sporządza się w dwóch 

egzemplarzach, a w przypadku gdy alkohol etylowy skażony ma zostać wysłany do 

innego podmiotu, protokół sporządza się w trzech egzemplarzach. Jeden egzemplarz 

protokołu otrzymuje naczelnik urzędu celnego właściwy w zakresie akcyzy, a w 

przypadku kontroli wykonywanej jako kontrola stała w rozumieniu art. 30 ust. 6 ustawy 

z dnia 27 sierpnia 2009 r. o Służbie Celnej – komórka organizacyjna utworzona przez 

naczelnika urzędu celnego na terenie podmiotu podlegającego kontroli zgodnie z art. 30 

ust. 6 tej ustawy, z wyłączeniem przypadków, w których w czynnościach, które 

potwierdza protokół, uczestniczył przedstawiciel właściwego organu podatkowego. 

6. Protokoły powinny umożliwiać w szczególności ustalenie odpowiednio: 

1)  daty, ilości i rodzaju zniszczonych wyrobów akcyzowych; 

2)  daty, ilości i rodzaju utraconych, zniszczonych, uszkodzonych, zdjętych, wydanych 

lub zwróconych znaków akcyzy; 

3)  sposobu zniszczenia wyrobów akcyzowych; 

4)  zapasu alkoholu etylowego w magazynie gorzelni przed i po jego wydaniu oraz 

ilości alkoholu etylowego w naczyniach transportowych; 



– 59 – 

5)  ilości pobranego do skażenia alkoholu etylowego, rodzaju i ilości dodanego środka 

skażającego lub substancji skażającej, ilości otrzymanego skażonego alkoholu 

etylowego. 

Art. 138n. W przypadku gdy zamierzone oznaczanie wyrobów akcyzowych 

znakami akcyzy następuje z powodu uszkodzenia znaków akcyzy na tych wyrobach, 

nieprawidłowego oznaczenia tych wyrobów bądź oznaczenia ich nieodpowiednimi 

znakami akcyzy, jak również z powodu wystąpienia w obrocie wyrobów akcyzowych 

nieoznaczonych znakami akcyzy, podmiot sporządza spis tych wyrobów i przedstawia 

go właściwemu naczelnikowi urzędu celnego w terminie 3 dni od dnia stwierdzenia tych 

zdarzeń lub ich wystąpienia, w celu jego potwierdzenia. 

Art. 138o. Podmioty prowadzące działalność w zakresie produkcji piwa lub wina 

są obowiązane do prowadzenia dokumentacji zawierającej informacje w zakresie 

czynności produkcyjnych dotyczących tych wyrobów. 

Art. 138p. 1. Ewidencje i inne dokumentacje, o których mowa w art. 138a–138l i 

art. 138o, prowadzi się w formie papierowej lub elektronicznej. 

2. Ewidencje, o których mowa w art. 138a–138c i art. 138e–138l, mogą zostać 

zastąpione dokumentacją prowadzoną na podstawie przepisów podatkowych innych niż 

przepisy o akcyzie, albo na podstawie przepisów o rachunkowości, pod warunkiem że 

dokumentacja ta zawiera wszystkie dane wymagane dla danej ewidencji. 

Art. 138q. 1. Ewidencje i inne dokumentacje, o których mowa w art. 138a–138o, 

powinny być przechowywane do celów kontroli przez okres 5 lat, licząc od końca roku 

kalendarzowego, w którym zostały sporządzone. 

2. Faktury i inne dokumenty, z których wynika zapłata należności za sprzedane 

przez podatnika wyroby gazowe, o których mowa w art.138j ust. 2 pkt 4, powinny być 

przechowywane do celów kontroli przez okres 5 lat, licząc od końca roku 

kalendarzowego, w którym zostały wystawione. 

Art. 138r. 1. Podmiot, który wystawia dokument dostawy, sporządza kwartalne 

zestawienia wystawianych dokumentów dostawy. Jeden egzemplarz tego zestawienia 

przekazuje właściwemu naczelnikowi urzędu celnego w terminie do 25. dnia miesiąca 

następującego po kwartale, którego dotyczy zestawienie. 

2. Zestawienie, o którym mowa w ust. 1, zawiera datę jego sporządzenia, nazwę 

albo imię i nazwisko oraz adres siedziby albo miejsca zamieszkania podmiotu 

sporządzającego zestawienie oraz wykaz wystawionych dokumentów dostawy 
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określający datę wystawienia dokumentu dostawy, a w przypadku wyrobów 

akcyzowych, o których mowa w art. 32, oraz w przypadkach określonych w przepisach 

wykonawczych wydanych na podstawie art. 38 ust. 1, oraz art. 38 ust. 2 pkt 1 lub art. 39 

ust. 1, również nazwę albo imię i nazwisko oraz adres siedziby albo miejsca 

zamieszkania odbiorcy wyrobów zwolnionych, kod CN i ilość wyrobów zwolnionych 

wpisanych do dokumentu dostawy. 

3. Wpisów do zestawienia, o którym mowa w ust. 1, dokonuje się chronologicznie 

w sposób trwały i wyraźny niezwłocznie po wystawieniu dokumentu dostawy. Karty 

zestawienia numeruje się kolejno od numeru jeden i opatruje stemplem podmiotu 

sporządzającego zestawienie. Poprawki powinny być dokonywane w taki sposób, aby 

przekreślony pierwotny tekst pozostał czytelny. Każda poprawka powinna zostać 

potwierdzona podpisem osoby dokonującej poprawki, z podaniem daty wprowadzenia. 

4. Zestawienie, o którym mowa w ust. 1, może być sporządzane oraz 

przekazywane naczelnikowi urzędu celnego, o którym mowa w ust. 1, w formie 

elektronicznej, w sposób uzgodniony z tym naczelnikiem. 

5. Przepisy ust. 1–4 stosuje się odpowiednio, w przypadku gdy dokumentem 

dostawy jest faktura. 

Art. 138s. 1. Minister właściwy do spraw finansów publicznych określi, w drodze 

rozporządzenia: 

1) szczegółowy zakres danych, które powinny znajdować się w ewidencjach, o 

których mowa w art. 138a ust. 1, art. 138b, art. 138c, art. 138e–138f i art. 138l, 

oraz protokołach, o których mowa w art. 138m ust. 1 pkt 1 lit. b oraz ust. 1 pkt 2–

4, 

2) sposób prowadzenia ewidencji, o których mowa w art. 138a ust. 1, art. 138b, art. 

138c, art. 138e–138f i art. 138h–138l, 

3) wzory ewidencji, o której mowa w art. 138l oraz protokołów z czynności, o 

których mowa w art. 138m ust. 1 pkt 2–4, 

4) rodzaje ksiąg kontroli, o których mowa w art. 138d ust. 1, szczegółowy zakres 

danych, które powinny znajdować się w tych księgach, oraz ich wzory, a także 

sposób ich prowadzenia, 
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5) rodzaje dokumentacji, o których mowa w art. 138o, szczegółowy zakres danych, 

które powinny znajdować się w tych dokumentacjach, oraz ich wzory, a także 

sposób ich prowadzenia 

– uwzględniając konieczność zapewnienia właściwej kontroli nad wyrobami 

akcyzowymi oraz wydanymi znakami akcyzy, a także właściwego poboru akcyzy od 

wyrobów akcyzowych i funkcjonowania zwolnień od akcyzy. 

2. Minister właściwy do spraw finansów publicznych określi, w drodze 

rozporządzenia, szczegółowy zakres danych, które powinny znajdować się w: 

1) ewidencji, o której mowa w art. 138g, oraz sposób jej prowadzenia, 

2) protokole z czynności niszczenia nieprzydatnego do spożycia, dalszego przerobu 

lub zużycia suszu tytoniowego podlegającego kontroli 

– uwzględniając konieczność zapewnienia właściwej kontroli nad suszem tytoniowym 

oraz jego opodatkowania akcyzą.”. 

Art. 2. W ustawie z dnia 10 września 1999 r. – Kodeks karny skarbowy (Dz. U. 

z 2013 r. poz. 186, z późn. zm.7)) po art. 56a dodaje się art. 56b w brzmieniu: 

„Art. 56b. § 1. Kto wbrew obowiązkom określonym w art. 20a ust. 1 oraz art. 20d 

ust. 2–4 ustawy z dnia 6 grudnia 2008 r. o podatku akcyzowym nie składa wniosku o 

wpis do rejestru pośredniczących podmiotów tytoniowych lub nie powiadamia o 

zaprzestaniu prowadzenia działalności jako pośredniczący podmiot tytoniowy, lub nie 

powiadamia o zmianie danych zawartych we wniosku o wpis do rejestru 

pośredniczących podmiotów tytoniowych lub we wniosku o dokonanie zmiany wpisu do 

tego rejestru albo składa wniosek lub dokonuje powiadomienia po terminie lub podaje w 

nich dane niezgodne ze stanem rzeczywistym, podlega karze grzywny do 720 stawek 

dziennych. 

§ 2. Kto wbrew obowiązkom określonym w art. 16, art. 17 i art. 19 ustawy z dnia 

6 grudnia 2008 r. o podatku akcyzowym nie składa zgłoszenia rejestracyjnego, 

powiadomienia, zgłoszenia o zaprzestaniu prowadzenia działalności, albo nie zgłasza 

zmian danych w nich zawartych, albo składa je po terminie lub podaje w nich dane 

niezgodne ze stanem rzeczywistym, podlega karze grzywny do 120 stawek dziennych.”. 

                                                 
7) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2013 r. poz. 1036, 1149, 1247 i 

1304, z 2014 r. poz. 312, 1215 i 1328 oraz z 2015 r. poz. 396. 
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Art. 3. W ustawie z dnia 27 sierpnia 2009 r. o Służbie Celnej (Dz. U. z 2013 r. 

poz. 1404, z późn. zm.8)) wprowadza się następujące zmiany: 

1) w art. 31 po ust. 2 dodaje się ust. 2a w brzmieniu: 

„2a. Organem Służby Celnej właściwym w zakresie urzędowego sprawdzenia 

przeprowadzanego przed wydaniem lub zmianą zezwolenia na prowadzenie działalności 

w zakresie podatku akcyzowego oraz w zakresie zatwierdzenia i prowadzenia akt 

weryfikacyjnych zgromadzonych w toku urzędowego sprawdzenia jest naczelnik urzędu 

celnego właściwy na podstawie przepisów o podatku akcyzowym do wydania 

zezwolenia.”; 

2) w art. 33 dodaje się ust. 5 w brzmieniu: 

„5. Podmiot podlegający kontroli ma obowiązek przystąpić do inwentaryzacji, o 

której mowa w ust. 1 pkt 8, w terminie 3 dni od dnia otrzymania żądania 

przeprowadzenia inwentaryzacji lub niezwłocznie po otrzymaniu tego żądania, jeżeli 

istnieje podejrzenie popełnienia wykroczenia lub przestępstwa.”; 

3) w art. 34 w ust. 1 w pkt 1: 

a) lit. a otrzymuje brzmienie: 

„a) przesłać, zgodnie z art. 64, właściwemu naczelnikowi urzędu celnego 

zgłoszenie oraz dokumentację dotyczącą działalności w tym zakresie,”, 

b) lit. c otrzymuje brzmienie: 

„c) przechowywać w oddzielnych naczyniach i miejscach wyroby podlegające 

kontroli, z wyjątkiem przypadków, w których przepisy z zakresu podatku 

akcyzowego przewidują możliwość magazynowania w jednym zbiorniku 

wyrobów energetycznych: objętych procedurą zawieszenia poboru akcyzy, 

zwolnionych od akcyzy ze względu na ich przeznaczenie, opodatkowanych 

zerową stawką akcyzy ze względu na ich przeznaczenie oraz z zapłaconą 

akcyzą,”, 

c) lit. h otrzymuje brzmienie: 

„h) prowadzić ewidencję oraz inną dokumentację wyrobów akcyzowych i znaków 

akcyzy, zgodnie z przepisami o podatku akcyzowym, związaną z działalnością 

podlegającą kontroli,”; 

                                                 
8) Patrz odnośnik nr 6. 
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4) w art. 40 dodaje się ust. 5–7 w brzmieniu: 

„5. W przypadku czynności kontrolnych dotyczących stanu zapasów i obrotu 

wyrobami akcyzowymi oraz stosowania i oznaczania tych wyrobów znakami akcyzy, 

podmiot podlegający kontroli może wnieść zastrzeżenia do protokołu z tych czynności, 

o którym mowa w ust. 1. 

6. Zastrzeżenia, o których mowa w ust. 5, powinny być wniesione na piśmie do 

organu Służby Celnej, który przeprowadził czynności kontrolne, w terminie 14 dni od 

dnia otrzymania protokołu, o którym mowa w ust. 1. 

7. Organ Służby Celnej, który przeprowadził czynności kontrolne, ustosunkowuje 

się do zastrzeżeń, o których mowa w ust. 5, w terminie 14 dni od dnia ich otrzymania.”; 

5) w art. 50 w ust. 1 uchyla się pkt 3; 

6) w art. 64: 

a) ust. 1 otrzymuje brzmienie: 

„1. W podmiotach prowadzących działalność gospodarczą podlegającą 

kontroli, właściwy organ Służby Celnej przeprowadza urzędowe sprawdzenie, 

które polega na wykonaniu czynności w celu ustalenia, czy są zapewnione warunki 

i środki, o których mowa w art. 33 ust. 1 i art. 34 ust. 1. W ramach urzędowego 

sprawdzenia przeprowadzanego przed wydaniem lub zmianą zezwolenia na 

prowadzenie składu podatkowego lub zezwolenia na nabywanie wyrobów 

akcyzowych jako zarejestrowany odbiorca, z wyłączeniem zezwolenia na 

jednorazowe nabycie wyrobów akcyzowych jako zarejestrowany odbiorca, 

właściwy organ Służby Celnej wykonuje również czynności w celu ustalenia, czy 

miejsce prowadzenia składu podatkowego lub miejsce odbioru wyrobów 

akcyzowych przez zarejestrowanego odbiorcę spełnia warunki określone w 

przepisach z zakresu podatku akcyzowego.”, 

b) w ust. 2 pkt 1 otrzymuje brzmienie: 

„1) przed rozpoczęciem działalności, o której mowa w art. 30 ust. 2 pkt 2–4, oraz 

po przerwie w prowadzeniu działalności, o której mowa w art. 30 ust. 2 pkt 3 i 

4, trwającej dłużej niż 3 miesiące, z zastrzeżeniem pkt 2;”, 

c) ust. 3 otrzymuje brzmienie: 

„3. Podmiot przed rozpoczęciem działalności przesyła właściwemu organowi 

Służby Celnej zgłoszenie oraz dokumentację dotyczącą tej działalności, a w 

przypadku wznowienia działalności, o której mowa w art. 30 ust. 2 pkt 1, 3 i 4, po 
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przerwie dłuższej niż 3 miesiące – zgłoszenie dotyczące wznowienia tej 

działalności.”, 

d) po ust. 3 dodaje się ust. 3a w brzmieniu: 

„3a. W przypadkach, gdy urzędowe sprawdzenie jest przeprowadzane: 

1) przed wydaniem zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie podatku 

akcyzowego – złożony wniosek o wydanie zezwolenia oraz załączone do tego 

wniosku dokumenty stanowią zgłoszenie oraz dokumentację, o której mowa 

w ust. 3; 

2) przed zmianą zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie podatku 

akcyzowego – złożony wniosek o zmianę zezwolenia oraz załączone do tego 

wniosku dokumenty stanowią zgłoszenie oraz dokumentację, o której mowa 

w ust. 3.”, 

e) w ust. 4 wprowadzenie do wyliczenia otrzymuje brzmienie: 

„Z urzędowego sprawdzenia sporządza się protokół, który wraz ze zgłoszeniem 

oraz dokumentacją, o których mowa w ust. 3 i 3a, stanowią akta weryfikacyjne, 

które zatwierdza się:”. 

Art. 4. Do przemieszczeń wyrobów akcyzowych, które zostały rozpoczęte przed dniem 

31 lipca 2015 r., i nie zostały do tego dnia zakończone, stosuje się przepisy dotychczasowe. 

Art. 5. Podmiot prowadzący działalność gospodarczą w zakresie wyrobów akcyzowych 

objętych wyłącznie zerową stawką podatku akcyzowego, niepodlegający, na podstawie 

art. 16 ust. 5 ustawy zmienianej w art. 1, w brzmieniu dotychczasowym, obowiązkowi 

złożenia zgłoszenia rejestracyjnego, jest obowiązany do dnia 31 sierpnia 2015 r. złożyć 

zgłoszenie rejestracyjne właściwemu naczelnikowi urzędu celnego. 

Art. 6. Jeżeli obowiązek podatkowy w podatku akcyzowym w stosunku do wyrobów 

akcyzowych objętych zerową stawką akcyzy ze względu na ich przeznaczenie powstał przed 

dniem 31 lipca 2015 r., do opodatkowania tych wyrobów podatkiem akcyzowym stosuje się 

przepisy dotychczasowe, nie dłużej jednak niż do dnia 31 października 2015 r. 

Art. 7. Postępowania w sprawach zezwoleń wydawanych na podstawie ustawy 

zmienianej w art. 1, wszczęte i niezakończone przed dniem 31 lipca 2015 r., prowadzi się na 

podstawie przepisów dotychczasowych. 
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Art. 8. Do wniosków o przedłużenie zwolnienia z obowiązku złożenia zabezpieczenia 

akcyzowego, o których mowa w art. 64 ust. 3 ustawy zmienianej w art. 1, złożonych przed 

dniem 31 lipca 2015 r., przepisu art. 64 ust. 5a ustawy zmienianej w art. 1 nie stosuje się. 

Art. 9. 1. Pośredniczący podmiot tytoniowy w rozumieniu art. 2 ust. 1 pkt 23b ustawy 

zmienianej w art. 1 w brzmieniu dotychczasowym, który do dnia 31 sierpnia 2015 r. złoży do 

właściwego naczelnika urzędu celnego wniosek o wpis do rejestru, o którym mowa w art. 20a 

ust. 7 pkt 1 ustawy zmienianej w art. 1, może prowadzić działalność na dotychczasowych 

zasadach, do czasu wydania decyzji o dokonaniu wpisu do rejestru lub decyzji o odmowie 

dokonania wpisu do tego rejestru, nie dłużej jednak niż do dnia 31 października 2015 r. 

2. Pośredniczący podmiot tytoniowy w rozumieniu art. 2 ust. 1 pkt 23b ustawy 

zmienianej w art. 1, w brzmieniu dotychczasowym, który do dnia 31 sierpnia 2015 r. nie 

złoży wniosku, o którym mowa w art. 20a ust. 7 pkt 1 ustawy zmienianej w art. 1, jest 

wykreślany z urzędu z listy pośredniczących podmiotów tytoniowych, o której mowa w 

art. 16 ust. 3c ustawy zmienianej w art. 1, w brzmieniu dotychczasowym. 

3. Lista pośredniczących podmiotów tytoniowych, o której mowa w art. 16 ust. 3c 

ustawy zmienianej w art. 1, w brzmieniu dotychczasowym, jest publikowana do dnia 

31 października 2015 r. i do tego dnia zachowuje ważność. 

Art. 10. Powiadomienia o zamiarze prowadzenia działalności gospodarczej jako 

pośredniczący podmiot tytoniowy, złożone właściwemu naczelnikowi urzędu celnego przed 

dniem 31 lipca 2015 r., na podstawie art. 16 ust. 3a ustawy zmienianej w art. 1, w brzmieniu 

dotychczasowym, których przyjęcie nie zostało przed tym dniem potwierdzone przez tego 

naczelnika zgodnie z art. 16 ust. 3b ustawy zmienianej w art. 1, w brzmieniu 

dotychczasowym, uznaje się za wnioski o wpis do rejestru, o których mowa w art. 20a ust. 7 

pkt 1 ustawy zmienianej w art. 1. Wnioski niespełniające wymogów określonych w art. 20b 

lub w art. 20c ust. 4 ustawy zmienianej w art. 1, których braki nie zostały usunięte w 

wyznaczonym przez właściwego naczelnika urzędu celnego terminie, pozostawia się bez 

rozpoznania. 

Art. 11. Podmiot, który przed dniem 31 lipca 2015 r. został wykreślony z listy 

pośredniczących podmiotów tytoniowych, o której mowa w art. 16 ust. 3c ustawy zmienianej 

w art. 1, w brzmieniu dotychczasowym, nie może zostać wpisany do rejestru, o którym mowa 

w art. 20a ust. 1 ustawy zmienianej w art. 1, przed upływem 3 lat od dnia wykreślenia go z tej 

listy. 
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Art. 12. 1. Postępowania w sprawie wydania, na podstawie art. 16a ust. 1 ustawy 

zmienianej w art. 1, w brzmieniu dotychczasowym, decyzji o utracie ważności pisemnego 

potwierdzenia przyjęcia powiadomienia o zamiarze rozpoczęcia działalności gospodarczej 

jako pośredniczący podmiot tytoniowy oraz o skreśleniu z listy pośredniczących podmiotów 

tytoniowych, wszczęte i niezakończone przed dniem 31 lipca 2015 r., prowadzone są na 

dotychczasowych zasadach. 

2. Podmiot, który w wyniku postępowania, o którym mowa w ust. 1, zostanie 

wykreślony z listy pośredniczących podmiotów tytoniowych, o której mowa w art. 16 ust. 3c 

ustawy zmienianej w art. 1, w brzmieniu dotychczasowym, nie może zostać wpisany do 

rejestru, o którym mowa w art. 20a ust. 1 ustawy zmienianej w art. 1, przed upływem 3 lat od 

dnia doręczenia tej decyzji. 

Art. 13. 1. Do dnia 31 grudnia 2015 r. podmiot prowadzący skład podatkowy oraz 

zarejestrowany wysyłający prowadzą, w sposób ciągły i umożliwiający identyfikację 

przemieszczeń wyrobów akcyzowych w procedurze zawieszenia poboru akcyzy, ewidencję: 

1)  dokumentów handlowych, na podstawie których wyroby akcyzowe inne niż określone w 

załączniku nr 2 do ustawy zmienianej w art. 1, objęte stawką akcyzy inną niż stawka 

zerowa, zostały nabyte wewnątrzwspólnotowo i objęte na terytorium kraju procedurą 

zawieszenia poboru akcyzy; 

2)  dokumentów handlowych lub innych dokumentów potwierdzających dokonanie 

dostawy wewnątrzwspólnotowej albo wyprowadzenie poza terytorium Unii Europejskiej 

wyrobów akcyzowych innych niż określone w załączniku nr 2 do ustawy zmienianej w 

art. 1, objętych stawką akcyzy inną niż stawka zerowa, przemieszczanych na terytorium 

kraju z zastosowaniem procedury zawieszenia poboru akcyzy. 

2. W przypadku ewidencji, o której mowa w ust. 1, prowadzonej w formie papierowej, 

przed rozpoczęciem jej wypełniania, karty należy przeszyć, a strony ponumerować i opatrzyć 

pieczęcią podmiotu prowadzącego skład podatkowy albo zarejestrowanego wysyłającego. 

Naczelnik urzędu celnego właściwy ze względu na miejsce prowadzenia składu podatkowego 

albo właściwy dla zarejestrowanego wysyłającego nakłada na przeszycie zamknięcie 

urzędowe w formie plomby zaciśniętej na elemencie mocującym przy użyciu plombownicy, a 

na ostatniej stronie ewidencji wpisuje liczbę jej stron i składa podpis. 

3. Wpisów do ewidencji, o której mowa w ust. 1, należy dokonywać w sposób trwały i 

wyraźny. Korekty danych w ewidencji dokonuje się w taki sposób, aby przekreślony tekst 

pierwotny pozostał czytelny. Każdą korektę danych należy potwierdzić podpisem osoby 
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dokonującej tej korekty, z podaniem daty jej wprowadzenia, a w razie potrzeby należy ją 

opisać w rubryce „uwagi”. 

4. Ewidencja, o której mowa w ust.1, w przypadku jej prowadzenia w formie 

elektronicznej, jest prowadzona zgodnie z pisemną instrukcją obsługi programu 

komputerowego wykorzystywanego do jej prowadzenia, w taki sposób, aby: 

1)  umożliwiała wgląd w treść dokonywanych wpisów oraz ochronę przechowywanych 

danych przed zniekształceniem lub utratą; 

2)  umożliwiała dokonywanie korekty danych, opatrzonej adnotacją osoby dokonującej tej 

korekty oraz datą jej dokonania; 

3)  pozwalała na drukowanie wpisów w porządku chronologicznym; 

4)  uniemożliwiała usuwanie wpisów. 

5. Podmiot prowadzący ewidencję, o której mowa w ust.1, w formie elektronicznej, 

przechowuje kopię ewidencji zapisaną na informatycznych nośnikach danych lub w formie 

wydruku. 

6. Ewidencja, o której mowa ust. 1 pkt 1, zawiera: 

1)  numer dokumentu handlowego, na podstawie którego wyroby akcyzowe zostały nabyte; 

2)  dane podmiotu, który wysłał wyroby akcyzowe z państwa członkowskiego; 

3)  ilość i nazwę wyrobów akcyzowych wraz z ich kodem Nomenklatury Scalonej (CN); 

4)  określenie środka transportu, którym dostarczono wyroby akcyzowe, wraz z jego 

numerem rejestracyjnym; 

5)  datę odbioru wyrobów akcyzowych wraz z dokumentem handlowym w składzie 

podatkowym. 

7. Ewidencja, o której mowa w ust. 1 pkt 2, zawiera: 

1)  numer dokumentu handlowego lub innego dokumentu potwierdzającego odbiór 

wyrobów akcyzowych w państwie członkowskim albo wyprowadzenie ich poza 

terytorium Unii Europejskiej; 

2)  dane podmiotu wysyłającego wyroby akcyzowe; 

3)  ilość i nazwę wyrobów akcyzowych wraz z ich kodem Nomenklatury Scalonej (CN); 

4)  określenie środka transportu, którym wysłano wyroby akcyzowe, wraz z jego numerem 

rejestracyjnym; 

5)  datę zakończenia procedury zawieszenia poboru akcyzy zgodnie z art. 42 ust. 1 pkt 7 lub 

8 ustawy zmienianej w art. 1. 
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Art. 14. W okresie od dnia 31 lipca 2015 r. do dnia 31 grudnia 2015 r. przepisy art. 78 

ust. 1 pkt 4 ustawy zmienianej w art. 1, stosuje się odpowiednio do przypadków nabycia 

wewnątrzwspólnotowego wyrobów akcyzowych niewymienionych w załączniku nr 2 do 

ustawy zmienianej w art. 1, które są objęte na terytorium kraju stawką akcyzy inną niż stawka 

zerowa. 

Art. 15. Urzędowe sprawdzenie, o którym mowa w art. 64 ustawy zmienianej w art. 3, 

rozpoczęte na podstawie zgłoszenia złożonego przed dniem 31 lipca 2015 r. jest prowadzone 

na podstawie przepisów dotychczasowych przez organ Służby Celnej właściwy na podstawie 

tych przepisów. 

Art. 16. Do rozpoczętych przed dniem 31 lipca 2015 r.: 

1)  inwentaryzacji, o której mowa w art. 33 ust. 1 pkt 8 ustawy zmienianej w art. 3, 

2) czynności kontrolnych dotyczących stanu zapasów i obrotu wyrobami akcyzowymi oraz 

stosowania i oznaczania tych wyrobów znakami akcyzy, o których mowa w art. 40 ust. 5 

ustawy zmienianej w art. 3 

– stosuje się przepisy dotychczasowe. 

Art. 17. Podmiot, który przed dniem 31 lipca 2015 r. posiada zezwolenie na 

prowadzenie składu podatkowego, w którym prowadzi działalność polegającą wyłącznie na 

magazynowaniu lub przeładowywaniu wyrobów akcyzowych wyprodukowanych w innym 

składzie podatkowym, może prowadzić działalność na podstawie tego zezwolenia, pomimo 

braku spełnienia warunków określonych w art. 48 ust. 3 ustawy zmienianej w art. 1, w 

brzmieniu nadanym niniejsza ustawą, nie dłużej niż 5 lat od dnia wejścia w życie niniejszej 

ustawy. 

Art. 18. Ustawa wchodzi w życie z dniem 31 lipca 2015 r., z wyjątkiem: 

1) art. 1: 

a) pkt 21 lit. a tiret drugie oraz lit. b, 

b) pkt 22 lit. b, 

c) pkt 24 lit. d, 

d) pkt 38, 

e) pkt 40 w zakresie art. 55 ust. 2, 

f) pkt 44 lit. a i b, 

g) pkt 44 lit. c tiret trzecie, 

h) pkt 46, 

i) pkt 53 lit. a tiret czwarte oraz lit. c i d, 
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j) pkt 55, 

k) pkt 61, 

l) pkt 65, 

m) pkt 68, 

n) pkt 70 lit. a i c, 

o) pkt 76 w zakresie art. 138a ust. 1 i 3, art. 138b–138f, art. 138h–138l, art. 138m 

ust. 1 pkt 1 lit. b i ust. 1 pkt 2–4 oraz ust. 4 i 5, art. 138n–138q oraz art. 138s ust. 1, 

2) art. 3 pkt 3 lit. c i pkt 5 

– które wchodzą w życie z dniem 1 stycznia 2016 r. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



UZASADNIENIE 

Projekt ustawy o zmianie ustawy o podatku akcyzowym oraz niektórych innych ustaw, 

zwany dalej „projektem”, wprowadza zmiany do ustawy z dnia 6 grudnia 2008 r. o 

podatku akcyzowym (Dz. U. z 2014 r. poz. 752, z późn. zm.), ustawy z dnia 

10 września 1999 r. – Kodeks karny skarbowy (Dz. U. z 2013 r. poz. 186, z późn. zm.) 

oraz ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o Służbie Celnej (Dz. U. z 2013 r. poz. 1404, 

z późn. zm.). Projekt ten został opracowany na podstawie założeń projektu ustawy o 

zmianie ustawy o podatku akcyzowym oraz niektórych innych ustaw, które Rada 

Ministrów przyjęła w dniu 18 listopada 2014 r.  

Celem projektowanych zmian jest uproszczenie przepisów w zakresie podatku 

akcyzowego oraz zniesienie lub ograniczenie niektórych uciążliwych i zbędnych 

obowiązków administracyjnych, które dotyczą podmiotów prowadzących działalność 

gospodarczą w zakresie wyrobów akcyzowych i samochodów osobowych. 

Przedstawione rozwiązania przyczynią się do ułatwienia przedsiębiorcom wykonywania 

działalności gospodarczej związanej z obrotem wyrobami akcyzowymi. Ograniczenie 

obciążeń zmniejszy koszty dopełniania procedur administracyjnych, a tym samym 

koszty wykonywanej działalności. Proponowane regulacje obejmują uproszczenie 

procedur związanych z prowadzeniem działalności w zakresie wyrobów akcyzowych, 

dostosowanie przepisów ustawy o podatku akcyzowym do regulacji określonych w 

innych ustawach (np. kwestie dotyczące wystawiania faktur zawarte w przepisach 

ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług – Dz. U. z 2011 r. Nr 177, 

poz. 1054, z późn. zm.). Celem projektowanych zmian jest również doprecyzowanie i 

udoskonalenie obowiązującego prawa, w szczególności w zakresie dotyczącym 

wyrobów energetycznych opodatkowanych zerową stawką akcyzy ze względu na 

przeznaczenie oraz działalności prowadzonej przez pośredniczące podmioty tytoniowe. 

Projektowane zmiany powinny ułatwić stosowanie prawa przez przedsiębiorców. 

Projekt ustawy dokonuje implementacji przepisów dyrektywy Rady 2013/61/UE z dnia 

17 grudnia 2013 r. zmieniającej dyrektywy 2006/112/WE i 2008/118/WE w odniesieniu 

do francuskich regionów najbardziej oddalonych, a w szczególności Majotty (Dz. Urz. 

UE L 353 z 28.12.2013, str. 5) w zakresie regulacji dotyczących terytoriów 

poszczególnych państw członkowskich, które traktuje się jako wyłączone z terytorium 

Unii Europejskiej na potrzeby podatku akcyzowego. 



2 

Przewidywane zmiany są oczekiwane przez podatników, gdyż w dużej części stanowią 

realizację postulatów kierowanych do Ministerstwa Finansów przez przedsiębiorców 

prowadzących działalność gospodarczą w zakresie obrotu wyrobami akcyzowymi.  

Do podstawowych zmian zaproponowanych w projekcie należą następujące regulacje: 

1) zniesienie odrębnego druku INF – informacji o wyrobach akcyzowych w składzie 

podatkowym; 

2) umożliwienie korzystania ze zwolnienia od akcyzy przysługującego zakładowi 

energochłonnemu przez podmioty rozpoczynające działalność gospodarczą z 

wykorzystaniem wyrobów węglowych lub wyrobów gazowych oraz podmiotowi 

uruchamiającemu nową instalację wykorzystującą wyroby węglowe lub wyroby 

gazowe oraz doprecyzowanie pojęcia systemu prowadzącego do osiągania celów 

dotyczących ochrony środowiska lub do podwyższenia efektywności 

energetycznej; 

3) rozszerzenie możliwości stosowania celnych procedur uproszczonych przy 

obejmowaniu procedurą wywozu alkoholu etylowego zawartego w kosmetykach; 

4) doprecyzowanie regulacji dotyczących wyrobów energetycznych opodatkowanych 

zerową stawką akcyzy, np. określenie katalogu przypadków stosowania zerowej 

stawki akcyzy, odstąpienie od obowiązku składania zabezpieczenia akcyzowego; 

5) doprecyzowanie regulacji w zakresie opodatkowania strat olejów smarowych oraz 

wyrobów akcyzowych opodatkowanych zerową stawką akcyzy ze względu na 

przeznaczenie, poprzez ich objęcie definicją ubytków wyrobów akcyzowych; 

6) zmiany przepisów w zakresie zezwoleń na wykonywanie działalności w zakresie 

wyrobów akcyzowych, m.in. poprzez zmniejszenie minimalnych wysokości obrotu 

oraz wielkości powierzchni magazynowych dla podmiotów prowadzących 

działalność w formie usługowych składów podatkowych typu magazynowego; 

7) wydłużenie terminu do nałożenia otrzymanych znaków akcyzy, do zwrotu 

niewykorzystanych, uszkodzonych lub zniszczonych znaków akcyzy oraz 

wydłużenie okresu ważności znaków akcyzy w przypadku wprowadzenia nowego 

wzoru znaku akcyzy; 

8) rozszerzenie przypadków, w których dopuszcza się przemieszczanie na terytorium 

kraju w procedurze zawieszenia poboru akcyzy wyrobów oznaczonych znakami 

akcyzy pomiędzy składami podatkowymi; 
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9) odstąpienie od obowiązku prowadzenia ewidencji wyrobów zwolnionych od 

akcyzy ze względu na przeznaczenie jako warunku zwolnienia tych wyrobów od 

akcyzy; 

10) zmiany uproszczeniowe w zakresie przepisów dotyczących warunków 

magazynowania wyrobów akcyzowych;  

11) doprecyzowanie przepisów dotyczących dokonywania przeładunku olejów 

smarowych w procedurze zawieszenia poboru akcyzy poza składem podatkowym 

w sytuacji, gdy dochodzi do zmiany środka transportu, a przeładowywane oleje 

smarowe w całości są przemieszczane do jednego miejsca odbioru wskazanego w 

dokumencie handlowym; 

12) zmiany uproszczeniowe w sposobie stosowania zabezpieczeń akcyzowych 

polegające na: 

– umożliwieniu zwolnienia zabezpieczenia generalnego z obciążenia praktycznie w 

każdym urzędzie celnym, w którym naczelnik urzędu będzie miał możliwość 

wiarygodnego potwierdzenia (w systemie teleinformatycznym lub na podstawie 

dokumentów), że zobowiązanie podatkowe, którym było obciążone to 

zabezpieczenie, zostało zapłacone,  

– wydłużeniu terminu i uelastycznieniu częstotliwości aktualizacji wysokości 

złożonego zabezpieczenia ryczałtowego, 

– umożliwieniu stosowania zwolnienia z obowiązku złożenia zabezpieczenia 

akcyzowego po upływie terminu do czasu rozstrzygnięcia przez naczelnika 

urzędu celnego wniosku o jego przedłużenie, nie dłużej jednak niż 90 dni po 

terminie, 

– umożliwieniu rozszerzenia funkcjonalności Systemu EMCS w zakresie 

automatycznego elektronicznego obciążania zabezpieczenia akcyzowego 

złożonego przez podmioty, które potwierdzą odbiór wyrobów akcyzowych 

przemieszczonych do nich z zastosowaniem zawieszenia poboru akcyzy;  

13) odstąpienie od wymogu obligatoryjnej obecności funkcjonariusza celnego podczas 

niszczenia piwa i wyrobów winiarskich z zapłaconą akcyzą zwróconych w wyniku 

reklamacji; 

14) zmiany przepisów z zakresu podatku akcyzowego i kontroli mające na celu 

uproszczenie procedur związanych z prowadzeniem działalności w zakresie 

wyrobów akcyzowych: 
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– umożliwienie wnoszenia zastrzeżeń do protokołu z kontroli obrachunkowej, 

– wyeliminowanie podwójnej weryfikacji podmiotów przed wydaniem zezwolenia 

akcyzowego oraz podwójnej dokumentacji dotyczącej składu podatkowego, 

– wprowadzenie jednego wniosku o wydanie zezwolenia i o urzędowe 

sprawdzenie, 

– odstąpienie od przeprowadzania urzędowego sprawdzenia po wznowieniu 

działalności, 

–  dodanie w ustawie o podatku akcyzowym nowego działu regulującego kwestie 

związane z ewidencjami i innymi dokumentacjami, 

– określenie w ustawie jednej delegacji do wydania rozporządzenia w sprawie 

warunków dotyczących miejsca prowadzenia składu podatkowego oraz miejsca, 

w którym są odbierane wyroby akcyzowe przez zarejestrowanego odbiorcę, 

– wprowadzenie terminu na przystąpienie do inwentaryzacji; 

15) wprowadzenie regulacji odnoszących się do pośredniczących podmiotów 

tytoniowych, które przyczynią się do skutecznego zwalczania działalności 

przestępczej w zakresie obrotu suszem tytoniowym, w szczególności 

wprowadzenie obowiązku rejestracji oraz obowiązku składania zabezpieczenia 

akcyzowego; 

16) wprowadzenie możliwości wyboru przez podatnika właściwego organu 

podatkowego w zakresie akcyzy, w sytuacji gdy czynności prawne podlegające 

opodatkowaniu akcyzą są dokonywane lub stany faktyczne podlegające 

opodatkowaniu akcyzą występują na obszarze właściwości miejscowej dwóch lub 

więcej organów podatkowych; 

17) wprowadzenie regulacji umożliwiającej korektę ilości wyrobów gazowych 

podlegających zwolnieniu od akcyzy, określonej w umowie stanowiącej warunek 

ich zwolnienia od akcyzy, jeżeli sprzedaż tych wyrobów jest rozliczana okresowo, a 

umowa dotyczy również wyrobów gazowych niepodlegających zwolnieniu; 

18) implementacja przepisów dyrektywy Rady 2013/61/UE z dnia 17 grudnia 2013 r. 

zmieniającej dyrektywy 2006/112/WE i 2008/118/WE w odniesieniu do 

francuskich regionów najbardziej oddalonych, a w szczególności Majotty (Dz. Urz. 

UE L 353 z 28.12.2013, str. 5) w zakresie regulacji dotyczących terytoriów 

poszczególnych państw członkowskich, które traktuje się jako wyłączone z 

terytorium Unii Europejskiej na potrzeby podatku akcyzowego. 
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I. Zmiany w ustawie o podatku akcyzowym, zwanej dalej „ustawą” 

Art. 2 ust. 1 pkt 3 lit. a tiret drugie – w związku z decyzją Rady Europejskiej 

2012/419/UE z dnia 11 lipca 2012 r. w sprawie zmiany statusu Majotty względem Unii 

Europejskiej (Dz. Urz. UE L 204 z 31.07.2012, s. 131), od dnia 1 stycznia 2014 r. 

Majotta posiada status regionu najbardziej oddalonego w rozumieniu art. 349 Traktatu o 

funkcjonowaniu Unii Europejskiej (TFUE), zamiast statusu kraju i terytorium 

zamorskiego w rozumieniu art. 355 ust. 2 TFUE. Dyrektywa Rady 2013/61/UE z dnia 

17 grudnia 2013 r. zmieniająca m.in. dyrektywę 2008/118/WE w odniesieniu do 

francuskich regionów najbardziej oddalonych, a w szczególności Majotty, zakłada 

zatem zrównanie sytuacji Majotty w odniesieniu do stosowania ww. dyrektywy z 

innymi francuskimi regionami najbardziej oddalonymi – wyłączając ją z zakresu jej 

stosowania. Na mocy tych zmian, poprzez odwołanie do art. 349 i art. 355 ust. 1 TFUE, 

sytuacja wszystkich tych regionów nie będzie zależeć od ewentualnych zmian ich 

statusu w prawodawstwie krajowym. Zatem w zakresie terytoriów poszczególnych 

państw członkowskich, które traktuje się jako wyłączone z terytorium Unii Europejskiej 

na potrzeby podatku akcyzowego, należało doprecyzować we wskazanym przepisie 

ustawy, że z Republiki Francuskiej wyłącza się francuskie terytoria, o których mowa w 

art. 349 i 355 ust. 1 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej.  

Art. 2 ust. 1 pkt 16 – przewiduje zmianę definicji uproszczonego dokumentu 

towarzyszącego, mającą na celu doprecyzowanie, że na podstawie tego dokumentu 

przemieszcza się, w ramach dostawy wewnątrzwspólnotowej lub nabycia 

wewnątrzwspólnotowego wyroby akcyzowe wymienione w załączniku nr 2 do ustawy, 

znajdujące się poza procedurą zawieszenia poboru akcyzy, a więc również 

opodatkowane zerową stawką akcyzy. Obecnie w definicji uproszczonego dokumentu 

towarzyszącego mowa jest o przemieszczaniu „wyrobów akcyzowych z zapłaconą 

akcyzą”, co jest przyczyną rozbieżnych interpretacji podatkowych. W niektórych 

interpretacjach stwierdza się, że wyroby akcyzowe opodatkowane zerową stawką 

akcyzy powinny być przemieszczane w ramach dostawy wewnątrzwspólnotowej lub 

nabycia wewnątrzwspólnotowego na podstawie uproszczonego dokumentu 

towarzyszącego, ponieważ w przypadku takich wyrobów kwota zapłaconej akcyzy 

wynosi zero. Zgodnie z innymi interpretacjami wyroby te powinny być przemieszczane 
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w ramach dostawy wewnątrzwspólnotowej lub nabycia wewnątrzwspólnotowego na 

podstawie dokumentów handlowych, ponieważ nie można zapłacić akcyzy w kwocie 0 

zł. Zmiana definicji uproszczonego dokumentu towarzyszącego ma na celu usunięcie 

wątpliwości interpretacyjnych w tym zakresie. 

Art. 2 ust. 1 pkt 18 – zmiana pojęcia faktury związana jest z regulacjami 

występującymi w ustawie o podatku od towarów i usług zezwalającymi na odstąpienie 

od zamieszczania w określonych sytuacjach obligatoryjnych danych, które powinna 

zawierać faktura. Mając na względzie, że przepisy ustawy o podatku od towarów i usług 

zezwalają, aby w niektórych przypadkach (np. gdy kwota należności ogółem nie 

przekracza kwoty 450 zł albo kwoty 100 euro), faktura nie zawierała wszystkich danych 

(w tym m.in. danych identyfikacyjnych nabywcy, jego adresu, oraz danych co do ilości 

i miary nabywanych towarów) – w celu pozyskania tych danych dla potrzeb podatku 

akcyzowego – proponuje się, aby faktura w rozumieniu przepisów ustawy o podatku 

akcyzowym takie dane zawierała, co jest niezbędne z punktu widzenia potrzeby 

zapewnienia prawidłowego poboru podatku akcyzowego, jak i sprawowania kontroli 

nad wyrobami akcyzowymi i samochodami osobowymi.  

Art. 2 ust. 1 pkt 18a – wprowadza definicję dokumentu dostawy, zgodnie z którą jest 

to dokument, na podstawie którego przemieszcza się na terytorium kraju wyroby 

akcyzowe objęte zwolnieniem od akcyzy ze względu na przeznaczenie lub wyroby 

akcyzowe opodatkowane zerową stawką akcyzy ze względu na przeznaczenie 

wymienione w załączniku nr 2 do ustawy. W obecnie obowiązującym stanie prawnym 

na podstawie dokumentu dostawy, który nie jest zdefiniowany, przemieszcza się tylko 

wyroby akcyzowe zwolnione od akcyzy ze względu na przeznaczenie. W projekcie 

zmiany ustawy przewiduje się, że na podstawie tego dokumentu będą również 

przemieszczane wyroby akcyzowe opodatkowane zerową stawką akcyzy ze względu na 

przeznaczenie, wymienione w załączniku nr 2 do ustawy. W przypadku tych wyrobów 

dokument dostawy będzie miał zastosowanie, w przypadku gdy będą one dostarczane 

na terytorium kraju poza procedurą zawieszenia poboru akcyzy ze składu podatkowego 

do podmiotu, który zużywa je do celów uprawniających do zastosowania zerowej 

stawki akcyzy oraz zwracane lub dostarczane do składu podatkowego (np. wcześniej 

nabyte wewnątrzwspólnotowo lub importowane) przez podmiot, który posiada je w celu 

zużycia do celów uprawniających do zastosowania zerowej stawki akcyzy i który nie 
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zużyje ich do tych celów. Regulacje w tym zakresie mają na celu zapewnienie 

dostatecznego poziomu dokumentowania przeznaczenia przedmiotowych wyrobów. 

Art. 2 ust. 1 pkt 20 lit. d i e – przewiduje zmianę definicji ubytków poprzez jej 

rozszerzenie o wszelkie straty: 

– wyrobów akcyzowych, niewymienionych w załączniku nr 2 do ustawy, 

opodatkowanych stawką akcyzy inną niż stawka zerowa, powstałe podczas 

stosowania procedury zawieszenia poboru akcyzy, z wyłączeniem strat powstałych 

podczas produkcji (w tym przede wszystkim olejów smarowych) oraz 

– wyrobów akcyzowych określonych w załączniku nr 2 do ustawy, opodatkowanych 

zerową stawką akcyzy ze względu na przeznaczenie, powstałe podczas stosowania 

procedury zawieszenia poboru akcyzy, z wyłączeniem strat powstałych podczas 

produkcji, oraz podczas przemieszczania poza procedurą zawieszenia poboru akcyzy 

na podstawie dokumentu dostawy. 

Obecnie straty ww. wyrobów nie są ujęte w definicji ubytków wyrobów akcyzowych i 

podlegają opodatkowaniu akcyzą na podstawie przepisów ogólnych (art. 8 ust. 1 

ustawy), np. z tytułu produkcji. W związku z faktem, że ustawowa definicja ubytków 

wyrobów akcyzowych nie obejmuje strat ww. wyrobów, pojawiają się wątpliwości 

interpretacyjne, czy straty te są w ogóle opodatkowane akcyzą. W celu usunięcia 

przedmiotowych wątpliwości należy rozszerzyć definicję ubytków wyrobów 

akcyzowych o straty przedmiotowych wyrobów. Konsekwencją zaproponowanej 

zmiany będzie konieczność odpowiedniego dostosowania systemu EMCS do obsługi 

przemieszczania ww. wyrobów akcyzowych wysyłanych z zastosowaniem procedury 

zawieszenia poboru akcyzy, co wiąże się z poniesieniem kosztów zmiany systemu. 

Objęcie wymienionych wyrobów akcyzowych definicją ubytków wiąże się z 

możliwością zwolnienia od akcyzy tych ubytków, które będą mieściły się granicach 

określonych norm. W takim przypadku ilość wyrobów będzie musiała być jednak 

określona przy pomocy zalegalizowanych przyrządów pomiarowych. Zatem aby 

skorzystać ze zwolnienia od akcyzy ubytków powstałych w trakcie magazynowania, 

podatnik będzie musiał, co do zasady, magazynować ww. wyroby w zalegalizowanych 

zbiornikach. W przypadku magazynowania wyrobów w niezalegalizowanych 

zbiornikach i braku możliwości ustalenia rzeczywistych strat przy pomocy innych 

zalegalizowanych przyrządów pomiarowych – ubytki ww. wyrobów powstałe w trakcie 

magazynowania będą w całości opodatkowane.  
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Art. 2 ust. 1 pkt 23b – w związku z propozycją wprowadzenia obowiązku rejestracji 

pośredniczących podmiotów tytoniowych (PPT) w miejsce obecnego obowiązku 

powiadamiania o rozpoczęciu działalności (vide uzasadnienie do dodawanego w dziale 

II rozdziału 3a) – należy zmienić definicję PPT w taki sposób aby definicja ta 

wskazywała na obowiązek rejestracji PPT, a nie jak obecnie na obowiązek 

powiadamiania. Dodatkowo w związku z nałożeniem na PPT obowiązku składania 

zabezpieczenia akcyzowego i odnotowywania jego obciążenia w momencie nabycia 

suszu tytoniowego należy, w miejsce odwołania się w dotychczasowej definicji do 

sprzedaży suszu tytoniowego, odwołać się do szerszego pojęcia prowadzenia 

działalności w zakresie suszu tytoniowego. Ponadto w związku z licznymi 

nieprawidłowościami w obrocie suszem tytoniowym, w szczególności w dostawie 

wewnątrzwspólnotowej i brakiem możliwości skontrolowania podmiotów 

zagranicznych, które dotychczas nie posiadały miejsca zamieszkania lub siedziby albo 

oddziału na terytorium kraju i działały jako PPT na mocy złożonego powiadomienia, 

należało doprecyzować definicję PPT w ten sposób, aby wynikało z niej, że 

pośredniczącym podmiotem tytoniowym może być tylko podmiot posiadający miejsce 

zamieszkania lub siedzibę na terytorium kraju, przedsiębiorca zagraniczny posiadający 

oddział z siedzibą na terytorium kraju, utworzony na warunkach i zasadach określonych 

w ustawie z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej lub 

przedsiębiorca zagraniczny posiadający podmiot reprezentujący na terytorium kraju.  

Art. 2 ust. 1 pkt 30a – wprowadza definicję „alternatywnego dowodu zakończenia 

procedury zawieszenia poboru akcyzy”, za który uznaje się wydane przez właściwe 

organy podatkowe na terytorium kraju lub przez właściwe organy państwa 

członkowskiego potwierdzenie, że wysłane z zastosowaniem procedury zawieszenia 

poboru akcyzy wyroby akcyzowe zostały odebrane przez odbiorcę albo że zostały 

wyprowadzone poza terytorium Unii Europejskiej, zawierające w szczególności 

określenie rodzaju, ilości oraz kodów Nomenklatury Scalonej (CN) tych wyrobów, datę 

ich odbioru lub wyprowadzenia poza terytorium Unii Europejskiej, a także dane 

identyfikacyjne podmiotu, który wyroby te odebrał, albo oznaczenie urzędu celnego, 

który nadzorował ich wyprowadzenie poza terytorium Unii Europejskiej, wraz z danymi 

identyfikacyjnymi podmiotu, który dokonał ich eksportu. 

Obecne przepisy ustawy o podatku akcyzowym zezwalają na zakończenie procedury 

zawieszenia poboru akcyzy jedynie na podstawie raportu odbioru/wywozu lub 
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dokumentu zastępującego raport odbioru/wywozu. W rzeczywistości pojawiły się 

jednak sytuacje, gdy nie jest tworzony ani raport odbioru/wywozu, ani dokument 

zastępujący raport odbioru/wywozu. Są to głównie sytuacje, w których ze względów 

technicznych inne państwo członkowskie nie jest w stanie przekazać żadnego z 

dokumentów, które w świetle obecnych przepisów pozwalałyby na zakończenie 

procedury zawieszenia poboru akcyzy i przesyła wtedy inny dowód potwierdzający, że 

przemieszczenie w tej procedurze zostało zakończone. Aby nadać moc prawną tego 

typu dokumentom, konieczne jest wprowadzenie możliwości zakończenia procedury 

zawieszenia poboru akcyzy w oparciu o dowody alternatywne, zarówno w przypadku 

przemieszczania wyrobów akcyzowych z zastosowaniem tej procedury na terytorium 

kraju, jak i w obrocie wewnątrzwspólnotowym. Możliwość wykorzystania w celu 

potwierdzenia zakończenia procedury zawieszenia poboru akcyzy dowodów 

alternatywnych wynika z art. 28 ust. 2 dyrektywy Rady 2008/118/WE z dnia 16 grudnia 

2008 r. w sprawie ogólnych zasad dotyczących podatku akcyzowego, uchylającej 

dyrektywę 92/12/EWG. Zgodnie z tym przepisem za alternatywny dowód na to, że 

przemieszczanie wyrobów akcyzowych w procedurze zawieszenia poboru akcyzy 

zostało zakończone, można uznać potwierdzenie właściwych organów państwa 

przeznaczenia, na podstawie odpowiednich dowodów, że wysłane wyroby dotarły do 

miejsca przeznaczenia lub – w przypadku eksportu – potwierdzenie właściwych 

organów państwa przeznaczenia, w którym znajduje się urząd celny wyprowadzenia, że 

wyroby akcyzowe opuściły terytorium Unii Europejskiej. Powyższe rozwiązanie 

zgodne jest również z art. 33 rozporządzenia Rady 389/2012 z dnia 2 maja 2012 r. w 

sprawie współpracy administracyjnej w dziedzinie podatków akcyzowych oraz 

uchylenia rozporządzenia (WE) nr 2073/2004, które przewiduje możliwość udzielenia 

pomocy wysyłającemu wyroby akcyzowe, gdy ten nie otrzymał raportu odbioru lub też 

raportu wywozu. 

Art. 2 ust. 3 i 4 – w związku z dyrektywą Rady 2013/61/UE z dnia 17 grudnia 2013 r. 

zmieniającą m.in. dyrektywę 2008/118/WE w odniesieniu do francuskich regionów 

najbardziej oddalonych, a w szczególności Majotty, która w odniesieniu do jej 

stosowania zrównała sytuację Majotty z innymi francuskimi regionami najbardziej 

oddalonymi – wyłączając Majottę z zakresu stosowania tej dyrektywy – wymaga 

doprecyzowania brzmienie przepisu ustawy poprzez wskazanie, że w związku z 

oświadczeniem Republiki Francuskiej terytoria, o których mowa w art. 349 i art. 355 
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ust. 1 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej będą uznawane za terytorium 

państwa członkowskiego. Zmiana ust. 4 w art. 2 wynika z konieczności dostosowania 

jego treści do zmiany statusu prawnego francuskiego terytorium Majotty względem 

Unii Europejskiej, o którym mowa w art. 2 ust. 3.  

Art. 7c ust. 2 pkt 1 – zmiana polega na zniesieniu wyłączenia stosowania procedur 

uproszczonych, o których mowa w art. 76 ust. 1 Wspólnotowego Kodeksu Celnego 

(WKC), w odniesieniu do alkoholu etylowego w tych przypadkach, gdy procedurą 

wywozu będzie obejmowany alkohol etylowy zawarty w: kosmetykach 

klasyfikowanych do pozycji CN 3304, 3305, 3306 i 3307, perfumach i wodach 

toaletowych klasyfikowanych do pozycji CN 3303 oraz olejkach eterycznych 

klasyfikowanych do pozycji CN 3301 i mieszaninach substancji zapachowych 

klasyfikowanych do pozycji CN 3302. 

Obecnie, zgodnie z ustawą, procedur uproszczonych, o których mowa w art. 76 ust. 1 

Wspólnotowego Kodeksu Celnego, nie stosuje się w odniesieniu do alkoholu 

etylowego. Jedną z procedur uproszczonych jest tzw. procedura uproszczona w miejscu 

(art. 76 ust. 1 lit. c WKC), która pozwala na objęcie towarów daną procedurą celną w 

miejscu uznanym przez organ celny. W takim przypadku zgłaszający zwolniony jest z 

obowiązku fizycznego przedstawiania towarów w urzędzie celnym. Wyłączenie 

możliwości stosowania celnych procedur uproszczonych dotyczy alkoholu etylowego 

objętego pozycjami CN 2207 i 2208, o mocy przekraczającej 1,2% objętości, w tym 

również zawartego w innym wyrobie, niezależnie od tego, czy alkohol ten został 

skażony, czy nie. 

Mając na uwadze postulaty podmiotów eksportujących kosmetyki zawierające skażony 

alkohol etylowy, jak również fakt, że przed przed dniem 1 stycznia 2012 r., tj. przed 

dniem wejścia w życie regulacji przewidzianej w art. 7c ust. 2 pkt 1 ustawy o podatku 

akcyzowym możliwe było objęcie wyrobów kosmetycznych zawierających alkohol 

etylowy procedurą wywozu z zastosowaniem procedury uproszczonej w miejscu – 

obecnie przewiduje się zniesienie wyłączenia stosowania procedur uproszczonych, o 

których mowa w art. 76 ust. 1 Wspólnotowego Kodeksu Celnego, w odniesieniu do 

alkoholu etylowego, w przypadku stosowania celnych procedur uproszczonych przy 

obejmowaniu procedurą wywozu alkoholu etylowego zawartego w: kosmetykach 

klasyfikowanych do pozycji CN 3304, 3305, 3306 i 3307, perfumach i wodach 
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toaletowych klasyfikowanych do pozycji CN 3303, olejkach eterycznych 

klasyfikowanych do pozycji CN 3301 oraz mieszaninach substancji zapachowych 

klasyfikowanych do pozycji CN 3302. 

Art. 9b ust. 1 pkt 1, 2, 3 i 6 – proponowane zmiany mają na celu ograniczenie obrotu 

suszem tytoniowym przez podmioty prowadzące składy podatkowe, które nie zużywają 

suszu tytoniowego do produkcji wyrobów tytoniowych. Obecnie każdy podmiot, który 

prowadzi skład podatkowy, może nabyć susz tytoniowy, magazynować go w swoim 

składzie podatkowym, a następnie dokonać jego sprzedaży i przemieszczenia do innych 

składów podatkowych lub do pośredniczących podmiotów tytoniowych bez 

zabezpieczenia akcyzowego i opodatkowania akcyzą. Projekt ustawy przewiduje 

obowiązek złożenia zabezpieczenia akcyzowego na pokrycie mogących powstać 

zobowiązań podatkowych od suszu tytoniowego, ale tylko w stosunku do 

pośredniczących podmiotów tytoniowych. W związku z tym, w celu uszczelnienia 

obrotu suszem tytoniowym, uwzględniając w tym zakresie postulaty podmiotów, 

proponuje się, aby nieopodatkowanego obrotu suszem tytoniowym mogły dokonywać 

tylko te podmioty prowadzące składy podatkowe, które zgodnie z uzyskanym 

zezwoleniem zużywają susz tytoniowy do produkcji wyrobów tytoniowych.  

Ponadto, mając na uwadze dotychczasowe wątpliwości interpretacyjne oraz uwagi 

branży tytoniowej, że należy wyłączyć z przedmiotu opodatkowania akcyzą sprzedaż 

suszu tytoniowego w ramach dostawy wewnątrzwspólnotowej i eksportu, 

doprecyzowano przepis art. 9b ust. 2 w taki sposób, aby nie było wątpliwości, że 

opodatkowaniu akcyzą nie podlega sprzedaż suszu tytoniowego podmiotowi 

prowadzącemu skład podatkowy, który zużywa susz tytoniowy do produkcji wyrobów 

tytoniowych, lub pośredniczącemu podmiotowi tytoniowemu przez podmiot, który 

jednocześnie z tą sprzedażą dokonuje dostawy wewnątrzwspólnotowej lub eksportu 

suszu tytoniowego. 

Art. 9b ust. 2a – proponuje się zawarcie w dodawanym art. 9b ust. 2a regulacji 

dotyczących grup producentów rolnych tworzonych na podstawie ustawy o grupach 

producentów rolnych i ich związkach oraz o zmianie innych ustaw. Grupy te skupiają 

producentów rolnych w tym producentów suszu tytoniowego, i są tworzone m.in. w 

celu koncentracji podaży oraz organizowania sprzedaży suszu tytoniowego. W 

przypadku gdy producenci suszu tytoniowego (członkowie grupy) sprzedają grupie 
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susz, a grupa dokonuje nabycia od nich tego suszu w ww. celach – nie mamy do 

czynienia z działalnością taką jak w przypadku PPT. Ponadto w przepisach ww. ustawy 

zostały określone zasady organizowania i działania grup producentów, zasady ich 

rejestracji, w tym nadzoru nad ich działalnością. W związku z powyższym proponuje 

się, aby przy spełnieniu określonych warunków przez grupę producentów suszu 

tytoniowego nie była opodatkowana akcyzą sprzedaż suszu tytoniowego grupie oraz 

nabycie lub posiadanie suszu przez grupę. W konsekwencji grupy te nie będą musiały 

uzyskiwać statusu PPT w celu dokonywania obrotu suszem bez podatku akcyzowego.  

Art. 9b ust. 5 – zmiany przepisu dokonano w związku z wprowadzeniem obowiązku 

rejestracji pośredniczącego podmiotu tytoniowego w miejsce obecnego obowiązku 

powiadomienia o rozpoczęciu działalności jako pośredniczący podmiot tytoniowy. Po 

zmianie regulacji sprzedawca suszu tytoniowego będzie mógł zażądać od nabywcy, 

zamiast potwierdzenia przyjęcia powiadomienia o zamiarze rozpoczęcia działalności 

gospodarczej jako pośredniczący podmiot tytoniowy – decyzji o wpisie do rejestru 

pośredniczących podmiotów tytoniowych.  

Art. 10 ust. 4 i 7 – zmiany w tym zakresie mają charakter doprecyzowujący i stanowią 

konsekwencję zmian określonych w rozdziale 7 działu III ustawy, regulującym kwestie 

dotyczące wyrobów akcyzowych znajdujących się poza procedurą zawieszenia poboru 

akcyzy. Zmiany te polegają na zastąpieniu w odpowiednim przypadku zwrotu „wyroby 

akcyzowe z zapłaconą akcyzą” zwrotem „wyroby akcyzowe znajdujące się poza 

procedurą zawieszenia poboru akcyzy”. 

Jednocześnie w związku z tym, że wyroby akcyzowe opodatkowane zerową stawką 

akcyzy ze względu na przeznaczenie, które są nabywane wewnątrzwspólnotowo, mogą 

być wysyłane z innego państwa członkowskiego na terytorium kraju na podstawie 

dokumentu handlowego zamiast na podstawie uproszczonego dokumentu 

towarzyszącego (nie wszystkie państwa członkowskie stosują uproszczony dokument 

towarzyszący przy przemieszczaniu wyrobów akcyzowych objętych zerową stawką 

akcyzy) – w art. 10 ust. 4 przewidziano, że obowiązek podatkowy z tytułu nabycia 

wewnątrzwspólnotowego wyrobów akcyzowych znajdujących się poza procedurą 

zawieszenia poboru akcyzy, dokonanego na potrzeby wykonywanej przez podatnika 

działalności gospodarczej na terytorium kraju, powstaje z dniem otrzymania wyrobów 

akcyzowych przez podatnika, nie później jednak niż w 7. dniu, licząc od dnia dokonania 
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wysyłki określonej w uproszczonym dokumencie towarzyszącym lub od dnia 

wystawienia dokumentu handlowego, w przypadku gdy wyroby akcyzowe 

przemieszczane są na podstawie dokumentu handlowego. 

Art. 10 ust. 12 – zgodnie z dodawanym przepisem na żądanie nabywcy podatnik 

podatku akcyzowego wykaże na fakturze lub oświadczeniu załączanym do faktury 

kwotę akcyzy zawartą w cenie wyrobów akcyzowych (lub samochodów osobowych – 

art. 100 ust. 6) wykazanych w tej fakturze. Zasadne jest wprowadzenie w ustawie 

wymienionego przepisu, gdyż znowelizowane przepisy ustawy o podatku od towarów i 

usług nie zawierają odpowiedniej regulacji w tym zakresie, natomiast poszczególne 

przepisy ustawy o podatku akcyzowym w pewnych przypadkach odwołują się do 

dokumentów potwierdzających zapłatę akcyzy, m.in. w przypadku ubiegania się o 

zwrot zapłaconej akcyzy przez podmiot, który dokonał dostawy wewnątrzwspólnotowej 

lub eksportu wyrobu akcyzowego lub samochodu osobowego nabytego od podatnika. 

Mogą zdarzyć się również inne sytuacje, w których celowe będzie zamieszczenie w 

fakturze lub na oświadczeniu informacji o zapłaconej akcyzie m.in. w przypadku 

rozliczeń akcyzy, w szczególności w przypadkach obniżenia kwoty akcyzy o kwotę 

akcyzy zapłaconą w cenie zakupu wyrobów akcyzowych zużytych do wytworzenia 

innych wyrobów akcyzowych. Podatnik podatku akcyzowego może równocześnie z 

wystawieniem faktury złożyć na żądanie nabywcy ww. oświadczenie załączone do 

faktury, ale projektowany przepis nie wyklucza możliwości późniejszego złożenia 

oświadczenia po uprzednim wystawieniu faktury, które następnie może być załączone 

do tej faktury. 

Art. 10 ust. 13 – dodawany przepis określa elementy, jakie powinno zawierać 

oświadczenie dołączone do wystawionej faktury, składane na żądanie nabywcy 

wyrobów akcyzowych (lub samochodów osobowych – art. 100 ust. 6) przez podatnika 

podatku akcyzowego. Przedmiotowe oświadczenie powinno zawierać następujące 

informacje: dane dotyczące składającego oświadczenie (podatnika podatku 

akcyzowego), w tym nazwę oraz adres siedziby lub zamieszkania, a także numer 

identyfikacji podatkowej NIP lub numer identyfikacyjny REGON, określenie kwoty 

akcyzy zawartej w cenie wyrobów akcyzowych wykazanych w fakturze, datę i miejsce 

złożenia oświadczenia oraz czytelny podpis składającego oświadczenie. 
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Art. 11a pkt 4 oraz art. 13 ust. 1 pkt 2a – zmiany w przedmiotowych przepisach 

spowodowane są dodaniem w ustawie regulacji dotyczącej grup producentów suszu 

tytoniowego. W art. 9b ust. 2a ustawy przewidziano regulację, zgodnie z którą sprzedaż 

suszu tytoniowego grupie producentów suszu tytoniowego, jak również nabycie lub 

posiadanie suszu tytoniowego przez tę grupę, nie podlega opodatkowaniu akcyzą. W 

związku z tym w art. 11a pkt 4 ustawy przewidziano, że nie powstanie w takich 

przypadkach obowiązek podatkowy, a w art. 13 ust. 1 pkt 2a ustawy, że w przypadkach 

tych grupa producentów suszu tytoniowego nie będzie podatnikiem akcyzy. 

Art. 14 ust. 4a – przepis wprowadza możliwość dokonania przez podatnika wyboru 

organu podatkowego właściwego w zakresie akcyzy, wówczas gdy ze względu na 

miejsce wykonywania czynności prawnych lub wystąpienia stanów faktycznych 

podlegających opodatkowaniu akcyzą właściwe są dwa lub więcej organy podatkowe, 

przy jednoczesnym zachowaniu obecnie obowiązujących przepisów określających 

szczegółowe sposoby ustalania właściwości. Właściwość miejscowa organu 

podatkowego będzie ustalana na podstawie oświadczenia złożonego przez podatnika. 

Zatem jeżeli czynności podlegające opodatkowaniu akcyzą są wykonywane lub stany 

faktyczne podlegające opodatkowaniu akcyzą występują na obszarze właściwości 

miejscowej dwóch lub więcej organów podatkowych, organem podatkowym 

właściwym miejscowo może być jeden z tych organów, wybrany przez podatnika i 

wskazany w oświadczeniu złożonym przez niego do wybranego organu podatkowego 

oraz organu podatkowego właściwego dla podatnika ze względu na adres jego siedziby 

(jeśli podatnik jest osobą prawną lub jednostką organizacyjną niemającą osobowości 

prawnej) lub adres jego zamieszkania (w przypadku podatnika będącego osobą 

fizyczną). Konieczność złożenia przez podatnika oświadczenia o wyborze organu także 

organowi, który byłby dla niego właściwy w sytuacji, gdyby podatnik nie dokonał 

wyboru innego organu podatkowego, wynika z potrzeby usunięcia wątpliwości w 

zakresie właściwego organu podatkowego.  

Art. 14 ust. 4b – przepis określa, iż w przypadku gdy podatnik złoży oświadczenie o 

wyborze organu podatkowego po rozpoczęciu prowadzonej działalności, organ 

podatkowy wskazany w oświadczeniu będzie organem właściwym miejscowo dla 

podatnika, który dokonał jego wyboru, począwszy od pierwszego dnia drugiego 

miesiąca następującego po miesiącu, w którym zostało złożone to oświadczenie. 
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Przedmiotowy przepis jest niezbędny, aby wskazać termin, od którego oświadczenie 

podatnika o wyborze organu podatkowego będzie wywierało skutek prawny. 

Art. 14 ust. 4c – przepis reguluje sytuację, gdy na obszarze właściwości miejscowej 

organu podatkowego wybranego przez podatnika, zgodnie z art. 14 ust. 4a, we 

wskazanym okresie podatnik nie wykonuje już czynności podlegających 

opodatkowaniu akcyzą lub już nie występują w przypadku tego podatnika na tym 

obszarze stany faktyczne podlegające opodatkowaniu akcyzą. Zgodnie z dodawanym 

przepisem, jeżeli w okresie ostatnich 12 miesięcy, licząc od dnia wykonania na 

obszarze właściwości miejscowej organu podatkowego wybranego przez podatnika 

ostatniej czynności podlegającej opodatkowaniu akcyzą lub wystąpienia na tym 

obszarze ostatniego stanu faktycznego podlegającego opodatkowaniu akcyzą, podatnik 

nie wykonywał na tym obszarze takich czynności lub nie występowały w przypadku 

tego podatnika na tym obszarze takie stany faktyczne, podatnik jest obowiązany w 

terminie 14 dni od upływu tego okresu złożyć oświadczenie o niewykonywaniu na tym 

obszarze takich czynności lub o niewystępowaniu na tym obszarze takich stanów 

faktycznych. Oświadczenie podatnik składa do wybranego organu podatkowego oraz 

organu podatkowego, który byłby dla niego właściwy, gdyby nie dokonał wyboru 

innego organu podatkowego (patrz art. 14 ust. 4 ustawy). 

Art. 14 ust. 4d – dodany przepis reguluje kwestię ustalenia właściwości miejscowej 

organu podatkowego dla podatnika, który stosownie do art. 14 ust. 4c złożył 

oświadczenie o niewykonywaniu na obszarze wybranego organu podatkowego 

czynności prawnych podlegających opodatkowaniu akcyzą lub o niewystępowaniu na 

tym obszarze stanów faktycznych podlegających opodatkowaniu akcyzą. Wówczas 

właściwość miejscową organu podatkowego ustala się na zasadach ogólnych, zgodnie z 

regułą z art. 14 ust. 3 lub ust. 4, albo ponownie na podstawie art. 14 ust. 4a. Zatem w 

takim przypadku o właściwości miejscowej decyduje miejsce wykonania czynności 

prawnych lub wystąpienia stanów faktycznych, a jeżeli czynności te są wykonywane 

lub stany faktyczne występują na obszarze właściwości miejscowej dwóch lub więcej 

organów podatkowych, o właściwości miejscowej decyduje adres miejsca zamieszkania 

lub siedziba podatnika (w zależności od tego, czy podatnik ma status osoby fizycznej, 

czy też osoby prawnej). Podatnik może jednak ponownie złożyć oświadczenie o 

wyborze właściwego organu podatkowego na podstawie art. 14 ust. 4a w sytuacji 
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wskazanej w tym przepisie i wówczas odpowiednie zastosowanie znajdzie art. 14 

ust. 4b. 

Art. 14 ust. 4e – przepis reguluje sytuację, gdy podatnik wybranemu organowi 

podatkowemu w okresie ostatnich 12 miesięcy od dnia złożenia przez podatnika 

oświadczenia o wyborze organu podatkowego lub od dnia złożenia przez niego do tego 

organu po raz ostatni deklaracji podatkowej, informacji lub innego dokumentu, których 

obowiązek złożenia wynika z ustawy, nie złożył takich deklaracji podatkowych, 

informacji lub innych dokumentów, ani nie złożył oświadczenia o niewykonywaniu 

czynności prawnych podlegających opodatkowaniu akcyzą lub niewystąpieniu stanów 

faktycznych podlegających opodatkowaniu akcyzą. W takim przypadku wybrany organ 

podatkowy wzywa tego podatnika do złożenia w terminie 14 dni od dnia otrzymania 

wezwania informacji o wykonanych w tym okresie czynnościach podlegających 

opodatkowaniu akcyzą lub o wystąpieniu w tym okresie stanów faktycznych 

podlegających opodatkowaniu akcyzą na obszarze właściwości miejscowej tego organu 

podatkowego, albo złożenia oświadczenia o niewykonywaniu w tym okresie czynności 

podlegających opodatkowaniu akcyzą lub o niewystępowaniu w tym okresie stanów 

faktycznych podlegających opodatkowaniu akcyzą na obszarze właściwości miejscowej 

tego organu podatkowego. Projektowany przepis umożliwi organowi podatkowemu 

podjęcie działania w celu uzyskania od podatnika informacji niezbędnych do ustalenia, 

czy występuje konieczność ponownego ustalenia właściwości miejscowej organu 

podatkowego. 

Art. 14 ust. 4f – projektowany przepis jest konsekwencją regulacji wynikającej z art. 14 

ust. 4e. Jeżeli podatnik w sytuacji opisanej w art. 14 ust. 4e nie złożył wybranemu 

organowi podatkowemu wymaganej tym przepisem informacji albo oświadczenia, albo 

złożył oświadczenie o niewykonywaniu we wskazanym okresie czynności 

podlegających opodatkowaniu akcyzą lub o niewystępowaniu we wskazanym okresie 

stanów faktycznych podlegających opodatkowaniu akcyzą na obszarze właściwości 

miejscowej wybranego organu podatkowego, właściwość miejscową dla tego podatnika 

ustala się ponownie zgodnie z regułami wynikającymi z art. 14 ust. 3 lub ust. 4, 

począwszy od pierwszego dnia drugiego miesiąca następującego po miesiącu, w którym 

upłynął termin do złożenia ww. informacji albo tego oświadczenia, albo w którym 

złożono to oświadczenie. Jednakże i w tym przypadku podatnik może ponownie złożyć 
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oświadczenie o wyborze organu podatkowego, jeżeli zachodzą warunki określone w 

art. 14 ust. 4a. Wówczas odpowiednie zastosowanie znajdzie art. 14 ust. 4b. 

Art. 14 ust. 5c – przepis wprowadza możliwość odnotowania zwolnienia 

zabezpieczenia generalnego z obciążenia zobowiązaniem podatkowym lub opłatą 

paliwową, które zostały już zapłacone przez podatnika, przez każdego naczelnika 

urzędu celnego w kraju, który uzyska potwierdzenie dokonania tej zapłaty. Zgodnie z 

art. 14 ust. 5b ustawy o podatku akcyzowym organem właściwym do odnotowania 

zwolnienia zabezpieczenia generalnego z obciążenia jest naczelnik urzędu celnego, 

któremu podatnik składa deklarację podatkową (naczelnik tego urzędu celnego posiada 

wiarygodne dane potwierdzające dokonanie tej zapłaty pochodzące z jego macierzystej 

izby celnej). W przypadku gdy np. podatnik prowadzi składy podatkowe w wielu 

miejscach na terytorium kraju, sytuacja ta powoduje często konieczność kontaktowania 

się w sprawie odnotowania zwolnienia z odległym od składu podatkowego urzędem 

celnym właściwym dla siedziby podmiotu prowadzącego ten skład. W związku z 

powyższym, w celu ograniczenia trudności z uzyskaniem odnotowania zwolnienia 

zabezpieczenia generalnego z obciążenia zobowiązaniem podatkowym, które wygasło, 

lub opłaty paliwowej, której obowiązek zapłaty wygasł, na skutek ich zapłaty, dodano 

przepis, na podstawie którego zwolnienie będzie mógł odnotować również naczelnik 

urzędu celnego inny niż określony w ust. 5b, jeżeli będzie posiadał wiarygodną 

informację, że to zobowiązanie podatkowe lub opłata paliwowa zostały faktycznie 

zapłacone, uzyskaną we własnym zakresie lub gdy podatnik przedstawi właściwe 

dokumenty potwierdzające dokonanie tej zapłaty. W początkowym okresie organ 

podatkowy będzie mógł potwierdzić dokonanie zapłaty zobowiązania podatkowego na 

podstawie dokumentów przedstawionych przez podatnika, natomiast w sytuacji gdy w 

wyniku wdrożenia właściwych systemów teleinformatycznych będzie można 

potwierdzić z ich wykorzystaniem zapłatę przez podmiot zobowiązania podatkowego 

lub opłaty paliwowej, którymi jest obciążone zabezpieczenie generalne, w każdym 

urzędzie celnym, zwolnienie tego zabezpieczenia z obciążenia będzie można na tej 

podstawie dokonać w dowolnym urzędzie celnym w kraju. 

Art. 14 ust. 13 – przepis zobowiązuje ministra właściwego do spraw finansów 

publicznych do określenia w drodze rozporządzenia dokumentów potwierdzających 

dokonanie zapłaty zobowiązania podatkowego lub opłaty paliwowej, na podstawie 

których naczelnik urzędu celnego, inny niż określony w art. 14 ust. 5b, będzie mógł 
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odnotować zwolnienie zabezpieczenia generalnego z obciążenia. Odnotowanie 

zwolnienia zabezpieczenia generalnego z obciążenia zobowiązaniem podatkowym lub 

opłatą paliwową, w sytuacji gdy zobowiązanie podatkowe lub obowiązek zapłaty opłaty 

paliwowej wygasną na skutek ich zapłaty, przez naczelnika innego niż naczelnik, 

któremu podatnik składa deklarację podatkową, będzie możliwe m.in. na podstawie 

dokumentów przedstawionych przez podatnika, jeżeli na ich podstawie naczelnik 

będzie miał możliwość uzyskania potwierdzenia operacji bankowej, w wyniku której 

właściwa kwota zobowiązania podatkowego lub opłaty paliwowej zostanie przelana na 

właściwy rachunek bankowy dochodów budżetowych właściwej izby celnej. W celu 

zapewnienia jednolitości postępowania w tym zakresie i wyeliminowania ryzyka 

uznaniowości organów podatkowych dokumenty te określi w drodze rozporządzenia 

Minister Finansów. 

Art. 16 ust. 3 – przepis ten rozszerza się o zapis określający zakres danych, które 

powinny być zamieszczane w potwierdzeniu przyjęcia zgłoszenia rejestracyjnego 

wydawanym przez właściwego naczelnika urzędu celnego. Obecnie potwierdzenie 

przyjęcia zgłoszenia rejestracyjnego zawiera jedynie informację dotyczącą 

zarejestrowania danego podatnika akcyzy, bez wskazania, w zakresie jakich wyrobów 

akcyzowych dany podatnik prowadzi działalność oraz jakiego rodzaju jest to 

działalność. Informacje w tym zakresie są natomiast niezbędne do stosowania zwolnień 

od akcyzy wyrobów akcyzowych ze względu na ich przeznaczenie w przypadkach, o 

których mowa w art. 32 ust. 3 pkt 1, 3 i 5 ustawy. 

Art. 16 ust. 3a–4a oraz art. 16a – w związku z propozycją wprowadzenia obowiązku 

rejestracji PPT w miejsce obecnego obowiązku powiadamiania o rozpoczęciu 

działalności (vide uzasadnienie do dodawanego w dziale II rozdziału 3a) należy zmienić 

regulacje zawarte w art. 16 i art. 16a ustawy, które dotyczą obowiązku powiadamiania o 

zamiarze rozpoczęcia prowadzenia działalności m.in. jako PPT poprzez wykreślenie 

postanowień tych przepisów, które dotyczą PPT. 

Jednocześnie w art. 16 ust. 3c, zgodnie z którym 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 m.in. takie dane 
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jak imię i nazwisko lub nazwę oraz adres zamieszkania tych podmiotów, dokonano 

zmiany poprzez doprecyzowanie, że adres zamieszkania należy wskazać tylko 

wówczas, gdy jest on taki sam, jak miejsce wykonywania działalności gospodarczej. 

Zmiana ta została wprowadzona w związku z unormowaniami zawartymi w ustawie z 

dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2014 r. poz. 1182, z 

późn. zm.) oraz uwagą zgłoszoną do projektu ustawy przez Generalnego Inspektora 

Ochrony Danych Osobowych, że adres zamieszkania osoby fizycznej prowadzącej 

działalność gospodarczą może być uznany za informację (daną) identyfikującą tę osobę 

w obrocie i w konsekwencji może być upubliczniany tylko wtedy, gdy jest tożsamy z 

miejscem prowadzenia przez tę osobę działalności. 

Analogicznie w przypadku wpisu do rejestru pośredniczących podmiotów tytoniowych 

(art. 20a ust. 8), wpis ten będzie zawierał określone dane dotyczące pośredniczącego 

podmiotu tytoniowego i prowadzonej przez ten podmiot działalności, z wyłączeniem 

adresu zamieszkania, który nie jest miejscem prowadzenia działalności gospodarczej 

przez pośredniczący podmiot tytoniowy. 

Art. 16 ust. 5–6 i 8 – zmiana polega na uchyleniu przepisów ustawy, które przewidują: 

– brak obowiązku składania zgłoszenia rejestracyjnego przez podmioty prowadzące 

działalność gospodarczą w zakresie wyrobów akcyzowych opodatkowanych zerową 

stawką akcyzy (art. 16 ust. 5), 

– obowiązek złożenia zgłoszenia rejestracyjnego w przypadku zmiany zerowej stawki 

akcyzy na inną stawkę akcyzy, w terminie 14 dni od dnia zmiany stawki (art. 16 

ust. 6), 

– obowiązek powiadamiania właściwego naczelnika urzędu celnego przez podmioty, 

które zamierzają prowadzić działalność gospodarczą w zakresie wyrobów 

akcyzowych opodatkowanych zerową stawką akcyzy o zamiarze rozpoczęcia tej 

działalności w celu ustalenia dopuszczalnych norm zużycia tych wyrobów (art. 16 

ust. 8). 

Obecnie zgodnie z ustawą podmioty prowadzące działalność gospodarczą w zakresie 

wyrobów akcyzowych objętych wyłącznie zerową stawką akcyzy nie są obowiązane, 

przed dniem wykonania pierwszej czynności podlegającej opodatkowaniu akcyzą, do 

złożenia zgłoszenia rejestracyjnego właściwemu naczelnikowi urzędu celnego. Ustawa 

nakłada jednak na podmioty prowadzące działalność gospodarczą w zakresie wyrobów 
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energetycznych objętych zerową stawką akcyzy obowiązek powiadomienia właściwego 

naczelnika urzędu celnego o zamiarze prowadzenia działalności gospodarczej w 

zakresie tych wyrobów w celu ustalenia dopuszczalnych norm zużycia. Jednocześnie 

ustawa nakłada na podmioty prowadzące działalność gospodarczą w zakresie wyrobów 

akcyzowych objętych wyłącznie zerową stawką akcyzy obowiązek uzyskania zezwoleń 

akcyzowych w określonych okolicznościach, co wiąże się jednak z koniecznością 

złożenia zgłoszenia rejestracyjnego.  

W związku z powyższym oraz zaproponowanymi regulacjami w zakresie obrotu 

wyrobami energetycznymi opodatkowanymi zerową stawką akcyzy proponuje się 

uchylenie przepisów ustawy przewidujących brak obowiązku składania zgłoszenia 

rejestracyjnego przez podmioty prowadzące działalność gospodarczą w zakresie 

wyrobów akcyzowych opodatkowanych zerową stawką akcyzy, co spowoduje, że 

podmioty prowadzące działalność gospodarczą w zakresie wyrobów akcyzowych 

objętych wyłącznie zerową stawką akcyzy będą każdorazowo (niezależnie od tego, czy 

ubiegają się o wydanie zezwolenia, czy nie) obowiązane przed dniem wykonania 

pierwszej czynności podlegającej opodatkowaniu akcyzą, do złożenia zgłoszenia 

rejestracyjnego właściwemu naczelnikowi urzędu celnego. Obowiązek złożenia 

zgłoszenia rejestracyjnego będzie dotyczył podmiotów prowadzących działalność 

gospodarczą w zakresie wszystkich wyrobów akcyzowych objętych zerową stawką 

akcyzy, zarówno wymienionych, jak i niewymienionych w załączniku nr 2 do ustawy, 

czyli również tych, które są wymienione tylko w załączniku nr 1 do ustawy. 

W związku z tym, że podmioty prowadzące działalność gospodarczą w zakresie 

wyrobów energetycznych objętych zerową stawką akcyzy będą składały zgłoszenie 

rejestracyjne, proponuje się rezygnację z obowiązku składania przez te podmioty 

powiadomienia w celu ustalenia dopuszczalnych norm zużycia, o którym mowa 

powyżej. 

Jednocześnie należy uchylić przepis przewidujący obowiązek złożenia zgłoszenia 

rejestracyjnego w takim przypadku, gdy podmiot prowadził działalność gospodarczą 

wyłącznie w zakresie wyrobów akcyzowych objętych zerową stawką, a następnie 

rozpoczął działalność również w zakresie wyrobów akcyzowych objętych stawką 

akcyzy inną niż stawka zerowa. 
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Art. 16 ust. 7 – zmiana ma charakter wyłącznie dostosowujący (wprowadza zmianę 

odwołania do przepisu) i stanowi konsekwencję uchylenia przepisów art. 16 ust. 5 i 6 

ustawy. 

Art. 18 ust. 2a – dodany w art. 18 przepis ust. 2a określa zakres danych, które powinny 

być zamieszczane w zaświadczeniu, wydawanym przez właściwego naczelnika urzędu 

celnego, potwierdzającym, że dany podmiot jest zarejestrowanym podmiotem. Obecnie 

zaświadczenie potwierdzające zarejestrowanie, o którym mowa w art. 18 ust. 2 ustawy, 

zawiera jedynie informację dotyczącą zarejestrowania danego podatnika akcyzy, bez 

wskazania, w zakresie jakich wyrobów akcyzowych dany podatnik prowadzi 

działalność oraz jakiego rodzaju jest to działalność. Informacje w tym zakresie są 

natomiast niezbędne do stosowania zwolnień od akcyzy wyrobów akcyzowych ze 

względu na ich przeznaczenie w przypadkach, o których mowa w art. 32 ust. 3 pkt 1, 3 

i 5 ustawy. 

Art. 19 ust. 6 – przepis ten przewiduje odpowiednie stosowanie regulacji określonych 

w art. 19 ust. 1, 3 i 4 ustawy, dotyczących zaprzestania prowadzenia działalności w 

przypadku zmiany stawki akcyzy na zerową stawkę akcyzy. W projekcie przewidziano 

zmianę art. 16 poprzez wprowadzenie obowiązku złożenia zgłoszenia rejestracyjnego w 

przypadku wyrobów akcyzowych opodatkowanych zerową stawką akcyzy ze względu 

na przeznaczenie. W związku z tym należy uchylić regulację zawartą w art. 19 ust. 6 

ustawy. 

Dział II rozdział 3a „Rejestracja pośredniczących podmiotów tytoniowych” 

W wyniku kontroli przeprowadzonych w 2013 r. i w 2014 r. przez Służbę Celną w 

zakresie działalności prowadzonej przez PPT w kontekście obowiązujących od dnia 

1 stycznia 2013 r. przepisów ustawy dotyczących opodatkowania akcyzą suszu 

tytoniowego ujawniono szereg nieprawidłowości mogących skutkować uszczupleniem 

wpływów z akcyzy do budżetu państwa, w tym m.in.: 

– fikcyjną sprzedaż suszu tytoniowego w ramach dostaw wewnątrzwspólnotowych do 

innych państw członkowskich UE, 

– przemieszczanie suszu tytoniowego na podstawie samych tylko dokumentów 

przewozowych lub fikcyjnych faktur, anulowanych następnie po dostarczeniu suszu 

tytoniowego do nieuprawnionego odbiorcy, 
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– sprzedaż suszu tytoniowego bez znaków akcyzy podmiotom innym niż PPT bądź 

podmiot prowadzący skład podatkowy, 

– funkcjonowanie PPT jako tzw. słupów, które nie prowadzą działalności pomimo 

dokonanego powiadomienia właściwego naczelnika urzędu celnego, 

– prowadzenie przez PPT punktów sprzedaży detalicznej oferujących możliwość 

produkcji papierosów („dzierżawa maszyny”) z zakupionego suszu tytoniowego 

nieoznaczonego znakami akcyzy, sprzedawanego jako „liście tytoniu 

wysokowilgotne”, 

– realizowanie transakcji pomiędzy wieloma PPT (tzw. transakcje łańcuchowe), z 

których ostatni PPT zobowiązany do zapłaty podatku jest niewypłacalny, 

– fikcyjne niszczenie suszu tytoniowego, który faktycznie może być nielegalnie 

wprowadzany do obrotu. 

Mając na uwadze ujawnione dotychczas nieprawidłowości w zakresie działalności PPT, 

oszacowano uszczuplenia wpływów do budżetu państwa na około 337 mln zł.  

Z uwagi na skalę nieprawidłowości, które zostały stwierdzone w zakresie działalności 

prowadzonej przez PPT, proponuje się wprowadzenie zmian w zakresie prowadzenia 

działalności przez te podmioty. Z uwagi na fakt, że nie stwierdzono podobnej skali 

nieprawidłowości w przypadku pośredniczących podmiotów węglowych i 

pośredniczących podmiotów gazowych, w przypadku tych podmiotów nie 

zaproponowano wprowadzenia analogicznych zmian, zachowując obecny system 

powiadamiania o prowadzeniu działalności. 

Art. 20a – proponuje się wprowadzenie obowiązku rejestracji PPT w miejsce obecnego 

obowiązku powiadamiania o rozpoczęciu działalności. Aktualny rejestr PPT 

publikowany będzie centralnie przez Ministra Finansów albo upoważniony przez niego 

organ. Podobne rozwiązanie stosowane jest obecnie. Na podstawie zarządzenia 

wydanego przez Ministra Finansów dyrektor Izby Celnej w Katowicach został 

upoważniony do publikowania listy PPT w BIP Ministerstwa Finansów. Do rejestru 

PPT będzie mógł zostać wpisany tylko podmiot, który spełni określone warunki. W 

związku z tym w sprawie wpisu do rejestru PPT przeprowadzone będzie musiało być 

postępowanie wszczynane na wniosek, a sam wpis będzie następował w drodze decyzji 

administracyjnej. Podobnie zmiana wpisu do rejestru oraz wykreślenie PPT z rejestru 

będzie następowało na podstawie decyzji właściwego naczelnika urzędu celnego. W 
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celu zapewnienia niezwłocznej aktualizacji rejestru przewidziano, że decyzje: o wpisie 

do rejestru, o zmianie wpisu do rejestru oraz o wykreśleniu z rejestru są natychmiast 

wykonalne. Jednocześnie na naczelnika urzędu celnego nałożono obowiązek 

niezwłocznego przekazania informacji o wydaniu decyzji w powyższym zakresie 

ministrowi właściwemu do spraw finansów publicznych albo organowi 

upoważnionemu. Powyższe jest związane z faktem, że na podstawie informacji 

zawartych w rejestrze (podobnie jak dotychczas na podstawie informacji zawartych na 

liście PPT) kontrahenci PPT oceniają, czy transakcje z ich udziałem podlegają 

opodatkowaniu akcyzą. Z tych samych względów przewidziano, że rejestr PPT zawierał 

będzie zarówno informacje na temat PPT, jak również informacje na temat prowadzonej 

przez te podmioty działalności.  

Art. 20b – przepis przewiduje, co powinien zawierać wpis do rejestru PPT. Zgodnie z 

tym przepisem we wniosku o wpis do rejestru PPT trzeba będzie wskazać dane 

dotyczące podmiotu oraz prowadzonej przez ten podmiot działalności gospodarczej, a 

także informację o rodzaju działalności gospodarczej w zakresie suszu tytoniowego, a 

także proponowane zabezpieczenie akcyzowe. W celu zapewnienia dostatecznych 

informacji o przedsiębiorcach zagranicznych posiadających status PPT, w przypadku 

przedsiębiorcy zagranicznego, który posiada oddział z siedzibą na terytorium kraju, 

utworzony zgodnie z warunkami i zasadami określonymi w ustawie z dnia 2 lipca 

2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej, wpis do rejestru PPT będzie zawierał 

również dane dotyczące oddziału oraz osób upoważnionych do reprezentowania 

oddziału przedsiębiorcy zagranicznego, a w przypadku przedsiębiorcy zagranicznego 

nieposiadającego oddziału na terytorium kraju – dane dotyczące podmiotu 

reprezentującego przedsiębiorcę zagranicznego.  

Art. 20c – w związku z faktem, że wyniki kontroli PPT prowadzących działalność 

jedynie na zasadach dotychczasowych, tzn. na podstawie złożonego powiadomienia, 

wykazały szereg opisanych powyżej nieprawidłowości, mając na względzie również 

skalę tych nieprawidłowości, należy określić warunki, które podmiot powinien spełnić, 

żeby uzyskać status PPT. Proponuje się, aby warunkiem wpisania podmiotu do rejestru 

PPT były: 

1) niekaralność osób, które kierują działalnością podmiotu lub osób upoważnionych do 

reprezentowania oddziału przedsiębiorcy zagranicznego z siedzibą na terytorium 

kraju, za przestępstwo przeciwko wiarygodności dokumentów, przeciwko mieniu, 
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przeciwko obrotowi gospodarczemu, przeciwko obrotowi pieniędzmi i papierami 

wartościowymi lub przestępstwo skarbowe; 

2) nieposiadanie przez podmiot lub oddział przedsiębiorcy zagranicznego zaległości z 

tytułu cła i podatków stanowiących dochód budżetu państwa, składek na 

ubezpieczenia społeczne i zdrowotne oraz nieprowadzenie wobec podmiotu lub 

oddziału postępowania egzekucyjnego, likwidacyjnego lub upadłościowego, z 

wyjątkiem postępowania upadłościowego z możliwością zawarcia układu;  

3) brak cofnięcia podmiotowi, w okresie ostatnich 3 lat, licząc od dnia złożenia 

wniosku o wpis do rejestru PPT, ze względu na naruszenie przepisów prawa, 

żadnego z udzielonych mu zezwoleń akcyzowych, jak również koncesji lub 

zezwolenia na prowadzenie działalności gospodarczej ani niewydanie decyzji o 

zakazie wykonywania przez podmiot działalności regulowanej w zakresie wyrobów 

akcyzowych; 

4) złożenie zabezpieczenia akcyzowego. 

Tak określone warunki uzyskania statusu PPT, w szczególności obowiązek złożenia 

zabezpieczenia akcyzowego, powinny zapewnić znaczące ograniczenie 

nieprawidłowości w działalności prowadzonej przez PPT. Wprowadzenie obowiązku 

złożenia zabezpieczenia akcyzowego powinno zwłaszcza wyeliminować 

funkcjonowanie PPT jako tzw. słupów. W wyniku zmian przepisów dotyczących 

zabezpieczeń akcyzowych pośredniczący podmiot tytoniowy, a w przypadku 

przedsiębiorcy zagranicznego nieposiadającego oddziału na terytorium kraju – podmiot 

reprezentujący – będzie co do zasady obowiązany do złożenia zabezpieczenia 

akcyzowego 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 (vide uzasadnienie do art. 65 ust. 3b, 6–7, 7a pkt 3 oraz 9a i 9b ustawy). 

W celu umożliwienia zweryfikowania przez organ podatkowy spełnienia przez podmiot 

wymaganych warunków, należy wprowadzić obowiązek załączenia do wniosku o wpis 

do rejestru dokumentów potwierdzających ich spełnienie. 
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Art. 20d – w przedmiotowym przepisie określono elementy, które powinna zawierać 

decyzja o dokonaniu wpisu do rejestru PPT. W decyzji tej organ podatkowy zamieści 

informacje na temat: 

– PPT i prowadzonej przez niego działalności wskazane we wniosku o rejestrację, w 

szczególności informacje dotyczące miejsca i adresu prowadzenia działalności w 

zakresie suszu tytoniowego na terytorium kraju. Ma to na celu zapewnienie 

skutecznej kontroli prowadzenia działalności przez PPT na terytorium kraju. 

Jednocześnie prowadzenie przez PPT działalności w zakresie suszu tytoniowego w 

innym miejscu niż wskazane w decyzji o wpisie do rejestru PPT będzie stanowiło 

przesłankę wykreślenia tego podmiotu z rejestru (vide uzasadnienie do art. 20h), 

– rodzaju i terminu obowiązywania zabezpieczenia akcyzowego złożonego przez PPT, 

podobnie jak w przypadku zezwoleń na wykonywanie działalności w zakresie 

podatku akcyzowego. 

W celu zagwarantowania aktualności i kompletności danych zawartych w rejestrze PPT 

w art. 20d określono również obowiązki PPT w zakresie powiadamiania o planowanych 

i innych niż planowane zmianach danych zawartych we wniosku o rejestrację. 

Jednocześnie w przepisie tym określono tryb postępowania z przedmiotowymi 

powiadomieniami. W przepisie tym przewidziano również sukcesję następców 

prawnych PPT przewidzianą w przepisach Ordynacji podatkowej, analogicznie do 

przewidzianej w ustawie w przypadku zezwoleń na wykonywanie działalności w 

zakresie podatku akcyzowego. 

Art. 20e – w przedmiotowym przepisie zawarto regulację, zgodnie z którą do rejestru 

PPT może zostać wpisany zarówno podmiot krajowy, jak i przedsiębiorca zagraniczny. 

Jednocześnie w związku ze stwierdzonymi znacznymi trudnościami w zakresie 

możliwości skontrolowania przedsiębiorców zagranicznych, którzy obecnie mają status 

pośredniczących podmiotów tytoniowych (zostali wpisani na listę PPT) i nie posiadają 

do celów podatku akcyzowego krajowych podmiotów reprezentujących, przewidziano, 

że przedsiębiorca zagraniczny nieposiadający oddziału z siedzibą na terytorium kraju 

będzie obowiązany do wyznaczenia, do celów podatku akcyzowego, krajowego 

podmiotu reprezentującego. Wyznaczenie przez zagranicznego PPT krajowego 

podmiotu reprezentującego jest niezbędne do zapewnienia efektywności kontroli 

działalności prowadzonej na terytorium kraju przez przedsiębiorców zagranicznych 

nieposiadających oddziału na terytorium kraju, w szczególności wyznaczenie 
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krajowego podmiotu reprezentującego przedsiębiorcę zagranicznego umożliwi organom 

właściwym w zakresie kontroli skuteczne doręczenie upoważnienia do kontroli. 

Art. 20f – w przedmiotowym przepisie określono zasady działania podmiotu 

reprezentującego przedsiębiorcę zagranicznego, w tym warunki, które podmiot krajowy 

powinien spełnić, żeby zostać wyznaczony jako podmiot reprezentujący przedsiębiorcę 

zagranicznego, oraz zasady dotyczące rejestracji tego podmiotu jako podatnika akcyzy. 

Zasady działania podmiotu reprezentującego przedsiębiorcę zagranicznego zostały 

określone podobnie jak w przypadku obowiązujących zasad działania podmiotu 

reprezentującego w przypadku energii elektrycznej i wyrobów gazowych (art. 13 ust. 5 

oraz art. 17 ustawy). Mianowicie jako podmiot reprezentujący przedsiębiorcę 

zagranicznego będzie mógł zostać wyznaczony podmiot krajowy nieposiadający 

zaległości z tytułu cła, podatków oraz składek, niebędący w trakcie postępowania 

egzekucyjnego, likwidacyjnego lub upadłościowego, którego działalnością kierują 

osoby niekarane za przestępstwo przeciwko wiarygodności dokumentów, przeciwko 

mieniu, przeciwko obrotowi gospodarczemu, przeciwko obrotowi pieniędzmi i 

papierami wartościowymi lub przestępstwo skarbowe. Dodatkowo warunkiem 

wyznaczenia podmiotu będzie złożenie przez ten podmiot zgłoszenia rejestracyjnego, na 

podstawie art. 16 ustawy. Podmiot reprezentujący przedsiębiorcę zagranicznego będzie 

podatnikiem akcyzy w przypadku powstania zobowiązania podatkowego w akcyzie od 

suszu tytoniowego, co umożliwi skuteczne egzekwowanie należności z tytułu akcyzy. 

Art. 20g – w przedmiotowym przepisie określono przesłanki odmowy dokonania wpisu 

do rejestru PPT. Proponuje się, aby odmowa dokonania wpisu do rejestru PPT 

następowała w przypadku negatywnego wyniku weryfikacji danych zawartych we 

wniosku lub niespełnienia przez podmiot warunków do dokonania wpisu do rejestru. 

Art. 20h – proponuje się określenie przesłanek wykreślenia PPT z rejestru. Wykreślenie 

to będzie następowało w przypadku prowadzenia przez PPT działalności niezgodnie z 

przepisami prawa podatkowego lub decyzją o wpisie do rejestru, jak również w 

przypadku naruszenia warunków, których spełnienie jest wymagane do dokonania 

wpisu do rejestru PPT m.in. poprzez nieprowadzenie ewidencji suszu tytoniowego lub 

prowadzenie tej ewidencji w sposób nierzetelny oraz brak odnotowywania obciążenia 

zabezpieczenia generalnego kwotą powstałego lub mogącego powstać zobowiązania 

podatkowego lub dokonywanie tego odnotowywania nierzetelnie. Wskazanie ww. 
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konkretnych przesłanek wykreślenia PPT z rejestru (przesłanki takie nie zostały wprost 

wskazane w przypadku cofania zezwoleń akcyzowych) wynika z faktu, że regulacje 

dotyczące PPT, w tym rejestracji PPT, są regulacjami szczególnymi w stosunku do 

regulacji dotyczących innych podatników akcyzy i uzasadnionymi z uwagi na skalę 

nieprawidłowości w działalności prowadzonej przez te podmioty.  

Podobnie jak w dotychczasowych regulacjach dotyczących PPT, w przepisie tym 

przewidziano, że ponowne uzyskanie statusu PPT przez wykreślony podmiot jest 

możliwe po upływie trzech lat od doręczenia decyzji o wykreśleniu z rejestru. 

Art. 20i – w celu usprawnienia postępowania w sprawie dokonania wpisu do rejestru 

PPT, w przedmiotowym przepisie przewidziano upoważnienie dla ministra właściwego 

do spraw finansów publicznych do określenia w drodze rozporządzenia wzorów: 

wniosku o dokonanie wpisu do rejestru PPT, wniosku o zmianę wpisu do rejestru oraz 

dokumentów, które należy dołączyć do tych wniosków. Wykonując to upoważnienie, 

minister właściwy do spraw finansów publicznych uwzględni potrzebę uzyskania 

dostatecznych informacji o podmiotach i potrzebę prawidłowego działania PPT. 

Art. 21 ust. 4 – zmiana polega na uchyleniu przepisu, który przewiduje obowiązek 

przekazywania kopii deklaracji akcyzowej do naczelnika urzędu celnego właściwego 

dla składu podatkowego, z którego wyroby akcyzowe zostały wyprowadzone przez 

podmiot dokonujący wyprowadzenia wyrobów z usługowego składu podatkowego na 

podstawie zezwolenia wyprowadzenia wyrobów akcyzowych z cudzego składu 

podatkowego (art. 21 ust. 6). Informacja o złożonych przez podatników deklaracjach 

dla podatku akcyzowego i o zapłacie tego podatku znajduje się w Systemie ZEFIR, a 

zatem dodatkowe informowanie naczelnika urzędu celnego jest zbędne. 

Art. 21 ust. 6 – uchylenie przepisu oznacza zniesienie obowiązku składania przez 

podmioty prowadzące składy podatkowe informacji o wyrobach akcyzowych w 

składzie podatkowym, przekazywanej co miesiąc właściwemu naczelnikowi urzędu 

celnego. Dane dotyczące wyrobów akcyzowych znajdujących się w składzie 

podatkowym są bowiem również ujmowane w ewidencjach wyrobów akcyzowych 

prowadzonych przez podmioty prowadzące składy podatkowe. Dodatkowo przewiduje 

się obowiązek przekazywania raportów z zamknięcia i podsumowania tych ewidencji.  

Art. 24 ust. 1 pkt 2 – zmiana przedmiotowego przepisu jest konsekwencją 

umożliwienia podatnikowi skorygowania nadpłaconej akcyzy za sprzedaż energii 
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elektrycznej nabywcy końcowemu za dany okres rozliczeniowy w następnym okresie. 

W przypadku wystawienia przez podatnika faktury korygującej „in minus”, ze względu 

na fakt, że takie faktury nie zawierają terminu płatności, podatnik z tytułu sprzedaży 

energii elektrycznej nabywcy końcowemu będzie mógł rozliczyć tę fakturę w deklaracji 

podatkowej złożonej w terminie do 25. dnia miesiąca następującego po miesiącu, w 

którym taką fakturę korygującą „in minus” wystawiono. 

Art. 24b ust. 1 pkt 2 – zmiana przedmiotowego przepisu jest konsekwencją 

umożliwienia podatnikowi skorygowania nadpłaconej akcyzy za sprzedaż wyrobów 

gazowych finalnemu nabywcy gazowemu za dany okres rozliczeniowy w następnym 

okresie. W przypadku wystawienia przez podatnika faktury korygującej „in minus”, ze 

względu na fakt, że takie faktury nie zawierają terminu płatności, podatnik z tytułu 

sprzedaży wyrobów gazowych finalnemu nabywcy gazowemu będzie mógł rozliczyć tę 

fakturę w deklaracji podatkowej złożonej w terminie do 25. dnia miesiąca 

następującego po miesiącu, w którym taką fakturę korygującą „in minus” wystawiono. 

Art. 26 ust. 1 – zmiana polega na usunięciu delegacji umożliwiającej Ministrowi 

Finansów określenie wzoru informacji o wyrobach akcyzowych w składzie 

podatkowym i stanowi konsekwencję uchylenia przepisu art. 21 ust. 6, tj. rezygnacji z 

obowiązku składania przez podmioty prowadzące składy podatkowe informacji o 

wyrobach akcyzowych w składzie podatkowym. 

Art. 27 ust. 1 i ust. 3a – wprowadzane zmiany są związane z wyłączeniem obowiązku 

zamieszczania w zgłoszeniu uproszczonym informacji o kwocie należnej akcyzy lub 

kwocie akcyzy, która byłaby należna, gdyby wyroby akcyzowe nie zostały objęte 

procedurą zawieszenia poboru akcyzy – w sytuacji gdy importowane wyroby 

energetyczne bezpośrednio po dopuszczeniu do obrotu są obejmowane procedurą 

zawieszenia poboru akcyzy i są przemieszczane z zastosowaniem tej procedury z 

miejsca importu do składu podatkowego na terytorium kraju przy użyciu rurociągu, 

który łączy miejsce importu ze składem podatkowym.  

Obecnie, zgodnie z ustawą, w przypadku stosowania procedur uproszczonych, o 

których mowa w art. 76 ust. 1 WKC, podatnik jest obowiązany do obliczenia i 

wykazania kwoty akcyzy, z uwzględnieniem obowiązujących stawek akcyzy w: 

a) zgłoszeniu niekompletnym lub 

b) zgłoszeniu uproszczonym lub 
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c) wpisie do ewidencji 

– oraz w zgłoszeniu uzupełniającym, w rozumieniu przepisów prawa celnego. 

W przypadku objęcia importowanych wyrobów akcyzowych procedurą zawieszenia 

poboru akcyzy podatnik jest obowiązany zamieścić w dokumentach, o których mowa 

powyżej, informację o kwocie akcyzy, która byłaby należna, gdyby wyroby akcyzowe 

nie zostały objęte procedurą zawieszenia poboru akcyzy. To oznacza obowiązek 

określenia w przedmiotowych dokumentach również ilości wyrobów akcyzowych (do 

obliczenia i wykazania w zgłoszeniu celnym kwoty akcyzy niezbędne jest określenie 

ilości wyrobu akcyzowego). 

W przypadku gdy importowane wyroby energetyczne bezpośrednio po dopuszczeniu do 

obrotu są przemieszczane z zastosowaniem procedury zawieszenia poboru akcyzy z 

miejsca importu do składu podatkowego na terytorium kraju przy użyciu rurociągu, 

który łączy miejsce importu ze składem podatkowym – zapewniony jest dozór i 

kontrola nad przemieszczanymi wyrobami. W związku z tym, mając na względzie 

ułatwienie obrotu wyrobami energetycznymi w takim przypadku, w dodanym art. 27 

ust. 3a pkt 1 proponuje się wyłączenie obowiązku zamieszczania w zgłoszeniu 

uproszczonym informacji o kwocie akcyzy, która byłaby należna, gdyby wyroby 

akcyzowe nie zostały objęte procedurą zawieszenia poboru akcyzy. Powyższe oznacza, 

że w przedmiotowych dokumentach określona zostanie jedynie prowizoryczna ilość 

wyrobów akcyzowych. Jednocześnie z powyższym wyłączeniem proponuje się 

wprowadzenie w art. 27 ust. 3a pkt 2 regulacji, zgodnie z którą zgłoszenie uzupełniające 

zawierające informację o kwocie akcyzy, która byłaby należna, gdyby wyroby 

akcyzowe nie zostały objęte procedurą zawieszenia poboru akcyzy, powinno zostać 

przesłane nie później niż w momencie przesłania do Systemu projektu e-AD. Takie 

rozwiązanie jest konieczne w celu zapewnienia, aby dane wynikające z projektu e-AD i 

zgłoszenia celnego (w tym przypadku zgłoszenia uzupełniającego) nie były rozbieżne.  

W przypadku przemieszczania wyrobów energetycznych przy użyciu rurociągu projekt 

e-AD będzie przesyłany do Systemu niezwłocznie po zakończeniu tłoczenia tych 

wyrobów – wprowadzenie takiej regulacji proponuje się w art. 41a ust. 4a ustawy 

(obecnie zapis taki znajduje się jedynie w instrukcji użytkowania Systemu EMCS). 

Wprowadzenie przedmiotowej regulacji spowoduje, że zgłoszenie uzupełniające, 

którego obowiązek złożenia przewidują przepisy prawa celnego, będzie musiało zostać 
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złożone nie później niż bezpośrednio po zakończeniu tłoczenia, a nie, jak wynika z 

przepisów prawa celnego, w terminie 30 dni od dnia złożenia zgłoszenia 

niekompletnego lub po końcu okresu rozliczeniowego w przypadku zgłoszenia 

uproszczonego. 

Art. 31a ust. 8 i 9 oraz art. 31b ust. 5a, 10a i 10 b – umożliwienie korzystania ze 

zwolnienia od podatku akcyzowego zakładom energochłonnym w pierwszym roku ich 

działalności lub w pierwszym roku działania uruchomionych przez takie zakłady 

instalacji. Na podstawie art. 31a ust. 1 pkt 8 zwalnia się od akcyzy czynności 

podlegające opodatkowaniu, których przedmiotem są wyroby węglowe przeznaczone 

do celów opałowych przez zakład energochłonny wykorzystujący wyroby węglowe. W 

przypadku wyrobów gazowych art. 31b ust. 1 pkt 5 ustawy przewiduje zwolnienie od 

akcyzy czynności podlegających opodatkowaniu, których przedmiotem są wyroby 

gazowe przeznaczone do celów opałowych przez zakład energochłonny wykorzystujący 

wyroby gazowe, w którym wprowadzony został w życie system prowadzący do 

osiągania celów dotyczących ochrony środowiska lub do podwyższenia efektywności 

energetycznej. Jednocześnie zgodnie z art. 31a ust. 8 oraz 31b ust. 10 ustawy podstawą 

do uznania za zakład energochłonny są dane dotyczące zużycia ww. wyrobów za rok 

poprzedzający rok, w odniesieniu do którego jest ustalany status zakładu. W związku z 

powyższym ze zwolnienia nie mogą korzystać podmioty rozpoczynające dopiero 

działalność z wykorzystaniem wyrobów węglowych lub gazowych, nawet jeżeli w roku 

rozpoczęcia działalności będą osiągać limity zużycia tych wyrobów określone dla 

zakładów energochłonnych, oraz działające już podmioty gospodarcze, które dopiero 

uruchamiają instalacje, w których zużywane będą wyroby węglowe lub gazowe. 

Projektowane przepisy umożliwią skorzystanie ze zwolnienia zakładom 

energochłonnym także w pierwszym roku ich działalności lub w pierwszym roku 

działania instalacji, jednakże przy założeniu, iż w przypadku gdy podmiot nie osiągnie 

w pierwszym roku wskaźników energochłonności będzie on zobligowany do zapłaty 

zaległej akcyzy wraz z odsetkami. 

Art. 31c – doprecyzowanie pojęcia systemu prowadzącego do osiągania celów 

dotyczących ochrony środowiska lub do podwyższenia efektywności energetycznej 

poprzez ich wyliczenie w ustawie. Na podstawie art. 31a ust. 1 pkt 9 oraz art. 31b ust. 1 

pkt 5 zwalnia się od akcyzy odpowiednio wyroby węglowe i wyroby gazowe zużywane 

przez podmiot gospodarczy, w którym wprowadzony został w życie system prowadzący 
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do osiągania celów dotyczących ochrony środowiska lub do podwyższenia 

efektywności energetycznej. W związku z licznymi wątpliwościami interpretacyjnymi 

ze strony podmiotów gospodarczych, co należy za taki system uznać, konieczne jest 

określenie, jakie systemy uznaje się za „systemy prowadzące do osiągnięcia celów 

dotyczących ochrony środowiska lub do podwyższenia efektywności energetycznej”. 

Art. 32 ust. 5 pkt 2 – zmiana ma charakter dostosowujący i jest związana z 

wprowadzeniem definicji „dokumentu dostawy”, zgodnie z którą dokumentem dostawy 

jest dokument, na podstawie którego przemieszcza się na terytorium kraju zarówno 

wyroby akcyzowe objęte zwolnieniem od akcyzy ze względu na przeznaczenie, jak i 

wyroby akcyzowe objęte zerową stawką akcyzy ze względu na przeznaczenie.  

Art. 32 ust. 5 pkt 3, ust. 7–9 – uchylenie przedmiotowych przepisów wynika z 

odstąpienia od obowiązku prowadzenia ewidencji wyrobów zwolnionych ze względu na 

przeznaczenie jako warunku zwolnienia tych wyrobów od akcyzy oraz z dodania działu 

VIa „Ewidencje i inne dokumentacje” i określenia w tym dziale kompleksowych 

regulacji dotyczących ewidencji i innych dokumentacji prowadzonych na potrzeby 

podatku akcyzowego (vide uzasadnienie do działu VIa). 

Art. 32 ust. 10 – zmiana przewidziana w tym przepisie stanowi konsekwencję 

określenia w ustawie definicji dokumentu dostawy, tj. dokumentu, na podstawie którego 

przemieszczane są zarówno wyroby akcyzowe objęte zwolnieniem od akcyzy ze 

względu na przeznaczenie, jak i wyroby akcyzowe objęte zerową stawką akcyzy ze 

względu na przeznaczenie. W przypadku tej regulacji, ujętej w rozdziale 6 – 

„Zwolnienia”, należy jednak doprecyzować, że chodzi o dokument dostawy, na 

podstawie którego przemieszczane są wyroby akcyzowe objęte zwolnieniem od akcyzy 

ze względu na przeznaczenie. 

Art. 38 ust. 1 pkt 1 – zmiana obecnego brzmienia art. 38 ust. 1 pkt 1, zgodnie z którym 

minister właściwy do spraw finansów publicznych został upoważniony do określenia, w 

drodze rozporządzenia, wzoru oraz sposobu ewidencjonowania i stosowania dokumentu 

dostawy, w tym w przypadkach, o których mowa w art. 31a ust. 5 oraz w art. 42 ust. 1a, 

jak również podmiotów, które wystawiają dokument dostawy – ma charakter 

dostosowujący. Zmiana ta polega na: 

– wskazaniu, że dokument dostawy ma zastosowanie również w przypadkach 

wskazanych w art. 42 ust. 1b oraz w art. 89 ust. 2 pkt 2 i 3, tj. w odniesieniu do 
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przemieszczanych wyrobów energetycznych objętych zerową stawką akcyzy ze 

względu na przeznaczenie; 

– usunięciu upoważnienia dla ministra właściwego do spraw finansów publicznych do 

określenia na podstawie tej delegacji ustawowej sposobu ewidencjonowania 

dokumentu dostawy, co wynika z faktu dodania działu VIa „Ewidencje i inne 

dokumentacje” i określenia w tym dziale kompleksowych regulacji dotyczących 

ewidencji i innych dokumentacji prowadzonych na potrzeby podatku akcyzowego 

(vide uzasadnienie do działu VIa). Sposób prowadzenia zestawienia dokumentów 

dostawy: 

– od dnia 31 lipca 2015 r. do dnia 31 grudnia 2015 r. wynikał będzie z art. 13 

ustawy zmieniającej, 

– od dnia 1 stycznia 2016 r. zostanie określony w rozporządzeniu wydanym na 

podstawie zawartego w dziale VIa przepisu art. 138r, a nie jak dotychczas w 

rozporządzeniu wydanym na podstawie art. 38 ustawy. 

Art. 38 ust. 1 pkt 2 – uchylenie przedmiotowego przepisu wynika z dodania działu VIa 

„Ewidencje i inne dokumentacje” i określenia w tym dziale kompleksowych regulacji 

dotyczących ewidencji i innych dokumentacji prowadzonych na potrzeby podatku 

akcyzowego (vide uzasadnienie do działu VIa). 

Art. 38 ust. 1 część wspólna – wprowadza zmianę polegającą na rozszerzeniu zdania 

końcowego w delegacji ustawowej, która ma na celu uwzględnienie, przy wydawaniu 

rozporządzenia przez ministra właściwego do spraw finansów publicznych, 

konieczności zapewnienia właściwej kontroli oraz przepływu informacji dotyczących 

wyrobów akcyzowych opodatkowanych zerową stawką akcyzy ze względu na 

przeznaczenie. 

Art. 40 ust. 1 pkt 1a – w przepisie tym dodaje się regulację, która przewiduje, że 

procedura zawieszenia poboru akcyzy ma zastosowanie do wyrobów akcyzowych 

określonych w załączniku nr 2 do ustawy, opodatkowanych zerową stawką akcyzy ze 

względu na przeznaczenie, które są w składzie podatkowym, w tym również w wyniku 

zwrotu lub dostarczenia przez podmiot, który posiadał je w celu zużycia w ramach 

prowadzonej działalności gospodarczej do celów uprawniających do zastosowania 

zerowej stawki akcyzy i który nie zużył ich do tych celów. Powyższa regulacja została 

dodana w związku z uregulowaniem w ustawie przypadków stosowania zerowej stawki 
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akcyzy dla wyrobów akcyzowych. Jednym z tych przypadków jest przemieszczanie 

wyrobów energetycznych wymienionych w załączniku nr 2 do ustawy, przeznaczonych 

do innych celów niż napędowe lub opałowe, poza procedurą zawieszenia poboru 

akcyzy ze składu podatkowego do podmiotu, który zużywa je w ramach prowadzonej 

działalności gospodarczej do celów zastosowania zerowej stawki akcyzy. Może się 

jednak zdarzyć, że podmiot ten nie zużyje ww. wyrobów do wskazanych celów. Na taką 

okoliczność, w celu ułatwienia obrotu wyrobami akcyzowymi opodatkowanymi zerową 

stawką akcyzy ze względu na przeznaczenie, przewiduje się możliwość ponownego 

wprowadzenia takich wyrobów do składu podatkowego (zwrotu wyrobów do tego 

samego składu podatkowego, z którego zostały nabyte, lub dostarczenia do innego 

składu podatkowego) i objęcia ich procedurą zawieszenia poboru akcyzy. W takim 

przypadku wprowadzone do składu podatkowego wyroby zostaną ponownie objęte 

procedurą zawieszenia poboru akcyzy, a w przypadku ich niedostarczenia do odbiorcy 

uznawać się będzie, że nie nastąpiło zakończenie tej procedury. 

Art. 40 ust. 5 – zmiana ust. 5 ma na celu wyeliminowanie wątpliwości 

interpretacyjnych dotyczących stosowania procedury zawieszenia poboru akcyzy w 

odniesieniu do wyrobów akcyzowych określonych w załączniku nr 2 do ustawy, które 

opodatkowane są zerową stawką akcyzy ze względu na przeznaczenie do celów innych 

niż opałowe, jako dodatki lub domieszki do paliw opałowych, do napędu silników 

spalinowych albo jako dodatki lub domieszki do paliw silnikowych. 

W obecnym stanie prawnym brak jest szczegółowych regulacji dotyczących stosowania 

procedury zawieszenia poboru akcyzy do wyrobów akcyzowych określonych w 

załączniku nr 2 do ustawy, które opodatkowane są zerową stawką akcyzy ze względu na 

przeznaczenie. Stosowanie procedury zawieszenia poboru akcyzy do tych wyrobów 

wynika jednak bezpośrednio z postanowień dyrektywy 2008/118/WE. Zgodnie z art. 17 

ust. 3 dyrektywy 2008/118/WE przepisy tej dyrektywy (art. 17 ust. 1 i 2), w których 

określone zostały przypadki stosowania procedury zawieszenia poboru akcyzy, mają 

zastosowanie również do przemieszczania wyrobów akcyzowych o stawce zerowej, 

które nie zostały dopuszczone do konsumpcji. 

W załączniku nr 2 do ustawy o podatku akcyzowym, w którym zawarty jest „Wykaz 

wyrobów akcyzowych, do których stosuje się procedurę zawieszenia poboru akcyzy i 

których produkcja odbywa się w składzie podatkowym”, znajdują się także wyroby 
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energetyczne opodatkowane zerową stawką akcyzy ze względu na przeznaczenie. 

Pomimo powyższych regulacji zawartych w dyrektywie 2008/118/WE i w ustawie 

występują jednak wątpliwości, czy wyroby akcyzowe opodatkowane zerową stawką 

akcyzy ze względu na przeznaczenie, które są objęte procedurą zawieszenia poboru 

akcyzy, podlegają faktycznie opodatkowaniu zerową stawką akcyzy podczas 

stosowania tej procedury, czy też do czasu zakończenia ww. procedury powinny być 

opodatkowane stawką akcyzy inną niż stawka zerowa. W celu usunięcia 

przedmiotowych wątpliwości i ujednolicenia praktyki stosowanej przez organy 

podatkowe proponuje się uszczegółowienie regulacji prawnych w powyższym zakresie. 

Powyższe działanie spowoduje konieczność zmian w systemie służącym do obsługi 

procedury zawieszenia poboru akcyzy (EMCS), a przez to poniesienia kosztów jego 

dostosowania. 

Art. 41 ust. 1a – dodany w art. 41 ust. 1a przewiduje, że warunek złożenia 

zabezpieczenia akcyzowego nie dotyczy wyrobów akcyzowych określonych w 

załączniku nr 2 do ustawy, opodatkowanych zerową stawką akcyzy ze względu na 

przeznaczenie. Obecnie w każdym przypadku, jeżeli procedura zawieszenia poboru 

akcyzy jest związana z przemieszczaniem wyrobów akcyzowych, warunkiem jej 

zastosowania jest złożenie we właściwym urzędzie celnym zabezpieczenia akcyzowego. 

Podmioty dokonujące wysyłki wyrobów akcyzowych z zastosowaniem procedury 

zawieszenia poboru akcyzy są obowiązane do złożenia zabezpieczenia akcyzowego w 

kwocie pokrywającej powstałe albo mogące powstać zobowiązanie podatkowe. W 

związku z tym obecnie podmioty dokonujące wysyłki z zastosowaniem procedury 

zawieszenia poboru akcyzy wyrobów akcyzowych opodatkowanych zerową stawką 

akcyzy ze względu na przeznaczenie są obowiązane do złożenia zabezpieczenia 

akcyzowego w kwocie pokrywającej mogące powstać zobowiązanie podatkowe, to jest, 

co do zasady, z zastosowaniem stawki w wysokości 1822 zł za każde 1000 litrów. 

W celu ułatwienia obrotu z zastosowaniem procedury zawieszenia poboru akcyzy 

wyrobami akcyzowymi opodatkowanymi zerową stawką akcyzy ze względu na 

przeznaczenie proponuje się dodanie przepisu, zgodnie z którym warunek złożenia 

zabezpieczenia akcyzowego nie obejmuje wyrobów akcyzowych określonych w 

załączniku nr 2 do ustawy, opodatkowanych zerową stawką akcyzy ze względu na 

przeznaczenie, w tym w przypadku ich przemieszczania z zastosowaniem procedury 

zawieszenia poboru akcyzy.  
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Art. 41 ust. 5 pkt 2 i 3 – projektowana zmiana pozwala na wykorzystanie 

alternatywnych dowodów potwierdzających zakończenie procedury zawieszenia poboru 

akcyzy, innych niż raport odbioru, dokument zastępujący raport odbioru, raport 

wywozu lub dokument zastępujący raport wywozu. Definicja alternatywnego dowodu 

zakończenia procedury zawieszenia poboru akcyzy została określona w art. 2 ust. 1 

pkt 30a ustawy. W przypadku przedstawienia alternatywnego dowodu zakończenia 

procedury zawieszenia poboru akcyzy będzie wygasał obowiązek podatkowy i nie 

powstanie zobowiązanie podatkowe w stosunku do wyrobów akcyzowych, które objęte 

były procedurą zawieszenia poboru akcyzy, w części objętej potwierdzeniem – tak 

samo jak ma to obecnie miejsce w przypadku przesłania lub przedstawienia 

odpowiednio raportu odbioru, dokumentu zastępującego raport odbioru, raportu 

wywozu lub dokumentu zastępującego raport wywozu.  

Art. 41 ust. 9 pkt 3 – zmiana przepisu polega na rozszerzeniu przypadków, w których 

dopuszcza się przemieszczanie na terytorium kraju w procedurze zawieszenia poboru 

akcyzy wyrobów oznaczonych znakami akcyzy pomiędzy składami podatkowymi. W 

obecnym stanie prawnym istnieje możliwość takiego przemieszczania wyrobów 

akcyzowych oznaczonych znakami akcyzy między składami podatkowymi tego samego 

podmiotu. Proponuje się uzupełnienie przepisu ustawy o możliwość przemieszczania w 

procedurze zawieszenia poboru akcyzy wyrobów akcyzowych oznaczonych znakami 

akcyzy: 

– ze składu podatkowego producenta tych wyrobów, niebędącego właścicielem tych 

wyrobów, do składu podatkowego właściciela tych wyrobów;  

– ze składu podatkowego producenta tych wyrobów, niebędącego właścicielem tych 

wyrobów, do składu podatkowego, którego dotyczy wydane właścicielowi tych 

wyrobów zezwolenie wyprowadzenia wyrobów z cudzego składu podatkowego;  

– ze składu podatkowego właściciela wyrobów akcyzowych do innego składu 

podatkowego, którego dotyczy wydane właścicielowi tych wyrobów zezwolenie 

wyprowadzenia wyrobów z cudzego składu podatkowego. 

Wprowadzenie przedmiotowej zmiany stanowić będzie istotne ułatwienie prowadzenia 

działalności gospodarczej z uwagi na praktykę zlecania innemu podmiotowi usługi 

wytwarzania wyrobów akcyzowych podlegających obowiązkowi oznaczania znakami 

akcyzy. Celem proponowanego doprecyzowania jest stworzenie warunków m.in. do 

zlecania produkcji u krajowych producentów zamiast zlecania produkcji za granicą, 
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skąd można bez ograniczeń sprowadzać wyroby oznaczone polskimi znakami akcyzy 

do krajowego składu podatkowego. Proponowane rozwiązanie będzie uwzględniać 

różne modele biznesowe, które mogą być stosowane w produkcji wyrobów 

akcyzowych.  

Art. 41 ust. 10–13 – uchylenie przedmiotowych przepisów wynika z dodania działu 

VIa „Ewidencje i inne dokumentacje” i określenia w tym dziale kompleksowych 

regulacji dotyczących ewidencji i innych dokumentacji prowadzonych na potrzeby 

podatku akcyzowego (vide uzasadnienie do działu VIa). 

Art. 41a ust. 3a – dodany przepis stanowi, że w przypadku przemieszczania z 

zastosowaniem procedury zawieszenia poboru akcyzy wyrobów akcyzowych 

określonych w załączniku nr 2 do ustawy, opodatkowanych zerową stawką akcyzy ze 

względu na przeznaczenie, projekt e-AD powinien zawierać informację o 

opodatkowaniu tych wyrobów zerową stawką akcyzy. Dodanie tej regulacji stanowi 

konsekwencję rezygnacji z warunku składania zabezpieczenia akcyzowego w 

przypadku przemieszczania ww. wyrobów akcyzowych z zastosowaniem procedury 

zawieszenia poboru akcyzy. Aby zapewnić monitorowanie przemieszczania wyrobów 

akcyzowych objętych zerową stawką akcyzy, zasadne jest umieszczanie informacji o 

przemieszczaniu takich wyrobów w projekcie e-AD.  

Art. 41a ust. 4a – dodany przepis przewiduje, że w przypadku gdy wyroby 

energetyczne są przemieszczane z zastosowaniem procedury zawieszenia poboru 

akcyzy, przy użyciu rurociągu: 1) bezpośrednio po dopuszczeniu do obrotu z 

zastosowaniem zgłoszenia uproszczonego, w rozumieniu przepisów prawa celnego, z 

miejsca importu bezpośrednio do składu podatkowego na terytorium kraju lub 2) 

pomiędzy składami podatkowymi na terytorium kraju – podmiot wysyłający przesyła 

do Systemu projekt e-AD niezwłocznie po zakończeniu tłoczenia. Wprowadzenie tej 

regulacji w zakresie importowanych wyrobów akcyzowych przemieszczanych z miejsca 

importu do składu podatkowego na terytorium kraju pozostaje w związku ze zmianami 

proponowanymi w art. 27 ustawy – patrz uzasadnienie do art. 27. Analogiczne 

rozwiązanie należy jednak przyjąć również w odniesieniu do wyrobów akcyzowych 

przemieszczanych przy użyciu rurociągu pomiędzy składami podatkowymi na 

terytorium kraju. Obecnie wyjaśnienia dotyczące przesyłania projektu e-AD do 

Systemu EMCS niezwłocznie po zakończeniu tłoczenia, w obu ww. przypadkach 
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przemieszczania wyrobów energetycznych przy użyciu rurociągu, zawarte są w 

Instrukcji do Systemu EMCS.  

Art. 41a ust. 6 – dodany przepis wyłącza z automatycznego odnotowania obciążenia 

zabezpieczenia generalnego kwotą akcyzy albo kwotą akcyzy oraz opłaty paliwowej, 

wynikającymi z ilości i rodzaju przemieszczanych wyrobów akcyzowych, oraz z 

automatycznego odnotowania objęcia przemieszczanych wyrobów akcyzowych 

zabezpieczeniem ryczałtowym wyroby akcyzowe określone w załączniku nr 2 do 

ustawy, opodatkowane zerową stawką akcyzy ze względu na przeznaczenie.  

Art. 41e ust. 3 i 3a – zmieniony ust. 3 uzależnia automatyczne przesłanie raportu 

odbioru do podmiotu wysyłającego – w przypadku przemieszczeń wyrobów 

akcyzowych na terytorium kraju, albo do właściwych władz państwa członkowskiego 

Unii Europejskiej podmiotu wysyłającego – w przypadku nabycia 

wewnątrzwspólnotowego, od odnotowania obciążenia zabezpieczenia generalnego 

podmiotu odbierającego kwotą akcyzy albo kwotą akcyzy i opłaty paliwowej, 

wynikającymi z ilości i rodzaju przemieszczanych do niego wyrobów akcyzowych, albo 

objęcia tych wyrobów akcyzowych zabezpieczeniem ryczałtowym, albo objęcia ich 

zwolnieniem z obowiązku złożenia zabezpieczenia akcyzowego udzielonym 

podmiotowi odbierającemu. Jednocześnie zmieniony przepis wyłącza z powyższego 

warunku wyroby akcyzowe określone w załączniku nr 2 do ustawy, dopóki są 

opodatkowane zerową stawką akcyzy.  

Natomiast w sytuacji gdy obciążenie zabezpieczenia generalnego podmiotu 

odbierającego kwotą akcyzy albo kwotą akcyzy i opłaty paliwowej, albo objęcie 

wyrobów akcyzowych zabezpieczeniem ryczałtowym, albo zwolnieniem z obowiązku 

złożenia zabezpieczenia akcyzowego udzielonym podmiotowi odbierającemu nie 

zostanie odnotowane automatycznie, raport odbioru, zgodnie z dodanym ust. 3a, będzie 

przesyłany z Systemu do podmiotu wysyłającego albo właściwych władz państwa 

członkowskiego tylko po potwierdzeniu w Systemie przez właściwego naczelnika 

urzędu celnego, że zobowiązanie podatkowe podmiotu odbierającego lub obowiązek 

zapłaty przez niego opłaty paliwowej, dotyczące przemieszczanych wyrobów, w całości 

lub w części wygasły lub że nie będą mogły już powstać. 

Art. 41e ust. 4 – zmieniony przepis stanowi, że informacja o błędach będzie 

automatycznie wysyłana z Systemu nie tylko w przypadku, gdy projekt raportu odbioru 
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albo projekt raportu wywozu sporządzony przez właściwego naczelnika urzędu celnego 

będzie zawierał niekompletne lub nieprawidłowe dane, jak jest obecnie, ale również w 

przypadku gdy nie będzie możliwe odnotowanie obciążenia w należnej wysokości 

zabezpieczenia generalnego podmiotu odbierającego, albo użycia jego zabezpieczenia 

ryczałtowego, albo użycia jego zwolnienia z obowiązku złożenia zabezpieczenia. 

Analogicznie do wcześniejszych przepisów dotyczących Systemu niniejsza regulacja 

nie będzie dotyczyć wyrobów akcyzowych określonych w załączniku nr 2 do ustawy 

dopóki będą one opodatkowane zerową stawką akcyzy.  

Art. 41e ust. 7 – zmiana przepisu stanowi, że z chwilą zarejestrowania w Systemie 

raportu odbioru oraz odnotowania zwolnienia zabezpieczenia generalnego podmiotu 

wysyłającego z obciążenia albo odnotowania zwolnienia wyrobów akcyzowych z 

objęcia jego zabezpieczeniem ryczałtowym będzie następowało automatyczne 

odnotowanie obciążenia zabezpieczenia generalnego podmiotu odbierającego kwotą 

akcyzy albo kwotą akcyzy i opłaty paliwowej, wynikającą z ilości i rodzaju odebranych 

wyrobów akcyzowych, albo automatyczne odnotowanie objęcia tych wyrobów 

akcyzowych jego zabezpieczeniem ryczałtowym, albo objęcie ich zwolnieniem z 

obowiązku złożenia zabezpieczenia akcyzowego udzielonym podmiotowi 

odbierającemu. Odnotowanie obciążenia zabezpieczenia generalnego podmiotu 

odbierającego albo odnotowanie objęcia jego zabezpieczeniem ryczałtowym, albo 

zwolnieniem z obowiązku złożenia zabezpieczenia akcyzowego nie będzie dotyczyło 

wyrobów akcyzowych wymienionych w załączniku nr 2 do ustawy, podlegających 

opodatkowaniu zerową stawką akcyzy, a także zarejestrowania w Systemie raportu 

wywozu, ponieważ w przypadku eksportu odbiorcą wyrobów akcyzowych będzie 

podmiot zagraniczny, który nie składa zabezpieczenia akcyzowego.  

Art. 41g ust. 1 i 2 – zmiana dotyczy przepisów regulujących postępowanie w 

przypadku awarii Systemu, która ma miejsce w momencie zakończenia 

przemieszczania wyrobów akcyzowych z zastosowaniem procedury zawieszenia poboru 

akcyzy oraz w przypadku gdy do tego momentu nie uzyskano e-AD. Zgodnie z 

dokonaną zmianą podmiot odbierający będzie przedstawiał właściwemu naczelnikowi 

urzędu celnego, nie później niż w ciągu 5 dni od dnia zakończenia przemieszczania, 

dokument zastępujący raport odbioru, potwierdzający, że przemieszczanie zostało 

zakończone, jeżeli zostało złożone przez ten podmiot zabezpieczenie generalne, którego 

kwota wolna pokrywa kwotę akcyzy albo kwotę akcyzy i opłaty paliwowej, wynikającą 
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z ilości i rodzaju przemieszczanych wyrobów akcyzowych objętych stawką akcyzy inną 

niż stawka zerowa, albo zabezpieczenie ryczałtowe, albo ten podmiot uzyskał 

zwolnienie z obowiązku złożenia zabezpieczenia akcyzowego, które obejmują te 

wyroby akcyzowe, co ma zapewnić, że w momencie udostępnienia Systemu będzie 

możliwe automatyczne odnotowanie obciążenia zabezpieczenia generalnego, objęcia 

wyrobów zabezpieczeniem ryczałtowym albo zwolnieniem z obowiązku złożenia 

zabezpieczenia akcyzowego. Jednocześnie w ust. 2 dodano regulację stanowiącą, że 

złożenie zabezpieczenia akcyzowego przez podmiot odbierający albo uzyskanie przez 

niego zwolnienia z obowiązku jego złożenia będzie podlegało weryfikacji przez 

naczelnika urzędu celnego, który będzie mógł przesłać otrzymany dokument 

zastępujący raport odbioru właściwemu dla podmiotu wysyłającego naczelnikowi 

urzędu celnego, a w przypadku nabycia wewnątrzwspólnotowego – właściwym dla 

podmiotu wysyłającego władzom państwa członkowskiego Unii Europejskiej, tylko w 

przypadku uzyskania potwierdzenia, że zabezpieczenie akcyzowe zostało rzeczywiście 

złożone albo że podmiot uzyskał zwolnienie z obowiązku jego złożenia.  

Art. 42 ust. 1 pkt 3 i 4 – zmiany w tych przepisach stanowią pochodną wprowadzenia 

w art. 41 ust. 5 możliwości wykorzystania alternatywnych dowodów zakończenia 

procedury zawieszenia poboru akcyzy, innych niż raport odbioru, dokument zastępujący 

raport odbioru, raport wywozu lub dokument zastępujący raport wywozu. W 

konsekwencji w zmienianych przepisach art. 42 ust. 1 pkt 3 i 4 wskazuje się, że nie 

nastąpi zakończenie procedury zawieszenia poboru akcyzy, jeżeli podmiot wysyłający 

otrzyma, w terminie 2 miesięcy (w przypadku przemieszczania na terytorium kraju) lub 

w terminie 4 miesięcy (w przypadku przemieszczania w ramach dostawy albo eksportu) 

od dnia wysyłki wyrobów akcyzowych, nie tylko raport odbioru, dokument zastępujący 

raport odbioru, raport wywozu lub dokument zastępujący raport wywozu, ale także 

alternatywny dowód zakończenia procedury zawieszenia poboru akcyzy. 

Art. 42 ust. 1a – zmiana regulacji polega na doprecyzowaniu, że wyroby akcyzowe 

zwolnione od akcyzy ze względu na przeznaczenie, niedostarczone ze składu 

podatkowego do podmiotu pośredniczącego albo ze składu podatkowego do podmiotu 

zużywającego, powrotnie wprowadzane do składu podatkowego – przemieszczane są na 

podstawie dokumentu dostawy. Zmiana ta jest wprowadzana w celu uniknięcia 

blankietowego charakteru przepisu art. 38 ust. 1, w którym upoważnia się ministra 

właściwego do spraw finansów publicznych do określenia, w drodze rozporządzenia, 
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wzoru oraz sposobu stosowania dokumentu dostawy m.in. w przypadku, o którym 

mowa w art. 42 ust. 1a.  

Art. 42 ust. 1b – dodanie tej regulacji ma na celu umożliwienie dalszego stosowania 

procedury zawieszenia poboru akcyzy w stosunku do wyrobów akcyzowych 

określonych w załączniku nr 2 do ustawy, opodatkowanych zerową stawką akcyzy ze 

względu na przeznaczenie, w sytuacji gdy wyroby te, wysłane ze składu podatkowego, 

nie zostaną dostarczone do podmiotu, który miał je zużyć do celów uprawniających do 

zastosowania zerowej stawki akcyzy. Jeżeli wyroby takie, przemieszczane na podstawie 

dokumentu dostawy, zostaną ponownie wprowadzone do składu podatkowego, uznawać 

się będzie, że nie nastąpiło zakończenie procedury zawieszenia poboru akcyzy w 

stosunku do tych wyrobów. Jest to analogiczne rozwiązanie, jakie funkcjonuje obecnie 

w stosunku do wyrobów akcyzowych objętych zwolnieniem od akcyzy ze względu na 

przeznaczenie. 

Art. 42 ust. 4 pkt 1 – proponowana zmiana brzmienia tego przepisu stwarza możliwość 

uzyskania przez podmiot wysyłający zwrotu kwoty akcyzy zapłaconej na terytorium 

kraju od wyrobów akcyzowych wysłanych z zastosowaniem procedury zawieszenia 

poboru akcyzy, w przypadku otrzymania przez ten podmiot nie tylko raportu odbioru, 

dokumentu zastępującego raport odbioru, raportu wywozu lub dokumentu 

zastępującego raport wywozu, ale także w przypadku otrzymania alternatywnego 

dowodu zakończenia procedury zawieszenia poboru akcyzy w postaci potwierdzenia 

właściwych organów podatkowych na terytorium kraju lub właściwych organów 

państwa członkowskiego, że wysłane wyroby akcyzowe zostały odebrane przez 

odbiorcę albo że zostały wyprowadzone poza terytorium Unii Europejskiej. 

Projektowane rozwiązanie stanowi konsekwencję zmiany wprowadzonej w art. 41 ust. 5 

ustawy. 

Art. 43 ust. 1 pkt 4 – uchylenie zawartego w tym przepisie upoważnienia dla ministra 

właściwego do spraw finansów publicznych do określenia, w drodze rozporządzenia, 

szczegółowego sposobu stosowania i dokumentowania procedury zawieszenia poboru 

akcyzy odnośnie do wyrobów akcyzowych innych niż określone w załączniku nr 2 do 

ustawy, objętych stawką akcyzy inną niż stawka zerowa, sposobu ewidencji 

dokumentów handlowych towarzyszących przemieszczaniu tych wyrobów oraz zakresu 

danych, które powinna zawierać ewidencja, wynika z dodania działu VIa „Ewidencje i 
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inne dokumentacje” i określenia w tym dziale kompleksowych regulacji dotyczących 

ewidencji i innych dokumentacji prowadzonych na potrzeby podatku akcyzowego (vide 

uzasadnienie do działu VIa). Ponadto należy zauważyć, że po uchyleniu upoważnienia 

do uregulowania w rozporządzeniu wykonawczym sposobu ewidencji dokumentów 

handlowych towarzyszących przemieszczaniu ww. wyrobów akcyzowych oraz zakresu 

danych, które powinna zawierać ta ewidencja, brak będzie materii do uregulowania w 

rozporządzeniu wykonawczym do ustawy w zakresie szczegółowego sposobu 

stosowania i dokumentowania procedury zawieszenia poboru akcyzy odnośnie do ww. 

wyrobów akcyzowych. Należy bowiem zauważyć, że w obecnie obowiązującym 

rozporządzeniu Ministra Finansów z dnia 23 sierpnia 2010 r. w sprawie dokumentacji i 

procedur związanych z przemieszczaniem wyrobów akcyzowych, wydanym m.in. na 

podstawie delegacji ustawowej zawartej w art. 43 ust. 1 pkt 4 ustawy, w rozdziale 2 

„Sposób stosowania i dokumentowania procedury zawieszenia poboru akcyzy oraz 

sposób ewidencji dokumentów” znajduje się jeden tylko przepis dotyczący stosowania i 

dokumentowania procedury zawieszenia poboru akcyzy odnośnie do wyrobów 

akcyzowych innych niż określone w załączniku nr 2 do ustawy, objętych stawką akcyzy 

inną niż stawka zerowa, który należy uchylić, oraz regulacje dotyczące ewidencji 

dokumentów handlowych, które po zmianie ustawy z dniem 1 stycznia 2016 r. zawarte 

zostaną w nowym rozporządzeniu wykonawczym regulującym kompleksowo kwestie 

dotyczące wszystkich ewidencji akcyzowych oraz innych dokumentacji prowadzonych 

na potrzeby kontroli w zakresie podatku akcyzowego.  

Art. 44 ust. 1 pkt 6 – zmiana przepisu jest związana z dodaniem ust. 5a w art. 64 

przewidującym możliwość stosowania zwolnienia z obowiązku złożenia zabezpieczenia 

akcyzowego po upływie oznaczonego czasu, na który zostało udzielone, jeżeli podmiot 

złożył we właściwym terminie prawidłowy wniosek o jego przedłużenie. Zwolnienie 

będzie mogło być stosowane do dnia doręczenia temu podmiotowi rozstrzygnięcia 

wniosku, nie dłużej jednak niż 90 dni po upływie oznaczonego czasu, na który zostało 

udzielone zwolnienie. Utrata ważności zwolnienia z obowiązku złożenia zabezpieczenia 

akcyzowego powoduje, zgodnie z art. 44 ust. 1 pkt 6, zakończenie procedury 

zawieszenia poboru akcyzy, o ile podmiot przed utratą jego ważności nie uzyskał jego 

przedłużenia lub nie złożył zabezpieczenia akcyzowego. Ponieważ dodany ust. 5a w 

art. 64 daje możliwość stosowania zwolnienia z obowiązku złożenia zabezpieczenia 



42 

akcyzowego po terminie, należało tę nową regulację uwzględnić w niniejszym przepisie 

poprzez dodanie zastrzeżenia odwołującego się do powyższego przepisu.  

Art. 47 ust. 1 – projektowana zmiana polega na doprecyzowaniu, iż produkcja 

wyrobów akcyzowych określonych w załączniku nr 2 do ustawy, opodatkowanych 

zerową stawką akcyzy ze względu na przeznaczenie, może odbywać się wyłącznie w 

składzie podatkowym. Jak stwierdził Naczelny Sąd Administracyjny w wyroku z dnia 

15 września 2011 r. (sygn. akt I GSK 458/10), zastosowanie gramatycznej wykładni 

obecnego brzmienia przepisu art. 47 ust. 1 pkt 1 ustawy wskazuje, że obowiązek 

produkcji w składzie podatkowym dotyczy wyrobów akcyzowych objętych inną stawką 

akcyzy niż stawka zerowa. Tymczasem w załączniku nr 2 do ustawy określony został 

wykaz wyrobów akcyzowych, do których stosuje się procedurę zawieszenia poboru 

akcyzy i których produkcja odbywa się w składzie podatkowym. Wśród wyrobów 

wymienionych w załączniku nr 2 do ustawy znajdują się również wyroby akcyzowe 

objęte zerową stawką akcyzy. Doprecyzowanie przedmiotowej regulacji ma na celu 

osiągnięcie spójności przepisów ustawowych i usunięcie wątpliwości interpretacyjnych 

dotyczących obowiązku produkowania w składzie podatkowym wyrobów akcyzowych 

określonych w załączniku nr 2 do ustawy, opodatkowanych zerową stawką akcyzy ze 

względu na przeznaczenie.  

Art. 47 ust. 3 – proponuje się doprecyzowanie tego przepisu w taki sposób, aby nie 

było wątpliwości, że istnieje możliwość magazynowania w składzie podatkowym w 

jednym pomieszczeniu wyrobów akcyzowych objętych procedurą zawieszenia poboru 

akcyzy z innymi wyrobami, pod warunkiem ich oddzielnego magazynowania i 

wskazania miejsca magazynowania wyrobów objętych procedurą zawieszenia poboru 

akcyzy w ewidencji wyrobów akcyzowych. Zgodnie z obowiązującymi przepisami w 

składzie podatkowym miejsce przeznaczone do magazynowania wyrobów akcyzowych 

objętych procedurą zawieszenia poboru akcyzy powinno być wyodrębnione i 

przeznaczone tylko do przechowywania tych wyrobów. Przepis ten nie jest jednolicie 

interpretowany przez organy podatkowe. Niektóre organy podatkowe prezentują 

stanowisko, że w składzie podatkowym, w pomieszczeniu, w którym magazynowane są 

wyroby akcyzowe objęte procedurą zawieszenia poboru akcyzy, nie mogą być 

magazynowane inne wyroby, w tym wyroby, od których została zapłacona akcyza. 

Tymczasem celem regulacji zawartej w ww. przepisie jest to, aby wyroby akcyzowe 

objęte procedurą zawieszenia poboru akcyzy były magazynowane w składzie 
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podatkowym w miejscu wyodrębnionym i przeznaczonym do magazynowania tylko 

tych wyrobów, przy czym miejsce to może zostać wyodrębnione również w ramach 

jednego pomieszczenia.  

Art. 47 ust. 3a – dodany przepis wskazuje, jakie warunki należy spełnić, aby w 

składzie podatkowym mogły być magazynowane wyroby akcyzowe nieobjęte 

procedurą zawieszenia poboru akcyzy oraz wyroby niebędące wyrobami akcyzowymi. 

Magazynowanie to będzie możliwe, jeżeli będą zachowane warunki określone w ust. 3, 

a ponadto sposób magazynowania będzie pozwalał na określenie ilości wyrobów 

akcyzowych nieobjętych procedurą zawieszenia poboru akcyzy i wyrobów niebędących 

wyrobami akcyzowymi, a ilość oraz rodzaj tych wyrobów będą określone w 

ewidencjach prowadzonych przez podmiot prowadzący skład podatkowy.  

W obecnym stanie prawnym brak jest w ustawie kompleksowych regulacji 

wskazujących na możliwość lub brak możliwości magazynowania w składzie 

podatkowym, oprócz wyrobów akcyzowych objętych procedurą zawieszenia poboru 

akcyzy, także wyrobów akcyzowych, które nie są objęte tą procedurą (tzn. wyrobów 

akcyzowych, od których została zapłacona akcyza, oraz wyrobów akcyzowych 

zwolnionych od akcyzy), jak również wyrobów nieakcyzowych. Obecne przepisy z 

zakresu podatku akcyzowego wyłączają możliwość magazynowania w składzie 

podatkowym wyrobów nieakcyzowych, z wyjątkiem przypadków, w których służą one 

w składzie podatkowym bezpośrednio do produkcji finalnej. W zakresie wyrobów 

akcyzowych, które nie są objęte procedurą zawieszenia poboru akcyzy, z obecnych 

przepisów nie wynika jednoznacznie, czy mogą one być magazynowane w składzie 

podatkowym i czy ich magazynowanie jest dopuszczalne w każdym przypadku, czy też 

powinno wynikać z potrzeb działalności prowadzonej w składzie podatkowym.  

Proponowana zmiana ma na celu wprowadzenie rozwiązań, które z jednej strony 

zapewnią prawidłowe dokumentowanie ilości wyrobów akcyzowych oraz określanie 

kwot akcyzy, a z drugiej strony umożliwią przedsiębiorcom wykorzystywanie 

powierzchni magazynowych znajdujących się w składach podatkowych również do 

magazynowania wyrobów akcyzowych znajdujących się poza procedurą zawieszenia 

poboru akcyzy oraz wyrobów niebędących wyrobami akcyzowymi. 

Art. 47 ust. 4 pkt 2 – zmiana w tym przepisie ma celu usunięcie wątpliwości 

interpretacyjnych dotyczących przypadków dokonywania przeładunku poza składem 
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podatkowym wyrobów akcyzowych niewymienionych w załączniku nr 2 do ustawy, 

objętych stawką akcyzy inną niż stawka zerowa (olejów smarowych), które nie są 

objęte systemem kontroli przemieszczania w Systemie EMCS na terytorium całej Unii 

Europejskiej, w sytuacji gdy są one przemieszczane w ramach nabycia 

wewnątrzwspólnotowego albo dostawy wewnątrzwspólnotowej na podstawie 

dokumentów handlowych. Przepisy w obecnym brzmieniu przewidują możliwość 

dokonywania przeładunku poza składem podatkowym wyrobów akcyzowych 

przemieszczanych w procedurze zawieszenia poboru akcyzy w takich sytuacjach, w 

których dochodzi do zmiany środka transportu, a przeładowane wyroby akcyzowe w 

całości są przemieszczane do jednego miejsca odbioru wskazanego w e-AD albo w 

dokumencie zastępującym e-AD. W konsekwencji tego nowelizowany przepis nie 

odnosi się w jego obecnej redakcji do przypadków przeładunku ww. wyrobów 

przemieszczanych na podstawie dokumentów handlowych. Proponowana zmiana 

pozwoli na analogiczne uregulowanie zasad przeładunku zarówno wyrobów 

akcyzowych wymienionych w załączniku nr 2 do ustawy, jak i wyrobów 

niewymienionych w tymże załączniku i objętych stawką akcyzy inną niż stawka 

zerowa.  

Art. 47a – przewiduje wprowadzenie nowej regulacji, która umożliwi magazynowanie 

w składzie podatkowym w jednym zbiorniku wyrobów energetycznych o tym samym 

kodzie CN, ale posiadających różne parametry fizykochemiczne, z wyjątkiem 

wyrobów, w przypadku których parametry fizykochemiczne mają wpływ na stawkę 

akcyzy (w takim przypadku wyroby energetyczne będą musiały być magazynowane w 

oddzielnych zbiornikach) – art. 47a ust. 1.  

Jednocześnie w art. 47a ust. 2 przewiduje się, że wymóg dotyczący magazynowania w 

jednym zbiorniku wyłącznie wyrobów energetycznych o tym samym kodzie CN, jak 

również ograniczenia w zakresie parametrów fizykochemicznych, nie dotyczą gazów 

propan-butan (LPG) objętych pozycją CN 2711. Gazy te mogą być magazynowane w 

jednym zbiorniku niezależnie od kodów CN, do których są klasyfikowane, i ich 

parametrów fizykochemicznych (obecnie regulacje w powyższym zakresie znajdują się 

w rozporządzeniu wykonawczym do ustawy). 

W art. 47a ust. 3 przewidziano, że w składzie podatkowym w jednym zbiorniku będą 

mogły być magazynowane wyroby akcyzowe (energetyczne): objęte procedurą 
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zawieszenia poboru akcyzy, z zapłaconą akcyzą, zwolnione od akcyzy ze względu na 

przeznaczenie i opodatkowane zerową stawką ze względu na przeznaczenie, pod 

warunkiem że ubytki i inne straty tych wyrobów będą rozliczane proporcjonalnie w 

stosunku do ilości oraz okresu magazynowania wyrobów o poszczególnych ww. 

statusach. Ponadto prowadzona przez podmiot prowadzący skład podatkowy ewidencja 

wyrobów akcyzowych będzie umożliwiała identyfikację wyrobów magazynowanych w 

jednym zbiorniku (szczegółowy sposób prowadzenia ewidencji w takich przypadkach 

oraz zakres danych w ewidencji określony zostanie w rozporządzeniu wykonawczym 

do ustawy).  

Proponowane rozwiązanie, wprowadzane w wyniku postulatów podmiotów, w istotny 

sposób ułatwi i uprości prowadzenie działalności podmiotom prowadzącym składy 

podatkowe, w których magazynowane są wyroby energetyczne, pozwalając im na 

znacznie efektywniejsze wykorzystanie posiadanych pojemności magazynowych.  

Art. 48 ust. 3 – proponowane zmiany w art. 48 ust. 3 mają na celu złagodzenie 

dodatkowych warunków wydania zezwolenia na prowadzenie składu podatkowego, w 

sytuacji gdy w składzie tym ma być prowadzona działalność polegająca wyłącznie na 

magazynowaniu lub przeładowywaniu wyrobów akcyzowych wyprodukowanych w 

innym składzie podatkowym poprzez zmniejszenie progów określonych dotychczas 

jako minimalne wysokości obrotu wyrobami tytoniowymi, napojami alkoholowymi i 

olejami smarowymi oraz wielkości powierzchni magazynowych w przypadku gazu oraz 

innych wyrobów energetycznych, z wyłączeniem olejów smarowych. Określone 

obecnie w ustawie o podatku akcyzowym progi obrotów oraz powierzchni 

magazynowych ograniczają krąg podmiotów, które mogą prowadzić działalność w 

formie magazynowego składu podatkowego. Propozycja zmiany przepisów w zakresie 

zmniejszenia dotychczasowych progów uwzględnia postulaty podmiotów oraz potrzebę 

ułatwienia przedsiębiorcom prowadzenia działalności w zakresie wyrobów akcyzowych 

w formie usługowych składów podatkowych typu magazynowego. Zmniejszenie progu 

dotyczącego pojemności magazynowej w przypadku paliw lotniczych wynika ze 

specyfiki infrastruktury portów lotniczych i potrzeby zapewnienia do niej 

bezpośredniego dostępu szerszej grupie przedsiębiorców. 

Obniżenie powyższych progów spowoduje, że więcej podmiotów będzie mogło 

prowadzić działalność w formie składu podatkowego typu magazynowego, co 
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pozytywnie przełoży się na poprawę rentowności branż zajmujących się obrotem 

wyrobami akcyzowymi. Ponadto w wyniku tej zmiany więcej podmiotów (które 

uzyskają zezwolenie na prowadzenie usługowego składu podatkowego) będzie mogło 

nakładać znaki akcyzy na terytorium kraju (w składzie podatkowym), podczas gdy 

obecnie muszą dokonywać tych czynności przed wprowadzeniem ww. wyrobów na 

terytorium kraju. Obniżenie określonych progów jest również uzasadnione w celu 

ograniczenia obchodzenia przepisu przewidującego dodatkowe warunki uzyskania 

zezwolenia na prowadzenie składu podatkowego typu magazynowego – obecnie 

niektóre składy podatkowe mają status składów produkcyjnych tylko dlatego, że w 

przypadku składów produkcyjnych nie są wymagane dodatkowe warunki uzyskania 

zezwolenia w postaci minimalnych wysokości obrotu. 

Zmianą w porównaniu z dotychczasowym stanem prawnym jest przyjęcie nowego 

kryterium przy ustalaniu dodatkowych warunków uzyskania zezwolenia na 

prowadzenie składu podatkowego typu magazynowego. Zamiast dotychczasowego 

kryterium, jakim była wysokość obrotu wyrobami akcyzowymi w składzie 

podatkowym, przyjęto kryterium w postaci wysokości akcyzy, która byłaby należna od 

wyrobów akcyzowych w danym składzie podatkowym, gdyby wyroby te nie zostały 

objęte procedurą zawieszenia poboru akcyzy. Obecnie ustawodawca, wskazując na 

minimalne wysokości obrotu wyrobami akcyzowymi, odwołuje się do definicji obrotu 

w rozumieniu przepisów o podatku od towarów i usług, zgodnie z którymi obrotem jest 

kwota należna z tytułu sprzedaży, pomniejszona o kwotę należnego podatku. Należy 

zauważyć, że od 2014 r. ustawa o podatku od towarów i usług na nowo określiła 

podstawę opodatkowania, odchodząc od wzmiankowanego obrotu. W konsekwencji 

obecnie obowiązujące przepisy o podatku akcyzowym w tym zakresie powinny ulec 

zmianie. Wprowadzane kryterium w postaci wysokości akcyzy od wyrobów 

akcyzowych przyczyni się do wyeliminowania wątpliwości interpretacyjnych 

występujących w przypadku podmiotów, które prowadzą „usługowe” składy 

podatkowe, gdzie magazynowane są wyroby akcyzowe stanowiące własność innych 

podmiotów. W przypadku takiego magazynowania podmiot prowadzący skład 

podatkowy nie dokonuje obrotu wyrobami akcyzowymi w sensie sprzedaży tych 

wyrobów. Ponadto zgodnie z uwagami podmiotów, istotne komplikacje praktyczne 

wystąpiłyby również w przypadku, gdyby jako dodatkowy warunek wydania 

zezwolenia na prowadzenie składu podatkowego typu magazynowego przyjąć 
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kryterium wartości rynkowej wyrobów akcyzowych, oparte na konstrukcji pojęcia 

wartości rynkowej wykorzystywanego w ustawie o podatku od towarów i usług. W 

związku z tym uznano, że najlepszym rozwiązaniem będzie w tym przypadku przyjęcie 

kryterium, jakim jest wysokość akcyzy od poszczególnych rodzajów wyrobów 

akcyzowych w składzie podatkowym.  

Jednocześnie w związku z występującymi dotychczas wątpliwościami 

interpretacyjnymi, proponuje się doprecyzowanie określonych w tym przepisie 

warunków uzyskania zezwolenia na prowadzenie składu podatkowego w ten sposób, 

aby nie było wątpliwości, że wskazane progi wysokości akcyzy oraz powierzchni 

magazynowych odnoszą się do danego składu podatkowego, w którym będzie 

prowadzona działalność na podstawie wydanego zezwolenia, a nie do wszystkich 

składów podatkowych prowadzonych przez podmiot ubiegający się o wydanie 

zezwolenia (w przypadku gdy podmiot ten prowadzi więcej niż jeden skład 

podatkowy). 

Art. 48 ust. 4 – wprowadzane zmiany w ust. 4 polegają na jednoznacznym wskazaniu, 

że każdorazowo warunkiem wydania zezwolenia na prowadzenie składu podatkowego, 

w którym będą magazynowane lub przeładowywane wyroby tytoniowe, napoje 

alkoholowe lub oleje smarowe, jest złożenie oświadczenia, w którym podmiot 

zadeklaruje, że w składzie podatkowym, w którym prowadzona będzie działalność na 

podstawie wydanego zezwolenia, wysokość akcyzy, która byłaby należna od 

magazynowanych lub przeładowywanych wyrobów, gdyby wyroby te nie zostały objęte 

procedurą zawieszenia poboru akcyzy, będzie osiągać w roku kalendarzowym 

minimalne poziomy określone w art. 48 ust. 3 pkt 1, 2 lub 4. Celem proponowanej 

zmiany jest wyeliminowanie występujących obecnie wątpliwości interpretacyjnych 

związanych ze stosowaniem aktualnie obowiązujących przepisów, które nie precyzują, 

w jakich przypadkach należy składać ww. oświadczenie oraz czy określone progi 

odnosić do konkretnego składu podatkowego, czy też do wszystkich składów 

podatkowych danego podmiotu.  

Jednocześnie proponowana regulacja przewiduje, że w przypadku, gdy zezwolenie na 

prowadzenie składu podatkowego jest wydawane w trakcie roku kalendarzowego (czyli 

działalność w składzie podatkowym prowadzona jest tylko przez część roku 
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kalendarzowego), minimalną wysokość akcyzy oblicza się proporcjonalnie do ilości 

pozostałych, kolejnych miesięcy roku kalendarzowego.  

Art. 48 ust. 4a–4d – dodanie nowych regulacji w ust. 4a i 4b ma na celu ułatwienie 

uzyskania zezwolenia na prowadzenie składu podatkowego typu magazynowego dla 

operatorów logistycznych, tj. podmiotów prowadzących działalność polegającą na 

kompleksowej obsłudze innych podmiotów w zakresie magazynowania, 

przeładowywania, przewozu i konfekcjonowania towarów należących do 

obsługiwanych podmiotów. Proponuje się, aby w tym przypadku dodatkowym 

warunkiem uzyskania zezwolenia było osiągnięcie określonej minimalnej wartości 

rynkowej wszystkich towarów będących przedmiotem działalności tych podmiotów 

jako operatorów logistycznych, w tym wyrobów akcyzowych w jednym miejscu 

magazynowania: w składzie podatkowym i poza składem podatkowym. Przyjęto, że 

jeżeli w operator logistyczny będzie magazynował lub przeładowywał w składzie 

podatkowym wyroby tytoniowe, minimalna wartość rynkowa wszystkich towarów 

będących przedmiotem jego działalności w jednym miejscu magazynowania 

(w składzie podatkowym lub poza składem podatkowym) będzie musiała wynieść 

350 mln zł, w przypadku napojów alkoholowych – 50 mln zł, a w przypadku olejów 

smarowych – 10 mln zł. 

Ponieważ w odniesieniu do operatorów logistycznych przy określeniu dodatkowego 

warunku uzyskania zezwolenia należy wziąć pod uwagę wszystkie towary będące 

przedmiotem działalności tych podmiotów jako operatorów logistycznych, czyli 

zarówno wyroby akcyzowe, jak i nieakcyzowe, nie można tu zastosować tylko 

kryterium wysokości akcyzy od poszczególnych wyrobów. 

W art. 48 ust. 4c projektu zdefiniowano pojęcie wartości rynkowej wyrobów 

akcyzowych magazynowanych lub przeładowywanych w składzie podatkowym, 

używanego w art. 48 ust. 4a do określenia dodatkowego warunku uzyskania zezwolenia 

na prowadzenie składu podatkowego dla operatorów logistycznych. Wprowadzana 

definicja opiera się na konstrukcji pojęcia wartości rynkowej wykorzystywanego w 

ustawie o podatku od towarów i usług. Warunkiem wydania zezwolenia dla operatora 

logistycznego będzie również złożenie oświadczenia o osiągnięciu określonego 

poziomu wartości rynkowej.  
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Proponowana zmiana w zakresie operatorów logistycznych znacznie ułatwi 

prowadzenie działalności gospodarczej podmiotom zajmującym się m.in. dystrybucją 

wyrobów akcyzowych. Obecnie składy podatkowe prowadzone są przede wszystkim 

przez producentów wyrobów akcyzowych. Wymogów ustawowych nie spełniają 

natomiast dystrybutorzy wyrobów akcyzowych, co powoduje szereg utrudnień 

logistycznych dla tych podmiotów. W rezultacie podmioty te będą mogły inaczej 

kształtować swoje systemy logistyczne, co będzie miało wpływ na obniżenie kosztów 

transportu, a tym samym na poprawę rentowności tych branż, które zajmują się obrotem 

wyrobami akcyzowymi. 

Art. 48 ust. 6 – w związku ze zmianami przewidzianymi w art. 48 ust. 3–4 zachodzi 

konieczność zmiany art. 48 ust. 6, w którym wyłącza się obowiązek spełnienia 

dodatkowych warunków uzyskania zezwolenia przez podmiot prowadzący skład 

podatkowy typu produkcyjnego, w którym magazynuje i przeładowuje wyroby 

akcyzowe również wyprodukowane przez inny podmiot. Zmieniony przepis odsyła do 

warunków, o których mowa w ust. 3 i 4, zamiast – jak dotychczas – do warunków, o 

których mowa w ust. 3 pkt 1–5. 

Art. 48 ust. 7 i 8 – dodanie przedmiotowych regulacji stanowi konsekwencję uchylenia 

przepisu, który przewiduje obowiązek uzyskania nowego zezwolenia, w przypadku gdy 

podmiot prowadzący skład podatkowy zamierza produkować, magazynować lub 

dokonywać przeładunku wyrobów należących do innej niż będąca przedmiotem 

dotychczasowej działalności grupy wyrobów akcyzowych wymienionej w art. 2 ust. 1 

pkt 1. W wyniku uchylenia ww. przepisu zmiana grupy wyrobów akcyzowych będzie 

skutkowała jedynie koniecznością zmiany dotychczasowego zezwolenia, a nie 

obowiązkiem uzyskania nowego zezwolenia. W związku ze zmianą zakresu 

dotychczasowej działalności podmiotu prowadzącego skład podatkowy należy jednak 

przewidzieć, że w przypadku gdy zmiana zezwolenia dotyczy zmiany grupy wyrobów 

akcyzowych wymienionej w art. 2 ust. 1 pkt 1, będących przedmiotem działalności w 

składzie podatkowym, i powoduje, że po zmianie zezwolenia zabezpieczenie akcyzowe 

złożone przez podmiot prowadzący skład podatkowy nie zapewni pokrycia w należnej 

wysokości kwoty zobowiązania podatkowego albo kwoty zobowiązania podatkowego i 

opłaty paliwowej, warunkiem zmiany zezwolenia jest złożenie dodatkowego lub 

nowego zabezpieczenia akcyzowego, z zastrzeżeniem, że podmiot może korzystać ze 
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zwolnienia złożenia zabezpieczenia akcyzowego na podstawie art. 64 ustawy (art. 48 

ust. 7). 

Należy zauważyć, że regulację analogiczną jak w przypadku zezwolenia na 

prowadzenie składu podatkowego przewidziano również w odniesieniu do pozostałych 

zezwoleń akcyzowych, jeżeli podmiot zamierza prowadzić (np. rozszerzyć) działalność 

w zakresie innej niż dotychczas grupy wyrobów akcyzowych wymienionej w art. 2 

ust. 1 pkt 1. 

W przypadku zmiany zezwolenia na prowadzenie składu podatkowego w związku ze 

zmianą grupy wyrobów akcyzowych wymienionej w art. 2 ust. 1 pkt 1 ustawy 

przewidziano również odpowiednie stosowanie przepisów art. 48 ust. 3–4a, 

dotyczących spełnienia określonych warunków wydania zezwolenia na prowadzenie 

składu podatkowego, w którym prowadzona jest działalność polegająca wyłącznie na 

magazynowaniu lub przeładowywaniu wyrobów akcyzowych wyprodukowanych w 

innym składzie podatkowym (art. 48 ust. 8). Przykładowo podmiot prowadzący skład 

podatkowy, w którym magazynował dotychczas wyroby tytoniowe i w związku z tym 

osiągał minimalną kwotę akcyzy od tych wyrobów w składzie podatkowym na 

poziomie 222 mln zł, który będzie chciał rozszerzyć swoją działalność na 

magazynowanie w prowadzonym przez siebie składzie podatkowym alkoholu 

etylowego, będzie musiał spełnić wymóg posiadania minimalnej wysokości akcyzy od 

alkoholu etylowego w tym składzie podatkowym na poziomie 23 mln zł i złożyć 

stosowne oświadczenie w zakresie osiągnięcia takiej wysokości akcyzy. 

Art. 48a – w dodawanym art. 48a ust. 1 proponuje się określić warunki dotyczące 

miejsca prowadzenia składu podatkowego. Obecnie w ustawie brak jest przepisu, który 

wprost określałby warunki dotyczące prowadzenia tego miejsca. Pośrednio warunki te 

określa przepis art. 52 ust. 1 pkt 3 ustawy, zgodnie z którym naczelnik urzędu celnego 

odmawia wydania zezwolenia na prowadzenie składu podatkowego, w przypadku gdy 

proponowana lokalizacja składu podatkowego, stan lub wielkość pomieszczeń, w 

których ma być prowadzony skład podatkowy, lub stan ich wyposażenia uniemożliwiają 

sprawowanie właściwej kontroli. Przepis art. 52 ust. 1 pkt 3 ustawy musi zostać 

zmieniony w związku z rezygnacją z dokonywania oceny miejsca prowadzenia składu 

podatkowego przed wydaniem zezwolenia na prowadzenie składu podatkowego (vide 

uzasadnienie do dodawanego art. 48a ust. 2 i 3). W związku z powyższym proponuje się 
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określić warunki dotyczące miejsca prowadzenia składu podatkowego w dodawanym w 

ustawie przepisie art. 48a ust. 1. Zaproponowany warunek dotyczący możliwości 

sprawowania w miejscu prowadzenia składu podatkowego właściwej kontroli jest 

analogiczny do wskazanego w art. 52 ust. 1 pkt 3 obowiązującej ustawy. Dodatkowo do 

ustawy przeniesiono z aktu wykonawczego warunek dotyczący miejsca prowadzenia 

składu podatkowego, jakim jest konieczność właściwego dostosowania tego miejsca do 

bezpiecznego składowania wyrobów. Natomiast uszczegółowienie powyższych 

warunków w zakresie miejsca prowadzenia składu podatkowego nastąpi w 

rozporządzeniu wykonawczym do ustawy, wydanym na podstawie art. 59 ust. 7. 

W dodawanym art. 48a ust. 2 proponuje się zawarcie postanowień, zgodnie z którymi 

zezwolenie na prowadzenie składu podatkowego może być udzielone po zatwierdzeniu 

akt weryfikacyjnych w wyniku urzędowego sprawdzenia, o którym mowa w art. 64 

ustawy o Służbie Celnej. W dodawanym art. 48a ust. 3 proponuje się natomiast 

zawarcie postanowień, zgodnie z którymi zmiana zezwolenia na prowadzenie składu 

podatkowego może być dokonana po zatwierdzeniu akt weryfikacyjnych w wyniku 

urzędowego sprawdzenia, o którym mowa w art. 64 ustawy o Służbie Celnej, w 

zakresie zmiany. Celem wprowadzenia przedmiotowych regulacji jest wyeliminowanie 

dwukrotnej kontroli miejsca, w którym prowadzony jest skład podatkowy. Obecnie 

warunkiem wydania zezwolenia na prowadzenie składu podatkowego jest pozytywny 

wynik oceny miejsca, w którym ma być prowadzony skład podatkowy. Zgodnie z 

obowiązującymi przepisami właściwy naczelnik urzędu celnego, po zweryfikowaniu 

danych zawartych we wniosku i dołączonych do niego dokumentów, dokonuje w 

obecności wnioskodawcy lub osoby reprezentującej wnioskodawcę oceny miejsca 

przeznaczonego na prowadzenie składu podatkowego. Z czynności tej sporządza się 

protokół zawierający w szczególności ustalenia dotyczące lokalizacji, powierzchni, 

sposobu odgrodzenia miejsca magazynowania wyrobów akcyzowych w składzie 

podatkowym od innych powierzchni i terenów, sposobu zabezpieczenia tego miejsca 

oraz opis wyposażenia systemu zabezpieczenia technicznego i biurowego. Jednocześnie 

zgodnie ustawą o Służbie Celnej w podmiotach, które wytwarzają, uszlachetniają, 

przerabiają, skażają, rozlewają, przyjmują, magazynują, wydają, przewożą, niszczą oraz 

stosują i oznaczają wyroby akcyzowe znakami akcyzy, właściwy organ Służby Celnej 

przeprowadza urzędowe sprawdzenie, które polega na wykonaniu czynności w celu 

ustalenia, czy są zapewnione warunki i środki do sprawnego przeprowadzania kontroli. 
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Obecnie podmioty te są obowiązane przesłać właściwemu naczelnikowi urzędu 

celnego, co najmniej na 14 dni przed rozpoczęciem działalności w tym zakresie, 

zgłoszenie oraz dokumentację dotyczącą tej działalności, a w przypadku wznowienia 

działalności, po przerwie trwającej dłużej niż 3 miesiące – zgłoszenie dotyczące 

wznowienia tej działalności. Urzędowe sprawdzenie przeprowadza się obecnie m.in. 

przed rozpoczęciem działalności oraz po przerwie w jej prowadzeniu trwającej dłużej 

niż 3 miesiące oraz w przypadkach gdy przepisy prawa podatkowego w zakresie 

podatku akcyzowego uzależniają wydanie określonej decyzji od stwierdzenia 

możliwości sprawowania dozoru celnego lub zapewnienia właściwej kontroli. W 

przepisach z zakresu kontroli określono podmioty zwolnione z obowiązku 

przeprowadzenia urzędowego sprawdzenia oraz tryb, zakres i sposób przeprowadzenia 

urzędowego sprawdzenia, w tym sporządzenia akt weryfikacyjnych. Obecnie wszystkie 

podmioty, które wytwarzają, uszlachetniają, przerabiają, skażają, rozlewają, przyjmują, 

magazynują, wydają, przewożą, niszczą oraz stosują i oznaczają wyroby akcyzowe 

znakami akcyzy, podlegają urzędowemu sprawdzeniu przed rozpoczęciem działalności, 

a dodatkowo w przypadku niektórych z nich (podmioty prowadzące składy podatkowe 

oraz zarejestrowani odbiorcy, z wyłączeniem tych, którzy ubiegają się o zezwolenie na 

jednorazowe nabycie wewnątrzwspólnotowe wyrobów akcyzowych) przed wydaniem 

zezwolenia przeprowadzana jest ocena miejsca, w którym prowadzona będzie 

działalność. 

W związku z powyższym miejsce prowadzenia składu podatkowego jest obecnie 

dwukrotnie poddawane kontroli – najpierw w ramach oceny miejsca na podstawie 

przepisów z zakresu podatku akcyzowego, a następnie w ramach urzędowego 

sprawdzenia przewidzianego w przepisach z zakresu kontroli. 

Zmiany w powyższym zakresie będą skutkowały również tym, że w przypadkach gdy 

przepisy ustawy o podatku akcyzowym uzależniają możliwość prowadzenia 

działalności od uzyskania zezwolenia na prowadzenie składu podatkowego – urzędowe 

sprawdzenie przeprowadzane będzie przed wydaniem zezwolenia, a nie jak obecnie 

przed rozpoczęciem wykonywania działalności. 

Art. 49 ust. 6 – w konsekwencji zmian wynikających z dodawanego art. 48a ust. 2 i 3 

ustawy oraz art. 64 ustawy o Służbie Celnej, w którym zaproponowano, aby wydanie 

zezwolenia i urzędowe sprawdzenie następowało na podstawie jednego wniosku, należy 
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dokonać zmiany art. 49 ust. 6 ustawy poprzez zawarcie w tym przepisie postanowień, 

zgodnie z którymi do wniosku o wydanie zezwolenia na prowadzenie składu 

podatkowego będzie należało dołączyć również dokumenty określone w przepisach 

wykonawczych wydanych na podstawie art. 64 ust. 9 ustawy o Służbie Celnej, które są 

wymagane do przeprowadzenia urzędowego sprawdzenia. Obecnie przepisy te są 

określone w rozporządzeniu Ministra Finansów z dnia 14 grudnia 2009 r. w sprawie 

urzędowego sprawdzenia. 

Art. 49 ust. 7 i 8 – zmiana przedmiotowych przepisów, które zobowiązują podmiot 

prowadzący skład podatkowy do powiadamiania właściwego naczelnika urzędu celnego 

o zmianach danych zawartych we wniosku o wydanie zezwolenia oraz o planowanej 

zmianie danych objętych treścią zezwolenia, stanowią konsekwencję uchylenia przepisu 

art. 49 ust. 11 ustawy i polegają na zmianie odesłania (uchylono odesłanie do ust. 11).  

Art. 49 ust. 11 – mając na uwadze postulaty przedsiębiorców, uchyla się regulację 

przewidującą obowiązek uzyskania nowego zezwolenia, w przypadku gdy podmiot 

prowadzący skład podatkowy zamierza produkować, magazynować lub dokonywać 

przeładunku wyrobów należących do innej niż będąca przedmiotem dotychczasowej 

działalności grupy wyrobów akcyzowych wymienionej w art. 2 ust. 1 pkt 1. Zmiana w 

powyższym zakresie umożliwi podmiotom prowadzącym działalność na podstawie 

dotychczasowego zezwolenia rozszerzenie działalności o nowe grupy wyrobów 

akcyzowych bez konieczności uzyskiwania nowego zezwolenia. W takim przypadku 

trzeba będzie jedynie dokonać zmiany dotychczasowego zezwolenia. Przykładowo 

podatnik prowadzący skład podatkowy, w którym magazynowane są napoje 

alkoholowe, będzie mógł rozszerzyć prowadzenie działalności o magazynowanie 

wyrobów tytoniowych bez konieczności uzyskiwania nowego zezwolenia i cofania 

dotychczasowego. Zmiana w tym zakresie będzie stanowić istotne ułatwienie dla 

przedsiębiorców prowadzących działalność w zakresie wyrobów akcyzowych. 

Art. 50 ust. 5 – zgodnie z art. 50 ust. 5 ustawy właściwy naczelnik urzędu celnego przy 

wydawaniu zezwolenia na prowadzenie składu podatkowego zatwierdza regulamin 

funkcjonowania składu podatkowego, który określa warunki dotyczące składu 

podatkowego. Zmiana regulaminu wymaga zatwierdzenia przez właściwego naczelnika 

urzędu celnego. Jednocześnie zgodnie z art. 64 ustawy o Służbie Celnej z urzędowego 

sprawdzenia sporządza się protokół, który ze zgłoszeniem oraz dokumentacją dotyczącą 
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działalności podlegającej urzędowemu sprawdzeniu stanowią akta weryfikacyjne. 

Większość danych zawartych w regulaminie składu podatkowego jest powielona w 

aktach weryfikacyjnych, a przepisy przewidują obowiązek aktualizowania również akt 

weryfikacyjnych. W związku z powyższym proponuje się rezygnację z regulaminu 

funkcjonowania składu podatkowego, co wymaga uchylenia art. 50 ust. 5 ustawy. 

Art. 52 ust. 1 pkt 3 – zgodnie z obowiązującym przepisem art. 52 ust. 1 pkt 3 ustawy 

właściwy naczelnik urzędu celnego odmawia wydania zezwolenia na prowadzenie 

składu podatkowego, w przypadku gdy proponowana lokalizacja składu podatkowego, 

stan lub wielkość pomieszczeń, w których ma być prowadzony skład podatkowy, lub 

stan ich wyposażenia uniemożliwiają sprawowanie właściwej kontroli. W dodawanym 

do ustawy art. 48a ust. 1 zaproponowano określenie warunków dotyczących miejsca 

prowadzenia składu podatkowego, natomiast w art. 48a ust. 2 i 3 zawarto propozycję 

rezygnacji z oceny miejsca prowadzenia składu podatkowego dokonywanej na 

podstawie przepisów o podatku akcyzowym i pozostawienie oceny miejsca 

prowadzenia składu podatkowego dokonywanej w ramach urzędowego sprawdzenia 

dokonywanego na podstawie przepisów z zakresu kontroli. W związku z tym 

warunkiem wydania zezwolenia na prowadzenie składu podatkowego będzie 

zatwierdzenie akt weryfikacyjnych w wyniku urzędowego sprawdzenia, o którym 

mowa w art. 64 ustawy o Służbie Celnej (vide uzasadnienie do art. 48a). 

W konsekwencji w zmienianym art. 52 ust. 1 pkt 3 ustawy proponuje się zawarcie 

postanowień, zgodnie z którymi odmowa wydania zezwolenia na prowadzenie składu 

podatkowego będzie następowała w przypadku braku zatwierdzenia akt 

weryfikacyjnych w wyniku urzędowego sprawdzenia, a nie jak dotychczas w przypadku 

negatywnej oceny miejsca dokonywanej na podstawie przepisów z zakresu podatku 

akcyzowego. 

Art. 52 ust. 2 pkt 1 – uchylenie przedmiotowego przepisu oznacza zniesienie 

obowiązku cofnięcia z urzędu zezwolenia na prowadzenie składu podatkowego w 

sytuacji, gdy po uzyskaniu zezwolenia w terminie 3 miesięcy nie podjęto działalności 

lub ją przerwano na czas dłuższy niż 3 miesiące, bez powiadomienia właściwego 

naczelnika urzędu celnego. Obecnie brak takiego powiadomienia skutkuje 

koniecznością obligatoryjnego cofnięcia z urzędu zezwolenia na prowadzenie składu 

podatkowego, co wiąże się z tym, że w okresie 3 lat podmiot nie może uzyskać nowego 
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zezwolenia. Projektowana zmiana ma na celu zniesienie przedmiotowej sankcji, która 

jest nieadekwatna w stosunku do stwierdzonych uchybień polegających na 

niewywiązaniu się przez podmiot z obowiązku formalnego, jakim jest powiadomienie 

właściwego naczelnika urzędu celnego o niepodjęciu działalności w terminie 3 miesięcy 

po uzyskaniu zezwolenia lub o przerwaniu działalności na czas dłuższy niż 3 miesiące.  

Należy zauważyć, że część podmiotów korzysta z posiadanych zezwoleń sporadycznie, 

np. w odstępie kilkumiesięcznym, w związku z zawieranymi transakcjami. Zwłaszcza 

wymóg każdorazowego powiadamiania właściwego naczelnika urzędu celnego o 

przerwaniu działalności na czas dłuższy niż 3 miesiące stanowi dla tych podmiotów 

znaczną uciążliwość. W związku z tym, mając na uwadze postulaty podmiotów 

dotyczące ułatwienia prowadzenia działalności, proponuje się, aby w sytuacji gdy 

podmiot spełnił określone ustawą wymagania formalne i uzyskał odpowiednie 

zezwolenie, które jest ważne – odstąpić od dodatkowych obowiązków formalnych 

związanych z czasowym niewykonywaniem działalności na podstawie wydanego 

zezwolenia. Uchylenie przepisu art. 52 ust. 2 pkt 1 ustawy skutkuje tym, że również w 

przypadku zarejestrowanego odbiorcy i zarejestrowanego wysyłającego właściwy 

naczelnik urzędu celnego nie będzie cofał z urzędu zezwolenia, w przypadku gdy po 

jego uzyskaniu w terminie 3 miesięcy nie podjęto działalności lub ją przerwano na czas 

dłuższy niż 3 miesiące, bez powiadomienia tego organu. Do odmowy wydania, 

cofnięcia lub wygaśnięcia zezwolenia na nabywanie wyrobów akcyzowych jako 

zarejestrowany odbiorca, w tym jednorazowo nabywający wyroby akcyzowe, oraz jako 

zarejestrowany wysyłający stosuje się bowiem odpowiednio art. 52.  

Art. 52 ust. 2 pkt 3 – analogicznie do art. 44 ust. 1 pkt 6 zmiana przepisu jest związana 

z dodaniem ust. 5a w art. 64, przewidującym możliwość stosowania zwolnienia z 

obowiązku złożenia zabezpieczenia akcyzowego po utracie jego ważności (po upływie 

oznaczonego czasu, na który zostało udzielone), jeżeli podmiot złożył we właściwym 

terminie prawidłowy wniosek o jego przedłużenie. Zwolnienie będzie mogło być 

stosowane do dnia doręczenia temu podmiotowi rozstrzygnięcia wniosku, nie dłużej 

jednak niż 90 dni po upływie oznaczonego czasu. Utrata ważności zwolnienia z 

obowiązku złożenia zabezpieczenia akcyzowego jest jedną z przesłanek cofnięcia 

zezwolenia na prowadzenie składu podatkowego, o ile podmiot przed utratą jego 

ważności nie uzyskał przedłużenia zwolnienia, nowego zwolnienia lub nie złożył 

zabezpieczenia akcyzowego. Ponieważ dodany ust. 5a w art. 64 daje możliwość 
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stosowania zwolnienia z obowiązku złożenia zabezpieczenia akcyzowego po terminie, 

należało tę nową regulację uwzględnić w niniejszym przepisie poprzez dodanie 

zastrzeżenia odwołującego się do ww. przepisu. 

Art. 53 – uchylenie przepisu wynika z dodania działu VIa „Ewidencje i inne 

dokumentacje” i określenia w tym dziale kompleksowych regulacji dotyczących 

ewidencji i innych dokumentacji prowadzonych na potrzeby podatku akcyzowego 

(vide uzasadnienie do działu VIa). 

Art. 54 ust. 5 i 6 – zmiana przedmiotowych przepisów, które zobowiązują podmiot 

posiadający zezwolenie wyprowadzenia do powiadamiania właściwego naczelnika 

urzędu celnego o zmianach danych zawartych we wniosku o wydanie zezwolenia oraz o 

planowanej zmianie danych objętych treścią zezwolenia, stanowi konsekwencję 

uchylenia przepisu art. 54 ust. 9 ustawy i polega na zmianie odesłania (uchylono 

odesłanie do ust. 9).  

Art. 54 ust. 7 – zmiana regulacji polega na dodaniu w tym przepisie zdania drugiego, 

zgodnie z którym do zmiany zezwolenia wyprowadzenia art. 48 ust. 7 stosuje się 

odpowiednio. Przedmiotowa zmiana stanowi konsekwencję uchylenia art. 54 ust. 9, 

który przewiduje obowiązek uzyskania nowego zezwolenia, w przypadku gdy podmiot 

posiadający zezwolenie wyprowadzenia zamierza wyprowadzać ze składu podatkowego 

wyroby akcyzowe należące do innej niż będąca przedmiotem dotychczasowej 

działalności grupy wyrobów akcyzowych wymienionej w art. 2 ust. 1 pkt 1. W wyniku 

uchylenia ww. przepisu zmiana grupy wyrobów akcyzowych będzie skutkowała jedynie 

koniecznością zmiany dotychczasowego zezwolenia, a nie obowiązkiem uzyskania 

nowego zezwolenia. W związku z tym należy przewidzieć – tak samo jak w przypadku 

zezwolenia na prowadzenie składu podatkowego – że w przypadku gdy zmiana 

zezwolenia dotyczy zmiany grupy wyrobów akcyzowych wymienionej w art. 2 ust. 1 

pkt 1, będących przedmiotem dotychczasowej działalności, i powoduje, że po zmianie 

zezwolenia zabezpieczenie akcyzowe złożone przez podmiot posiadający zezwolenie 

wyprowadzenia nie zapewni pokrycia w należnej wysokości kwoty zobowiązania 

podatkowego albo kwoty zobowiązania podatkowego i opłaty paliwowej, warunkiem 

zmiany zezwolenia jest złożenie dodatkowego lub nowego zabezpieczenia akcyzowego 

(patrz uzasadnienie do art. 48 ust. 7). 
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Art. 54 ust. 9 – mając na uwadze postulaty przedsiębiorców, uchyla się regulację 

przewidującą obowiązek uzyskania nowego zezwolenia, w przypadku gdy podmiot 

posiadający zezwolenie wyprowadzenia zamierza wyprowadzać ze składu podatkowego 

wyroby akcyzowe należące do innej niż będąca przedmiotem dotychczasowej 

działalności grupy wyrobów akcyzowych wymienionej w art. 2 ust. 1 pkt 1. Zmiana w 

powyższym zakresie umożliwi podmiotom prowadzącym działalność na podstawie 

dotychczasowego zezwolenia rozszerzenie działalności o nowe grupy wyrobów 

akcyzowych bez konieczności uzyskiwania nowego zezwolenia. W takim przypadku 

trzeba będzie jedynie dokonać zmiany dotychczasowego zezwolenia. Jest to 

analogiczna zmiana jak w przypadku zezwolenia na prowadzenie składu podatkowego 

(patrz uzasadnienie do art. 49 ust. 7 i 8 oraz ust. 11) oraz pozostałych zezwoleń 

akcyzowych.  

Art. 54 ust. 11 pkt 1 – proponowana zmiana polegająca na uchyleniu przepisu znosi 

obowiązek cofnięcia z urzędu zezwolenia wyprowadzenia, o którym mowa w art. 54 

ust. 1 ustawy, w sytuacji gdy po uzyskaniu zezwolenia w terminie 3 miesięcy nie 

podjęto działalności lub ją przerwano na czas dłuższy niż 3 miesiące, bez 

powiadomienia właściwego naczelnika urzędu celnego. Jest to zmiana analogiczna jak 

w przypadku pozostałych zezwoleń akcyzowych – patrz uzasadnienie do art. 52 ust. 2 

pkt 1 ustawy. 

Art. 55 ust. 1 – w konsekwencji rezygnacji z regulaminu funkcjonowania składu 

podatkowego (vide uzasadnienie uchylenia art. 50 ust. 5 ustawy) oraz propozycji 

zawarcia w art. 59 ust. 7 ustawy jednej delegacji dla ministra właściwego do spraw 

finansów publicznych do określenia w drodze rozporządzenia szczegółowych 

warunków dotyczących miejsca prowadzenia składu podatkowego oraz miejsca odbioru 

wyrobów akcyzowych nabywanych wewnątrzwspólnotowo przez zarejestrowanego 

odbiorcę (vide uzasadnienie do zmiany art. 59 ust. 7), należy uchylić w art. 55 ust. 1 

ustawy, w którym obecnie zawarta jest delegacja dla ministra właściwego do spraw 

finansów publicznych, do określenia w drodze rozporządzenia szczegółowych 

warunków prowadzenia składów podatkowych, w tym dotyczących regulaminu 

funkcjonowania składu podatkowego oraz miejsca prowadzenia składu podatkowego. 

Art. 55 ust. 2 – uchylenie przedmiotowego przepisu wynika z dodania działu VIa 

„Ewidencje i inne dokumentacje” i określenia w tym dziale kompleksowych regulacji 
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dotyczących ewidencji i innych dokumentacji prowadzonych na potrzeby podatku 

akcyzowego (vide uzasadnienie do działu VIa).  

Art. 55 ust. 4 – zmiana przedmiotowego przepisu (który upoważnia ministra 

właściwego do spraw finansów publicznych do określenia, w drodze rozporządzenia, w 

przypadku podmiotów prowadzących w składzie podatkowym działalność polegającą 

wyłącznie na magazynowaniu lub przeładowywaniu wyrobów akcyzowych 

wyprodukowanych w innym składzie podatkowym, sytuacji innych niż określone w art. 

48 ust. 5, w których nie muszą być spełnione warunki, o których mowa w art. 48 ust. 3 

pkt 1–5) ma wyłącznie charakter dostosowujący i wiąże się ze zmianą art. 48 ust. 3 

ustawy. W art. 48 ust. 3 określono dodatkowe warunki uzyskania zezwolenia na 

prowadzenie w składzie podatkowym działalności polegającej wyłącznie na 

magazynowaniu lub przeładowywaniu wyrobów akcyzowych wyprodukowanych w 

innym składzie podatkowym. Dotychczas warunki te były określone w art. 48 ust. 3 

pkt 1–5, natomiast po zmianie tego przepisu – w pkt 1–6. Zmieniając przepis art. 55 

ust. 4, odwołano się w jego treści wyłącznie do art. 48 ust. 3, bez przywoływania 

konkretnych punktów. Art. 48 ust. 3 zawiera tylko punkty 1–6, nie ma więc 

konieczności ich przywoływania. 

Art. 56 ust. 6 i 7 – zmiana przedmiotowych przepisów, które zobowiązują podmiot 

pośredniczący do powiadamiania właściwego naczelnika urzędu celnego o zmianach 

danych zawartych we wniosku o wydanie zezwolenia oraz o planowanej zmianie 

danych objętych treścią zezwolenia, stanowią konsekwencję uchylenia przepisu art. 56 

ust. 10 ustawy i polegają na zmianie odesłania (uchylono odesłanie do ust. 10).  

Art. 56 ust. 8 – zmiana regulacji polega na dodaniu w tym przepisie zdania drugiego, 

zgodnie z którym do zmiany zezwolenia na prowadzenie działalności jako podmiot 

pośredniczący art. 48 ust. 7 stosuje się odpowiednio. Przedmiotowa zmiana stanowi 

konsekwencję uchylenia art. 56 ust. 10, który przewiduje obowiązek uzyskania nowego 

zezwolenia, w przypadku gdy podmiot posiadający zezwolenie na prowadzenie 

działalności jako podmiot pośredniczący zamierza dostarczać wyroby akcyzowe 

należące do innej niż będąca przedmiotem dotychczasowej działalności grupy wyrobów 

akcyzowych wymienionej w art. 2 ust. 1 pkt 1. W wyniku uchylenia ww. przepisu 

zmiana grupy wyrobów akcyzowych będzie skutkowała jedynie koniecznością zmiany 

dotychczasowego zezwolenia, a nie obowiązkiem uzyskania nowego zezwolenia. W 
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związku z tym należy przewidzieć – tak samo jak w przypadku zezwolenia na 

prowadzenie składu podatkowego – że w przypadku gdy zmiana zezwolenia dotyczy 

zmiany grupy wyrobów akcyzowych wymienionej w art. 2 ust. 1 pkt 1, będących 

przedmiotem dotychczasowej działalności, i powoduje, że po zmianie zezwolenia 

zabezpieczenie akcyzowe złożone przez podmiot posiadający zezwolenie na 

prowadzenie działalności jako podmiot pośredniczący nie zapewni pokrycia w należnej 

wysokości kwoty zobowiązania podatkowego albo kwoty zobowiązania podatkowego i 

opłaty paliwowej, warunkiem zmiany zezwolenia jest złożenie dodatkowego lub 

nowego zabezpieczenia akcyzowego (patrz uzasadnienie do art. 48 ust. 7). 

Art. 56 ust. 10 – mając na uwadze postulaty przedsiębiorców, uchyla się regulację 

przewidującą obowiązek uzyskania nowego zezwolenia na prowadzenie działalności 

jako podmiot pośredniczący, w przypadku gdy podmiot ten, posiadający zezwolenie, 

zamierza dostarczać do podmiotu zużywającego wyroby akcyzowe należące do innej 

niż będąca przedmiotem dotychczasowej działalności grupy wyrobów akcyzowych 

wymienionej w art. 2 ust. 1 pkt 1. Zmiana w powyższym zakresie umożliwi podmiotom 

prowadzącym działalność na podstawie dotychczasowego zezwolenia rozszerzenie 

działalności o nowe grupy wyrobów akcyzowych bez konieczności uzyskiwania 

nowego zezwolenia. W takim przypadku trzeba będzie jedynie dokonać zmiany 

dotychczasowego zezwolenia. Jest to analogiczna zmiana jak w przypadku zezwolenia 

na prowadzenie składu podatkowego (patrz uzasadnienie do art. 49 ust. 7 i 8 oraz 

ust. 11) oraz pozostałych zezwoleń akcyzowych. 

Art. 56 ust. 12 pkt 1 – proponowana zmiana polegająca na uchyleniu przepisu znosi 

obowiązek cofnięcia z urzędu zezwolenia na prowadzenie działalności jako podmiot 

pośredniczący w sytuacji, gdy po uzyskaniu zezwolenia w terminie 3 miesięcy nie 

podjęto działalności lub ją przerwano na czas dłuższy niż 3 miesiące, bez 

powiadomienia właściwego naczelnika urzędu celnego. Jest to zmiana analogiczna jak 

w przypadku pozostałych zezwoleń akcyzowych (patrz uzasadnienie do art. 52 ust. 2 

pkt 1 ustawy). 

Art. 56a – w dodanym art. 56a zawarto odesłanie do art. 47a, który wprowadza 

możliwość magazynowania w składzie podatkowym, w jednym zbiorniku wyrobów 

akcyzowych (energetycznych) o różnym statusie akcyzowym, o tym samym kodzie CN, 

posiadających różne właściwości fizykochemiczne, z wyjątkiem przypadków, gdy 
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parametry fizykochemiczne będą miały wpływ na stawkę akcyzy. Przepis art. 56a 

będzie stanowił podstawę prawną magazynowania takich wyrobów również przez 

podmioty pośredniczące. Warunki magazynowania ww. wyrobów energetycznych przez 

podmioty pośredniczące będą analogiczne do warunków obowiązujących podmioty 

prowadzące składy podatkowe. Należy jednak zauważyć, że podmiot pośredniczący nie 

będzie mógł magazynować wyrobów energetycznych objętych procedurą zawieszenia 

poboru akcyzy, co wynika z faktu, że magazynowanie takich wyrobów może odbywać 

się wyłącznie w składzie podatkowym. Proponowane rozwiązanie zwiększy 

efektywność ekonomiczną działalności podmiotów pośredniczących. 

Art. 57 ust. 2a–2c – w dodawanym art. 57 ust. 2a proponuje się określić warunki 

dotyczące miejsca odbioru wyrobów akcyzowych przez zarejestrowanego odbiorcę. 

Obecnie w ustawie brak jest przepisu, który wprost określałby warunki dotyczące tego 

miejsca. Zaproponowane warunki dotyczące miejsca odbioru są analogiczne do 

zaproponowanych w przypadku miejsca prowadzenia składu podatkowego (vide 

uzasadnienie do dodawanego art. 48a). Różnica polega jedynie na tym, że w przypadku 

miejsca prowadzenia składu podatkowego miejsce to powinno być właściwie 

dostosowane do bezpiecznego składowania wyrobów, podczas gdy miejsce odbioru 

wyrobów akcyzowych przez zarejestrowanego odbiorcę powinno być właściwie 

dostosowane do bezpiecznego wprowadzenia wyrobów do tego miejsca. Wynika to z 

faktu, że w miejscu odbioru wyroby akcyzowe nie mogą być magazynowane.  

Podobnie jak w dodawanym art. 48a ust. 2, który dotyczy wydawania zezwolenia na 

prowadzenie składu podatkowego – w dodawanym art. 57 ust. 2b proponuje się 

zawarcie postanowień, zgodnie z którymi zezwolenie na nabywanie wyrobów 

akcyzowych jako zarejestrowany odbiorca, z wyłączeniem zezwolenia na jednorazowe 

nabycie wyrobów akcyzowych jako zarejestrowany odbiorca, może być udzielone po 

zatwierdzeniu akt weryfikacyjnych w wyniku urzędowego sprawdzenia, o którym 

mowa w art. 64 ustawy o Służbie Celnej. W dodawanym art. 57 ust. 2c proponuje się 

natomiast zawarcie postanowień, zgodnie z którymi zmiana zezwolenia na nabywanie 

wyrobów akcyzowych jako zarejestrowany odbiorca, z wyłączeniem zezwolenia na 

jednorazowe nabycie wyrobów akcyzowych jako zarejestrowany odbiorca, może być 

dokonana po zatwierdzeniu akt weryfikacyjnych w wyniku urzędowego sprawdzenia, o 

którym mowa w art. 64 ustawy o Służbie Celnej, w zakresie zmiany. Celem 

wprowadzenia przedmiotowych regulacji jest wyeliminowanie dwukrotnej kontroli 
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miejsca odbioru. Obecnie warunkiem wydania zezwolenia na nabywanie wyrobów 

akcyzowych jako zarejestrowany odbiorca, z wyłączeniem zezwolenia na jednorazowe 

nabycie wyrobów akcyzowych jako zarejestrowany odbiorca, jest pozytywny wynik 

oceny miejsca odbioru. Zgodnie z obowiązującymi przepisami właściwy naczelnik 

urzędu celnego, po zweryfikowaniu danych zawartych we wniosku i dołączonych do 

niego dokumentów, dokonuje w obecności wnioskodawcy lub osoby reprezentującej 

wnioskodawcę oceny miejsca odbioru. Z czynności tej sporządza się protokół 

zawierający w szczególności ustalenia dotyczące lokalizacji, powierzchni, sposobu 

odgrodzenia miejsca. Jednocześnie zgodnie z ustawą o Służbie Celnej w podmiotach, 

które wytwarzają, uszlachetniają, przerabiają, skażają, rozlewają, przyjmują, 

magazynują, wydają, przewożą, niszczą oraz stosują i oznaczają wyroby akcyzowe 

znakami akcyzy, właściwy organ Służby Celnej przeprowadza urzędowe sprawdzenie, 

które polega na wykonaniu czynności w celu ustalenia, czy są zapewnione warunki i 

środki do sprawnego przeprowadzania kontroli. Obecnie podmioty te są obowiązane 

przesłać właściwemu naczelnikowi urzędu celnego, co najmniej na 14 dni przed 

rozpoczęciem działalności w tym zakresie, zgłoszenie oraz dokumentację dotyczącą tej 

działalności, a w przypadku wznowienia działalności, po przerwie trwającej dłużej niż 3 

miesiące – zgłoszenie dotyczące wznowienia tej działalności. Urzędowe sprawdzenie 

przeprowadza się m.in. przed rozpoczęciem działalności oraz obecnie również po 

przerwie w jej prowadzeniu, trwającej dłużej niż 3 miesiące, oraz w przypadkach, gdy 

przepisy prawa podatkowego w zakresie podatku akcyzowego uzależniają wydanie 

określonej decyzji od stwierdzenia możliwości sprawowania dozoru celnego lub 

zapewnienia właściwej kontroli. W przepisach z zakresu kontroli określono podmioty 

zwolnione z obowiązku przeprowadzenia urzędowego sprawdzenia oraz tryb, zakres i 

sposób przeprowadzenia urzędowego sprawdzenia, w tym sporządzenia akt 

weryfikacyjnych. Obecnie wszystkie podmioty, które wytwarzają, uszlachetniają, 

przerabiają, skażają, rozlewają, przyjmują, magazynują, wydają, przewożą, niszczą oraz 

stosują i oznaczają wyroby akcyzowe znakami akcyzy, podlegają urzędowemu 

sprawdzeniu przed rozpoczęciem działalności, a dodatkowo w przypadku niektórych z 

nich (podmioty prowadzące składy podatkowe oraz zarejestrowani odbiorcy, z 

wyłączeniem tych, którzy ubiegają się o zezwolenie na jednorazowe nabycie 

wewnątrzwspólnotowe wyrobów akcyzowych) przed wydaniem zezwolenia 

przeprowadzana jest ocena miejsca, w którym prowadzona będzie działalność. 
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W związku z powyższym miejsce odbioru jest obecnie dwukrotnie poddawane kontroli 

– najpierw w ramach oceny miejsca na podstawie przepisów z zakresu podatku 

akcyzowego, a następnie w ramach urzędowego sprawdzenia przewidzianego w 

przepisach z zakresu kontroli. 

Zmiany w powyższym zakresie skutkowały będą również tym, że w przypadkach, gdy 

przepisy ustawy uzależniają możliwość prowadzenia działalności od uzyskania 

zezwolenia na nabywanie wyrobów akcyzowych jako zarejestrowany odbiorca – 

urzędowe sprawdzenie przeprowadzane będzie przed wydaniem zezwolenia, a nie jak 

obecnie przed rozpoczęciem wykonywania działalności. 

Art. 57 ust. 4 – w konsekwencji zmian w art. 57 ustawy (dodane ust. 2a–2c) oraz 

art. 64 ustawy o Służbie Celnej, w którym zaproponowano, aby wydanie zezwolenia i 

urzędowe sprawdzenie następowało na podstawie jednego wniosku, należy dokonać 

zmiany art. 57 ust. 4 poprzez zawarcie w tym przepisie postanowień, zgodnie z którymi 

do wniosku o wydanie zezwolenia na nabywanie wyrobów akcyzowych jako 

zarejestrowany odbiorca, z wyłączeniem zezwolenia na jednorazowe nabycie wyrobów 

akcyzowych jako zarejestrowany odbiorca, należało będzie dołączyć również 

dokumenty określone w przepisach wykonawczych wydanych na podstawie art. 64 

ust. 9 ustawy o Służbie Celnej, które są wymagane do przeprowadzenia urzędowego 

sprawdzenia. Obecnie przepisy te są określone w rozporządzeniu Ministra Finansów z 

dnia 14 grudnia 2009 r. w sprawie urzędowego sprawdzenia. 

Art. 57 ust. 6 i 7 – zmiana przedmiotowych przepisów, które zobowiązują podmiot 

posiadający zezwolenie na prowadzenie działalności jako zarejestrowany odbiorca do 

powiadamiania właściwego naczelnika urzędu celnego o zmianach danych zawartych 

we wniosku o wydanie zezwolenia oraz o planowanej zmianie danych objętych treścią 

zezwolenia, stanowi konsekwencję uchylenia przepisu art. 57 ust. 10 ustawy i polega na 

zmianie odesłania (uchylono odesłanie do ust. 10). 

Art. 57 ust. 8 – zmiana regulacji polega na dodaniu w tym przepisie zdania drugiego, 

zgodnie z którym do zmiany zezwolenia na nabywanie wyrobów akcyzowych jako 

zarejestrowany odbiorca oraz na jednorazowe nabycie wyrobów akcyzowych jako 

zarejestrowany odbiorca art. 48 ust. 7 stosuje się odpowiednio. Przedmiotowa zmiana 

stanowi konsekwencję uchylenia przepisu art. 57 ust. 10, który przewiduje obowiązek 

uzyskania nowego zezwolenia, w przypadku gdy podmiot posiadający zezwolenie na 
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nabywanie wyrobów akcyzowych jako zarejestrowany odbiorca zamierza nabywać 

wewnątrzwspólnotowo wyroby akcyzowe należące do innej niż będąca przedmiotem 

dotychczasowej działalności grupy wyrobów akcyzowych wymienionej w art. 2 ust. 1 

pkt 1. W wyniku uchylenia ww. przepisu zmiana grupy wyrobów akcyzowych będzie 

skutkowała jedynie koniecznością zmiany dotychczasowego zezwolenia, a nie 

obowiązkiem uzyskania nowego zezwolenia. W związku z tym należy przewidzieć – 

tak samo jak w przypadku zezwolenia na prowadzenie składu podatkowego – że w 

przypadku gdy zmiana zezwolenia dotyczy zmiany grupy wyrobów akcyzowych 

wymienionej w art. 2 ust. 1 pkt 1, będących przedmiotem dotychczasowej działalności, 

i powoduje, że po zmianie zezwolenia zabezpieczenie akcyzowe złożone przez podmiot 

posiadający zezwolenie na nabywanie wyrobów akcyzowych jako zarejestrowany 

odbiorca oraz na jednorazowe nabycie wyrobów akcyzowych jako zarejestrowany 

odbiorca nie zapewni pokrycia w należnej wysokości kwoty zobowiązania 

podatkowego albo kwoty zobowiązania podatkowego i opłaty paliwowej, warunkiem 

zmiany zezwolenia jest złożenie dodatkowego lub nowego zabezpieczenia akcyzowego 

(patrz uzasadnienie do art. 48 ust. 7). 

Art. 57 ust. 10 – mając na uwadze postulaty przedsiębiorców, uchyla się regulację 

przewidującą obowiązek uzyskania nowego zezwolenia na prowadzenie działalności 

jako zarejestrowany odbiorca, w przypadku gdy podmiot ten, posiadający zezwolenie, 

zamierza nabywać wewnątrzwspólnotowo wyroby akcyzowe należące do innej niż 

będąca przedmiotem dotychczasowej działalności grupy wyrobów akcyzowych 

wymienionej w art. 2 ust. 1 pkt 1. Zmiana w powyższym zakresie umożliwi podmiotom 

prowadzącym działalność na podstawie dotychczasowego zezwolenia rozszerzenie 

działalności o nowe grupy wyrobów akcyzowych bez konieczności uzyskiwania 

nowego zezwolenia. W takim przypadku trzeba będzie jedynie dokonać zmiany 

dotychczasowego zezwolenia. Jest to analogiczna zmiana jak w przypadku zezwolenia 

na prowadzenie składu podatkowego (patrz uzasadnienie do art. 49 ust. 7 i 8 oraz ust. 

11) oraz pozostałych zezwoleń akcyzowych. 

Art. 57 ust. 11 – zmiana przedmiotowego przepisu, który w obecnym brzmieniu 

przewiduje, że do odmowy wydania, cofnięcia lub wygaśnięcia zezwolenia na 

nabywanie wyrobów akcyzowych jako zarejestrowany odbiorca oraz zezwolenia na 

jednorazowe nabycie wyrobów akcyzowych jako zarejestrowany odbiorca stosuje się 

odpowiednio art. 52, stanowi konsekwencję zmiany regulacji przewidzianej w art. 52 
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ust. 1 pkt 3 ustawy. Zgodnie z proponowanym brzmieniem art. 52 ust. 1 pkt 3 właściwy 

naczelnik urzędu celnego odmawia wydania zezwolenia na prowadzenie składu 

podatkowego, w przypadku gdy nie zostaną zatwierdzone akta weryfikacyjne w wyniku 

urzędowego sprawdzenia, o którym mowa w art. 64 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o 

Służbie Celnej. Ponieważ warunek zatwierdzenia akt weryfikacyjnych przed wydaniem 

zezwolenia trzeba będzie spełnić tylko przed wydaniem dwóch zezwoleń akcyzowych, 

tj. zezwolenia na prowadzenie składu podatkowego oraz zezwolenia na nabywanie 

wyrobów akcyzowych jako zarejestrowany odbiorca (z wyłączeniem zezwolenia na 

jednorazowe nabycie wyrobów akcyzowych jako zarejestrowany odbiorca) – w 

przypadku innych niż dwa ww. zezwolenia należy zmienić odesłanie do odpowiedniego 

stosowania art. 52 w taki sposób, aby warunek określony w ust. 1 pkt 3 tego artykułu 

nie miał zastosowania w przypadku tych innych zezwoleń akcyzowych.  

W związku z powyższym określony w art. 57 ust. 11 przepis odsyłający został 

zmieniony w ten sposób, aby do odmowy wydania zezwolenia na nabywanie wyrobów 

akcyzowych jako zarejestrowany odbiorca miał odpowiednie zastosowanie art. 52 

ust. 1, w tym pkt 3, z którego wynika obowiązek odmowy wydania zezwolenia, gdy nie 

zostaną zatwierdzone akta weryfikacyjne w wyniku urzędowego sprawdzenia, 

natomiast do odmowy wydania zezwolenia na jednorazowe nabycie wyrobów 

akcyzowych jako zarejestrowany odbiorca – aby był odpowiednio stosowany art. 52 

ust. 1 pkt 1–2. Jednocześnie do cofnięcia lub wygaśnięcia obu zezwoleń na 

prowadzenie działalności jako zarejestrowany odbiorca odpowiednie zastosowanie będą 

miały przepisy art. 52 ust. 2–5. 

Art. 59 ust. 2 oraz ust. 4–6 – uchylenie przedmiotowych przepisów wynika z dodania 

działu VIa „Ewidencje i inne dokumentacje” i określenia w tym dziale kompleksowych 

regulacji dotyczących ewidencji i innych dokumentacji prowadzonych na potrzeby 

podatku akcyzowego (vide uzasadnienie do działu VIa). 

Art. 59 ust. 7 – obecnie warunki dotyczące prowadzenia składu podatkowego są 

określone w rozporządzeniu Ministra Finansów z dnia 24 lutego 2009 r. w sprawie 

warunków prowadzenia składów podatkowych oraz ewidencji przez podmioty 

prowadzące składy podatkowe (Dz. U. z 2014 r. poz. 353), natomiast warunki 

dotyczące miejsca, w którym są odbierane wyroby akcyzowe przez zarejestrowanego 

odbiorcę w rozporządzeniu Ministra Finansów z dnia 19 sierpnia 2010 r. w sprawie 
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warunków dotyczących miejsca odbioru wyrobów akcyzowych (Dz. U. Nr 156, 

poz. 1048). Warunki dotyczące funkcjonowania obu ww. miejsc są określane w tym 

samym celu, tzn. dla zapewnienia właściwej kontroli oraz prawidłowego 

dokumentowania ilości wyrobów akcyzowych i określenia kwot akcyzy. Ponadto, w 

związku z zaproponowanymi zmianami w zakresie ewidencjonowania wyrobów 

akcyzowych (vide uzasadnienie do dodawanego działu VIa) oraz rezygnacją z 

regulaminu składu podatkowego, zakres regulowany w rozporządzeniu Ministra 

Finansów z dnia 24 lutego 2009 r. w sprawie warunków prowadzenia składów 

podatkowych oraz ewidencji przez podmioty prowadzące składy podatkowe zostałby 

ograniczony jedynie do warunków dotyczących miejsca prowadzenia składu 

podatkowego. W związku z powyższym proponuje się określenie w art. 59 ust. 7 

ustawy o podatku akcyzowym jednej delegacji do wydania rozporządzenia w sprawie 

szczegółowych warunków dotyczących miejsca prowadzenia składu podatkowego, w 

tym miejsca, w którym wyroby akcyzowe będą magazynowane, oraz szczegółowych 

warunków dotyczących miejsca odbioru wyrobów akcyzowych nabywanych 

wewnątrzwspólnotowo przez zarejestrowanego odbiorcę, z wyłączeniem 

zarejestrowanego odbiorcy posiadającego zezwolenie na jednorazowe nabycie wyrobów 

akcyzowych jako zarejestrowany odbiorca. 

Art. 62a ust. 5 i 6 – zmiana przedmiotowych przepisów, które zobowiązują podmiot 

posiadający zezwolenie na wysyłanie wyrobów akcyzowych jako zarejestrowany 

wysyłający do powiadamiania właściwego naczelnika urzędu celnego o zmianach 

danych zawartych we wniosku o wydanie zezwolenia oraz o planowanej zmianie 

danych objętych treścią zezwolenia, stanowi konsekwencję uchylenia przepisu art. 62a 

ust. 9 ustawy i polega na zmianie odesłania (uchylono odesłanie do ust. 9). 

Art. 62a ust. 7 – zmiana regulacji polega na dodaniu w tym przepisie zdania drugiego, 

zgodnie z którym do zmiany zezwolenia na wysyłanie wyrobów akcyzowych jako 

zarejestrowany wysyłający art. 48 ust. 7 stosuje się odpowiednio. Przedmiotowa zmiana 

stanowi konsekwencję uchylenia art. 62a ust. 9, który przewiduje obowiązek uzyskania 

nowego zezwolenia, w przypadku gdy podmiot posiadający zezwolenie na wysyłanie 

wyrobów akcyzowych jako zarejestrowany wysyłający zamierza wysyłać z 

zastosowaniem procedury zawieszenia poboru akcyzy wyroby akcyzowe należące do 

innej niż będąca przedmiotem dotychczasowej działalności grupy wyrobów 

akcyzowych wymienionej w art. 2 ust. 1 pkt 1. W wyniku uchylenia ww. przepisu 
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zmiana grupy wyrobów akcyzowych będzie skutkowała jedynie koniecznością zmiany 

dotychczasowego zezwolenia, a nie obowiązkiem uzyskania nowego zezwolenia. W 

związku z tym należy przewidzieć – tak samo jak w przypadku zezwolenia na 

prowadzenie składu podatkowego – że w przypadku gdy zmiana zezwolenia dotyczy 

zmiany grupy wyrobów akcyzowych wymienionej w art. 2 ust. 1 pkt 1, będących 

przedmiotem dotychczasowej działalności, i powoduje, że po zmianie zezwolenia 

zabezpieczenie akcyzowe złożone przez podmiot posiadający zezwolenie na wysyłanie 

wyrobów akcyzowych jako zarejestrowany wysyłający nie zapewni pokrycia w należnej 

wysokości kwoty zobowiązania podatkowego albo kwoty zobowiązania podatkowego i 

opłaty paliwowej, warunkiem zmiany zezwolenia jest złożenie dodatkowego lub 

nowego zabezpieczenia akcyzowego (patrz uzasadnienie do art. 48 ust. 7). 

Art. 62a ust. 9 – mając na uwadze postulaty przedsiębiorców, uchyla się regulację 

przewidującą obowiązek uzyskania nowego zezwolenia na wysyłanie wyrobów 

akcyzowych jako zarejestrowany wysyłający, w przypadku gdy podmiot ten, 

posiadający zezwolenie, zamierza wysyłać z zastosowaniem procedury zawieszenia 

poboru akcyzy wyroby akcyzowe należące do innej niż będąca przedmiotem 

dotychczasowej działalności grupy wyrobów akcyzowych wymienionej w art. 2 ust. 1 

pkt 1. Zmiana w powyższym zakresie umożliwi podmiotom prowadzącym działalność 

na podstawie dotychczasowego zezwolenia na rozszerzenie działalności o nowe grupy 

wyrobów akcyzowych bez konieczności uzyskiwania nowego zezwolenia. W takim 

przypadku trzeba będzie jedynie dokonać zmiany dotychczasowego zezwolenia. Jest to 

analogiczna zmiana jak w przypadku zezwolenia na prowadzenie składu podatkowego 

(patrz uzasadnienie do art. 49 ust. 7 i 8 oraz ust. 11) oraz pozostałych zezwoleń 

akcyzowych. 

Art. 62a ust. 10 – zmiana przedmiotowego przepisu, który w obecnym brzmieniu 

przewiduje, że do odmowy wydania, cofnięcia lub wygaśnięcia zezwolenia na 

wysyłanie wyrobów akcyzowych jako zarejestrowany wysyłający stosuje się 

odpowiednio art. 52, stanowi konsekwencję zmiany regulacji przewidzianej w art. 52 

ust. 1 pkt 3 ustawy. Zgodnie z proponowanym brzmieniem art. 52 ust. 1 pkt 3 właściwy 

naczelnik urzędu celnego odmawia wydania zezwolenia na prowadzenie składu 

podatkowego, w przypadku gdy nie zostaną zatwierdzone akta weryfikacyjne w wyniku 

urzędowego sprawdzenia, o którym mowa w art. 64 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o 

Służbie Celnej. Ponieważ warunek zatwierdzenia akt weryfikacyjnych przed wydaniem 
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zezwolenia trzeba będzie spełnić tylko przed wydaniem dwóch zezwoleń akcyzowych, 

tj. zezwolenia na prowadzenie składu podatkowego oraz zezwolenia na nabywanie 

wyrobów akcyzowych jako zarejestrowany odbiorca (z wyłączeniem zezwolenia na 

jednorazowe nabycie wyrobów akcyzowych jako zarejestrowany odbiorca) – w 

przypadku innych niż dwa ww. zezwolenia należy zmienić odesłanie do odpowiedniego 

stosowania art. 52 w taki sposób, aby warunek określony w ust. 1 pkt 3 tego artykułu 

nie miał zastosowania w przypadku tych innych zezwoleń akcyzowych.  

W związku z powyższym określony w art. 62a ust. 10 przepis odsyłający został 

zmieniony w ten sposób, że do odmowy wydania zezwolenia na wysyłanie wyrobów 

akcyzowych jako zarejestrowany wysyłający stosuje się odpowiednio art. 52 ust. 1 pkt 1 

i 2, a do cofnięcia lub wygaśnięcia tego zezwolenia stosuje się odpowiednio art. 52 

ust. 2–5. 

Art. 62c ust. 2 pkt 2 i ust. 3–6 – uchylenie przedmiotowych przepisów wynika z 

dodania działu VIa „Ewidencje i inne dokumentacje” i określenia w tym dziale 

kompleksowych regulacji dotyczących ewidencji i innych dokumentacji prowadzonych 

na potrzeby podatku akcyzowego (vide uzasadnienie do działu VIa). 

Art. 63 ust. 1 pkt 8 i 9 – uzupełniono katalog podmiotów obowiązanych do złożenia 

zabezpieczenia akcyzowego w związku z objęciem tym obowiązkiem pośredniczącego 

podmiotu tytoniowego oraz podmiotu reprezentującego przedsiębiorcę zagranicznego. 

Art. 63 ust. 1a – w dodanym przepisie zawarto regulację, zgodnie z którą obowiązek 

złożenia zabezpieczenia akcyzowego w kwocie pokrywającej mogące powstać 

zobowiązanie podatkowe albo mogące powstać zobowiązanie podatkowe i opłatę 

paliwową, której obowiązek zapłaty może powstać, nie będzie dotyczył wyrobów 

akcyzowych określonych w załączniku nr 2 do ustawy opodatkowanych zerową stawką 

akcyzy ze względu na przeznaczenie. Skutkiem dodania tego przepisu kwota mogących 

powstać zobowiązań podatkowych oraz opłat paliwowych, których obowiązek zapłaty 

może powstać w stosunku do tych wyrobów, nie będzie wliczana do ustalanej 

wysokości składanego zabezpieczenia akcyzowego oraz nie będzie obciążała złożonego 

zabezpieczenia w trakcie jego stosowania. Wyłączenie z obowiązku objęcia tych 

wyrobów zabezpieczeniem akcyzowym oraz z obciążania złożonego zabezpieczenia 

akcyzowego kwotami zobowiązań podatkowych i opłat paliwowych od tych wyrobów 

dotyczyć będzie wyłącznie sytuacji, gdy te wyroby będą opodatkowane zerową stawką 
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akcyzy ze względu na przeznaczenie, czyli w sytuacji mogących powstać 

hipotetycznych zobowiązań podatkowych. W sytuacji gdy wobec tych wyrobów 

powstanie konieczność zapłaty zobowiązania podatkowego, np. z powodu zmiany ich 

przeznaczenia w sposób powodujący konieczność zastosowania stawki akcyzy innej niż 

zerowa (wyroby nie będą już opodatkowane zerową stawką akcyzy), kwota tego 

zobowiązania podatkowego albo zobowiązania podatkowego i opłaty paliwowej 

obciąży złożone zabezpieczenie akcyzowe i w przypadku zabezpieczenia generalnego 

będzie w sposób właściwy odnotowana, a kwota tego obciążenia powinna zostać 

doliczona do wysokości zabezpieczenia akcyzowego podczas jej ponownego ustalenia 

(czyli powstanie konieczność zwiększenia zabezpieczenia akcyzowego). Szczegółowy 

sposób ustalenia wysokości zabezpieczenia akcyzowego w powyższej sytuacji określi 

minister właściwy do spraw finansów publicznych w drodze rozporządzenia. 

Art. 63 ust. 4 – rozszerzono możliwość objęcia zobowiązania podatkowego albo 

zobowiązania podatkowego i opłaty paliwowej podmiotu wysyłającego wyroby 

akcyzowe zabezpieczeniem akcyzowym podmiotu odbierającego na wniosek podmiotu 

wysyłającego i za zgodą podmiotu odbierającego (z której obecnie mogą korzystać 

tylko podmioty prowadzące skład podatkowy przemieszczające wyroby akcyzowe z 

zastosowaniem procedury zawieszenia poboru akcyzy) również na dostarczanie 

wyrobów akcyzowych zwolnionych od akcyzy ze względu na ich przeznaczenie ze 

składu podatkowego do podmiotu pośredniczącego. Wprowadzenie powyższej 

możliwości spowoduje m.in., że podmiot prowadzący skład podatkowy zwolniony z 

obowiązku złożenia zabezpieczenia akcyzowego będzie mógł dokonywać 

przemieszczenia wyrobów akcyzowych zwolnionych od akcyzy ze względu na ich 

przeznaczenie bez konieczności złożenia własnego zabezpieczenia akcyzowego. 

Zgodnie z przepisami ustawy podmiot pośredniczący jest zawsze obowiązany do 

złożenia zabezpieczenia akcyzowego. Ponadto, w przypadku dostarczenia wyrobów ze 

składu podatkowego do podmiotu pośredniczącego, wyroby te, po ich odbiorze, i tak 

ostatecznie zostałyby objęte zabezpieczeniem akcyzowym tego podmiotu. Powyższa 

regulacja stwarza zatem możliwość objęcia zabezpieczeniem akcyzowym złożonym 

przez podmiot pośredniczący wyrobów akcyzowych dostarczanych do niego ze składu 

podatkowego z wyprzedzeniem, tzn. jeszcze przed ich odbiorem. Należy dodać, że 

zgodnie z art. 63 ust. 5 ustawy podmiot pośredniczący będzie odpowiadał całym swoim 

majątkiem za zobowiązanie podatkowe podmiotu prowadzącego skład podatkowy 
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wysyłającego wyroby akcyzowe wraz z odsetkami za zwłokę, solidarnie z tym 

podmiotem. 

Art. 64 ust. 5a – wprowadzono możliwość stosowania zwolnienia z obowiązku 

złożenia zabezpieczenia akcyzowego po upływie terminu określonego w tym 

zwolnieniu, w przypadku gdy prawidłowo i terminowo złożony wniosek o przedłużenie 

terminu ważności zwolnienia nie zostanie przez organ podatkowy rozstrzygnięty przed 

upływem terminu określonego w zwolnieniu. Dodano przepis, zgodnie z którym 

zwolnienie z obowiązku złożenia zabezpieczenia akcyzowego można będzie stosować 

po upływie terminu do czasu doręczenia podmiotowi decyzji w sprawie jego 

przedłużenia lub odmowy jego przedłużenia, jednak nie dłużej niż 90 dni po upływie 

tego terminu, jeżeli wniosek, który spełnia wymogi formalne, zostanie złożony nie 

później niż 3 miesiące przed tym terminem. Zgodnie z ustawą o podatku akcyzowym 

zwolnienie z obowiązku złożenia zabezpieczenia akcyzowego jest udzielane na czas 

oznaczony, nie dłuższy niż 2 lata, i na pisemny wniosek zwolnionego podmiotu może 

być przedłużone, w drodze decyzji, na kolejne okresy nie dłuższe niż 2 lata. W 

przypadku gdy wniosek w sprawie przedłużenia zwolnienia nie zostanie rozstrzygnięty 

przed upływem terminu, na jaki zwolnienie zostało udzielone, również z przyczyn 

niezależnych od podmiotu, podmiot jest obowiązany do złożenia zabezpieczenia 

akcyzowego do czasu rozstrzygnięcia wniosku. Może to narazić go na nieuzasadnione 

trudności proceduralne i koszty, w sytuacji gdy rozstrzygnięcie w sprawie przedłużenia 

zwolnienia z obowiązku złożenia zabezpieczenia akcyzowego będzie pozytywne. 

Termin trzymiesięczny powinien zapewnić naczelnikowi urzędu celnego, przy 

prawidłowym prowadzeniu postępowania, niezbędny czas na dokonanie wszystkich 

czynności administracyjnych koniecznych do wydania decyzji w tej sprawie, m.in. 

oceny warunków koniecznych do przedłużenia zwolnienia. 

Art. 65 ust. 1 pkt 6 i 7 – uzupełniono katalog podmiotów obowiązanych do złożenia 

zabezpieczenia generalnego w związku z objęciem pośredniczącego podmiotu 

tytoniowego oraz podmiotu reprezentującego przedsiębiorcę zagranicznego 

obowiązkiem złożenia zabezpieczenia generalnego. Ponieważ działalność 

pośredniczącego podmiotu tytoniowego, w tym przedsiębiorcy zagranicznego, polega 

na obrocie suszem tytoniowym, czyli dokonywaniu powtarzających się czynności 

gospodarczych mogących spowodować wielokrotne powstanie zobowiązań 

podatkowych podlegających zabezpieczeniu akcyzowemu, konieczne jest stosowanie 
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zabezpieczenia generalnego, które z definicji służy do zabezpieczenia wielu zobowiązań 

podatkowych.  

Art. 65 ust. 2 – w ogólnym przepisie regulującym wysokość zabezpieczenia 

generalnego ustalanego przez właściwego naczelnika urzędu celnego, w zastrzeżeniu 

wskazującym na konieczność uwzględnienia przepisów szczególnych określających 

poziom zabezpieczenia akcyzowego składanego przez podmiot pośredniczący, dodano 

odwołanie do projektowanego ust. 3b, który również w sposób szczególny określa 

poziom zabezpieczenia składanego przez pośredniczący podmiot tytoniowy.  

Art. 65 ust. 3b, 9a i 9b – określono wysokość zabezpieczenia akcyzowego składanego 

przez pośredniczący podmiot tytoniowy oraz podmiot reprezentujący przedsiębiorcę 

zagranicznego. Wysokość zabezpieczenia generalnego ustala się, podobnie jak to ma 

miejsce w przypadku podmiotu pośredniczącego, w kwocie równej wysokości 

maksymalnej kwoty miesięcznego zobowiązania podatkowego mogącego powstać w 

przypadku sprzedaży suszu tytoniowego na terytorium kraju innemu podmiotowi niż 

podmiot prowadzący skład podatkowy lub pośredniczący podmiot tytoniowy lub 

zużycia suszu tytoniowego na terytorium kraju przez pośredniczący podmiot tytoniowy, 

w tym przez przedsiębiorcę zagranicznego. W odróżnieniu jednak od zabezpieczenia 

akcyzowego składanego przez podmiot pośredniczący, dla zabezpieczenia generalnego 

składanego przez pośredniczący podmiot tytoniowy oraz podmiot reprezentujący 

przedsiębiorcę zagranicznego będzie określona minimalna jego wysokość na poziomie 

2 mln zł. W ust. 9 ustalono, że w przypadku uzyskania zgody na złożenie 

zabezpieczenia ryczałtowego, zabezpieczenie to stanowić będzie 30% zabezpieczenia 

generalnego, do którego złożenia jest zobowiązany ten podmiot. Oznacza to, że 

wysokość zabezpieczenia ryczałtowego nie będzie niższa niż 600 tys. zł. Jednocześnie 

w ust. 9a została określona maksymalna wysokość zabezpieczenia ryczałtowego w 

wysokości 30 mln zł. Takie rozwiązanie zapobiegnie z jednej strony uzyskaniu 

uprawnienia do dokonywania skupu suszu tytoniowego przez niewielkie niewiarygodne 

podmioty, w przypadku których istnieje największe ryzyko nadużyć i powstania 

zaległości podatkowych, a z drugiej strony – nadmiernemu obciążeniu kosztami 

zabezpieczenia akcyzowego dużych wiarygodnych podmiotów, które spełniają warunki 

uprawniające do złożenia zabezpieczenia ryczałtowego. W przypadku dużych 

pośredniczących podmiotów tytoniowych ewentualne zabezpieczenie generalne 

mogłoby wynieść nawet kilkaset milionów zł. Ponadto z analizy zgłoszonych uwag i 
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uzyskanych szczegółowych informacji o specyfice obrotu suszem tytoniowym i 

technologii jego przetwarzania ustalono, że zabezpieczenia ryczałtowego w wysokości 

określonej w ust. 9a nie będą w stanie złożyć przedsiębiorcy prowadzący dotychczas 

działalność polegającą na wstępnym przetwarzaniu suszu tytoniowego (tzw. dotychczas 

pierwszych przetwórców), co mogłoby skutkować koniecznością nagłego przerwania 

przez nich tej działalności. W związku z powyższym w ust. 9b umożliwiono 

właściwemu naczelnikowi urzędu celnego ustalenie dla takiego przedsiębiorcy, który 

prowadzi taką działalność co najmniej od roku i nie naruszył w tym okresie przepisów 

prawa podatkowego, niższego poziomu zabezpieczenia ryczałtowego. Naczelnik urzędu 

celnego będzie mógł ustalić dla takiego przetwórcy suszu tytoniowego wysokość 

zabezpieczenia ryczałtowego, w zależności od ilości nabywanego przez podmiot suszu 

tytoniowego w ciągu roku, na poziomie 1 mln zł od każdego pełnego tysiąca ton suszu 

tytoniowego nabywanego rocznie, jednak nie mniej niż 1 mln zł. Zapewni to możliwość 

dalszego prowadzenia działalności gospodarczej przy jednoczesnym zachowaniu 

minimalnego zabezpieczenia akcyzowego na wypadek ryzyka powstania 

nieprzewidzianego zobowiązania podatkowego. Należy dodać, że zgoda na złożenie 

zabezpieczenia ryczałtowego jest uzależniona m.in. od posiadania przez podmiot dobrej 

kondycji finansowo-majątkowej oraz od braku zaległości w uiszczaniu należności 

podatkowych, celnych i z zakresu ubezpieczeń społecznych. Według danych 

uzyskanych z Agencji Rynku Rolnego, powyższa regulacja dotyczyć może kilkunastu 

podmiotów. Z danych Agencji wynika, że w przypadku największych przetwórców 

suszu tytoniowego wysokość takiego zabezpieczenia ryczałtowego może wynieś ok. 

12 mln zł, co stanowi 40% maksymalnej wysokości zabezpieczenia ryczałtowego 

składanego przez pozostałe pośredniczące podmioty tytoniowe, o których mowa w 

ust. 9a (tzn. 30 mln zł).  

Art. 65 ust. 6 – w wyniku zmiany przepisu objęto obowiązkiem aktualizacji 

zabezpieczenia generalnego w sposób zapewniający pokrycie w każdym czasie 

mogących powstać zobowiązań podatkowych pośredniczący podmiot tytoniowy oraz 

podmiot reprezentujący przedsiębiorcę zagranicznego, podobnie jak podmiot 

pośredniczący. Zmiana jest konsekwencją objęcia pośredniczącego podmiotu 

tytoniowego oraz podmiotu reprezentującego przedsiębiorcę zagranicznego 

obowiązkiem złożenia zabezpieczenia akcyzowego.  
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Art. 65 ust. 7 – pośredniczący podmiot tytoniowy oraz podmiot reprezentujący 

przedsiębiorcę zagranicznego objęto również przepisem zobowiązującym do 

odnotowywania obciążenia zabezpieczenia generalnego kwotą powstałego lub 

mogącego powstać zobowiązania podatkowego, ilekroć zostanie dokonana czynność 

lub zaistnieje stan faktyczny powodujący powstanie obowiązku podatkowego. 

Ponieważ jednak obrót suszem tytoniowym przez pośredniczący podmiot tytoniowy, w 

tym przedsiębiorcę zagranicznego, z wyjątkiem sprzedaży suszu tytoniowego innemu 

podmiotowi niż podmiot prowadzący skład podatkowy lub pośredniczący podmiot 

tytoniowy lub zużycia suszu tytoniowego przez pośredniczący podmiot tytoniowy, nie 

powoduje powstania obowiązku podatkowego, jednak może prowadzić do jego 

powstania (np. w przypadku jego sprzedaży podmiotowi innemu niż skład podatkowy 

lub inny pośredniczący podmiot tytoniowy), obowiązek odnotowania obciążenia 

zabezpieczenia generalnego będzie powstawał z dniem nabycia suszu tytoniowego. Z 

chwilą nabycia suszu tytoniowego zaistnieje bowiem możliwość powstania 

zobowiązania podatkowego, do którego zapłaty będzie obowiązany pośredniczący 

podmiot tytoniowy albo podmiot reprezentujący przedsiębiorcę zagranicznego 

składający zabezpieczenie generalne.  

Art. 65 ust. 7a pkt 3 i 4 – w przepisie określającym podmioty odnotowujące obciążenie 

zabezpieczenia generalnego wskazano, że obciążenie zabezpieczenia generalnego 

złożonego przez pośredniczący podmiot tytoniowy oraz podmiot reprezentujący 

przedsiębiorcę zagranicznego (a także jego zwolnienie z obciążenia) będą 

odnotowywały te podmioty samodzielnie, podobnie jak podmiot pośredniczący. 

Zgodnie z przyjętym założeniem zabezpieczenie akcyzowe składane przez 

pośredniczący podmiot tytoniowy oraz podmiot reprezentujący przedsiębiorcę 

zagranicznego będzie funkcjonowało na podobnych zasadach jak zabezpieczenie 

akcyzowe podmiotu pośredniczącego. Wyeliminuje to konieczność odnotowywania 

obciążenia zabezpieczenia lub jego zwolnienia w urzędzie celnym, co ze względu na 

charakter działalności (m.in. dokonywanie licznych operacji gospodarczych w terenie) 

mogłoby być znacznym utrudnieniem dla pośredniczących podmiotów tytoniowych 

oraz podmiotów reprezentujących przedsiębiorcę zagranicznego.  

Art. 65 ust. 8 – w przepisie nakazującym stosowanie przepisów regulujących zasady 

udzielania, przedłużania i cofania zwolnienia z obowiązku złożenia zabezpieczenia 

akcyzowego również w przypadku udzielania, przedłużania i cofania zgody na złożenie 
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zabezpieczenia ryczałtowego uzupełniono odwołanie do tych przepisów o art. 64 

ust. 5a. Ponieważ w art. 64 został dodany przepis, zgodnie z którym zwolnienie z 

obowiązku złożenia zabezpieczenia akcyzowego można będzie stosować po upływie 

terminu określonego w decyzji naczelnika urzędu celnego o udzieleniu zwolnienia, do 

czasu rozstrzygnięcia wniosku w sprawie jego przedłużenia lub odmowy jego 

przedłużenia, nie dłużej jednak niż 90 dni po upływie tego terminu, jeżeli wniosek, 

który spełnia wymogi formalne, zostanie złożony nie później niż 3 miesiące przed tym 

terminem, analogiczne rozwiązanie zastosowano w przypadku zgody na złożenie 

zabezpieczenia ryczałtowego. Zgodnie z ustawą o podatku akcyzowym zgoda na 

złożenie zabezpieczenia ryczałtowego jest udzielana na czas oznaczony, nie dłuższy niż 

2 lata, i na pisemny wniosek zwolnionego podmiotu może być przedłużona, w drodze 

decyzji, na kolejne okresy nie dłuższe niż 2 lata. W przypadku gdy wniosek w sprawie 

przedłużenia zgody nie zostanie rozstrzygnięty przed upływem terminu, na jaki zgoda 

została udzielona, również z przyczyn niezależnych od podmiotu, podmiot jest 

obowiązany do złożenia zabezpieczenia generalnego do czasu rozstrzygnięcia wniosku, 

co może narazić go na nieuzasadnione trudności proceduralne (np. konieczność 

saldowania zabezpieczenia generalnego) i koszty związane z koniecznością ponad 

trzykrotnego zwiększenia wysokości zabezpieczenia akcyzowego, w sytuacji gdy 

rozstrzygnięcie w sprawie przedłużenia zgody na złożenie zabezpieczenia ryczałtowego 

będzie pozytywne. Za powyższym rozwiązaniem przemawia również fakt, że wysokość 

zabezpieczenia ryczałtowego będzie aktualizowana przez naczelnika urzędu celnego 

przynajmniej raz w roku, zatem ryzyko powstania zaległości przekraczających kwotę 

złożonego zabezpieczenia jest niewielkie. Termin trzymiesięczny powinien zapewnić 

naczelnikowi urzędu celnego, przy prawidłowym prowadzeniu postępowania, 

niezbędny czas na dokonanie wszystkich czynności administracyjnych koniecznych do 

wydania decyzji w sprawie przedłużenia zgody na złożenie zabezpieczenia 

ryczałtowego. 

Art. 65 ust. 10 – wprowadzono regulację określającą maksymalny roczny termin na 

dokonanie aktualizacji wysokości złożonego zabezpieczenia ryczałtowego przez 

naczelnika urzędu celnego, co pozwoli ograniczyć jej częstotliwość. Obecnie właściwy 

naczelnik urzędu celnego ustala ponownie wysokość zabezpieczenia ryczałtowego co 

6 miesięcy. Ponowne ustalanie wysokości zabezpieczenia ryczałtowego co 6 miesięcy 

jest obligatoryjne, w związku z czym nie ma możliwości dostosowania terminu jego 
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aktualizacji do uwarunkowań gospodarczych przedsiębiorstwa, okresów 

sprawozdawczych itp. Zgodnie z projektem właściwy naczelnik urzędu celnego będzie 

ustalał ponownie wysokość zabezpieczenia ryczałtowego przynajmniej raz w roku, w 

szczególności w przypadku zmiany maksymalnych kwot zobowiązań podatkowych lub 

opłat paliwowych podlegających zabezpieczeniu akcyzowemu, lub na wniosek 

podmiotu składającego zabezpieczenie ryczałtowe. Jednocześnie naczelnik urzędu 

celnego będzie mógł dokonać aktualizacji wysokości zabezpieczenia ryczałtowego 

przed upływem tego terminu, gdy zaistnieją ku temu przesłanki, np. zmiana wielkości 

obrotu wyrobami akcyzowymi w przedsiębiorstwie podatnika. Jednocześnie 

uzupełniono treść ust. 10, tak aby obowiązek aktualizacji wysokości zabezpieczenia 

ryczałtowego przez naczelnika urzędu celnego przynajmniej raz w roku obejmował 

również przetwórców suszu tytoniowego, o których mowa w ust. 9b.  

Art. 73 ust. 1a – zmiana przepisu stanowi pochodną wprowadzenia w art. 41 ust. 5 

możliwości wykorzystania alternatywnego dowodu zakończenia procedury zawieszenia 

poboru akcyzy, innego niż raport odbioru, dokument zastępujący raport odbioru, raport 

wywozu lub dokument zastępujący raport wywozu. W konsekwencji, w zmienianym 

przepisie art. 73 ust. 1a wskazuje się, że organ podatkowy nie pokrywa z 

zabezpieczenia akcyzowego kwoty akcyzy, jeżeli określona lub zadeklarowana kwota 

akcyzy nie została zapłacona w terminie, w przypadku, o którym mowa w art. 42 ust. 1 

pkt 4 ustawy, jeżeli podmiot nie został poinformowany lub nie mógł być 

poinformowany o nieotrzymaniu przez podmiot wysyłający nie tylko raportu odbioru, 

dokumentu zastępującego raport odbioru, raportu wywozu lub dokumentu 

zastępującego raport wywozu, ale także alternatywnego dowodu zakończenia procedury 

zawieszenia poboru akcyzy. 

Tytuł rozdziału 7 w dziale III „Organizacja obrotu wyrobami akcyzowymi” – 

zmiana polega na zastąpieniu tytułu rozdziału 7 „Wyroby akcyzowe z zapłaconą 

akcyzą” tytułem „Wyroby akcyzowe poza procedurą zawieszenia poboru akcyzy”. 

Nowy tytuł wskazuje, że rozdział 7 dotyczy nie tylko wyrobów akcyzowych z 

zapłaconą akcyzą, ale również innych wyrobów znajdujących się poza procedurą 

zawieszenia poboru akcyzy, w tym wyrobów opodatkowanych zerową stawką akcyzy 

ze względu na przeznaczenie, wymienionych w załączniku nr 2 do ustawy. Obecnie 

użycie określenia „wyroby akcyzowe z zapłaconą akcyzą” jest przyczyną rozbieżnych 

interpretacji podatkowych. Nie jest bowiem jasne, czy na podstawie uproszczonego 
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dokumentu towarzyszącego mają być przemieszczane w obrocie 

wewnątrzwspólnotowym wyroby akcyzowe objęte zharmonizowaną akcyzą, od których 

została faktycznie zapłacona akcyza, czy także takie ww. wyroby, w przypadku których 

akcyza wynosi 0 zł. Nowe brzmienie m.in. tytułu rozdziału 7 w dziale III ma 

wskazywać, że regulacje zawarte w tym rozdziale dotyczą nie tylko wyrobów 

akcyzowych wymienionych w załączniku nr 2 do ustawy, od których została zapłacona 

akcyza, ale również wyrobów opodatkowanych zerową stawką akcyzy ze względu na 

przeznaczenie. 

Art. 77 ust. 1 – zmiana przedmiotowego przepisu polega na zastąpieniu sformułowania 

„wyrobów akcyzowych, od których została zapłacona akcyza” sformułowaniem 

„wyrobów akcyzowych określonych w załączniku nr 2 do ustawy, znajdujących się 

poza procedurą zawieszenia poboru akcyzy”. Zmiana ta stanowi pochodną 

wprowadzenia w art. 2 ust. 1 pkt 16 nowej definicji uproszczonego dokumentu 

towarzyszącego. Proponowane brzmienie przepisu art. 77 ust. 1 jednoznacznie 

wskazuje, że na podstawie uproszczonego dokumentu towarzyszącego powinny być 

przemieszczane w ramach dostawy wewnątrzwspólnotowej lub nabycia 

wewnątrzwspólnotowego wyroby akcyzowe wymienione w załączniku nr 2 do ustawy, 

znajdujące się poza procedurą zawieszenia poboru akcyzy (w tym wyroby, od których 

została zapłacona akcyza i wyroby opodatkowane zerową stawką akcyzy ze względu na 

przeznaczenie). 

Art. 78 ust. 1 – zmiany zaproponowane w tym przepisie stanowią konsekwencję 

zmiany definicji uproszczonego dokumentu towarzyszącego, a ponadto mają na celu 

doprecyzowanie dotychczasowej regulacji, która była niejednolicie interpretowana 

przez organy podatkowe. W wyniku wprowadzenia proponowanej zmiany podatnicy, 

którzy nabywają wewnątrzwspólnotowo wyroby akcyzowe wymienione w załączniku 

nr 2 do ustawy, zarówno takie, od których została zapłacona akcyza, jak i 

opodatkowanych zerową stawką akcyzy ze względu na przeznaczenie, będą 

obowiązani: 

– przed wprowadzeniem wyrobów akcyzowych na terytorium kraju dokonać zgłoszenia 

o planowanym nabyciu wewnątrzwspólnotowym do właściwego naczelnika urzędu 

celnego (pkt 1); 
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– 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 państwa członkowskiego na podstawie uproszczonego dokumentu towarzyszącego, 

oraz wystawić i dołączyć do zwracanego uproszczonego dokumentu towarzyszącego 

dokument potwierdzenia złożenia zabezpieczenia akcyzowego lub zapłaty akcyzy na 

terytorium kraju, w przypadku gdy nabywane wyroby są opodatkowane na terytorium 

kraju stawką akcyzy inną niż stawka zerowa (pkt 2); 

– bez wezwania organu podatkowego, złożyć właściwemu naczelnikowi urzędu celnego 

deklarację uproszczoną, według ustalonego wzoru, oraz obliczyć akcyzę i dokonać jej 

zapłaty na terytorium kraju, na rachunek właściwej izby celnej, w terminie 10 dni, 

licząc od dnia powstania obowiązku podatkowego, w przypadku gdy nabywane 

wyroby są opodatkowane na terytorium kraju stawką akcyzy inną niż stawka zerowa 

(pkt 3); 

– złożyć zabezpieczenie akcyzowe, w przypadku gdy nabywane wyroby są 

opodatkowane na terytorium kraju stawką akcyzy inną niż stawka zerowa (pkt 3a). 

Ponadto uchylono pkt 4, albowiem obowiązek prowadzenia ewidencji nabywanych 

wewnątrzwspólnotowo wyrobów akcyzowych przez podmiot nabywający 

wewnątrzwspólnotowo wyroby akcyzowe, określone w załączniku nr 2 do ustawy, 

znajdujące się poza procedurą zawieszenia poboru akcyzy na potrzeby wykonywanej 

działalności gospodarczej będzie wynikał z przepisów zawartych w nowym dziale VIa 

„Ewidencje i inne dokumentacje” (art. 138c ust. 1 pkt 2).  

W dotychczasowym stanie prawnym powstają wątpliwości, jak traktować wyroby 

akcyzowe wymienione w załączniku nr 2 do ustawy, objęte zerową stawką akcyzy, i 

które obowiązki związane z nabyciem wewnątrzwspólnotowym poza procedurą 

zawieszenia poboru akcyzy stosować wobec podmiotów prowadzących działalność 

gospodarczą w zakresie tych wyrobów. Było to przyczyną rozbieżnych interpretacji 

podatkowych. Przykładowo w niektórych interpretacjach stwierdzano, że wyroby 
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akcyzowe opodatkowane zerową stawką akcyzy powinny być przemieszczane w 

ramach dostawy wewnątrzwspólnotowej lub nabycia wewnątrzwspólnotowego na 

podstawie uproszczonego dokumentu towarzyszącego, ponieważ w przypadku takich 

wyrobów kwota zapłaconej akcyzy wynosi zero. Zgodnie z innymi interpretacjami 

wyroby te powinny być przemieszczane w ramach dostawy wewnątrzwspólnotowej lub 

nabycia wewnątrzwspólnotowego na podstawie dokumentów handlowych, ponieważ 

nie można zapłacić akcyzy w kwocie 0 zł. W zaproponowanej regulacji wątpliwości te 

zostały rozstrzygnięte. Ponadto z zaproponowanej regulacji jednoznacznie wynika, że 

obowiązki określone w art. 78 ust. 1 ustawy dotyczą tylko nabycia 

wewnątrzwspólnotowego wyrobów akcyzowych wymienionych w załączniku nr 2 do 

ustawy, nie odnoszą się natomiast do wyrobów akcyzowych, które zostały wymienione 

tylko w załączniku nr 1 do ustawy. 

Art. 78 ust. 3 i 4 – zmiany w przepisach wynikają ze zmiany regulacji określonej w 

art. 78 ust. 1 i mają jedynie charakter dostosowawczy (polegają na zmianie odesłań do 

właściwych przepisów).  

Art. 78 ust. 5–7 i ust. 9 – zmiany polegające na uchyleniu przepisów zawartych w tych 

ustępach, dotyczących ewidencji prowadzonej przez podmioty nabywające 

wewnątrzwspólnotowo wyroby akcyzowe, określone w załączniku nr 2 do ustawy, 

znajdujące się poza procedurą zawieszenia poboru akcyzy na potrzeby wykonywanej 

działalności gospodarczej, stanowią konsekwencję przeniesienia regulacji w zakresie 

wszystkich ewidencji akcyzowych do nowego działu VIa „Ewidencje i inne 

dokumentacje”. 

Art. 79 ust. 1 – wprowadzona zmiana polega na doprecyzowaniu, że nabycie 

wewnątrzwspólnotowe przez osobę fizyczną za pośrednictwem przedstawiciela 

podatkowego dotyczy wyrobów akcyzowych wymienionych w załączniku nr 2 do 

ustawy, znajdujących się poza procedurą zawieszenia poboru akcyzy, w tym wyrobów 

opodatkowanych zerową stawką akcyzy ze względu na przeznaczenie. Zmiana ta jest 

konsekwencją zastąpienia (w rozdziale 7 w dziale III) określenia „wyroby akcyzowe z 

zapłaconą akcyzą” określeniem „wyroby akcyzowe znajdujące się poza procedurą 

zawieszenia poboru akcyzy”.  

Art. 80 ust. 2 pkt 3 i ust. 3–6 – uchylenie przedmiotowych przepisów wynika z 

dodania działu VIa „Ewidencje i inne dokumentacje” i określenia w tym dziale 
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kompleksowych regulacji dotyczących ewidencji i innych dokumentacji prowadzonych 

na potrzeby podatku akcyzowego (vide uzasadnienie do działu VIa). 

Art. 81 ust. 5 i 6 – zmiana przedmiotowych przepisów, które zobowiązują podmiot 

posiadający zezwolenie na prowadzenie działalności jako przedstawiciel podatkowy do 

powiadamiania właściwego naczelnika urzędu celnego o zmianach danych zawartych 

we wniosku o wydanie zezwolenia oraz o planowanej zmianie danych objętych treścią 

zezwolenia, stanowi konsekwencję uchylenia przepisu art. 81 ust. 9 ustawy i polega na 

zmianie odesłania (uchylono odesłanie do ust. 9). 

Art. 81 ust. 7 – zmiana regulacji polega na dodaniu w tym przepisie zdania drugiego, 

zgodnie z którym do zmiany zezwolenia na wykonywanie czynności w charakterze 

przedstawiciela podatkowego art. 48 ust. 7 stosuje się odpowiednio. Przedmiotowa 

zmiana stanowi konsekwencję uchylenia art. 87 ust. 9, który przewiduje obowiązek 

uzyskania nowego zezwolenia, w przypadku gdy przedstawiciel podatkowy zamierza 

nabywać wewnątrzwspólnotowo wyroby akcyzowe należące do innej niż będąca 

przedmiotem dotychczasowej działalności grupy wyrobów akcyzowych wymienionej w 

art. 2 ust. 1 pkt 1. W wyniku uchylenia ww. przepisu zmiana grupy wyrobów 

akcyzowych będzie skutkowała jedynie koniecznością zmiany dotychczasowego 

zezwolenia, a nie obowiązkiem uzyskania nowego zezwolenia. W związku z tym należy 

przewidzieć – tak samo jak w przypadku zezwolenia na prowadzenie składu 

podatkowego – że w przypadku gdy zmiana zezwolenia dotyczy zmiany grupy 

wyrobów akcyzowych wymienionej w art. 2 ust. 1 pkt 1, będących przedmiotem 

dotychczasowej działalności, i powoduje, że po zmianie zezwolenia zabezpieczenie 

akcyzowe złożone przez podmiot posiadający zezwolenie na wykonywanie czynności w 

charakterze przedstawiciela podatkowego nie zapewni pokrycia w należnej wysokości 

kwoty zobowiązania podatkowego albo kwoty zobowiązania podatkowego i opłaty 

paliwowej, warunkiem zmiany zezwolenia jest złożenie dodatkowego lub nowego 

zabezpieczenia akcyzowego (patrz uzasadnienie do art. 48 ust. 7). 

Art. 81 ust. 9 – mając na uwadze postulaty przedsiębiorców, uchyla się regulację 

przewidującą obowiązek uzyskania nowego zezwolenia przez przedstawiciela 

podatkowego, jeżeli zamierza on nabywać wewnątrzwspólnotowo wyroby akcyzowe 

należące do innej niż będąca przedmiotem dotychczasowej działalności grupy wyrobów 

akcyzowych wymienionej w art. 2 ust. 1 pkt 1. Zmiana w powyższym zakresie 
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umożliwi podmiotom prowadzącym działalność na podstawie dotychczasowego 

zezwolenia rozszerzenie działalności o nowe grupy wyrobów akcyzowych bez 

konieczności uzyskiwania nowego zezwolenia. W takim przypadku trzeba będzie 

jedynie dokonać zmiany dotychczasowego zezwolenia. Jest to analogiczna zmiana jak 

w przypadku zezwolenia na prowadzenie składu podatkowego (patrz uzasadnienie do 

art. 49 ust. 7 i 8 oraz ust. 11) oraz pozostałych zezwoleń akcyzowych. 

Art. 81 ust. 10 – zmiana przedmiotowego przepisu, który w obecnym brzmieniu 

przewiduje, że do odmowy wydania, cofnięcia lub wygaśnięcia zezwolenia na 

wykonywanie czynności w charakterze przedstawiciela podatkowego stosuje się 

odpowiednio art. 52, stanowi konsekwencję zmiany regulacji przewidzianej w art. 52 

ust. 1 pkt 3 ustawy.  

W art. 81 ust. 10, dotyczącym zezwolenia na wykonywanie czynności w charakterze 

przedstawiciela podatkowego, zmiana jest analogiczna do przypadku zezwolenia na 

jednorazowe nabycie wyrobów akcyzowych jako zarejestrowany odbiorca oraz 

zezwolenia na wysyłanie wyrobów akcyzowych jako zarejestrowany wysyłający – patrz 

uzasadnienie do art. 57 ust. 11 i art. 62a ust. 10.  

Art. 82 ust. 2a i 2g – we wskazanych przepisach sformułowanie „wyrobów 

akcyzowych z zapłaconą akcyzą” zastąpiono sformułowaniem „wyrobów akcyzowych 

wymienionych w załączniku nr 2 do ustawy, znajdujących się poza procedurą 

zawieszenia poboru akcyzy”. Zmiany te stanowią konsekwencję zmian przepisów 

określonych w rozdziale 7 działu III ustawy (w art. 77 i art. 78). Nowe brzmienie 

zmienianych regulacji ma wskazywać, iż przepisy te odnoszą się do wyrobów 

akcyzowych wymienionych w załączniku nr 2 do ustawy, znajdujących się poza 

procedurą zawieszenia poboru akcyzy, czyli zarówno tych z zapłaconą akcyzą, jak i 

opodatkowanych zerową stawką akcyzy ze względu na przeznaczenie. 

Art. 82 ust. 3 pkt 2 i 2a – przedmiotowa zmiana ma na celu doprecyzowanie regulacji 

dotyczących zwrotu akcyzy w przypadku dostawy wewnątrzwspólnotowej wyrobów 

akcyzowych, od których akcyza została zapłacona na terytorium kraju, w sytuacji gdy 

przedmiotem tej dostawy są wyroby akcyzowe niewymienione w załączniku nr 2 do 

ustawy, objęte stawką akcyzy inną niż stawka zerowa (przede wszystkim oleje 

smarowe). 
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Obecnie obowiązujący przepis art. 82 ust. 3 przewiduje, że uprawniony podmiot, 

występujący z wnioskiem o zwrot akcyzy, jest obowiązany, po dokonaniu dostawy 

wewnątrzwspólnotowej przedłożyć właściwemu naczelnikowi urzędu celnego m.in. 

potwierdzenie otrzymania wyrobów akcyzowych przez odbiorcę z państwa 

członkowskiego Unii Europejskiej na uproszczonym dokumencie towarzyszącym lub 

na kopii dokumentu handlowego, o którym mowa w art. 77 ust. 2. W przypadku 

wyrobów akcyzowych niewymienionych w załączniku nr 2 do ustawy, objętych stawką 

akcyzy inną niż stawka zerowa (w tym olejów smarowych), które nie są objęte 

zharmonizowaną akcyzą, ale są opodatkowane akcyzą na terytorium kraju, nie ma 

możliwości dołączenia do wniosku o zwrot akcyzy ww. dokumentów. Uproszczony 

dokument towarzyszący oraz dokument handlowy zastępujący uproszczony dokument 

towarzyszący mają bowiem zastosowanie tylko przy przemieszczaniu poza procedurą 

zawieszenia poboru akcyzy wyrobów akcyzowych wymienionych w załączniku nr 2 do 

ustawy. W związku z powyższym, w celu usunięcia wątpliwości interpretacyjnych 

dotyczących możliwości zwrotu zapłaconej na terytorium kraju akcyzy od wyrobów 

akcyzowych niewymienionych w załączniku nr 2 do ustawy, objętych stawką akcyzy 

inną niż stawka zerowa, będących przedmiotem dostawy wewnątrzwspólnotowej – 

doprecyzowano, że w takim przypadku, ubiegając się o zwrot akcyzy, należy 

przedłożyć właściwemu naczelnikowi urzędu celnego, oprócz innych wymaganych 

dokumentów, potwierdzenie otrzymania wyrobów akcyzowych przez odbiorcę z 

państwa członkowskiego Unii Europejskiej na dokumencie handlowym. 

Art. 83a ust. 2a – dodawany przepis wprowadza możliwość dokonania zniszczenia 

wyrobów akcyzowych, tj. piwa i wina z zapłaconą akcyzą zwróconych w wyniku 

reklamacji, bez obecności funkcjonariusza celnego podczas tej czynności. Zgodnie z 

dodawanym przepisem, jeśli właściwy naczelnik urzędu celnego zostanie przez 

podatnika powiadomiony o zamiarze dokonania zniszczenia wyrobów akcyzowych, o 

których mowa w art. 94 ust. 1 i art. 95 ust. 1 ustawy (tj. piwa i wina), wówczas może 

udzielić zgody na ich zniszczenie bez obecności przedstawiciela organu podatkowego. 

Zniszczenie zostanie dokonane w innym miejscu niż skład podatkowy, spełniającym 

warunki niszczenia wyrobów na podstawie przepisów odrębnych.  

Art. 83a ust. 4 – dodawany przepis reguluje kwestię wymogu złożenia przez podatnika 

właściwemu naczelnikowi urzędu celnego w wyznaczonym terminie, oświadczenia 

potwierdzającego fakt zniszczenia wyrobów akcyzowych, o których mowa w art. 94 



81 

ust. 1 i art. 95 ust. 1 ustawy (tj. piwa i wina), w innym miejscu niż skład podatkowy, 

bez udziału przedstawiciela organu podatkowego. 

Art. 83a ust. 5 – dodawany przepis wymienia elementy, które w szczególności 

powinno zawierać oświadczenie, o którym mowa w ust. 4, tj. datę zniszczenia wyrobów 

akcyzowych, ilość zniszczonych wyrobów akcyzowych oraz czytelny podpis 

składającego oświadczenie.  

Art. 84 ust. 1a – zmiana polega wyłącznie na usunięciu metryki do ustawy z dnia 

27 sierpnia 2009 r. o Służbie Celnej, co wynika z faktu, że odesłanie do tej ustawy, 

wraz ze wskazaniem właściwego numeru i pozycji Dziennika Ustaw, zostało zawarte 

we wcześniejszych przepisach ustawy.  

Art. 84 ust. 2 pkt 1 – zmiana w tym zakresie, która polega na rozszerzeniu delegacji 

ustawowej o upoważnienie dla ministra właściwego do spraw finansów publicznych do 

określenia, w drodze rozporządzenia, szczegółowego sposobu zmiany zezwoleń 

akcyzowych, stanowi konsekwencję uchylenia regulacji przewidujących obowiązek 

uzyskania nowego zezwolenia akcyzowego w przypadku zmiany grupy wyrobów 

akcyzowych wymienionej w art. 2 ust. 1 pkt 1. Ponieważ w wyniku zmiany grupy 

wyrobów akcyzowych należało będzie, zamiast uzyskania nowego zezwolenia, uzyskać 

zmianę zezwolenia, należy określić w przepisach wykonawczych do ustawy 

szczegółowy sposób zmiany zezwoleń akcyzowych. 

Art. 89 ust. 2 – zmiana tego przepisu ma na celu określenie katalogu przypadków, w 

których stawka akcyzy na wyroby energetyczne wymienione w załączniku nr 2 do 

ustawy, inne niż określone w art. 89 ust. 1 pkt 1–13, 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 – wynosi 0 zł. 

Wymienione w tym przepisie przypadki stosowania zerowej stawki akcyzy odnoszą się 

do wyrobów energetycznych znajdujących się poza procedurą zawieszenia poboru 

akcyzy.  

Należy zauważyć, że w obecnym stanie prawnym brak jest szczegółowych regulacji 

odnoszących się do wyrobów energetycznych określonych w załączniku nr 2 do ustawy, 

które opodatkowane są zerową stawką akcyzy ze względu na przeznaczenie do celów 

innych niż opałowe, jako dodatki lub domieszki do paliw opałowych, do napędu 

silników spalinowych albo jako dodatki lub domieszki do paliw silnikowych. W celu 
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usunięcia wątpliwości dotyczących obrotu takimi wyrobami poza procedurą 

zawieszenia poboru akcyzy i ujednolicenia praktyki stosowanej przez organy 

podatkowe proponuje się uszczegółowienie regulacji prawnych w powyższym zakresie. 

Określony katalog przypadków stosowania zerowej stawki akcyzy w przypadku ww. 

wyrobów energetycznych umożliwi organom podatkowym monitorowanie 

przeznaczenia tych wyrobów, co jest uzasadnione z uwagi na fakt, że przeznaczenie to 

może zostać zmienione na każdym etapie obrotu wyrobami, a jego zmiana powoduje 

również zmianę stawki akcyzy dla wyrobów. 

Opodatkowanie wyrobów energetycznych, o których mowa wyżej, zerową stawką 

akcyzy jest uzależnione od ich przeznaczenia do celów innych niż napędowe lub 

opałowe. Przeznaczenie wyrobów energetycznych do określonych celów oznacza 

zamiar ich zużycia do tych celów i zostaje ostatecznie zrealizowane w momencie 

zużycia do wskazanych celów. W związku z tym przyjęto, że stawka akcyzy dla 

wyrobów akcyzowych wymienionych w załączniku nr 2 do ustawy, innych niż 

określone w art. 89 ust. 1 pkt 1–13, przeznaczonych do celów innych niż opałowe, jako 

dodatki lub domieszki do paliw opałowych, do napędu silników spalinowych albo jako 

dodatki lub domieszki do paliw silnikowych, będzie wynosiła 0 zł, gdy wyroby te będą 

nabywane przez podmiot, który będzie zużywał je w ramach prowadzonej działalności 

gospodarczej do celów uprawniających do zastosowania zerowej stawki akcyzy (np. 

nabycie ze składu podatkowego na terytorium kraju lub w ramach nabycia 

wewnątrzwspólnotowego), jak również gdy będą w posiadaniu takiego podmiotu. 

Takie przypadki stosowania zerowej stawki akcyzy zostały określone w art. 89 ust. 2 

pkt 1, 2, 4 i 6 ustawy. Zerowa stawka akcyzy będzie miała również zastosowanie w 

sytuacji, gdy wyroby energetyczne będą przemieszczane na terytorium kraju poza 

procedurą zawieszenia poboru akcyzy do składu podatkowego. Będą to przypadki, gdy: 

– podmiot, który nabył wyroby poza procedurą zawieszenia poboru akcyzy w celu 

zużycia w ramach prowadzonej działalności gospodarczej do celów uprawniających 

do zastosowania zerowej stawki akcyzy i nie zużył ich jednak do tych celów, odeśle 

je do składu podatkowego (dokona zwrotu wyrobów do tego samego składu 

podatkowego, z którego zostały nabyte, lub dostarczenia do innego składu 

podatkowego) (art. 89 ust. 2 pkt 2) oraz 
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– wyroby nie zostaną dostarczone do podmiotu, który miał je zużyć w ramach 

prowadzonej działalności gospodarczej do celów uprawniających do zastosowania 

zerowej stawki akcyzy (art. 89 ust. 2 pkt 3).  

W pierwszym przypadku wprowadzone do składu podatkowego wyroby zostaną 

ponownie objęte procedurą zawieszenia poboru akcyzy, natomiast w drugim przypadku 

będzie się uznawać, że nie nastąpiło w ogóle zakończenie tej procedury (analogicznie 

jak w przypadku wyrobów akcyzowych zwolnionych od akcyzy ze względu na 

przeznaczenie, niedostarczonych ze składu podatkowego do podmiotu pośredniczącego 

lub podmiotu zużywającego). 

W celu zapewnienia dostatecznego poziomu dokumentowania przeznaczenia wyrobów 

energetycznych wymienionych w załączniku nr 2 do ustawy, opodatkowanych zerową 

stawką akcyzy ze względu na przeznaczenie, przyjęto, że w przypadku gdy wyroby te 

będą dostarczane na terytorium kraju poza procedurą zawieszenia poboru akcyzy ze 

składu podatkowego do podmiotu, który zużywa je do celów uprawniających do 

zastosowania zerowej stawki akcyzy, oraz zwracane lub dostarczane do składu 

podatkowego (np. wcześniej nabyte wewnątrzwspólnotowo lub importowane) przez 

podmiot, który posiada je w celu zużycia do celów uprawniających do zastosowania 

zerowej stawki akcyzy i który nie zużyje ich do tych celów, a także przemieszczane do 

składu podatkowego w przypadku niedostarczenia ich do podmiotu, który zużywa je do 

celów uprawniających do zastosowania zerowej stawki akcyzy – przemieszczanie tych 

wyrobów będzie się odbywało na podstawie dokumentu dostawy. W tym celu 

zdefiniowano w ustawie „dokument dostawy” jako dokument, na podstawie którego 

przemieszcza się na terytorium kraju wyroby akcyzowe zwolnione od akcyzy ze 

względu na przeznaczenie lub wyroby akcyzowe wymienione w załączniku nr 2 do 

ustawy, opodatkowane zerową stawką akcyzy ze względu na przeznaczenie. 

Ponadto w art. 89 ust. 2 przewidziano jeszcze dwa inne przypadki stosowania zerowej 

stawki akcyzy dla wyrobów energetycznych wymienionych w załączniku nr 2 do 

ustawy, przeznaczonych do celów innych niż opałowe, jako dodatki lub domieszki do 

paliw opałowych, do napędu silników spalinowych albo jako dodatki lub domieszki do 

paliw silnikowych. Zerowa stawka akcyzy będzie miała zastosowanie, gdy wyroby będą 

przeznaczone do sprzedaży detalicznej w opakowaniach jednostkowych o pojemności 

do 5 l lub wadze do 5 kg (art. 89 ust. 2 pkt 7) oraz gdy wyroby będą importowane lub 
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nabywane wewnątrzwspólnotowo w takich opakowaniach przez osobę fizyczną nie w 

celach prowadzonej działalności gospodarczej lub nie w celach handlowych (art. 89 

ust. 2 pkt 8). 

Art. 89 ust. 2a – w dodanym ust. 2a zawarto regulację, zgodnie z którą dokument 

dostawy, o którym mowa w ust. 2 pkt 2 i 3, na podstawie którego przemieszczane będą 

wyroby energetyczne określone w załączniku nr 2 do ustawy, opodatkowane zerową 

stawką akcyzy ze względu na przeznaczenie, może być zastąpiony przez inny 

dokument, w przypadku gdy dokument ten zawiera takie same dane, jakie są wymagane 

dla dokumentu dostawy. Jednocześnie przewidziano, że do dokumentu zastępującego 

dokument dostawy będzie się odpowiednio stosowało przepisy o dokumencie dostawy. 

Jest to analogiczne rozwiązanie jak w przypadku dokumentu dostawy, na podstawie 

którego przemieszcza się na terytorium kraju wyroby akcyzowe zwolnione od akcyzy 

ze względu na przeznaczenie. 

Art. 89 ust. 2b – dodany ust. 2b przewiduje, że dla potrzeb przepisów o zabezpieczeniu 

akcyzowym oraz przepisów działu VIa dotyczącego ewidencji i innych dokumentacji 

przyjmuje się, iż stawka akcyzy na wyroby energetyczne wymienione w załączniku nr 2 

do ustawy, inne niż określone w art. 89 ust. 1 pkt 1–13 ustawy, 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, będzie 

wynosiła 0 zł, jeżeli wyroby te będą objęte procedurą zawieszenia poboru akcyzy (tj. 

gdy będą znajdować się w składzie podatkowym, będą przemieszczane z 

zastosowaniem procedury zawieszenia poboru akcyzy: pomiędzy składami 

podatkowymi na terytorium kraju, w nabyciu wewnątrzwspólnotowym, w dostawie 

wewnątrzwspólnotowej, w celu dokonania eksportu lub po dokonaniu importu). 

Regulację w powyższym zakresie przyjęto z uwagi na fakt, że w sytuacji gdy wyroby 

akcyzowe są objęte procedurą zawieszenia poboru akcyzy, nie powstaje jeszcze 

zobowiązanie podatkowe (zgodnie z art. 45 ust. 1 ustawy zobowiązanie podatkowe 

powstaje z dniem zakończenia tej procedury, chyba że przepisy ustawy stanowią 

inaczej), a zatem nie można jeszcze zastosować właściwej stawki akcyzy. Zobowiązanie 

podatkowe, a jednocześnie określenie właściwej dla danych wyrobów energetycznych 

stawki akcyzy możliwe jest dopiero po zakończeniu procedury zawieszenia poboru 

akcyzy. 
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Art. 89 ust. 2c – w celu wyeliminowania wątpliwości interpretacyjnych co do 

opodatkowania akcyzą wyrobów energetycznych niewymienionych w załączniku nr 2 

do ustawy proponuje się zawarcie w ust. 2c regulacji, zgodnie z którą stawka akcyzy na 

wyroby energetyczne niewymienione w załączniku nr 2 do ustawy, inne niż określone 

w art. 89 ust. 1 pkt 1–13 ustawy, 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, wynosi w każdym przypadku 0 zł. 

Art. 89 ust. 2d – dodany przepis przewiduje, że stawka akcyzy w przypadku ubytków 

lub całkowitego zniszczenia wyrobów akcyzowych określonych w załączniku nr 2 do 

ustawy, objętych zerową stawką akcyzy ze względu na przeznaczenie wynosi 

1822,00 zł/1000 litrów, a w przypadku gdy ich gęstość w temperaturze 15°C jest równa 

lub wyższa od 890 kilogramów/metr sześcienny – 2047,00 zł/1000 kilogramów. 

Ponieważ ubytki oraz całkowite zniszczenie wyrobów akcyzowych określonych w 

załączniku nr 2 do ustawy, objętych zerową stawką akcyzy ze względu na 

przeznaczenie będą podlegały zwolnieniu od akcyzy, należało przewidzieć dla nich 

pozytywną stawkę akcyzy (nie mogą bowiem podlegać zwolnieniu od akcyzy wyroby 

opodatkowane zerową stawką akcyzy). 

Art. 89 ust. 6 – zmiana przepisu ustawy wynika z konieczności dostosowania jego 

brzmienia do znowelizowanych przepisów ustawy o podatku od towarów i usług, w 

których odstąpiono w zakresie wystawiania faktur od używania dotychczasowych pojęć 

oryginału i kopii faktury. Obecnie z przepisów tejże ustawy wynika, iż fakturę 

wystawia się co najmniej w dwóch egzemplarzach, z których jeden otrzymuje nabywca, 

a drugi zachowuje w swojej dokumentacji podatnik dokonujący sprzedaży. Z uwagi na 

to, iż zmieniany przepis odwołuje się do kopii faktury, konieczne jest jego 

dostosowanie do nomenklatury obowiązującej w ustawie o podatku od towarów i usług. 

Art. 91, art. 91a oraz art. 91b – uchylenie przedmiotowych przepisów wynika z 

dodania działu VIa „Ewidencje i inne dokumentacje” i określenia w tym dziale 

kompleksowych regulacji dotyczących ewidencji i innych dokumentacji prowadzonych 

na potrzeby podatku akcyzowego (vide uzasadnienie do działu VIa). 

Art. 99a ust. 5 – zmiana przepisu polega na dodaniu grupy producentów suszu 

tytoniowego do zawartego w tym przepisie katalogu podmiotów, w przypadku których 

nabycie lub posiadanie suszu tytoniowego nie podlega opodatkowaniu akcyzą. 
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Przedmiotowa zmiana jest konsekwencją zmian wprowadzonych m.in. w art. 9b ust. 2a 

(vide uzasadnienie do zmiany przedmiotowego przepisu).  

Art. 100 ust. 6 – w związku z wprowadzeniem nowych regulacji określonych w art. 10 

ust. 12 i 13 oraz w art. 18 ust. 2a powstała konieczność uzupełnienia przepisu 

określającego, które przepisy z części dotyczącej wyrobów akcyzowych mają 

odpowiednie zastosowanie do opodatkowania akcyzą samochodów osobowych. 

Art. 116 ust. 1 pkt 1 i 7 – uzupełnienie przepisu ustawy wymieniającego podmioty 

objęte obowiązkiem oznaczania wyrobów akcyzowych podatkowymi znakami akcyzy, 

poprzez dodanie podmiotu zamierzającego nabyć wyroby akcyzowe objęte tym 

obowiązkiem i posiadającego zezwolenie wyprowadzenia tych wyrobów jako właściciel 

z cudzego składu podatkowego. W obecnym stanie prawnym podmiot niebędący 

właścicielem wyrobów akcyzowych objętych obowiązkiem oznaczania nie ma 

możliwości otrzymania znaków akcyzy na te wyroby. Jednakże istnieje potrzeba 

wprowadzenia możliwości otrzymywania znaków akcyzy przez ww. podmiot, który 

następnie przekaże te znaki w celu ich naniesienia na wyroby akcyzowe przez 

prowadzącego skład podatkowy, który je produkuje. Po naniesieniu znaków akcyzy na 

powyższe wyroby zostaną one nabyte oraz wyprowadzone ze składu podatkowego 

przez podmiot, który otrzymał znaki akcyzy.  

Art. 118 ust. 4, 7 i 8 – uchylenie przedmiotowych przepisów wynika z dodania działu 

VIa „Ewidencje i inne dokumentacje” i określenia w tym dziale kompleksowych 

regulacji dotyczących ewidencji i innych dokumentacji prowadzonych na potrzeby 

podatku akcyzowego (vide uzasadnienie do działu VIa). 

Art. 125 ust. 1 pkt 7 – proponowany przepis ze względów praktycznych poszerza 

katalog podmiotów uprawnionych do otrzymania podatkowych znaków akcyzy o 

podmiot zamierzający nabyć wyroby akcyzowe i posiadający zezwolenie, o którym 

mowa w art. 54 ust. 1. W obecnym stanie prawnym uprawnionymi do otrzymania 

znaków akcyzy są: prowadzący skład podatkowy, importer, nabywca 

wewnątrzwspólnotowy, przedstawiciel podatkowy, producent lub właściciel wyrobów 

akcyzowych.  

Art. 126 ust. 2 pkt 6 lit. f – dodanie przedmiotowego zapisu poszerzy katalog 

dokumentów, które podmiot winien odpowiednio złożyć wraz z wnioskiem o wydanie 

lub sprzedaż banderol, o dokument potwierdzający uprawnienie do wyprowadzenia ze 
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składu podatkowego wyrobów akcyzowych przez podmiot zamierzający nabyć wyroby 

akcyzowe. Zapis ten jest konsekwencją wprowadzenia możliwości otrzymywania 

znaków akcyzy przez podmioty zamierzające nabyć wyroby akcyzowe objęte 

obowiązkiem oznaczania znakami akcyzy i posiadające zezwolenie wyprowadzenia 

tych wyrobów z cudzego składu podatkowego.  

Art. 128 ust. 1 i 2 – zmiana przepisu umożliwiająca stosowanie druku upoważnienia do 

odbioru banderol wyłącznie w sytuacji wydawania podmiotom znaków akcyzy przez 

wytwórcę tych znaków. Obecnie upoważnienia do odbioru banderol stosowane są 

również w przypadkach wydawania podmiotom znaków akcyzy przez naczelnika 

urzędu celnego właściwego w sprawach znaków akcyzy. Wprowadzane rozwiązanie 

ograniczy formalności dokonywane przez urzędy celne właściwe do wydawania 

znaków akcyzy, w sytuacji odbioru tych znaków w tym urzędzie. Wniosek o wydanie 

banderol podatkowych lub sprzedaż banderol legalizacyjnych oraz o wydanie 

upoważnienia do odbioru banderol, składany w urzędzie celnym, określa osoby 

uprawnione do odbioru banderol w tym urzędzie. Nie ma zatem potrzeby stosowania w 

powyższym przypadku dodatkowo upoważnienia do odbioru banderol.  

Art. 130 ust. 4a – proponowany przepis jest konsekwencją wprowadzenia przepisów 

art. 116 ust. 1 pkt 7 oraz art. 125 ust. 1 pkt 7. W związku z tym, iż ze względów 

praktycznych wprowadza się możliwość otrzymywania znaków akcyzy przez podmiot 

zamierzający nabyć wyroby akcyzowe, który jednocześnie jest obowiązany do 

nałożenia tych znaków na wyroby akcyzowe, niezbędne jest wprowadzenie regulacji, 

zgodnie z którą podmiot ten przekazywałby te znaki w celu ich naniesienia na 

opakowania jednostkowe wyrobów akcyzowych lub na wyroby akcyzowe podmiotowi 

prowadzącemu skład podatkowy, który produkuje te wyroby. Po naniesieniu na wyroby 

akcyzowe znaków akcyzy wyroby te zostałyby nabyte oraz wyprowadzone ze składu 

podatkowego przez podmiot, który otrzymał znaki akcyzy. 

Art. 131 ust. 1–5 oraz ust. 10 – zmiany w art. 131 polegające na uchyleniu ust. 1–5 

oraz nadaniu nowego brzmienia ust. 10 wynikają z dodania działu VIa „Ewidencje i 

inne dokumentacje” i określenia w tym dziale kompleksowych regulacji dotyczących 

ewidencji i innych dokumentacji prowadzonych na potrzeby podatku akcyzowego (vide 

uzasadnienie do działu VIa). 
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Art. 131 ust. 9 pkt 4 – proponowany przepis jest konsekwencją wprowadzenia 

przepisów art. 116 ust. 1 pkt 7 oraz art. 125 ust. 1 pkt 7. W związku z wprowadzeniem 

możliwości uzyskania znaków akcyzy przez podmiot zamierzający nabyć wyroby 

akcyzowe, który przekazuje te znaki podmiotowi prowadzącemu skład podatkowy w 

celu ich naniesienia na wyroby akcyzowe, brzmienie proponowanego przepisu wymaga 

odpowiedniego dostosowania w tym zakresie. W konsekwencji, w rozumieniu 

zmienianego przepisu, za utracone znaki akcyzy będą uważane oryginalne znaki akcyzy 

otrzymane przez podmiot obowiązany do oznaczania wyrobów akcyzowych tymi 

znakami, który je utracił w następstwie innych okoliczności niż np. przekazanie znaków 

akcyzy przez podmiot zamierzający nabyć wyroby akcyzowe i posiadający zezwolenie, 

o którym mowa w art. 54 ust. 1, podmiotowi prowadzącemu skład podatkowy w celu 

naniesienia ich na opakowania jednostkowe wyrobów akcyzowych lub wyroby 

akcyzowe. 

Art. 132 ust. 2a – wprowadzenie przepisu jest powiązane z proponowanym brzmieniem 

art. 116 ust. 1 pkt 7, który uzupełnia katalog podmiotów obowiązanych do oznaczania 

wyrobów akcyzowych podatkowymi znakami akcyzy o podmiot zamierzający nabyć 

wyroby akcyzowe i posiadający zezwolenie wyprowadzenia wyrobów akcyzowych z 

cudzego składu podatkowego. Obecnie przepisy nie obejmują podmiotu niebędącego 

właścicielem wyrobów akcyzowych obowiązkiem oznaczania znakami akcyzy. 

Analogicznie podmiot ten powinien zostać objęty obowiązkiem rozliczenia z 

otrzymanych znaków akcyzy. Wobec tego projektowany przepis nakłada na ten 

podmiot obowiązek uzyskania od podmiotu prowadzącego skład podatkowy rozliczenia 

z przekazanych mu znaków akcyzy. 

Art. 132 ust. 4 – projektowany przepis przewiduje zmianę terminu z 14 na 30 dni na 

zwrot uszkodzonych lub niewykorzystanych znaków akcyzy podmiotowi, który je 

wydał. Zmiana terminu dotyczy przypadku, gdy zwrotu uszkodzonych oraz 

niewykorzystanych znaków akcyzy dokonuje podmiot, któremu zostały one wydane, a 

który przekazał wcześniej ww. znaki akcyzy podmiotowi w celu ich naniesienia na 

opakowania jednostkowe wyrobów akcyzowych lub na wyroby akcyzowe. Aktualnie 

obowiązujące terminy dokonania zwrotu znaków akcyzy w wielu przypadkach okazują 

się zbyt krótkie (w szczególności w przypadku znaków akcyzy przekazanych do 

producentów zagranicznych). Praktyczne trudności dochowania terminu wynikają 

również z czasochłonnego obowiązku przeliczenia i posegregowania znaków akcyzy. 
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Natomiast konsekwencje finansowe dla podmiotów, które nie dochowały terminu 

zwrotu znaków akcyzy są znaczące, gdyż nie przysługuje im zwrot wpłaconych kwot 

stanowiących wartość podatkowych znaków akcyzy, kwot wpłaconych na pokrycie 

kosztów wytworzenia podatkowych znaków akcyzy ani należności za legalizacyjne 

znaki akcyzy.  

Art. 133 ust. 3 – nowelizacja przepisu przewiduje zmianę terminu z 14 na 30 dni na 

zwrot uszkodzonych lub zniszczonych znaków akcyzy w przypadku, gdy znaki akcyzy 

uszkodzone lub zniszczone przed ich naniesieniem są zwracane podmiotowi, który je 

wydał (w zakresie przyczyn uzasadniających wydłużenie terminu na zwrot 

niewykorzystanych znaków akcyzy patrz uzasadnienie do art. 132 ust. 4).  

Art. 134 ust. 1 – zmiana przepisu zakładająca zmianę terminu zwrotu znaków akcyzy 

zastąpionych nowymi wzorami znaków akcyzy z 14 na 30 dni. Jest to przypadek, gdy 

po wprowadzeniu nowych wzorów znaków akcyzy podmioty posiadające 

dotychczasowe znaki obowiązane są zwrócić niewykorzystane znaki podmiotowi, który 

je wydał (w zakresie przyczyn uzasadniających wydłużenie terminu na zwrot 

niewykorzystanych znaków akcyzy patrz uzasadnienie do art. 132 ust. 4). 

Art. 134 ust. 2 – zmiana przepisu polegająca na wydłużeniu okresu ważności znaków 

akcyzy naniesionych na opakowania jednostkowe wyrobów akcyzowych lub na wyroby 

akcyzowe z 6 miesięcy do 12 miesięcy w przypadku wprowadzenia nowego wzoru 

znaku akcyzy. Zmiana ułatwi podmiotom obowiązanym do oznaczania znakami akcyzy 

wyrobów spirytusowych i winiarskich na płynne przejście z oznaczania wyrobów 

dotychczasowymi znakami akcyzy na oznaczanie wyrobów nowymi znakami akcyzy. 

Przedłużony do 12 miesięcy okres obowiązywania dotychczasowych wzorów znaków 

akcyzy, naniesionych na opakowania jednostkowe wyrobów akcyzowych lub na 

wyroby akcyzowe, pozwoli także w znacznej mierze producentom, importerom, 

podmiotom dokonującym nabycia wewnątrzwspólnotowego, hurtownikom i podmiotom 

prowadzącym sprzedaż detaliczną na sprzedanie istniejących zapasów wyrobów 

oznaczonych dotychczasowym wzorem znaków akcyzy.  

Art. 136 ust. 1 – zmiana przepisu polegająca na wydłużeniu z 12 miesięcy do 

24 miesięcy terminu, w którym podmiot obowiązany do oznaczania znakami akcyzy 

wyrobów spirytusowych lub winiarskich jest obowiązany od dnia otrzymania znaków 

do naniesienia ich na opakowania jednostkowe wyrobów spirytusowych lub winiarskich 

lub na wyroby spirytusowe lub winiarskie, a w przypadku importu i nabycia 
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wewnątrzwspólnotowego – do sprowadzenia na terytorium kraju wyrobów 

spirytusowych lub winiarskich, oznaczonych tymi znakami. Obecnie obowiązujący  

12-miesięczny termin na nałożenie znaków akcyzy bądź na sprowadzenie wyrobów 

spirytusowych lub winiarskich oznaczonych tymi znakami na terytorium kraju jest zbyt 

krótki. Podmioty wnioskowały o wydłużenie dotychczasowego terminu na 

sprowadzenie ww. wyrobów na terytorium kraju szczególnie w przypadku złożonego i 

czasochłonnego procesu importowania lub nabycia wewnątrzwspólnotowego wyrobów 

spirytusowych lub winiarskich. Wydłużenie przedmiotowego terminu do 24 miesięcy, 

zarówno dla krajowych producentów wyrobów spirytusowych i winiarskich, jak i 

podmiotów importujących i nabywających wewnątrzwspólnotowo te wyroby, będzie 

terminem optymalnym i wystarczającym do dokonania czynności nałożenia znaków 

akcyzy bądź na sprowadzenie wyrobów akcyzowych oznaczonych znakami akcyzy na 

terytorium kraju, w przypadku importu i nabycia wewnątrzwspólnotowego.  

Art. 136 ust. 3 – zmiana przepisu polegająca na wydłużeniu terminu na zwrot 

niewykorzystanych znaków akcyzy w przypadku wyrobów spirytusowych i winiarskich 

z 30 do 60 dni. Znaki te podlegają zwrotowi podmiotowi, który je wydał. Jest to 

przypadek, gdy niewykorzystane znaki akcyzy utraciły ważność dla podmiotu, który 

otrzymał je na podstawie decyzji właściwego naczelnika urzędu celnego w sprawach 

znaków akcyzy i w wyznaczonym terminie nie naniósł ich na opakowania jednostkowe 

wyrobów spirytusowych lub winiarskich lub na wyroby spirytusowe lub winiarskie (w 

zakresie przyczyn uzasadniających wydłużenie terminu na zwrot niewykorzystanych 

znaków akcyzy patrz uzasadnienie do art. 132 ust. 4).  

Art. 136 ust. 7 – zmieniony przepis przewiduje zmianę terminu zwrotu 

niewykorzystanych znaków akcyzy w przypadku wyrobów tytoniowych z 31 stycznia 

do końca lutego. Jest to przypadek, gdy znaki akcyzy niewykorzystane do dnia 

31 grudnia danego roku kalendarzowego, a które z dniem 1 stycznia następnego roku 

kalendarzowego straciły ważność, są zwracane podmiotowi, który je wydał (w zakresie 

przyczyn uzasadniających wydłużenie terminu na zwrot niewykorzystanych znaków 

akcyzy patrz uzasadnienie do art. 132 ust. 4). 

Art. 138 ust. 1 – zmiana przepisu polega na poszerzeniu katalogu podmiotów, którym 

przysługuje zwrot wpłaconych kwot stanowiących wartość podatkowych znaków 

akcyzy albo prawo do otrzymania w zamian nowych znaków akcyzy w razie strat 

znaków akcyzy w procesie oznaczania w ramach normatywu strat, o podmiot, o którym 
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mowa w art. 116 ust. 1 pkt 7. Zmiana jest konsekwencją wprowadzenia możliwości 

otrzymywania znaków akcyzy przez podmioty zamierzające nabyć wyroby akcyzowe 

objęte obowiązkiem oznaczania znakami akcyzy i posiadające zezwolenie 

wyprowadzenia tych wyrobów z cudzego składu podatkowego. 

Art. 138a–138p – dział VIa „Ewidencje i inne dokumentacje” 

Obecnie przepisy dotyczące prowadzenia ewidencji i innych dokumentacji wyrobów 

akcyzowych i znaków akcyzy znajdują się w ustawie o podatku akcyzowym i 

rozporządzeniach wykonawczych do tej ustawy oraz w ustawie o Służbie Celnej i 

rozporządzeniu wykonawczym do tej ustawy. 

Większość informacji zawartych w ewidencjach prowadzonych na podstawie przepisów 

z zakresu podatku akcyzowego pokrywa się z informacjami zawartymi w 

dokumentacjach prowadzonych na podstawie przepisów z zakresu kontroli. Podobne są 

również zasady i sposób prowadzenia ww. ewidencji i dokumentacji. 

W celu wyeliminowania obowiązku podwójnego gromadzenia informacji o wyrobach 

akcyzowych i znakach akcyzy proponuje się: 

– uchylenie dotychczasowych przepisów ustawy o podatku akcyzowym dotyczących 

prowadzenia ewidencji wyrobów akcyzowych oraz ewidencji znaków akcyzy, 

– wprowadzenie regulacji w ustawie o Służbie Celnej przewidującej, że na potrzeby 

kontroli podmioty są obowiązane prowadzić ewidencję oraz inną dokumentację 

wyrobów akcyzowych i znaków akcyzy, zgodnie z przepisami o podatku 

akcyzowym,  

– dodanie w ustawie o podatku akcyzowym działu zawierającego kompleksowe 

regulacje dotyczące ewidencji i innych dokumentacji prowadzonych na potrzeby 

podatku akcyzowego.  

Zawarte w dodawanym dziale VIa regulacje dotyczące: 

– ewidencji wyrobów akcyzowych prowadzonej w składzie podatkowym (art. 138a),  

– ewidencji wyrobów akcyzowych wysyłanych z zastosowaniem procedury 

zawieszenia poboru akcyzy z miejsca importu przez zarejestrowanego wysyłającego 

(art. 138b),  

– ewidencji wyrobów akcyzowych nabywanych wewnątrzwspólnotowo (art. 138c),  

– ewidencji dokumentów handlowych (art. 138e),  
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– ewidencji wyrobów akcyzowych zwolnionych od akcyzy ze względu na 

przeznaczenie (art. 138f),  

– ewidencji energii elektrycznej (art. 138h),  

– ewidencji wyrobów węglowych (art. 138i),  

– ewidencji wyrobów gazowych (art. 138j),  

– ewidencji wyrobów akcyzowych zwolnionych z obowiązku oznaczania znakami 

akcyzy (art. 138k),  

– ewidencji podatkowych znaków akcyzy (art. 138l) 

zawierają postanowienia, co do zasady, podobne do zawartych w przepisach 

dotychczasowych.  

W przypadku powyższych ewidencji zmiany w stosunku do dotychczasowego stanu 

prawnego zostały wprowadzone w zakresie: 

– ewidencjonowania przez podmiot prowadzący skład podatkowy wyrobów 

akcyzowych zwolnionych od akcyzy ze względu na przeznaczenie – w wyniku 

przedmiotowej zmiany podmiot prowadzący skład podatkowy nie będzie musiał 

prowadzić oddzielnej ewidencji wyrobów akcyzowych zwolnionych od akcyzy ze 

względu na przeznaczenie; informacje w zakresie tych wyrobów podmiot 

prowadzący skład podatkowy będzie natomiast musiał zawrzeć w prowadzonej 

ewidencji wyrobów akcyzowych, 

– określenia zasad ewidencjonowania przez podmiot prowadzący skład podatkowy lub 

podmiot pośredniczący wyrobów energetycznych o różnych „statusach” akcyzowych 

w jednym zbiorniku – wskazano, że ewidencja powinna umożliwiać w szczególności 

ustalenie ilości i rodzajów magazynowanych w jednym zbiorniku wyrobów 

energetycznych o poszczególnych „statusach” akcyzowych, 

– określenia zasad prowadzenia przez operatora logistycznego prowadzącego skład 

podatkowy ewidencji wyrobów nieakcyzowych innych niż stanowiące wyposażenie 

składu podatkowego – wskazano, że ewidencja powinna umożliwiać ustalenie ilości 

oraz rodzajów magazynowanych w składzie podatkowym wyrobów nieakcyzowych, 

innych niż stanowiących wyposażenie składu podatkowego, 

– obowiązku prowadzenia ewidencji legalizacyjnych znaków akcyzy przez podmioty 

obowiązane do oznaczania wyrobów akcyzowych – w wyniku przedmiotowej 

zmiany zrezygnowano z obowiązku prowadzenia ww. ewidencji przez podmioty 
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niebędące, co do zasady, zarejestrowanymi podatnikami akcyzy w celu ułatwienia 

prowadzenia przez nich działalności gospodarczej, 

– rozliczenia i ewidencji znaków akcyzy w kontekście podmiotu zamierzającego nabyć 

wyroby akcyzowe i posiadającego zezwolenie wyprowadzenia tych wyrobów z 

cudzego składu podatkowego – proponowane przepisy są konsekwencją 

wprowadzenia możliwości uzyskania znaków akcyzy przez ww. podmiot. 

Zawarte w dodanym dziale VIa regulacje dotyczące obowiązku: 

– prowadzenia ksiąg kontroli nad produkcją, obrotem i zużyciem alkoholu etylowego 

(art. 138d), 

– sporządzania protokołów z czynności: niszczenia wyrobów akcyzowych, ustalania 

ilości alkoholu etylowego podczas jego wydania z gorzelni, skażania alkoholu 

etylowego (art. 138m ust. 1 pkt 1 lit. b oraz ust. 1 pkt 3 i 4), 

– sporządzania spisu wyrobów akcyzowych (art. 138n), 

– prowadzenia dokumentacji w zakresie czynności produkcyjnych dotyczących 

produkcji piwa i wina (art. 138o) 

zawarte były dotychczas w przepisach z zakresu kontroli. Propozycja zawarcia tych 

regulacji w ustawie o podatku akcyzowym wynika z potrzeby określenia w jednym 

akcie prawnym obowiązków związanych z ewidencjami i innymi dokumentacjami 

prowadzonymi na potrzeby kontroli przez podatników akcyzy. 

W związku z nieprawidłowościami stwierdzonymi w trakcie przeprowadzonych od 

2013 r. kontroli działalności prowadzonej przez pośredniczące podmioty tytoniowe, 

proponuje się nałożenie obowiązku prowadzenia ewidencji suszu tytoniowego na: 

pośredniczące podmioty tytoniowe, osoby upoważnione w oddziale do reprezentowania 

przedsiębiorcy zagranicznego (w przypadku gdy pośredniczącym podmiotem 

tytoniowym jest przedsiębiorca zagraniczny posiadający oddział na terytorium kraju) 

oraz podmiot reprezentujący przedsiębiorcę zagranicznego (w przypadku gdy 

pośredniczącym podmiotem tytoniowym jest przedsiębiorca zagraniczny, który nie 

posiada oddziału na terytorium kraju). W dodawanym art. 138g określono zasady 

prowadzenia tej ewidencji. W celu umożliwienia kontroli nad dokonywanym przez 

pośredniczące podmioty tytoniowe obrotem suszem tytoniowym zaproponowano, aby 

prowadzona przez te podmioty ewidencja zawierała informacje umożliwiające ustalenie 

ilości suszu tytoniowego nabytego na terytorium kraju, nabytego 
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wewnątrzwspólnotowo, importowanego, sprzedanego, dostarczonego 

wewnątrzwspólnotowo, wyeksportowanego, zużytego lub zniszczonego. Ponadto 

zaproponowano, aby ewidencja ta zawierała informacje na temat: podmiotów, od 

których pośredniczący podmiot tytoniowy nabył lub importował susz tytoniowy, oraz 

podmiotów, do których pośredniczący podmiot tytoniowy dostarczył lub 

wyeksportował susz tytoniowy. Dodatkowo proponuje się, aby ewidencja prowadzona 

przez pośredniczący podmiot tytoniowy zawierała informacje umożliwiające ustalenie 

ilości i sposobu przetworzenia suszu tytoniowego przez pośredniczący podmiot 

tytoniowy. 

Przewidziany w art. 138m ust. 1 pkt 1 lit. a obowiązek sporządzania protokołu z 

czynności niszczenia suszu tytoniowego został wprowadzony w związku ze 

stwierdzonymi nieprawidłowościami w zakresie obrotu suszem tytoniowym (vide 

uzasadnienie do dodawanego w dziale II ustawy rozdziału 3a). 

Zawarte w art. 138m ust. 1 pkt 2 regulacje dotyczące obowiązku sporządzania 

protokołów z czynności zniszczenia, utraty, uszkodzenia, zdjęcia, zniszczenia 

uszkodzonych lub zniszczonych znaków akcyzy oraz wydania lub zwrotu znaków 

akcyzy znajdują się w obecnych przepisach (art. 131 ust. 5, przepisy rozdziału 9 

rozporządzenia w sprawie kontroli niektórych wyrobów akcyzowych), które zostaną 

uchylone. 

Regulacje dotyczące obowiązku: 

– sporządzania spisu wyrobów, których oznaczenie znakami akcyzy ma nastąpić z 

powodu uszkodzenia znaków akcyzy na tych wyrobach, nieprawidłowego 

oznaczenia tych wyrobów, oznaczenia ich nieodpowiednimi znakami akcyzy oraz z 

powodu wystąpienia w obrocie wyrobów akcyzowych nieoznaczonych znakami 

akcyzy (art. 138n), oraz 

– prowadzenia dokumentacji zawierającej informacje w zakresie czynności 

produkcyjnych dotyczących produkcji piwa lub wina  

znajdują się w obecnych przepisach ww. rozporządzenia w sprawie kontroli niektórych 

wyrobów akcyzowych, które zostaną uchylone. 

Regulacje zawarte w art. 138p ust. 1 oraz art. 138q, dotyczące możliwości prowadzenia 

ewidencji w formie papierowej lub elektronicznej oraz obowiązku przechowywania 

ewidencji oraz dokumentacji do celów kontroli przez okres 5 lat – zawierają podobne 
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postanowienia jak przewidziane w dotychczasowych przepisach. Jednocześnie 

w art. 138p ust. 2 zaproponowano regulację przewidującą możliwość zastąpienia 

ewidencji akcyzowych dokumentacją prowadzoną na podstawie innych przepisów 

podatkowych (innych niż akcyza) albo na podstawie przepisów o rachunkowości, pod 

warunkiem że dokumentacja ta zawierała będzie wszystkie dane wymagane dla danej 

ewidencji. Propozycja zmiany w tym zakresie wynika z postulatów środowisk 

gospodarczych. 

W art. 138r zawarto regulację przewidującą obowiązek sporządzania kwartalnych 

zestawień wystawionych dokumentów dostawy. Przepisy w tym zakresie znajdują się 

obecnie w rozporządzeniu Ministra Finansów z dnia 16 września 2013 r. w sprawie 

dokumentu dostawy, ewidencji wyrobów akcyzowych objętych zwolnieniem od akcyzy 

ze względu na ich przeznaczenie, warunków i sposobu ich zwrotu oraz środków 

skażających alkohol etylowy (Dz. U. poz. 1108), wydanym na podstawie art. 38 ust. 1 

pkt 1 ustawy.  

W związku ze zmianą ustawy od dnia 31 lipca 2015 r. zmieni się zakres upoważnienia 

dla ministra właściwego do spraw finansów publicznych zawarty w art. 38 ust. 1 pkt 1 

ustawy – po zmianie przepisów będzie on upoważniony do określenia jedynie wzoru 

oraz sposobu stosowania dokumentu dostawy.  

Regulacje dotyczące sporządzania kwartalnych zestawień wystawionych dokumentów 

dostawy nie są obszerne i zawierają odrębne rozwiązania w stosunku do innych 

dokumentacji prowadzonych na potrzeby kontroli, w szczególności w zakresie sposobu 

ich sporządzania. W związku z powyższym przeniesiono regulacje w tym zakresie do 

ustawy. 

W art. 138s zawarto upoważnienie dla ministra właściwego do spraw finansów 

publicznych do określenia, w drodze rozporządzenia:  

1) szczegółowego zakresu danych, które powinny znajdować się w ewidencjach, o 

których mowa w art. 138a ust. 1, art. 138b, art. 138c, art. 138e, art. 138f i art. 138l, 

oraz protokołach, o których mowa w art. 138m ust. 1 pkt 1 lit. b oraz ust. 1 pkt 2–4,  

2) sposobu prowadzenia ewidencji, o których mowa w art. 138a ust. 1, art. 138b, art. 

138c, art. 138e, art. 138f i art. 138h–138l, 

3) wzorów ewidencji, o której mowa w art. 138l, oraz protokołów z czynności, o 

których mowa w art. 138m ust. 1 pkt 2–4, 
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4) rodzajów ksiąg kontroli, o których mowa w art. 138d ust. 1, szczegółowego zakresu 

danych, które powinny znajdować się w tych księgach, oraz ich wzorów, a także 

sposobu ich prowadzenia; 

5) rodzajów dokumentacji, o których mowa w art. 138o, szczegółowego zakresu 

danych, które powinny znajdować się w tych dokumentacjach, oraz ich wzorów, a 

także sposobu ich prowadzenia. 

W wydanym na podstawie przedmiotowego upoważnienia rozporządzeniu zawarte 

zostaną kompleksowe przepisy wykonawcze dotyczące ewidencji i innych 

dokumentacji prowadzonych na potrzeby kontroli, które zastąpią dotychczasowe 

przepisy zawarte w kilku rozporządzeniach wykonawczych do ustawy oraz w 

rozporządzeniu w sprawie kontroli niektórych wyrobów akcyzowych wydanym na 

podstawie ustawy o Służbie Celnej. Zawarcie w jednym akcie wykonawczym 

kompleksowych przepisów w powyższym zakresie pozwoli uprościć i ujednolicić 

regulacje dotyczące prowadzenia ewidencji i innych dokumentacji na potrzeby kontroli. 

II. Zmiana w ustawie – Kodeks karny skarbowy 

Art. 56b – mając na uwadze trudności w wyegzekwowaniu określonych w ustawie o 

podatku akcyzowym obowiązków dotyczących rejestracji oraz obowiązków 

informacyjnych w zakresie powiadamiania o zamiarze rozpoczęcia prowadzenia 

działalności, zmianach w zakresie tej działalności oraz jej zaprzestania – proponuje się 

określenie w dodanym art. 56b k.k.s. sankcji za niedopełnienie powyższych 

obowiązków.  

Proponuje się odrębne określenie sankcji dla pośredniczących podmiotów tytoniowych 

oraz dla pozostałych podmiotów. Zaproponowane sankcje dla pośredniczących 

podmiotów tytoniowych są wyższe, z uwagi na skalę stwierdzonych nieprawidłowości 

oraz skutki z tego tytułu dla budżetu państwa. 

III. Zmiany w ustawie o Służbie Celnej 

Art. 31 ust. 2a – w dodawanych w ustawie o podatku akcyzowym art. 48a ust. 2 i 3 i 

art. 57 ust. 2b i 2c oraz w zmienianym art. 64 ustawy o Służbie Celnej zaproponowano, 

aby wniosek o wydanie zezwolenia na prowadzenie składu podatkowego oraz 

zezwolenia na nabywanie wyrobów akcyzowych jako zarejestrowany odbiorca był 

jednocześnie zgłoszeniem do urzędowego sprawdzenia. W związku z tym, że zasadne 

jest, aby postępowanie wszczęte na podstawie tego wniosku przeprowadził ten sam 



97 

organ podatkowy – w art. 31 ustawy o Służbie Celnej proponuje się dodanie ust. 2a, 

zgodnie z którym organem Służby Celnej właściwym w zakresie urzędowego 

sprawdzenia będzie naczelnik urzędu celnego właściwy w sprawie wydania zezwolenia. 

Zgodnie z przepisami ustawy o podatku akcyzowym naczelnik ten może zlecić 

dokonanie czynności sprawdzających naczelnikowi, na terenie właściwości którego 

mają zostać dokonane czynności w ramach urzędowego sprawdzenia. 

Art. 33 ust. 5 – zgodnie z art. 33 ust. 1 pkt 8 ustawy o Służbie Celnej podmioty 

podlegające kontroli są obowiązane zapewnić warunki i środki do sprawnego 

przeprowadzenia kontroli, w tym przeprowadzać na żądanie funkcjonariusza 

inwentaryzację w zakresie niezbędnym na potrzeby kontroli. W praktyce 

przeprowadzenie inwentaryzacji wiąże się z dodatkowym nakładem pracy ze strony 

podmiotu podlegającego kontroli, a niekiedy może wiązać się również z koniecznością 

wstrzymania procesów produkcyjnych. W związku z powyższym należy określić w 

przepisach termin, w którym podmiot podlegający kontroli powinien przystąpić do 

inwentaryzacji. Proponuje się w art. 33 ust. 5 ustawy o Służbie Celnej termin 

trzydniowy, który powinien być wystarczający do zaplanowania przez podmioty 

podlegające kontroli czynności związanych z inwentaryzacją w taki sposób, żeby 

przeprowadzenie inwentaryzacji w możliwie najmniejszym stopniu wpłynęło na 

działalność przedsiębiorstwa. 

Art. 34 ust. 1 pkt 1 lit. a – zmiana przedmiotowego przepisu polega na odstąpieniu od 

obowiązku przesyłania zgłoszenia dotyczącego wznowienia działalności w zakresie 

produkcji, przemieszczania i zużycia wyrobów akcyzowych po przerwie trwającej 

dłużej niż 3 miesiące. Z uwagi na fakt, że część podmiotów prowadzących działalność 

w zakresie produkcji, przemieszczania i zużycia wyrobów akcyzowych prowadzi 

działalność sporadycznie, np. w odstępach kilkumiesięcznych w związku z zawieranymi 

transakcjami, należy uchylić regulację przewidującą konieczność przeprowadzenia 

urzędowego sprawdzenia po przerwie w prowadzeniu działalności trwającej dłużej niż 

3 miesiące. Z podobnych przyczyn uchylane są te regulacje zawarte w ustawie o 

podatku akcyzowym, zgodnie z którymi właściwy naczelnik urzędu celnego cofa 

zezwolenia akcyzowe, w sytuacji gdy po uzyskaniu zezwolenia w terminie 3 miesięcy 

nie podjęto działalności lub ją przerwano na czas dłuższy niż 3 miesiące (vide 

uzasadnienie do uchylenia art. 52 ust. 2 pkt 1 ustawy o podatku akcyzowym). 
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Art. 34 ust. 1 pkt 1 lit. c – zmiana przedmiotowego przepisu jest konsekwencją 

wprowadzenia w ustawie o podatku akcyzowym (dodawany art. 47a oraz art. 56a) 

możliwości magazynowania w jednym zbiorniku wyrobów akcyzowych o różnych 

statusach akcyzowych. Zgodnie z art. 34 ust. 1 pkt 1 lit. c ustawy o Służbie Celnej 

podmioty prowadzące działalność w zakresie podatku akcyzowego, w tym podmioty 

magazynujące wyroby akcyzowe, są obowiązane przechowywać w oddzielnych 

naczyniach i pomieszczeniach wyroby podlegające kontroli. W związku z tym należy 

nadać nowe brzmienie art. 34 ust. 1 pkt 1 lit. c ustawy o Służbie Celnej poprzez 

zawarcie w tym przepisie postanowień, zgodnie z którymi przepis ten nie ma 

zastosowania w przypadkach, w których przepisy z zakresu podatku akcyzowego 

przewidują możliwość magazynowania w jednym zbiorniku wyrobów akcyzowych o 

różnych statusach akcyzowych. 

Art. 34 ust. 1 pkt 1 lit. h – nadanie nowego brzmienia przedmiotowemu przepisowi 

polega na zawarciu w tym przepisie postanowień, zgodnie z którymi na potrzeby 

kontroli podmioty są obowiązane prowadzić ewidencję oraz inną dokumentację 

wyrobów akcyzowych i znaków akcyzy, zgodnie z przepisami o podatku akcyzowym. 

Ewidencje i inne dokumentacje prowadzone na potrzeby kontroli zostały określone w 

dodawanym w ustawie o podatku akcyzowym dziale VIa „Ewidencje i inne 

dokumentacje”. 

Art. 40 ust. 5–7 – przepisy z zakresu kontroli wyrobów akcyzowych nie przewidują 

możliwości złożenia zastrzeżeń do protokołu z czynności kontrolnych dotyczących 

stanu zapasów i obrotu wyrobami akcyzowymi oraz stosowania i oznaczania tych 

wyrobów znakami akcyzy (tzw. kontroli obrachunkowej), a w związku z tym również 

obowiązku ustosunkowania się do złożonych zastrzeżeń przez organ kontrolujący. W 

przypadku gdy w wyniku przeprowadzonych czynności kontrolnych, o których mowa 

powyżej, stwierdzone zostaną nieprawidłowości wszczynane jest postępowanie 

podatkowe, a nawet postępowanie karnoskarbowe. W celu wprowadzenia możliwości 

wyeliminowania ewentualnych niezgodności przed wszczęciem postępowania 

podatkowego lub karnoskarbowego, proponuje się dodanie w art. 40 ustawy o Służbie 

Celnej regulacji przewidujących uprawnienie do składania przez podmioty 

kontrolowane zastrzeżeń do protokołu z ww. czynności kontrolnych, w terminie 14 dni 

od dnia podpisania protokołu, oraz obowiązku ustosunkowania się do złożonych 

zastrzeżeń przez organ kontrolujący, w terminie 14 dni od otrzymania zastrzeżeń. 
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Art. 50 ust. 1 pkt 3 – przewiduje się uchylenie zawartego w tym przepisie 

upoważnienia dla ministra właściwego do spraw finansów publicznych do określenia, w 

drodze rozporządzenia, rodzajów prowadzonej dokumentacji związanej z działalnością 

podlegającą kontroli, jej wzorów, a także szczegółowego sposobu jej przygotowania i 

prowadzenia. 

Rodzaje ewidencji i innych dokumentacji związanych z działalnością w zakresie 

podatku akcyzowego zostały określone w dodawanym w ustawie dziale VIa. 

Upoważnienie do określenia przez ministra właściwego do spraw finansów 

publicznych, w drodze rozporządzenia, wzorów niektórych z tych ewidencji i 

dokumentacji, szczegółowego zakresu danych, które powinny znajdować się w 

niektórych dokumentacjach, oraz sposobu ich prowadzenia będzie obecnie zawarte w 

ustawie o podatku akcyzowym (w dodanym art. 138r), w nowym dziale VIa 

regulującym kompleksowo kwestie dotyczące ewidencji i innych dokumentacji. Na 

podstawie delegacji ustawowej zawartej w art. 138r ustawy zostanie wydane jedno 

rozporządzenie wykonawcze zawierające kompleksowe regulacje dotyczące ewidencji i 

innych dokumentacji prowadzonych na potrzeby kontroli, co znacznie uprości 

stosowanie przepisów w tym zakresie. 

Art. 64 ust. 1, ust. 2 pkt 1, ust. 3, ust. 3a i ust. 4 – w konsekwencji rezygnacji z 

podwójnej kontroli miejsca prowadzenia składu podatkowego oraz miejsca odbioru 

zarejestrowanego odbiorcy poprzez rezygnację z oceny tych miejsc przewidzianej w 

przepisach z zakresu podatku akcyzowego (vide m.in. uzasadnienie do dodawanego w 

ustawie o podatku akcyzowym art. 48a ust. 2 i 3 oraz art. 57 ust. 2b i 2c) – proponuje 

się zawarcie w art. 64 ust. 1 ustawy o Służbie Celnej postanowień, zgodnie z którymi, w 

przypadku dokonywania w toku urzędowego sprawdzenia oceny miejsca prowadzenia 

składu podatkowego lub miejsca odbioru wyrobów akcyzowych przez zarejestrowanego 

odbiorcę, właściwy organ Służby Celnej wykonuje również czynności w celu ustalenia, 

czy miejsca te spełniają warunki określone w przepisach z zakresu podatku 

akcyzowego. 

W związku z faktem, że niektóre podmioty posiadające zezwolenia na prowadzenie 

działalności w zakresie podatku akcyzowego korzystają z posiadanych zezwoleń 

sporadycznie, np. w odstępie kilkumiesięcznym – proponuje się dokonanie zmiany 

art. 64 ust. 2 pkt 1 ustawy o Służbie Celnej poprzez uchylenie tych postanowień tego 
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przepisu, które przewidują, że urzędowe sprawdzenie w przypadku podmiotów 

posiadających zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie podatku akcyzowego 

jest przeprowadzane w związku ze wznowieniem działalności, po przerwie trwającej 

dłużej niż 3 miesiące. Z tych samych przyczyn w niniejszej ustawie zawarto propozycję 

uchylenia tych przepisów ustawy o podatku akcyzowym, które nakładają na właściwego 

naczelnika urzędu celnego obowiązek cofnięcia z urzędu odpowiednio zezwolenia na 

prowadzenie składu podatkowego, zezwolenia wyprowadzenia, zezwolenia na 

prowadzenie działalności jako: podmiot pośredniczący, zarejestrowany odbiorca i 

zarejestrowany wysyłający, w sytuacji gdy po uzyskaniu zezwolenia w terminie 

3 miesięcy nie podjęto działalności lub ją przerwano na czas dłuższy niż 3 miesiące, bez 

powiadomienia właściwego naczelnika urzędu celnego.  

W dodawanych w ustawie o podatku akcyzowym art. 48a ust. 2 i 3 i art. 57 ust. 2b i 2c 

oraz zmienianym art. 64 ustawy o Służbie Celnej zaproponowano, aby wniosek o 

wydanie zezwolenia na prowadzenie składu podatkowego oraz zezwolenia na 

nabywanie wyrobów akcyzowych jako zarejestrowany odbiorca był jednocześnie 

zgłoszeniem do urzędowego sprawdzenia. W związku z powyższym w dodawanym w 

ustawie o Służbie Celnej art. 64 ust. 3a zaproponowano zawarcie regulacji, zgodnie z 

którymi w przypadkach, gdy urzędowe sprawdzenie jest przeprowadzane przed 

wydaniem lub zmianą zezwolenia na prowadzenie składu podatkowego lub na 

nabywanie wyrobów akcyzowych jako zarejestrowany odbiorca – złożony wniosek o 

wydanie lub zmianę zezwolenia oraz załączone do tego wniosku dokumenty stanowią 

zgłoszenie oraz dokumentację, o której mowa w ustawie o Służbie Celnej. Dodatkowo 

w zmienianym art. 64 ust. 4 ustawy o Służbie Celnej przewidziano regulację, zgodnie z 

którą również dokumentacja, o której mowa w dodawanym ust. 3a, stanowi akta 

weryfikacyjne. 

IV. Przepisy przejściowe 

Art. 4 – w związku z faktem, że niniejsza ustawa wprowadza zmiany w zakresie 

przemieszczania wyrobów akcyzowych, dotyczące m.in. przemieszczania wyrobów 

akcyzowych opodatkowanych zerową stawką akcyzy ze względu na przeznaczenie, czy 

dokumentowania zakończenia przemieszczania z zastosowaniem procedury zawieszenia 

poboru akcyzy na podstawie dowodów alternatywnych – przewidziano przepis 

przejściowy, który umożliwi zakończenie na podstawie dotychczasowych przepisów 
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przemieszczeń rozpoczętych na podstawie dotychczasowych przepisów i 

niezakończonych do dnia wejścia w życie przepisów niniejszej ustawy. 

Art. 5 – w związku z nałożeniem na podmioty prowadzące działalność w zakresie 

wyrobów akcyzowych opodatkowanych zerową stawką akcyzy ze względu na 

przeznaczenie obowiązku złożenia zgłoszenia rejestracyjnego – przewidziano przepis 

przejściowy, który określa dzień 31 sierpnia 2015 r. jako ostateczny termin na złożenie 

przez te podmioty zgłoszeń rejestracyjnych. 

Art. 6 – w związku z wprowadzanymi niniejszą ustawą zmianami w zakresie obrotu 

wyrobami akcyzowymi opodatkowanymi zerową stawką akcyzy ze względu na 

przeznaczenie, w szczególności w zakresie określenia przypadków, w których wyroby 

te opodatkowane są zerową stawką akcyzy – przewidziano przepis przejściowy, który 

umożliwi stosowanie do tych wyrobów dotychczasowych przepisów, nie dłużej jednak 

niż do dnia 31 października 2015 r.  

Art. 7 – w związku z wprowadzanymi niniejszą ustawą zmianami w zakresie 

wydawania zezwoleń akcyzowych, w szczególności w zakresie warunków wydawania 

zezwoleń na prowadzenie składów podatkowych typu magazynowego, oceny miejsca 

prowadzenia składu podatkowego i miejsca odbioru wyrobów przez zarejestrowanego 

odbiorcę oraz przeprowadzania urzędowego sprawdzenia przed wydaniem zezwolenia 

na prowadzenie składu podatkowego oraz zezwolenia na nabywanie 

wewnątrzwspólnotowe wyrobów akcyzowych jako zarejestrowany odbiorca – 

przewidziano przepis przejściowy, który umożliwi zakończenie na podstawie przepisów 

dotychczasowych postępowań wszczętych na podstawie tych przepisów. 

Art. 8 – w związku z wprowadzanymi niniejszą ustawą zmianami w zakresie 

przedłużania zwolnienia z obowiązku złożenia zabezpieczenia akcyzowego 

przewidziano przepis przejściowy, który określa, iż do wniosków o przedłużenie 

zwolnienia z obowiązku złożenia zabezpieczenia akcyzowego złożonych przed dniem 

31 lipca 2015 r., tj. przed dniem wejścia w życie niniejszej ustawy, nie stosuje się 

przepisu art. 64 ust. 5a niniejszej ustawy, który wprowadza możliwość stosowania 

zwolnienia z obowiązku złożenia zabezpieczenia akcyzowego po upływie terminu 

określonego w tym zwolnieniu.  

Art. 9 – w przedmiotowym przepisie przewidziano regulacje przejściowe w zakresie 

pośredniczących podmiotów tytoniowych, które mają na celu zapewnienie ciągłości 
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działalności prowadzonej przez te podmioty. Przepis ten umożliwi prowadzenie 

działalności przez dotychczasowe pośredniczące podmioty tytoniowe w okresie od 

złożenia wniosku o wpis do rejestru do czasu jego rozpatrzenia, nie dłużej jednak niż do 

dnia 31 października 2015 r., pod warunkiem że wniosek o wpis zostanie złożony do 

dnia 31 sierpnia 2015 r. Pośredniczący podmiot tytoniowy, który nie złoży wniosku o 

wpis do rejestru w tym terminie, jest wykreślany z urzędu z listy pośredniczących 

podmiotów tytoniowych. Lista pośredniczących podmiotów tytoniowych jest 

publikowana w brzmieniu dotychczasowym i zachowuje ważność do dnia 

31 października 2015 r. 

Art. 10 – w przepisie tym przewidziano regulację, która umożliwi uznanie 

powiadomień o zamiarze prowadzenia działalności jako pośredniczący podmiot 

tytoniowy, które zostaną złożone przed dniem 31 lipca 2015 r., tj. przed dniem wejścia 

w życie nowych przepisów dotyczących pośredniczących podmiotów tytoniowych, i nie 

zostaną potwierdzone przed tym dniem – za wnioski o wpis do rejestru.  

Art. 11 – regulacja zawarta w przedmiotowym przepisie wprowadza zasadę, zgodnie z 

którą podmiot wykreślony z listy pośredniczących podmiotów tytoniowych przed dniem 

31 lipca 2015 r. nie może zostać wpisany do rejestru przed upływem 3 lat od 

wykreślenia go z tej listy. Przepis umożliwia zatem odmowę zarejestrowania na nowych 

zasadach podmiotów, które prowadząc działalność jako pośredniczące podmioty 

tytoniowe na podstawie dotychczasowych przepisów, dopuściły się nieprawidłowości.  

Art. 12 – w przepisie tym przewidziano regulacje przejściowe w zakresie 

pośredniczących podmiotów tytoniowych.  

W związku z określeniem w ustawie nowych zasad rejestracji pośredniczących 

podmiotów tytoniowych (w dodanym rozdziale 3a ustawy) uchyla się przepis art. 16a 

ustawy, który stanowił dotychczas podstawę wydania z urzędu przez właściwego 

naczelnika urzędu celnego decyzji o utracie ważności wydanego wcześniej 

pośredniczącemu podmiotowi tytoniowemu pisemnego potwierdzenia przyjęcia 

powiadomienia o zamiarze rozpoczęcia działalności jako pośredniczący podmiot 

tytoniowy i o skreśleniu go z listy pośredniczących podmiotów tytoniowych – w 

przypadku gdy podmiot ten dokonał sprzedaży suszu tytoniowego nieoznaczonego 

znakami akcyzy innemu podmiotowi niż podmiot prowadzący skład podatkowy lub 

pośredniczący podmiot tytoniowy. 
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Regulacja określona w art. 12 ust. 1, która przewiduje, że postępowania wszczęte na 

podstawie uchylanego art. 16a ust. 1 ustawy będą prowadzone na zasadach 

dotychczasowych, umożliwi organom podatkowym zakończenie postępowań w sprawie 

wydania decyzji o utracie ważności pisemnego potwierdzenia przyjęcia powiadomienia 

o zamiarze rozpoczęcia działalności gospodarczej jako pośredniczący podmiot 

tytoniowy i o skreśleniu podmiotu z listy pośredniczących podmiotów tytoniowych, 

które zostały wszczęte na podstawie przepisów dotychczasowych przed dniem 31 lipca 

2015 r.  

Dodatkowo regulacja zawarta w art. 12 ust. 2 umożliwi odmowę zarejestrowania na 

nowych zasadach podmiotów, które prowadząc działalność jako pośredniczące 

podmioty tytoniowe na podstawie dotychczasowych przepisów, dopuściły się 

nieprawidłowości i w wyniku postępowania, o którym mowa w ust. 1, zostały 

wykreślone z listy pośredniczących podmiotów tytoniowych. Podmioty takie nie będą 

mogły być wpisane do rejestru pośredniczących podmiotów tytoniowych przed 

upływem 3 lat od dnia doręczenia decyzji o utracie ważności pisemnego potwierdzenia 

przyjęcia powiadomienia o zamiarze rozpoczęcia działalności gospodarczej jako 

pośredniczący podmiot tytoniowy i o skreśleniu z listy pośredniczących podmiotów 

tytoniowych. 

Art. 13 – dodanie w tym przepisie regulacji przejściowej dotyczącej zasad prowadzenia 

ewidencji dokumentów handlowych, na podstawie których przemieszcza się w nabyciu 

wewnątrzwspólnotowym i w dostawie wewnątrzwspólnotowej wyroby akcyzowe inne 

niż określone w załączniku nr 2 do ustawy, objęte stawką akcyzy inną niż stawka 

zerowa i objęte na terytorium kraju procedurą zawieszenia poboru akcyzy, stanowi 

konsekwencję uchylenia delegacji ustawowej zawartej w art. 43 ust. 1 pkt 4 ustawy.  

Przepisy w zakresie ww. ewidencji dokumentów handlowych są obecnie zawarte w 

rozporządzeniu Ministra Finansów z dnia 23 sierpnia 2010 r. w sprawie dokumentacji i 

procedur związanych z przemieszczaniem wyrobów akcyzowych (Dz. U. Nr 158, 

poz. 1065). W związku z wejściem w życie z dniem 31 lipca 2015 r. przepisu 

uchylającego delegację ustawową zawartą w art. 43 ust. 1 pkt 4 ustawy, rozporządzenie 

to utraci moc obowiązującą. Nowe regulacje dotyczące ewidencji akcyzowych i innych 

dokumentacji, w tym ww. ewidencji dokumentów handlowych, przewidziane w 

zmienianej ustawie o podatku akcyzowym oraz w nowym rozporządzeniu 
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wykonawczym do tej ustawy, wejdą w życie dopiero z dniem 1 stycznia 2016 r. W 

związku z powyższym, w okresie przejściowym od dnia 31 lipca 2015 r. do dnia 

31 grudnia 2015 r. regulacje dotyczące ewidencji dokumentów handlowych, na 

podstawie których przemieszcza się w nabyciu wewnątrzwspólnotowym i w dostawie 

wewnątrzwspólnotowej wyroby akcyzowe objęte na terytorium kraju procedurą 

zawieszenia poboru akcyzy, inne niż określone w załączniku nr 2 do ustawy, objęte 

stawką akcyzy inną niż stawka zerowa, należy zawrzeć w przepisie przejściowym 

ustawy zmieniającej ustawę o podatku akcyzowym (art. 13). Przepis ten będzie 

obowiązywał tylko do dnia 31 grudnia 2015 r., bowiem od dnia 1 stycznia 2016 r. 

wejdzie w życie nowe rozporządzenie w sprawie ewidencji i innych dokumentacji 

dotyczących wyrobów akcyzowych i znaków akcyzy, w którym uregulowane zostaną 

kompleksowo kwestie dotyczące ewidencji akcyzowych i innych dokumentacji, w tym 

m.in. w zakresie ewidencji dokumentów handlowych, o których mowa powyżej. 

Art. 14 – w przepisie tym przewidziano, że w okresie od 31 lipca 2015 r. do dnia 

31 grudnia 2015 r. 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, stosuje się przepis art. 78 ust. 1 

pkt 4, który nakazuje prowadzenie ewidencji nabywanych wewnątrzwspólnotowo 

wyrobów akcyzowych. Zgodnie z treścią art. 18 pkt 1 lit. i przepis art. 78 ust. 1 pkt 4 

przestanie obowiązywać w dniu 1 stycznia 2016 r. 

Art. 15 – regulacja zawiera przepis przejściowy do zmienianej w art. 3 ustawy o 

Służbie Celnej w zakresie urzędowego sprawdzenia. Zgodnie z treścią tego przepisu 

urzędowe sprawdzenie rozpoczęte przed dniem 31 lipca 2015 r., tj. przed datą wejścia w 

życie ustawy będzie prowadzone na podstawie przepisów dotychczasowych.  

Art. 16 – regulacja zawiera przepisy przejściowe do zmienianej w art. 3 ustawy o 

Służbie Celnej w zakresie inwentaryzacji oraz kontroli obrachunkowej stanu zapasów i 

obrotu wyrobami akcyzowymi oraz stosowania i oznaczania tych wyrobów znakami 

akcyzy. Zgodnie z treścią tego przepisu do ww. czynności podjętych przed dniem 

31 lipca 2015 r. stosuje się przepisy dotychczasowe. 

Art. 17 – regulacja zawiera przepis przejściowy, zgodnie z którym podmiot, który przed 

dniem 31 lipca 2015 r. posiadał zezwolenie na prowadzenie składu podatkowego, w 

którym prowadził działalność polegającą wyłącznie na magazynowaniu lub 
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przeładowywaniu wyrobów akcyzowych wyprodukowanych w innym składzie 

podatkowym, może prowadzić działalność na podstawie tego zezwolenia, pomimo 

braku spełnienia warunków określonych w art. 48 ust. 3 zmienionej ustawy, nie dłużej 

niż 5 lat od dnia wejścia w życie ustawy zmieniającej. Regulacja ta została 

wprowadzona w związku z uwagami podmiotów, aby obniżyć minimalne progi 

wartości rynkowej wyrobów akcyzowych w składzie podatkowym, wymagane dla 

uzyskania zezwolenia na prowadzenie składu podatkowego typu magazynowego, w 

związku z tym, że zgodnie z dotychczasową praktyką organów podatkowych wymagane 

wysokości obrotów wyrobów akcyzowych określone w art. 48 ust. 3 ustawy odnoszono 

do wszystkich składów podatkowych danego podmiotu, a nie tak jak obecnie 

doprecyzowano w projekcie – do jednego składu podatkowego. W związku z 

powyższym, aby podmioty, które uzyskały zezwolenia na podstawie dotychczasowych 

przepisów, mogły nadal po zmianie regulacji prowadzić działalność w oparciu o te 

zezwolenia – przewidziano przepis przejściowy umożliwiający im dalsze prowadzenie 

działalności na dotychczasowych zasadach w okresie 5 lat, licząc od dnia wejścia w 

życie zmienianych przepisów. 

V. Przepis końcowy 

Art. 18 – regulacja dotyczy terminu wejścia w życie ustawy. Celem projektowanych 

ustawą zmian jest uproszczenie przepisów w zakresie podatku akcyzowego, zniesienie 

lub ograniczenie niektórych uciążliwych i zbędnych obowiązków administracyjnych 

oraz doprecyzowanie i udoskonalenie obowiązującego prawa. W związku z tym 

projektowane regulacje powinny wejść w życie w możliwie najwcześniejszym terminie. 

Z uwagi na przebieg procesu legislacyjnego najwcześniejszym możliwym terminem 

wejścia w życie projektowanych regulacji, z wyjątkiem części regulacji z zakresu 

ewidencji i innych dokumentacji oraz regulacji dotyczącej zmiany zasad stosowania 

druku upoważnienia do odbioru banderol, jest dzień 31 lipca 2015 r.  

Przepisy z zakresu ewidencji i innych dokumentacji prowadzonych na potrzeby kontroli 

wyrobów akcyzowych i znaków akcyzy, co do zasady, wejdą w życie z dniem 

1 stycznia 2016 r., tzn. od początku roku kalendarzowego następującego po roku, w 

którym wejdą w życie pozostałe przepisy ustawy. Jest to spowodowane tym, że 

ewidencje i inne dokumentacje prowadzone na potrzeby kontroli są podsumowywane i 

zamykane wraz z upływem roku kalendarzowego. 
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Wyjątek od powyższej zasady dotyczy przepisów dotyczących ewidencji suszu 

tytoniowego. Z uwagi na fakt, że przepisy te wprowadzają obowiązek prowadzenia 

ewidencji suszu tytoniowego przez pośredniczące podmioty tytoniowe – mogą i 

powinny wejść w życie jednocześnie z pozostałymi regulacjami dotyczącymi 

pośredniczących podmiotów tytoniowych, tzn. z dniem 31 lipca 2015 r.  

Zmiany w zakresie przepisu umożliwiającego stosowanie druku upoważnienia do 

odbioru banderol wyłącznie w sytuacji wydawania podmiotom znaków akcyzy przez 

wytwórcę tych znaków wejdą w życie z dniem 1 stycznia 2016 r. Jest to spowodowane 

koniecznością dostosowania systemu informatycznego Zefir do nowych regulacji.  

Projekt ustawy nie podlega notyfikacji zgodnie z przepisami rozporządzenia Rady 

Ministrów z dnia 23 grudnia 2002 r. w sprawie funkcjonowania krajowego systemu 

notyfikacji norm i aktów prawnych (Dz. U. Nr 229, poz. 2039, z późn. zm.). 

Projekt ustawy jest ujęty w wykazie prac legislacyjnych Rady Ministrów (numer 

projektu UD 207).  

Zgodnie z art. 5 ustawy z dnia 7 lipca 2005 r. o działalności lobbingowej w procesie 

stanowienia prawa (Dz. U. Nr 169, poz. 1414, z późn. zm.) oraz § 4 i § 52 uchwały 

nr 190 Rady Ministrów z dnia 29 października 2013 r. – Regulamin pracy Rady 

Ministrów (M.P. z 2013 r. poz. 979), projekt ustawy został udostępniony w Biuletynie 

Informacji Publicznej Rządowego Centrum Legislacji, w serwisie Rządowy Proces 

Legislacyjny. Zgłoszenia zainteresowania pracami nad tym projektem w trybie 

przewidzianym w ustawie o działalności lobbingowej w procesie stanowienia prawa 

zostały udostępnione w Biuletynie Informacji Publicznej jako dokument dotyczący prac 

nad projektem.  

Projekt ustawy jest zgodny z prawem Unii Europejskiej. 
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Nazwa projektu 
Projekt ustawy o zmianie ustawy o podatku akcyzowym oraz 
niektórych innych ustaw 

Ministerstwo wiodące i ministerstwa współpracujące 
Ministerstwo Finansów 
Osoba odpowiedzialna za projekt w randze Ministra, Sekretarza 
Stanu lub Podsekretarza Stanu  
Jarosław Neneman, Podsekretarz Stanu  
w Ministerstwie Finansów      
Kontakt do opiekuna merytorycznego projektu 
Wojciech Bronicki, Dyrektor Departamentu Podatku Akcyzowego,  
tel. 22 694 31 39,  
e-mail: Wojciech.Bronicki@mofnet.gov.pl  
Agnieszka Zaręba-Bielenik, p.o. Naczelnika Wydziału 
Opiniowania, Legislacji i Orzecznictwa, tel. 22 694 52 31 
e-mail: Agnieszka.Zareba-Bielenik@mofnet.gov.pl 

Data sporządzenia 
 
13 maja 2015 r. 
 
Źródło:  
– Założenia przyjęte przez Radę Ministrów w 
dniu 18 listopada 2014 r. 
– Prawo UE – dyrektywa Rady 2013/61/UE  
z dnia 17 grudnia 2013 r. zmieniająca dyrektywy 
2006/112/WE i 2008/118/WE w odniesieniu do 
francuskich regionów najbardziej oddalonych, 
a w szczególności Majotty 
 

Nr w wykazie prac – UD 207      

 

OCENA SKUTKÓW REGULACJI 
1. Jaki problem jest rozwiązywany? 
Ograniczenie niektórych uciążliwych i zbędnych obowiązków administracyjnych, które dotyczą podmiotów 
prowadzących działalność gospodarczą w zakresie wyrobów akcyzowych. Proponowane regulacje obejmą 
uproszczenie procedur związanych z prowadzeniem działalności w zakresie wyrobów akcyzowych, wprowadzenie 
regulacji doprecyzowujących obowiązujące przepisy oraz dostosowanie przepisów ustawy o podatku akcyzowym do 
regulacji określonych w innych ustawach (np. zmiany dostosowujące przepisy akcyzowe do regulacji w zakresie 
faktur wynikających z ustawy o podatku od towarów i usług). Celem nowelizacji ustawy o podatku akcyzowym jest 
także zamiar udoskonalenia obowiązującego prawa i ułatwienie stosowania przepisów przez ich adresatów. 
2. Rekomendowane rozwiązanie, w tym planowane narzędzia interwencji, i oczekiwany efekt 
Rekomendowane rozwiązanie – dokonanie zmian w ustawie o podatku akcyzowym.  
 
Zakres przewidywanej regulacji obejmuje: 
– dostosowanie przepisów ustawy do dyrektywy Rady 2013/61/UE, która zmieniła status prawny Majotty, 
– doprecyzowanie pojęcia faktury oraz ujednolicenie nomenklatury w zakresie wystawiania faktur i jej dostosowanie 

do aktualnych przepisów ustawy o podatku od towarów i usług, 
– ograniczenie obowiązków informacyjnych podatników wobec organów podatkowych, 
– zmiany w zakresie stosowania celnych procedur uproszczonych w stosunku do wyrobów akcyzowych, 
– doprecyzowanie regulacji związanych z ewidencjami i innymi dokumentacjami prowadzonymi na potrzeby kontroli,  
– zmiany w zakresie zezwoleń na wykonywanie działalności w zakresie podatku akcyzowego, 
– umożliwienie korzystania ze zwolnienia od akcyzy przysługującego zakładowi energochłonnemu przez podmioty 

rozpoczynające działalność gospodarczą z wykorzystaniem wyrobów węglowych lub wyrobów gazowych, w 
pierwszym roku ich działalności, oraz podmioty, które już działają na rynku, ale uruchamiają nową instalację 
wykorzystującą wyroby węglowe lub wyroby gazowe, 

– zmiany w zakresie regulacji dotyczących znaków akcyzy, 
– doprecyzowanie regulacji dotyczących obrotu wyrobami energetycznymi opodatkowanymi zerową stawką akcyzy, 
– doprecyzowanie regulacji w zakresie opodatkowania strat olejów smarowych,  
– doprecyzowanie regulacji w zakresie dokumentowania zakończenia przemieszczania wyrobów akcyzowych  

z zastosowaniem procedury zawieszenia poboru akcyzy, 
– ograniczenie konsekwencji prawnych naruszenia przez podatnika warunków formalnych określonych w przepisach 

ustawy o podatku akcyzowym, 
– doprecyzowanie przepisów dotyczących warunków magazynowania wyrobów akcyzowych objętych procedurą 

zawieszenia poboru akcyzy, 
– doprecyzowanie regulacji dotyczących przeładunku olejów smarowych w procedurze zawieszenia poboru akcyzy, 
– uproszczenia w sposobie stosowania zabezpieczeń akcyzowych, 
– odstąpienie od wymogu obligatoryjnej obecności funkcjonariusza celnego podczas niszczenia niektórych wyrobów 

akcyzowych z zapłaconą akcyzą zwróconych w wyniku reklamacji, 
– zmianę przepisów z zakresu podatku akcyzowego i kontroli mającą na celu uproszczenie procedur związanych z 

prowadzeniem działalności w zakresie wyrobów akcyzowych, 
– wprowadzenie regulacji umożliwiającej korektę ilości wyrobów gazowych podlegających zwolnieniu od akcyzy, 
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określonej w umowie stanowiącej warunek ich zwolnienia od akcyzy, jeżeli sprzedaż tych wyrobów jest rozliczana 
okresowo, a umowa dotyczy również wyrobów gazowych niepodlegających zwolnieniu, 

– wprowadzenie regulacji umożliwiającej wybór przez podatnika właściwego organu podatkowego w zakresie akcyzy,  
w sytuacji gdy czynności prawne podlegające opodatkowaniu akcyzą są dokonywane lub stany faktyczne 
podlegające opodatkowaniu akcyzą występują na obszarze właściwości miejscowej dwóch lub więcej organów 
podatkowych, 

– wprowadzenie regulacji odnoszących się do pośredniczących podmiotów tytoniowych, które przyczynią się do 
skutecznego zwalczania działalności przestępczej w zakresie obrotu suszem tytoniowym, w szczególności 
wprowadzenie obowiązku rejestracji oraz obowiązku składania zabezpieczenia akcyzowego, 

– doprecyzowanie regulacji dotyczącej składania deklaracji podatkowych w zakresie wyrobów gazowych i energii 
elektrycznej w przypadku faktur korygujących „ujemnych”, 

– rozszerzenie zakresu informacji zawartych w wydawanych przez naczelników urzędów celnych potwierdzeniach i 
zaświadczeniach dotyczących rejestracji podatników akcyzy. 

 
Oczekiwany efekt zmian 
 
Spodziewanym efektem zmian będzie ułatwienie przedsiębiorcom wykonywania działalności gospodarczej związanej  
z obrotem wyrobami akcyzowymi. Ograniczenie obciążeń zmniejszy koszty dopełniania procedur administracyjnych,  
a tym samym koszty wykonywanej działalności. Dokonanie zmian w przedmiotowej ustawie udoskonali 
obowiązujące prawo i ułatwi przedsiębiorcom stosowanie przepisów i prowadzenie działalności gospodarczej. 
3. Jak problem został rozwiązany w innych krajach, w szczególności krajach członkowskich OECD/UE?  
Zwolnienie od podatku akcyzowego dla zakładów energochłonnych w pierwszym roku działalności jest stosowane  
w niektórych krajach UE, np. w Belgii, Estonii, Finlandii i we Francji (wg PGNiG TERMIKA). Brak danych odnośnie 
do rozwiązań istniejących w innych krajach UE w pozostałym zakresie.  
4. Podmioty, na które oddziałuje projekt 

Grupa Wielkość Źródło danych  Oddziaływanie 
Dyrektorzy Izb 
Celnych  
 
 
 
 
 
Naczelnicy Urzędów 
Celnych 

16 
 
 
 
 
 
45 

Ministerstwo Finansów Zniesienie obciążeń 
administracyjnych będzie 
ułatwieniem także dla organów 
podatkowych, gdyż ulegnie 
redukcji ilość dokumentacji, którą 
podatnicy przekazują do organów. 
 

Podatnicy podatku 
akcyzowego 
 
 

41.967 (stan na koniec 
2013 roku) – 
zarejestrowani 
podatnicy podatku 
akcyzowego (łącznie z 
podatnikami 
prowadzącymi 
działalność 
gospodarczą w zakresie 
samochodów 
osobowych) 
 
2.351 (stan na koniec 
2013 roku) – 
zarejestrowani 
podatnicy podatku 
akcyzowego (bez 
podatników 
prowadzących 
działalność 
gospodarczą w zakresie 
samochodów 
osobowych) 

Okresowe sprawozdania 
przekazywane do MF przez 
izby celne  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Zniesienie obciążeń 
administracyjnych ułatwi 
podatnikom prowadzenie 
działalności gospodarczej w 
zakresie obrotu wyrobami 
akcyzowymi (skrócenie procedur 
administracyjnych, ograniczenie 
dokumentacji, obniżenie kosztów 
działalności). 
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8 – Producenci 
wyrobów tytoniowych 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
212 – pośredniczące 
podmioty tytoniowe 
dokonujące obrotu 
suszem tytoniowym, 
wpisane na listę 
pośredniczących 
podmiotów 
tytoniowych, z 
wyłączeniem grup 
producentów suszu 
tytoniowego 
 
Zakłady 
energochłonne, które 
będą korzystały ze 
zwolnienia z tytułu 
wykorzystywania w 
prowadzonej 
działalności wyrobów 
węglowych lub 
wyrobów gazowych 
(z uwagi na to, iż z 
wprowadzanego 
zwolnienia będą mogły 
korzystać podmioty, 
które do tej pory nie 
mogły z niego 
korzystać, aktualnie 
brak jest możliwości 
określenia liczby 
podmiotów, które będą 
beneficjentami 
projektowanej 
regulacji) 

 
Dane dotyczące członków 
Krajowego Stowarzyszenia 
Przemysłu Tytoniowego, 
Polskiego Stowarzyszenia 
Przemysłu Tytoniowego 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Lista pośredniczących 
podmiotów tytoniowych 
opublikowana na BIP MF 
(dane z 20 lutego 2015 r.) 

 
Wzrost obrotów podmiotów 
działających legalnie na rynku 
wyrobów tytoniowych w związku 
z ograniczeniem szarej strefy w 
obrocie wyrobami tytoniowymi. 
Wprowadzenie trybu rejestracji 
pośredniczących podmiotów 
tytoniowych oraz obowiązku 
składania przez te podmioty 
zabezpieczenia akcyzowego i 
prowadzenia ewidencji suszu 
tytoniowego. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Możliwość skorzystania ze 
zwolnienia z podatku akcyzowego 
przez większą grupę zakładów 
energochłonnych umożliwi im 
dokonanie oszczędności w tym 
zakresie, które będą mogły zostać 
przeznaczone na działalność 
inwestycyjną. 

Kontrahenci 
podatników podatku 
akcyzowego 
 

Brak danych  Zniesienie obciążeń 
administracyjnych wobec 
podatników prowadzących 
działalność gospodarczą ułatwi 
wywiązywanie się przez 
podatników z ich obowiązków w 
stosunku do kontrahentów, np. 
odbiorców wyrobów akcyzowych. 
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5. Informacje na temat zakresu, czasu trwania i podsumowanie wyników konsultacji 
Projekt na podstawie ustawy z dnia 23 maja 1991 r. o związkach zawodowych (Dz. U. z 2014 r. poz. 167) oraz ustawy z 
dnia 23 maja 1991 r. o organizacjach pracodawców (Dz. U. z 1991 r. Nr 55, poz. 235, z późn. zm.) został przekazany do 
zaopiniowania następującym podmiotom: Komisja Krajowa NSZZ „Solidarność”, Ogólnopolskie Porozumienie 
Związków Zawodowych, Forum Związków Zawodowych, Pracodawcy Rzeczypospolitej Polskiej, Związek Rzemiosła 
Polskiego, Business Centre Club – Związek Pracodawców, Polska Konfederacja Pracodawców Prywatnych „Lewiatan”, 
Komisja Trójstronna do Spraw Społeczno Gospodarczych. 
Na podstawie ustawy z dnia 7 lipca 2005 r. o działalności lobbingowej w procesie stanowienia prawa (Dz. U. Nr 169, 
poz. 1414, z późn. zm.), projekt został udostępniony w Biuletynie Informacji Publicznej Rządowego Centrum Legislacji.  
Uwagi, które zgłosiły podmioty zainteresowane przedmiotowym projektem, zostały poddane analizie, a część z nich 
została uwzględniona. 
6.  Wpływ na sektor finansów publicznych 
(ceny stałe z … r.) Skutki w okresie 10 lat od wejścia w życie zmian [mln zł] 

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Łącznie 
(0–10) 

Dochody ogółem             

budżet państwa   
  

 
 

         
-20 

JST             

pozostałe jednostki 
(oddzielnie) 

            

Wydatki ogółem             

budżet państwa Ok. 0,2           Ok. 0,2 

  
 

-0,01  -0,01  -0,01 -0,01  -0,01  -0,01  -0,01  -0,01  -0,01  -0,01  -0,1 

JST             

pozostałe jednostki 
(oddzielnie) 

            

Saldo ogółem            Ok. -19,9 

budżet państwa             

JST             

pozostałe jednostki 
(oddzielnie) 

            

Źródła finansowania   
Dodatkowe 
informacje, w tym 
wskazanie źródeł 
danych i przyjętych 
do obliczeń założeń 

1. Budżet państwa odniesie korzyści wynikające ze zmniejszenia kosztów funkcjonowania 
systemu znaków akcyzy z uwagi na zmniejszenie liczby stosowanych upoważnień do 
odbioru banderol, których koszt produkcji ponosi budżet państwa. Podstawą do 
oszacowania zmniejszenia kosztów funkcjonowania systemu znaków akcyzy, z uwagi na 
zmniejszenie liczby stosowanych upoważnień do odbioru banderol, których koszt produkcji 
ponosi budżet państwa, są raporty udostępniane przez wytwórcę znaków akcyzy. Resort 
finansów zakłada, że w przyszłości liczba podmiotów odbierających banderole 
bezpośrednio od ich wytwórcy będzie kształtować się na zbliżonym poziomie, zatem 
szacowane oszczędności z tytułu przedmiotowej zmiany w kolejnych latach będą wynosiły 
około 10 tys. zł rocznie. 

2. Źródłem korzyści dla budżetu państwa będzie również ograniczenie szarej strefy w obrocie 
suszem tytoniowym. Brak jest natomiast wystarczających danych do oszacowania korzyści 
dla budżetu państwa w związku z ograniczeniem szarej strefy w obrocie suszem tytoniowym. 
Oszacowano natomiast, że straty dla budżetu państwa w 2013 r. i w I połowie 2014 r. 
wyniosły 337 mln zł.  

3. Koszty związane z dostosowaniem systemu teleinformatycznego EMCS oraz innych 
systemów do zakresu wprowadzanych regulacji przypuszczalnie wyniosą ok. 0,2 mln zł. 
Podana kwota kosztów związanych z dostosowaniem do zakresu wprowadzanych regulacji 
krajowego systemu teleinformatycznego służącego do obsługi przemieszczania wyrobów 
akcyzowych z zastosowaniem procedury zawieszenia poboru akcyzy (EMCS) oraz innych 
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systemów teleinformatycznych, takich jak np. system obsługi zabezpieczeń – OSOZ, jest 
kwotą szacunkową. Podstawą do oszacowania tej kwoty w podanej wysokości są poniesione 
koszty dotychczasowych modyfikacji systemu związanych ze zmianami przepisów w 
zakresie podatku akcyzowego. Prace związane z dostosowaniem systemu 
teleinformatycznego EMCS do zakresu wprowadzanych regulacji zostaną sfinansowane za 
pomocą środków budżetowych przeznaczonych na utrzymanie i rozwój systemów 
informatycznych. Środki te zawierają się w części 19 budżetu na 2015 r.  

4. Zmniejszenie wpływów do budżetu państwa z tytułu akcyzy na skutek objęcia zakładów 
energochłonnych zwolnieniem od podatku w pierwszym roku działalności oraz podmiotów, 
które już działają na rynku, ale uruchamiają nową instalację wykorzystującą wyroby 
węglowe lub wyroby gazowe, przypuszczalnie wyniesie 20 mln zł. Kwotę zmniejszonych 
wpływów do budżetu na skutek objęcia zakładów energochłonnych zwolnieniem od podatku 
akcyzowego w pierwszym roku działalności przyjęto wg informacji Izby Gospodarczej 
Ciepłownictwo Polskie. Z uzyskanych danych wynika, iż szacowany skutek finansowy we 
wstępnej wysokości 20 mln zł dotyczy wszystkich inwestycji obecnie realizowanych, 
planowanych czy też przewidywanych przez przedsiębiorstwa energetyczne, których okresu 
realizacji nie można dokładnie określić. Niemniej jednak należy przyjąć, że będzie to okres 
dłuższy niż jeden rok i z pewnością nie dłuższy niż 10 lat. Należy jednak również założyć, 
że w tak długim okresie mogą się pojawić kolejne inwestycje skutkujące zmniejszeniem 
dochodów podatkowych, które obecnie nie są przez przedsiębiorstwa energetyczne 
przewidywane, a tym bardziej planowane. Ponadto wprowadzone rozwiązania mogą 
przynieść zmniejszenie dochodów budżetu państwa o ok. 20 mln zł w okresie kilku 
najbliższych lat. 

7. Wpływ na konkurencyjność gospodarki i przedsiębiorczość, w tym funkcjonowanie przedsiębiorców oraz 
na rodzinę, obywateli i gospodarstwa domowe  

Skutki 
Czas w latach od wejścia w życie 
zmian 

0 1 2 3 5 10 Łącznie (0–10) 

W ujęciu 
pieniężnym 
(w mln zł,  
ceny stałe  
z … r.) 

duże 
przedsiębiorstwa 

       

sektor mikro-, 
małych i średnich 
przedsiębiorstw 

      Korzyści w 
wysokości 
20 mln zł (wg 
inwestycji 
realizowanych, 
planowanych i 
przewidywanych, 
których termin 
realizacji nie 
został jeszcze 
potwierdzony i z 
tego względu nie 
można aktualnie 
przedstawić 
korzyści dla 
przedsiębiorców 
rozłożonych w 
czasie) 
 

rodzina, obywatele 
oraz gospodarstwa 
domowe 

       

(dodaj/usuń) 
 

       

W ujęciu 
niepieniężnym 

duże 
przedsiębiorstwa 

 
 

sektor mikro-, 
małych i średnich 

1. Proponowane regulacje umożliwią większej liczbie podmiotów prowadzenie 
działalności w formie magazynowego składu podatkowego. Propozycja ta 
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przedsiębiorstw uwzględnia postulaty podmiotów oraz potrzebę ułatwienia przedsiębiorcom 
prowadzenia działalności w zakresie wyrobów akcyzowych w formie 
usługowych składów podatkowych typu magazynowego. Zmiana przepisów w 
tym zakresie poprawi rentowność zwłaszcza operatorów logistycznych, tj. 
podmiotów prowadzących działalność polegającą na kompleksowej obsłudze 
innych podmiotów w zakresie magazynowania, przeładowywania, przewozu  
i konfekcjonowania towarów należących do obsługiwanych podmiotów. 
Obecnie wymogów ustawowych w zakresie możliwości uzyskania zezwolenia 
na prowadzenie składów podatkowych typu magazynowego nie spełniają 
dystrybutorzy wyrobów akcyzowych, co powoduje szereg utrudnień 
logistycznych dla tych podmiotów. W rezultacie po zmianach podmioty te 
będą mogły inaczej kształtować swoje systemy logistyczne, co będzie miało 
wpływ na obniżenie kosztów transportu, a tym samym na poprawę 
rentowności tych branż, które zajmują się obrotem wyrobami akcyzowymi. 

2. Zmniejszenie obciążeń finansowych z tytułu akcyzy na skutek objęcia 
zakładów energochłonnych zwolnieniem od podatku akcyzowego 
przysługującym w pierwszym roku działalności podmiotom 
rozpoczynającym działalność gospodarczą z wykorzystaniem wyrobów 
węglowych lub wyrobów gazowych oraz podmiotom działającym już na 
rynku, ale uruchamiającym nową instalację wykorzystującą wyroby 
węglowe lub wyroby gazowe, będzie przeciwdziałać dekapitalizacji majątku 
ciepłowniczego i będzie miało pozytywny wpływ na konkurencyjność 
gospodarki. 

rodzina, obywatele 
oraz gospodarstwa 
domowe  

Zmniejszenie obciążeń finansowych z tytułu akcyzy na skutek objęcia zakładów 
energochłonnych zwolnieniem od podatku akcyzowego przysługującym w 
pierwszym roku działalności podmiotom rozpoczynającym działalność 
gospodarczą z wykorzystaniem wyrobów węglowych lub wyrobów gazowych 
oraz podmiotom działającym już na rynku, ale uruchamiającym nową instalację 
wykorzystującą wyroby węglowe lub wyroby gazowe, będzie gwarantować 
stabilność dostaw ciepła do gospodarstw domowych, dzięki nowym 
inwestycjom. 
 

(dodaj/usuń)  
Niemierzalne (dodaj/usuń)  

(dodaj/usuń)  
Dodatkowe 
informacje, w tym 
wskazanie źródeł 
danych i przyjętych 
do obliczeń założeń  

Korzyści dla przedsiębiorstw 
1. Zmniejszenie obciążeń finansowych z tytułu akcyzy na skutek objęcia zakładów 

energochłonnych zwolnieniem od podatku przysługującym w pierwszym roku 
działalności podmiotom rozpoczynającym działalność gospodarczą z wykorzystaniem 
wyrobów węglowych lub wyrobów gazowych oraz podmiotom już działającym na 
rynku, ale uruchamiającym nową instalację wykorzystującą wyroby węglowe lub 
wyroby gazowe. Szacuje się, że zmniejszenie obciążeń wyniesie według wstępnych 
danych 20 mln zł wg inwestycji realizowanych, planowanych i przewidywanych, 
których termin realizacji nie został jeszcze potwierdzony. Z uwagi na fakt, iż realizacja 
inwestycji przez zainteresowane podmioty, w tym także termin ich realizacji nie zostały 
jeszcze we wszystkich przypadkach potwierdzone, aktualnie nie można wskazać 
rozłożenia w czasie korzyści, jakie odniosą przedsiębiorstwa z tytułu wprowadzenia 
przedmiotowego zwolnienia.  

2. W celu ułatwienia obrotu z zastosowaniem procedury zawieszenia poboru akcyzy 
wyrobami energetycznymi opodatkowanymi zerową stawką akcyzy ze względu na 
przeznaczenie odstąpiono od obowiązku składania zabezpieczenia akcyzowego. 
Rozwiązanie to przyniesie przedsiębiorcom wymierne korzyści finansowe, gdyż 
zniesienie obowiązku złożenia zabezpieczenia akcyzowego pozwoli im środki finansowe 
dotychczas przeznaczane na zabezpieczenie akcyzowe wykorzystać na realizację innych 
celów. 

3. Oszczędność czasu i kosztów w związku z:  
– zniesieniem odrębnego druku INF – możliwością wykorzystywania na potrzeby 

podatku akcyzowego ewidencji prowadzonych do innych celów,  
– wyeliminowaniem podwójnej dokumentacji dotyczącej składu podatkowego,  
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– wprowadzeniem jednego wniosku o wydanie zezwolenia i o urzędowe sprawdzenie,  
– wyeliminowaniem podwójnej weryfikacji podmiotów przed wydaniem zezwolenia 

akcyzowego,  
– odstąpieniem od przeprowadzania urzędowego sprawdzenia po wznowieniu 

działalności. 
4. Zwiększenie obrotów podmiotów działających legalnie na rynku wyrobów tytoniowych 

w związku z ograniczeniem szarej strefy w obrocie wyrobami tytoniowymi.  
8.  Zmiana obciążeń regulacyjnych (w tym obowiązków informacyjnych) wynikających z projektu 

 nie dotyczy 
Wprowadzane są obciążenia poza bezwzględnie 
wymaganymi przez UE (szczegóły w odwróconej 
tabeli zgodności). 

 tak 
 nie 

X nie dotyczy 

X zmniejszenie liczby dokumentów  
X zmniejszenie liczby procedur 
X skrócenie czasu na załatwienie sprawy 

 inne:       

 zwiększenie liczby dokumentów 
 zwiększenie liczby procedur 
 wydłużenie czasu na załatwienie sprawy 
 inne:       

Wprowadzane obciążenia są przystosowane do ich 
elektronizacji.  

 tak 
 nie 

X nie dotyczy 

Komentarz: 
Przedstawione rozwiązania przyczynią się do ułatwienia większości przedsiębiorców wykonywania działalności 
gospodarczej związanej z obrotem wyrobami akcyzowymi. Ograniczenie obciążeń zmniejszy koszty dopełniania 
procedur administracyjnych, a tym samym koszty wykonywanej działalności. Wśród korzystnych zmian, które 
doprowadzą do ograniczenia dokumentacji oraz zmniejszenia liczby procedur, należy wymienić np. zniesienie 
odrębnego druku INF – informacji o wyrobach akcyzowych w składzie podatkowym, możliwość wykorzystywania na 
potrzeby podatku akcyzowego ewidencji prowadzonych do innych celów, np. ewidencji księgowej, wyeliminowanie 
podwójnej dokumentacji dotyczącej składu podatkowego, wprowadzenie jednego wniosku o wydanie zezwolenia  
i o urzędowe sprawdzenie, wyeliminowanie podwójnej weryfikacji podmiotów przed wydaniem zezwolenia 
akcyzowego, odstąpienie od przeprowadzania urzędowego sprawdzenia po wznowieniu działalności. Rozwiązania, 
których celem jest ograniczenie szarej strefy w obrocie suszem tytoniowym i wyrobami tytoniowymi, związane są ze 
zwiększeniem obciążeń w przypadku pośredniczących podmiotów tytoniowych, które dokonują obrotu suszem 
tytoniowym. Zwiększenie obciążeń związane jest z nałożeniem na pośredniczące podmioty tytoniowe obowiązku 
rejestracji, złożenia zabezpieczenia akcyzowego oraz prowadzenia ewidencji suszu tytoniowego. Przewidywane 
zmiany, w tym zmiany związane z wprowadzeniem regulacji w celu ograniczenia szarej strefy w obrocie suszem 
tytoniowym i wyrobami tytoniowymi, w dużej części stanowią realizację postulatów kierowanych do Ministerstwa 
Finansów przez przedsiębiorców prowadzących działalność gospodarczą w branżach związanych z obrotem wyrobami 
akcyzowymi, a zatem jako rozwiązania oczekiwane z pewnością przyczynią się do ułatwienia prowadzenia 
działalności gospodarczej. 
9. Wpływ na rynek pracy  
Zmniejszenie obciążeń finansowych z tytułu akcyzy na skutek objęcia zakładów energochłonnych zwolnieniem od 
podatku akcyzowego przysługującym w pierwszym roku działalności podmiotom rozpoczynającym działalność 
gospodarczą z wykorzystaniem wyrobów węglowych lub wyrobów gazowych oraz podmiotom działającym już na 
rynku, ale uruchamiającym nową instalację wykorzystującą wyroby węglowe lub wyroby gazowe, będzie stanowić 
istotny impuls dla rynku pracy, w związku z podejmowaniem nowych inwestycji skutkujących wzrostem zatrudnienia. 
Ponadto wprowadzenie pozostałych regulacji może zachęcić przedsiębiorców do podejmowania działalności 
gospodarczej w zakresie wyrobów akcyzowych lub też zachęcić do poszerzenia już prowadzonej działalności  
i zatrudnienia nowych pracowników. 
10. Wpływ na pozostałe obszary 
 

 środowisko naturalne 
 sytuacja i rozwój regionalny 
 inne:       

 
 demografia 
 mienie państwowe 

 
 informatyzacja 
 zdrowie 

Omówienie wpływu  
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11.  Planowane wykonanie przepisów aktu prawnego 
Planowane wejście w życie ustawy – III kwartał 2015 r.  
12.  W jaki sposób i kiedy nastąpi ewaluacja efektów projektu oraz jakie mierniki zostaną zastosowane? 
Ewaluacja efektów projektu oraz zastosowanie bezpośrednich mierników są ograniczone. Celem projektu jest 
zmniejszenie obciążeń administracyjnych związanych z obrotem wyrobami akcyzowymi. W przypadku przepisów 
wprowadzających dla zakładów energochłonnych zwolnienie od akcyzy przysługujące w pierwszym roku działalności 
podmiotom rozpoczynającym działalność gospodarczą z wykorzystaniem wyrobów węglowych lub wyrobów 
gazowych oraz podmiotom działającym już na rynku, ale uruchamiającym nową instalację wykorzystującą wyroby 
węglowe lub wyroby gazowe, miernikiem ewaluacji będzie obserwacja poziomu zmniejszenia dochodów z akcyzy od 
wyrobów gazowych oraz liczby nowych inwestycji. Przewidywane są pośrednie badania efektów nowej regulacji na 
podstawie następujących danych: 
– liczba postępowań wszczętych w celu cofnięcia zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie wyrobów 
akcyzowych według stanu na dzień wejścia w życie nowych przepisów oraz po roku od ich pełnego wdrożenia (lipiec 
2016 r.). 
13.  Załączniki (istotne dokumenty źródłowe, badania, analizy itp.)  
Opracowanie Izby Gospodarczej Ciepłownictwo Polskie (pismo nr IGCP/249/2014 z dnia 15 kwietnia 2014 r.). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 







 

RAPORT Z KONSULTACJI 

projektu z dnia 23 marca 2015 r. projektu ustawy  
o zmianie ustawy o podatku akcyzowym oraz niektórych innych ustaw 

 
 

1. Omówienie wyników przeprowadzonych konsultacji publicznych i opiniowania. 
 

Projekt ustawy został poddany konsultacjom publicznym równolegle z uzgodnieniami 
międzyresortowymi i przekazaniem projektu do zaopiniowania związkom zawodowym i 
organizacjom związkowym.  

W wyniku udostępnienia projektu ustawy w Biuletynie Informacji Publicznej Rządowego 
Centrum Legislacji, w serwisie Rządowy Proces Legislacyjny, do projektu uwagi zgłosiły 
następujące podmioty prowadzące działalność gospodarczą w zakresie wyrobów 
akcyzowych: AGRO Krzysztof Knap, BECKER Farby Przemysłowe Sp. z o.o., Besttobacco 
Sp. z o.o., British American Tobacco Polska Trading Sp. z o.o., Związek Pracodawców 
Przemysłu Piwowarskiego w Polsce - Browary Polskie, Burley Tobacco Trading Poland 
Sp. z o.o., FPHU EURO-TRANS Piotr Bosak, Burley Tobacco Trading Poland Sp. z o.o., 
FTK Sp. z o.o., Imperial Tobacco Polska Manufacturing S.A., Imperial Tobacco Polska 
S.A., JBT Sp. z o.o., JWS KOKS S.A., LUXTAB Sp. z o.o., Łukowa Tobacco Company 
s.c., PKN ORLEN S.A., Polskie Stowarzyszenie Przemysłu Tytoniowego w Lublinie, 
Polska Izba Spedycji i Logistyki,  Polska Izba Przemysłu Chemicznego, Polska Organizacja 
Przemysłu i Handlu Naftowego, Okręgowy Związek Plantatorów Tytoniu w Biłgoraju, 
SŁOMEX TOBACCO s.c., Stowarzyszenie Polska Wódka - Polish Vodka Association, 
TERRAMAR Spedycja Międzynarodowa Sp. z o.o.,  Tobacco of Mazovia Sp. z o.o. Związek 
Plantatorów w Krasnymstawie, Związek Pracodawców Polski Przemysł Spirytusowy,  

Omówienie ww. uwag zostało przedstawione w załączniku nr 1.           

Na podstawie ustawy z dnia 23 maja 1991 r. o związkach zawodowych (Dz. U. z 2014 r. 
poz. 167) oraz ustawy z dnia 23 maja 1991 r. o organizacjach pracodawców (Dz. U. z 1991 
r., Nr 55, poz. 235, z późn. zm.) pismem nr PA6.8100.11.GON.2015 z dnia 24 marca 2015 r. 
projekt ustawy został przekazany do zaopiniowania następującym podmiotom: Komisja 
Krajowa NSZZ „Solidarność”, Ogólnopolskie Porozumienie Związków Zawodowych, 
Forum Związków Zawodowych, Pracodawcy Rzeczypospolitej Polskiej, Związek 
Rzemiosła Polskiego, Business Centre Club – Związek Pracodawców, Polska Konfederacja 
Pracodawców Prywatnych „Lewiatan” oraz Komisja Trójstronna do Spraw Społeczno- 
Gospodarczych. Na podstawie przepisów ww. ustaw uwagi zgłosiły następujące podmioty:  
Komisja Krajowa NSZZ „Solidarność”, Pracodawcy Rzeczypospolitej Polskiej, Business 
Centre Club – Związek Pracodawców oraz Polska Konfederacja Pracodawców Prywatnych 
„Lewiatan”.  

Uwagi oraz stanowisko Ministerstwa Finansów zostały przedstawione w załączniku nr 2. 

 



2. Omówienie wyników zasięgnięcia opinii, dokonania konsultacji albo uzgodnienia 
projektu z właściwymi organami i instytucjami Unii Europejskiej, w  tym 
Europejskim Bankiem Centralnym. 

Z uwagi na zakres projektu nie zasięgano opinii oraz nie dokonywano konsultacji  
i uzgodnień z organami oraz instytucjami Unii Europejskiej.   

3. Podmioty, które zgłosiły zainteresowanie pracami nad projektem w trybie 
przepisów o działalności lobbingowej w procesie stanowienia prawa. 
 
 
Stosownie do postanowień art. 5 ustawy z dnia 7 lipca 2005 r. o działalności 
lobbingowej w procesie stanowienia prawa (Dz. U. Nr 169, poz. 1414, z późn. zm.) 
oraz § 52 uchwały nr 190 Rady Ministrów z dnia 29 października 2013 r. – Regulamin 
pracy Rady Ministrów (M.P. poz. 979), projekt ustawy został udostępniony w 
Biuletynie Informacji Publicznej Rządowego Centrum Legislacji, w serwisie Rządowy 
Proces Legislacyjny. Zainteresowanie pracami nad projektem w trybie ww. ustawy 
zgłosiły podmioty, których zestawienie wg kolejności nadesłanych zgłoszeń zawiera 
załącznik nr 3. 
 

4. Podmioty, które zgłosiły uwagi na etapie rozpatrywania projektu ustawy przez 
Stały Komitet Rady Ministrów 

Po przekazaniu projektu ustawy na Stały Komitet Rady Ministrów uwagi do projektu 
zgłosiły następujące podmioty: Scandinavian Tobacco Group, JSW KOKS S.A., 
Imperial Tobacco Polska S.A., Business Centre Club oraz Ogólnopolskie 
Porozumienie Związków Zawodowych.  
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Uwagi zgłoszone w ramach konsultacji publicznych  
do projektu z dnia 23 marca 2015 r. ustawy o zmianie ustawy o podatku akcyzowym oraz niektórych innych ustaw  

(załącznik nr 1 do Raportu z konsultacji) 
 
Lp. Zagadnienie z projektu ustawy 

 
Nazwa podmiotu Treść uwagi Stanowisko i uzasadnienie 

Ministerstwa Finansów 
 

1. art. 2 ust. 1 pkt 18 Polska Izba 
Spedycji i 
Logistyki 

Po słowie „zawierającą” proponujemy uzupełniająco dodać  
słowo „zawsze” 

Uwaga nieuwzględniona 
 
Wskazane uzupełnienie pojęcia 
faktury nie jest konieczne. 
 
 
 

2. Art. 2 ust. 1 pkt 20 lit. d i e 
 
 

Polska Izba 
Przemysłu 
Chemicznego 

Rozszerzenie definicji ubytków i związana z tym ewentualna 
legalizacja zbiorników magazynowych wyrobów objętych 
zerową stawką akcyzy i olejów smarowych. 

W projekcie ustawy przewidziano objęcie definicją ubytków 
również strat wyrobów akcyzowych określonych w załączniku nr 
2 do ustawy, opodatkowanych zerową stawką akcyzy ze względu 
na ich przeznaczenie, a także strat wyrobów akcyzowych 
niewymienionych w załączniku 2 do ustawy, objętych stawką 
akcyzy inna niż zerowa powstałych podczas stosowania 
procedury zawieszenia procedury zawieszenia poboru akcyzy, z 
wyłączeniem strat powstałych podczas produkcji: 
Zgodnie z treścią uzasadnienia do projektu ustawy nowelizującej 
objęcie strat ww. wyrobów definicją ubytków wiąże się z 
obowiązkiem ich magazynowania w zalegalizowanych 
zbiornikach (str. 6 uzasadnienia). 

Pragniemy zwrócić uwagę, że takie stanowisko stanowi nałożenie 
na podmioty dokonujące obrotu wyrobami z zerową stawką 
akcyzy oraz olejami smarowymi bardzo istotnych obciążeń 
finansowych i logistycznych, na których ewentualne poniesienie 
bez wątpienia powinny być przygotowane podmioty gospodarcze 

Uwaga uwzględniona 
 
 
Uzasadnienie projektu zostanie 
zmienione w taki sposób aby 
nie wskazywało na konieczność 
zalegalizowania zbiorników, 
ale na fakultatywność tego 
zalegalizowania. Jednocześnie 
w uzasadnieniu dodane zostanie 
wyjaśnienie, że zbiorniki, w 
których magazynowane będą 
zgodnie z art. 47a ust. 3 ustawy 
wyroby akcyzowe o różnych 
statusach akcyzowych – 
obligatoryjnie będą musiały 
zostać zalegalizowane. 
Konieczność zalegalizowania 
tych zbiorników spowodowana 
jest tym, że jednym z 
warunków wspólnego 



 

str. 2 

 

już na etapie opracowywania założeń do ustawy nowelizującej. 

Tymczasem w ostatecznie przyjętym w dniu 18 listopada 2014 
r. projekcie założeń przewidziano nałożenia takiego 
obowiązku. Zgodnie z punktem 12 założeń, zastosowanie 
legalizowanych przyrządów pomiarowych jest wymagane jedynie 
w celu zwolnienia od akcyzy ubytków tych wyrobów ze stawką 0 
zł. W założeniach nie przewidziano natomiast bezwarunkowego 
obowiązku legalizacji zbiorników. 

Wyeliminowanie powyższej niezgodności nie wymaga zmiany 
przepisów ustawy. Prosimy jednak o odpowiednią zmianę 
uzasadnienia do ustawy, a także przygotowanie projektów aktów 
wykonawczych zgodnie z treścią założeń.  

 

magazynowania w jednym 
zbiorniku wyrobów o różnych 
statusach jest proporcjonalne 
rozliczanie ubytków i innych 
strat magazynowanych w 
jednym zbiorniku wyrobów. 

3. Art. 9b ust. 2a FTK Sp. z o.o. 
(członek Polskiego 
Stowarzyszenia 
Przemysłu 
Tytoniowego),  
 
 
uzupełnienie uwag 
zgłoszonych przez 
PSPT 

Propozycja uzupełnienia art. 9b ust 2a, który miałby następujące 
brzmienie: 
 
„2a.Sprzedaż suszu tytoniowego grupie producentów oraz przez 
grupę producentów suszu tytoniowego na podstawie ustawy z 
dnia 15 września 2000r. o grupach producentów rolnych i ich 
związkach oraz zmianie innych ustaw (Dz. U. Nr 88, poz. 983, z 
późn. zm.), zwanej dalej grupą, oraz nabycie lub posiadanie suszu 
tytoniowego przez grupę, nie podlega opodatkowaniu akcyzą pod 
warunkiem:” 
 
Punkty 1-4 pozostają bez zmian, oraz dodanie pkt 5) w 
brzmieniu: 
„5) Sprzedaż przez grupy producentów wyłącznie do 
pośredniczących podmiotów tytoniowych lub do składów 
podatkowych” 
 
Uzasadnienie: 
 
Zmiana tego artykułu oraz dodanie pkt. 5 spowoduje 
uszczelnienie obrotu suszem tytoniowym przez grupy. 

Uwaga nieuwzględniona 
 
 
Pomimo tego, że propozycja 
faktycznie ma na celu 
uszczelnienie systemu, to 
poprzez opodatkowanie 
dostawy 
wewnątrzwspólnotowej suszu 
tytoniowego przez grupę 
producentów suszu, prowadzi 
do ograniczenia swobodnego 
przepływu towarów pomiędzy 
państwami członkowskimi UE 
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4. art. 9b ust. 2a pkt 3 British American 
Tobacco Polska 
Trading Sp. z o.o. 
 
 

Propozycja aby ze zwolnienia z opodatkowania akcyzą korzystać 
mogli wyłącznie ci rolnicy indywidualni, którzy dokonują 
sprzedaży suszu tytoniowego na rzecz grupy producentów 
rolnych na podstawie umowy dostawy zawieranej w formie 
pisemnej pod rygorem nieważności.  
Wprowadzenie wymogu zawierania umów dostawy wyłącznie w 
sposób przewidziany w ustawie wyeliminuje możliwość 
potwierdzania fikcyjnych transakcji pomiędzy grupami 
producentów rolnych, a producentami surowca tytoniowego. 
Rolnicy indywidualni decydując się na sprzedaż 
wyprodukowanego suszu do podmiotów z szarej strefy nie będą 
mieli możliwości wstecznego udokumentowania takich 
transakcji. Tym samym ilość suszu tytoniowego sprzedawanego 
w sposób nielegalny ulegnie zmniejszeniu. Taka zmiana 
jednocześnie nie będzie znaczącym utrudnieniem zarówno dla 
grup producentów rolnych, jak i pojedynczych gospodarstw, 
natomiast zabezpieczy początek łańcucha dostaw surowca 
tytoniowego i przyczyni się do wyeliminowania pojawiających 
się tam nieprawidłowości. Mając na uwadze powyższe 
proponujemy zmianę treści art. 9b ust. 2a pkt 3 Ustawy na 
poniższe brzmienie: 
„2.[...], nie podlega opodatkowaniu akcyzą wyłącznie jeżeli 
spełnione są łącznie poniższe warunki: 
3) nabywania przez grupę suszu tytoniowego wyłącznie od 
zrzeszonych w niej członków i wyłącznie na podstawie umów 
dostawy zawieranych w formie pisemnej pod rygorem 
nieważności; 
 
 

Uwaga nieuwzględniona 
 
 
Propozycja wykracza poza 
przyjęte Założenia.  
Dodatkowo uwzględnienie 
propozycji spowodowałoby 
wprowadzanie regulacji 
dotyczącej producentów tytoniu 
(rolników) i stricte rynku 
tytoniu, co nie należy do 
właściwości resortu finansów. 

5.  Art. 9b, 20g i 99a Polskie 
Stowarzyszenie 
Przemysłu 
Tytoniowego 

Projekt w proponowanym brzmieniu rodzi wątpliwości w 
zakresie warunków sprzedaży suszu tytoniowego do podmiotów 
zagranicznych. Naszym zdaniem należy wyłączyć z przedmiotu 
opodatkowania sprzedaż suszu tytoniowego do podmiotu 
zagranicznego w ramach dostawy wewnątrzwspólnotowej i 
eksportu. Dotyczy to Art. 9b, 20g i 99a ustawy. Chociaż projekt 

Uwaga uwzględniona  
 
w zakresie doprecyzowania w 
art. 9b ustawy, że sprzedaż 
związana z dostawą 
wewnątrzwspólnotową i 
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przewiduje pojęcie zagranicznego podmiotu tytoniowego to nie 
zastosowano w tym przypadku takiego wyłączenia. Przepisy w 
proponowanym brzmieniu można interpretować w taki sposób, że 
sprzedaż suszu tytoniowego poza kraj możliwa byłaby tylko do 
składu podatkowego. 
 
W zakresie projektowanych zmian odnośnie funkcjonowania 
składów podatkowych chcemy zwrócić uwagę na kwestię 
wymogów ewidencyjnych. Konieczność prowadzenia 
przewidzianej ustawą ewidencji wszystkich wyrobów 
znajdujących się w składzie podatkowym, w tym również 
niebędących wyrobami akcyzowymi, w praktyce może nakładać 
takie same obowiązki w zakresie ewidencji na wszystkie 
materiały produkcyjne. Uważamy, że obowiązki ewidencyjne dla 
wyrobów nieakcyzowych powinny dotyczyć jedynie sytuacji, 
kiedy są one składowane w jednym pomieszczeniu z wyrobami 
akcyzowymi w ramach składu podatkowego. 
Uwzględniając przedstawione argumenty zdecydowanie 
sprzeciwiamy się wprowadzeniu proponowanych przepisów w 
zakresie obrotu suszem tytoniowym. Stoimy na stanowisku, że 
bezwzględnie konieczne jest zwolnienie z obowiązku złożenia 
zabezpieczenia akcyzowego PPT będących przetwórcami 
surowca tytoniowego. 
 
Propozycja, by zwolnieniem z obowiązku składania 
zabezpieczenia akcyzowego oprócz rolników i grup 
producenckich objąć również przetwórców surowca tytoniowego.  

Sytuacja, w której przetwórcy zostaną zmuszeni do składania 
omawianych zabezpieczeń będzie skutkować likwidacją 
zakładów przetwórczych w Polsce. Ponieważ plantatorzy 
indywidualni oraz grupy producenckie będą zwolnione ze 
składania zabezpieczeń dalszą konsekwencją będzie masowy 
wywóz surowca tytoniowego za granicę celem wstępnego 
przetworzenia. Krajowi przetwórcy surowca tytoniowego zostaną 
postawieni na straconej pozycji względem podmiotów z innych 

eksportem nie jest 
opodatkowana 
 
 
 
 
Uwaga częściowo 
uwzględniona  
 
w zakresie ewidencji wyrobów 
nieakcyzowych – 
doprecyzowano, że obowiązek 
prowadzenia tej ewidencji ciąży 
jedynie na operatorach 
logistycznych 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Uwaga nieuwzględniona. 
 
Przetwórcy suszu tytoniowego 
będą mieli możliwość złożenia 
zabezpieczenia ryczałtowego na 
niższym poziomie niż 30% 
zabezpieczenia generalnego. 
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krajów UE. Polski rynek w konsekwencji zostanie 
zmonopolizowany przez silne finansowo podmioty 
międzynarodowe. 
 

6.  art. 10 ust. 12 i 13 Związek 
Pracodawców 
Przemysłu 
Piwowarskiego w 
Polsce - Browary 
Polskie 

Projekt art. 10 ust. 12 i 13 ustawy akcyzowej odnosi się do kwoty 
akcyzy zawartej w cenie wyrobów akcyzowych wykazanych na 
fakturze. Takie brzmienie proponowanego przepisu może budzić 
wątpliwości czy obowiązek ten dotyczy kwoty uiszczonej przez 
podatnika akcyzy na rachunek izby celnej czy też kwoty akcyzy 
zawartej w cenie sprzedaży. W tym zakresie należy również 
podkreślić, że pojęcie zawarcia (ujęcia) podatku akcyzowego w 
cenie nie zostało zdefiniowane w prawie podatkowym, co może 
powodować w przyszłości problemy interpretacyjne. Z 
orzecznictwa Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej (zob. 
przykładowo wyrok z dnia 10 kwietnia 2008 r. w sprawie C-
309/06 Marks & Spencer pic) wynika, że kwestia zawarcia 
podatku akcyzowego w cenie wymaga każdorazowego badania 
czynników ekonomicznych towarzyszących konkretnej 
transakcji. Wymóg złożenia oświadczenia w zakresie ujęcia 
podatku akcyzowego w cenie powoduje niezasadne nałożenie na 
podatników obowiązku analizowania ceny wyrobów będący 
przedmiotem każdej transakcji. Jednocześnie obowiązek taki 
pozostaje zupełnie niezwiązany z celem regulacji. 
Mając na uwadze, iż celem tych przepisów jest umożliwienie 
odzyskania czy odliczenia całości akcyzy przez nabywcę 
wyrobów akcyzowych proponujemy, aby art. 10 ust. 2 i 3 ustawy 
odnosił się do kwoty akcyzy „uiszczonej przez podatnika" 
wystawiającego fakturę lub fakturę i oświadczenie. Takie 
brzmienie przepisu będzie zgodne z celem tej zmiany wyrażonym 
w uzasadnieniu do projektu. 
 
 
 
 
 

Uwaga nieuwzględniona   
 
 
Nie jest konieczne 
doprecyzowanie przepisu 
poprzez wskazanie, iż akcyza 
zawarta w fakturze została 
zapłacona przez podatnika 
wystawiającego fakturę. Może 
się zdarzyć, iż podmiot w 
momencie wystawienia faktury 
nie uiścił jeszcze należnej 
akcyzy od sprzedawanych 
wyrobów, gdyż pomimo tego, 
iż obowiązek podatkowy 
powstaje z chwilą wystawienia 
faktury, to zapłata akcyzy 
powinna nastąpić w terminie do 
dnia 25 dnia następującego 
miesiąca po miesiącu, w 
którym powstał obowiązek 
podatkowy. Zatem akcyza 
zawarta w wartości 
sprzedawanego towaru nie 
oznacza, iż została zapłacona, 
ale jedynie jej kwota została 
uwzględniona w cenie towaru 
stanowiąc element kosztu tego 
towaru.  
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Projekt przepisu art. 10 ust. 12 ustawy akcyzowej wskazuje, że na 
żądanie nabywcy, podatnik akcyzy wykazuje kwotę akcyzy na 
„fakturze lub oświadczeniu załączanym do faktury". 
W ocenie Związku, ten wymóg należy wyeliminować. Ta kwestia 
ma charakter czysto organizacyjny i z punktu widzenia celu tego 
przepisu, załączanie oświadczenia do faktury nie jest konieczne. 
Proponujemy zatem wykreślić końcową część przepisu art. 10 
ust. 12, pozostawiając jedynie obowiązek wykazania kwoty na 
„fakturze lub oświadczeniu" (bez konieczności dołączania 
oświadczenia do faktury, gdyż często zdarza się, iż kontrahenci 
występują o takie potwierdzenie już po dokonaniu transakcji i 
wystawieniu oraz wysłaniu przez podatników faktur). 
 

Uwaga nieuwzględniona  
 
 
W opinii Ministerstwa 
Finansów aktualna propozycja 
przepisu nie wyklucza 
możliwości późniejszego 
złożenia oświadczenie  po 
uprzednim wystawieniu 
faktury, które następnie może 
być załączone do tej faktury. 
 

7.  art. 14 ust. 4a - 4f Związek 
Pracodawców 
Przemysłu 
Piwowarskiego w 
Polsce - Browary 
Polskie 

Projektowane przepisy art. 14 ust. 4a - 4f określają nowe zasady 
ustalania właściwości miejscowej organów podatkowych w 
zakresie akcyzy. Przewidują one również możliwość zmiany 
właściwości poprzez złożenie organowi podatkowemu 
stosownego oświadczenia. W ocenie Związku należałoby 
doprecyzować, od którego momentu następuje zmiana 
właściwości. W przepisie art. 14 ust. 4b ustawy, wskazano 
wprawdzie, że następuje to od pierwszego dnia drugiego 
miesiąca, od którego dotyczy oświadczenie, ale przepis ten 
dotyczy tylko podatników rozpoczynających działalność. 
Analogiczne zasady należałoby określić również dla pozostałych 
podatników. 
 

Uwaga nieuwzględniona.  
 
 
W założeniu projektodawcy 
przepis będzie dotyczył 
wszystkich podatników. 

8.  art. 14 ust.4c Polska Izba 
Spedycji i 
Logistyki 

Podatnik, który dokonał wyboru organu podatkowego zgodnie  
z art. 14 ust 4a, o ile nie przewiduje, że będzie wykonywał w 
terminie następnych dwunastu miesięcy od daty ostatniej 
czynności, podlegającej opodatkowaniu akcyzą, takie czynności 
na obszarze właściwości miejscowej wybranego organu 
podatkowego powinien mieć prawo do złożenia stosownego 
oświadczenia  przed upływem  roku. 
 
 

Uwaga nieuwzględniona.  
 
 
Projektowane przepisy nie 
zabraniają podatnikowi w 
każdej chwili złożyć ponownie 
oświadczenia, o którym mowa 
w art. 14a i wybrać inny organ 
podatkowy. 



 

str. 7 

 

Wprowadzenie nowych obowiązków informacyjnych, które  w 
zasadzie mają potwierdzać, że podatnik nie składał deklaracji, 
gdyż nie wystąpiły czynności podlegające opodatkowaniu akcyzą 
lub stany faktyczne podlegające opodatkowaniu akcyzą w 
ostatnich 12 miesiącach w naszej opinii nie znajduje 
uzasadnienia. Brak deklaracji w okresie 12 miesięcy  powinien 
skutkować zmianą właściwości organu podatkowego. 
 

W celu wyeliminowania 
wątpliwości co do właściwości 
organu podatkowego i w 
konsekwencji zapobieżenia 
ewentualnym sporom w tym 
zakresie między podatnikami i 
organami podatkowymi, 
istnieje konieczność 
wprowadzenia regulacji 
zgodnie, z którą wskazane 
oświadczenie podatnika będzie 
miało znaczenie dla ustalenia 
właściwego organu 
podatkowego.  
 

9.  Art. 20b ust. 1 FTK Spółka z o.o. 
 
(członek Polskiego 
Stowarzyszenia 
Przemysłu 
Tytoniowego),  
 
 
uzupełnienie uwag 
zgłoszonych przez 
PSPT 

Ad. Art. 20b uzupełnienie art. 20b ust. 1 poprzez dodanie pkt c w 
brzemieniu: 
 
„c) w przypadku, gdy wnioskodawca jest jednocześnie 
przetwórcą suszu tytoniowego, we wniosku powinny być zawarte 
następujące informacje: 
- ilość i rodzaje posiadanych maszyn; 
- szkic sytuacyjny, umiejscowienie, rozmieszczenie maszyn; 
- miejsce przetwarzania; 
- opis procesu technologicznego; 
- produkty końcowe wstępnego przetworzenia, tj. tytoń w formie 
strips (tytoń odżyłowany lub częściowo odżyłowany), loose leaf 
(cały liść nieodżyłowany), butted loose leaf (liść nieodżyłowany z 
odciętą końcówką nasadową) oraz odpady tytoniowe (żyła długa, 
żyła krótka, wysiewka, fibra, pył); 
- zdolności produkcyjne/przetwórcze oraz magazynowe danego 
podmiotu.” 
 
Uzasadnienie: 
 

Uwaga częściowo 
uwzględniona 
 
 
 
Zaproponowano odrębny 
sposób ustalania wysokości 
zabezpieczenia ryczałtowego 
dla PPT dokonujących 
przetworzenia suszu 
tytoniowego. 
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Susz tytoniowy w formie, w jakiej jest skupowany od rolników 
lub grup producenckich nie nadaje się bezpośrednio do produkcji 
wyrobów tytoniowych. Niezbędne jest jego wstępne 
przetworzenie, tj. fermentacja tytoniu, czyli proces prowadzony  
w kontrolowanych warunkach temperatury i wilgotności  
w określonym czasie powodujący zmiany fizykochemiczne oraz 
biochemiczne w tytoniu oraz uzyskania odpowiedniej 
wilgotności, celem długotrwałego przechowywania, które 
uzdatniają tytoń do produkcji wyrobów tytoniowych. Niezbędne 
do tego są maszyny i urządzenia specjalistyczne, takie jak 
kondycjonery bębnowe czy tunelowe. 
 
Proponujemy zmiany w zakresie art. 20b poprzez uściślenie 
wymagań w stosunku do pośredniczącego podmiotu tytoniowego, 
który jest przetwórcą suszu tytoniowego. 
Przetwórca suszu tytoniowego musi posiadać maszyny i 
urządzenia specjalistyczne, m.in. kondycjonery bębnowe i 
tunelowe, które posiadają część suszącą, chłodzącą oraz 
nawilżającą i które są zdolne do uzyskania następujących 
parametrów technologicznych: 
a) temperatura suszenia w kondycjonerze w trakcie prowadzenia 
procesu technologicznego na poziomie min. 100ºC. 
 
Uzasadnienie: 
Przy zastosowaniu odpowiedniej temperatury następuje 
ograniczenie rozwoju grzybów i pleśni celem umożliwienia 
przebiegu prawidłowego procesu fermentacji, tzn. zmiany składu 
chemicznego, m.in. następuje rozkład białek i aminokwasów. 
Wpływa to korzystnie na walory smakowe tytoniu, co można 
stwierdzić przeprowadzając próbę organoleptyczną. 
b) doprowadzenie i wyrównanie wilgotności suszu tytoniowego 
do poziomu 12%, przy zachowaniu elastyczności blaszki 
liściowej, przy wilgotności wejściowej suszu tytoniowego na 
poziomie 19% - 22%. 
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Uzasadnienie: 
 
Susz tytoniowy doprowadzony w procesie przetworzenia do 
wilgotności 12% pozwala na zachowanie elastyczności blaszki 
liściowej i jego długotrwałe przechowywanie - maturację jako 
ostatni etap fermentacji, czyli dojrzewanie tytoniu, podczas 
którego zachodzi szereg procesów chemicznych i 
biochemicznych, które wpływają również pozytywnie na walory 
smakowe i aromatyczne tytoniu. 
c) zapakowanie suszu tytoniowego przy jednoczesnym jego 
zagęszczeniu (sprasowaniu) w kartony lub worki jutowe. 
 
Uzasadnienie: 
 
Zapakowany i sprasowany susz tytoniowy umożliwia jego 
długotrwałe przechowywanie, zabezpiecza przed uszkodzeniami 
mechanicznymi. Taki stan zapakowania wskazuje, że susz 
tytoniowy jest suszem po przetworzeniu i w odróżnieniu od suszu 
tytoniowego zakupionego od producenta lub grupy producentów, 
który z zasady kupowany jest w belach przewiązanych 
sznurkiem. 
 
Podsumowanie: 
 
Spełnienie powyższych trzech warunków zapewnia, iż susz 
tytoniowy został poddany procesowi technologicznego 
przetwarzania i jest pełnowartościowym produktem 
wykorzystywanym do produkcji wyrobów tytoniowych. 
 

10.  art. 20d ust. 2 pkt 2 i 3 British American 
Tobacco Polska 
Trading Sp. z o.o. 
 
 

Zaproponowane przez Ministerstwo Finansów terminy 
aktualizacji danych dotyczących zarejestrowanych 
pośredniczących podmiotów tytoniowych są za krótkie. W 
związku z powyższym wnosimy o wydłużenie terminów 
wskazanych w art. 20d ust. 2 pkt 2 i 3 projektu Ustawy do 14 dni 
kalendarzowych, biorąc pod uwagę, iż wiodący producenci 

Uwaga nieuwzględniona 
 
 
Na podstawie danych 
zawartych w rejestrze PPT, 
kontrahenci PPT m.in. oceniają 
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wyrobów tytoniowych w Polsce są organizacjami o charakterze 
międzynarodowym i część z nich zapewne będzie reprezentować 
również zagraniczne podmioty tytoniowe. Wprowadzenie 
obowiązku notyfikacji zmian do właściwego naczelnika UC w 
zaledwie 3 dni od daty zaistnienia zmiany powodować będzie 
ryzyko odpowiedzialności karnoskarbowej, w świetle 
zaproponowanego brzmienia art. 56 § 2 kks również dla 
rzetelnych płatników podatku akcyzowego. 
 

czy susz tytoniowy może zostać 
sprzedany bez akcyzy. W 
związku z tym dane zawarte w 
rejestrze powinny być aktualne 
w najwyższym możliwym 
stopniu.  

11.  art. 20e ust. 3 British American 
Tobacco Polska 
Trading Sp. z o.o. 

W treści wskazanego przepisu wnosimy o doprecyzowanie, iż 
domniemanie prawne dotyczące prowadzenia działalności 
gospodarczej przez pośredniczący podmiot tytoniowy, który 
reprezentuje zagraniczny podmiot tytoniowy dotyczy podatku 
akcyzowego. Celem przepisu jest egzekucja należności 
podatkowych bezpośrednio od lokalnych podatników - co 
rozumiemy i w pełni popieramy. Jednakże instytucja 
pośredniczącego podmiotu tytoniowego została przewidziana 
wyłącznie dla celów zabezpieczenia należności Skarbu Państwa 
w zakresie płatności podatku akcyzowego od dopuszczonych do 
obrotu wyrobów tytoniowych. Ten cel wymaga uwypuklenia już 
w treści projektu ustawy, gdyż w obecnym kształcie przepis ma 
charakter nieostry. Opierając się na zasadzie pewności prawa 
podatkowego istotnym jest by uczestnicy rynku suszu 
tytoniowego wiedzieli, że obowiązki związane z prowadzeniem 
działalności jako reprezentant zagranicznego podmiotu 
tytoniowego dotyczą wyłącznie sfery przewidzianej treścią 
ustawy akcyzowej. 
Mając na uwadze powyższe proponujemy zmianę treści art. 20e 
ust. 3 Ustawy na poniższe brzmienie: 
„3. Dla celów podatku akcyzowego działalność gospodarczą w 
zakresie suszu tytoniowego prowadzoną przez zagraniczny 
podmiot tytoniowy za pośrednictwem podmiotu go 
reprezentującego uznaje się za działalność prowadzoną przez 
podmiot reprezentujący zagraniczny podmiot tytoniowy. W 
przypadku powstania zobowiązania podatkowego w stosunku do 

Uwaga uwzględniona 
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suszu tytoniowego podatnikiem akcyzy jest podmiot 
reprezentujący zagraniczny podmiot tytoniowy." 

12.  art. 20g ust. 1 British American 
Tobacco Polska 
Trading Sp. z o.o. 

W obecnym kształcie przepis ten obliguje naczelników urzędów 
celnych do wydawania decyzji o wykreślaniu naruszających 
przepisy Ustawy podmiotów w każdym przypadku stwierdzenia 
takich okoliczności. 
Naszym zdaniem powyższy przepis powinien dawać możliwość 
oceny organom podatkowym, czy naruszenie przepisów przez 
pośredniczący podmiot tytoniowy, z uwzględnieniem wszelkich 
okoliczności jest na tyle poważne, że powinno powodować 
wykreślenie z listy pośredniczących podmiotów tytoniowych. 
Przypominamy, iż konsekwencją wydania takiej decyzji jest, 
wynikająca z ust. 2 niniejszego artykułu Ustawy, niemożność 
uzyskania statusu ppt w okresie 3 lat od wydania decyzji. 
Oznacza to, że zachowując treść przepisu zaproponowaną przez 
Ministerstwo Finansów każdy błąd czy niedopatrzenie 
podatnika działającego w obszarze suszu tytoniowego zakończą 
się wydaniem przewidzianej decyzji i zakończeniem przez niego 
prowadzenia działalności gospodarczej. W realiach życia 
gospodarczego może nastąpić sytuacja, gdzie legalnie i uczciwie 
działający podmiot dopuści się naruszenia przepisów bez złych 
intencji np. na skutek pomyłki lub niedopatrzenia pracownika. W 
takim wypadku sankcja wykreślenia z rejestru wydaje się nazbyt 
wysoka dlatego postulujemy pozostawienie organom 
podatkowym kompetencji do dokonania oceny w tym zakresie. 
Proponowane brzmienie art. 20 g ust. 1 Ustawy: 
„Art 20 g. 1. Właściwy naczelnik urzędu celnego może wydać 
decyzję o skreśleniu pośredniczącego podmiotu tytoniowego z 
rejestru, w razie stwierdzenia jednego z poniższych 
naruszeń:"  

Uwaga nieuwzględniona 
 
 
Wprowadzenie uznaniowości 
powodowałoby, że praktyka 
organów podatkowych byłaby 
różna w tym zakresie. Podobnie 
określone są przesłanki 
cofnięcia zezwoleń 
akcyzowych. 

13.  art. 21 oraz 23 Związek 
Pracodawców 
Polski Przemysł 
Spirytusowy 
 

W związku z wprowadzeniem możliwości przemieszczenia w 
procedurze zawieszenia poboru akcyzy wyrobów 
wyprodukowanych na zlecenie ze składu podatkowego krajowego 
producenta do innego krajowego składu podatkowego ZP PPS 
postuluje doprecyzowanie w przepisach ustawy podmiotu, 

Uwaga nieuwzględniona 
 
 
Projekt ustawy wprowadza 
możliwość uzyskiwania 
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Stowarzyszenie 
Polska Wódka 

któremu przysługiwać będzie prawo do pomniejszenia akcyzy 
należnej o wartość banderol podatkowych nałożonych na wyroby 
akcyzowe. Zdaniem ZP PPS z przepisów powinno jasno wynikać, 
że prawo do odliczenia wartości banderol powinno przysługiwać 
podmiotowi, który banderole zakupił: 
1) jeśli producent oznacza wyroby banderolami otrzymanymi od 
zleceniodawcy, a następnie oznaczone wyroby są przekazywane 
zleceniodawcy w procedurze zawieszenia i opodatkowane u 
zleceniodawcy z przepisów powinno jasno wynikać że odliczenia 
dokonuje zleceniodawca, który zakupił banderole, 
2) jeśli producent oznacza wyroby banderolami zakupionymi 
przez siebie ale ich nie opodatkowuje tylko przekazuje w 
procedurze zawieszenia poboru akcyzy zleceniodawcy - z 
przepisów powinno wynikać, że odliczenia dokonuje producent, 
który zakupił banderole. 

znaków akcyzy przez podmiot 
zamierzający nabyć wyroby 
akcyzowe również w celu 
umożliwienia obniżenia wpłat 
dziennych o koszty 
podatkowych znaków akcyzy w 
momencie wyprowadzenia poza 
procedurę zawieszenia poboru 
akcyzy wyrobów akcyzowych 
oznaczonych znakami akcyzy  
przez podmiot, który poniósł 
ekonomiczny ciężar tych 
znaków akcyzy.   
Zatem w sytuacji 
przedstawionej w pkt 2 pisma 
jeśli producent wyrobów 
uzyskał znaki akcyzy i nie 
wyprowadza ich poza 
procedurę, nie ma możliwości 
obniżenia wpłat dziennych o 
wartość podatkowych znaków 
akcyzy. 
 

14.  Art. 41  ust. 9 pkt 3 Związek 
Pracodawców 
Polski Przemysł 
Spirytusowy 
 
Stowarzyszenie 
Polska Wódka 

ZP PPS zwraca uwagę, że celem zaproponowanej zmiany tego 
przepisu jest zlikwidowanie bariery czyniącej w praktyce 
nieopłacalnym zlecanie usługowej produkcji wyrobów 
podlegających banderolowaniu, w szczególności napojów 
spirytusowych, u krajowych producentów i zlikwidowanie w ten 
sposób irracjonalnej dyskryminacji polskich producentów w 
stosunku do producentów zagranicznych w tej kwestii. Aby ten 
cel osiągnąć nowe brzmienie art. 41 ust. 9 pkt 3 ustawy nie może 
nakładać dodatkowych warunków przemieszczenia wyrobów 
banderolowanych na terytorium kraju, które ponownie 
nałożyłyby ograniczenia na producentów krajowych nie mając 
jednocześnie zastosowania do producentów zagranicznych. 

Uwaga nieuwzględniona 
 
 
Przepis zawarty w art. 41 ust. 9 
pkt 3 lit. b i c został 
wprowadzony po to, aby 
rozszerzyć katalog przypadków 
przemieszczania w procedurze 
zawieszenia poboru akcyzy 
wyrobów akcyzowych 
oznaczonych znakami akcyzy. 
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Zdaniem ZP PPS zaproponowane brzmienie art. 41 ust. 9 pkt 3 
właśnie takie niesymetryczne ograniczenia nakłada  

wprowadzając wymóg w lit. b) i c) aby krajowy producent 
wyrobów banderolowanych nie był ich właścicielem. W tym 
kontekście ZP PPS przypomina, że produkcja usługowa może 
odbywać się zarówno z materiałów powierzonych producentowi 
przez podmiot zlecający (wtedy producent faktycznie nie staje się 
nigdy właścicielem wyrobów gotowych), jak i z materiałów 
zakupionych przez producenta (wówczas producent jest 
pierwszym właścicielem wyrobu gotowego, który następnie jest 
odsprzedawany zlecającemu produkcję). Proponowane brzmienie 
komentowanego przepisu wprowadzi istotne utrudnienia w jego 
stosowaniu w drugim z ww. przypadków powodując rozbieżne 
interpretacje odnośnie do tego czy producent w ogóle nie może 
być nigdy właścicielem wyrobu gotowego (co ponownie 
zamknęłoby możliwość zlecania produkcji producentowi 
krajowemu z materiałów należących do producenta), czy też 
producent nie może być właścicielem wyłącznie w momencie 
rozpoczęcia przemieszczenia (co z kolei wprowadzi dodatkowe 
utrudnienia związane z momentem przejścia prawa własności do 
wyrobu gotowego). Z powyższych względów ZP PPS postuluje 
usunięcie z lit. b) i c) ww. przepisu warunku, aby producent 
wyrobów nie był jego właścicielem. Kwestia własności wyrobu 
gotowego nie ma znaczenia przy zlecaniu produkcji usługowej 
poza granicami kraju i sprowadzaniu wyrobów gotowych do 
krajowego składu podatkowego. Intencją ZP PPS jest aby na 
takich samych warunkach funkcjonowali producenci krajowi, 
którzy powinni mieć w każdym przypadku możliwość wysłania w 
procedurze zawieszenia poboru akcyzy wyrobów przez nich 
wyprodukowanych i zabanderolowanych (gotowych do 
sprzedaży) do swojego klienta (zlecającego produkcję). 

W przypadku gdy właścicielem 
wyrobów jest ich producent, 
może on dokonywać 
przemieszczenia wyrobów 
akcyzowych do swojego składu 
podatkowego (jak w 
obowiązującym stanie 
prawnym) lub do składu 
podatkowego, z którego ten 
właściciel posiada zezwolenie 
wyprowadzenia wyrobów (art. 
41 ust. 9 pkt 3 lit. d projektu 
ustawy). 
 
Jeżeli natomiast producent 
wyrobów nie jest ich 
właścicielem  może on 
dokonywać przemieszczenia 
wyrobów akcyzowych do 
składu podatkowego 
właściciela wyrobów lub składu 
podatkowego z którego 
właściciel wyrobów posiada 
zezwolenie wyprowadzenia 
(art. 41 ust. 9 pkt 3 lit. d 
projektu ustawy). 
 
Jeżeli klient zlecający 
produkcję posiada skład 
podatkowy, to do tego składu 
podatkowego mogą być  
wyroby oznaczone znakami 
akcyzy, których jest 
właścicielem, a które zostały 
wyprodukowane w składzie 
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podatkowym innego podmiotu. 
Jeżeli natomiast producent ww. 
wyrobów jest właścicielem tych 
wyrobów, to nie ma możliwości 
przesłania wyrobów 
oznaczonych znakami akcyzy 
do składu podatkowego 
należącego do innego 
podmiotu. 
 

15.  Art. 47 ust. 3 oraz art. 138a JSW KOKS S.A. Postulat 
 
Usunięcie z projektu obowiązku prowadzenia ewidencji wyrobów 
nieakcyzowych magazynowanych w składzie podatkowym.  
W związku z powyższym proponuje się: 
• Nadanie art. 47 ust. 3a ustawy następującego brzmienia: 

„3a. W składzie podatkowym mogą być magazynowane 
wyroby akcyzowe nieobjęte procedurą zawieszenia poboru 
akcyzy oraz wyroby niebędące wyrobami akcyzowymi.” 

• Nadanie art. 138a ust. 1 ustawy następującego brzmienia: 
„Art. 138a. 1. Podmiot prowadzący skład podatkowy 
prowadzi ewidencję wyrobów akcyzowych. 

• Usunięcie art. 138a ust. 3 i ust. 5 ustawy. 
 
Uzasadnienie 
Wejście w życie zaproponowanego brzmienia art. 47 ust. 3a oraz 
138a ustawy spowoduje, że spełnienie wskazanych w tych 
przepisach obowiązków w przypadku wielu podmiotów będzie 
niezwykle trudne, jeśli nie niemożliwe do zrealizowania ze 
względu na zakres przewidzianych ewidencji oraz ilość zdarzeń, 
które powinny zostać w niej uwzględnione. 
Powyższe dotyczy w szczególności podmiotów takich jak Spółka, 
w których przeprowadzane są złożone procesy produkcyjne 
składające się z licznych czynności i etapów, które są od siebie 
wzajemnie zależne na wielu płaszczyznach. Specyfika takiej 

Uwaga częściowo 
uwzględniona 
  
 
 
Doprecyzowano, że obowiązek 
prowadzenia ewidencji 
wyrobów nieakcyzowych 
dotyczy tylko operatorów 
logistycznych. 
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działalności sprawia, iż w ramach jednego procesu równolegle 
powstają zarówno wyroby akcyzowe jak i wyroby niepodlegające 
opodatkowaniu akcyzą. Równocześnie jego przeprowadzenie 
wymaga wykorzystania wielu wyrobów, które w zdecydowanej 
większości przypadków nie wchodzą w skład gotowego produktu 
handlowego i nie są zaliczane do kategorii wyrobów akcyzowych 
w rozumieniu obecnego brzmienia ustawy. Przy czym ze względu 
na złożoność oraz wzajemne zależności zachodzące pomiędzy 
poszczególnymi elementami procesu produkcyjnego nie jest 
możliwe precyzyjne oddzielenie poszczególnych etapów i 
czynności zachodzących w ramach tego procesu.  
Spółka wykorzystuje w swojej działalności kilkadziesiąt 
wyrobów nieakcyzowych, które magazynuje na terytorium składu 
podatkowego, a które w przypadku wejścia w życie 
proponowanych rozwiązań, zobligowana będzie dodatkowo 
ewidencjonować. 
Zdaniem Spółki, trudno jest znaleźć uzasadnienie dla 
komentowanego rozwiązania polegającego na wprowadzeniu 
obowiązku ewidencjonowania wyrobów nieakcyzowych 
znajdujących się na terenie składu podatkowego. Nie sposób 
bowiem twierdzić, iż magazynowanie tych wyrobów w 
jakikolwiek sposób mogłoby przyczynić się do powstania ryzyka 
nadużyć ze strony podmiotu prowadzącego skład podatkowy. 
Tym samym, z punktu widzenia prowadzonej działalności 
gospodarczej, wprowadzenie przedmiotowego rozwiązania 
wydaje się być zbędne. 
Równocześnie należy zauważyć, iż wprowadzenie 
komentowanego rozwiązania w żaden sposób nie przyczyni się 
również do realizacji celu przedstawionego projektu, tj. 
uproszczenia przepisów z zakresu podatku akcyzowego i 
zniesienia (ograniczenia) zbędnych i uciążliwych obowiązków 
administracyjnych. Wręcz przeciwnie – dla części podmiotów 
spowoduje to istotny wzrost takich obowiązków. 
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16.  Art. 48 TERRAMAR 
Spedycja 
Mi ędzynarodowa 
Sp. z o.o. 

Propozycja obniżenia o 50% minimalnej wartości rynkowej 
poszczególnych rodzajów wyrobów akcyzowych wymaganej dla 
prowadzenia usługowego składu podatkowego. 
 
Uzasadnienie: Ustawa w obecnym, jak i proponowanym 
kształcie, praktycznie uniemożliwia prowadzenie usługowych (tj. 
nieprodukcyjnych) składów podatkowych, gdyż narzucone limity 
są bardzo trudne do osiągnięcia. Tym samym, na rynku nie 
funkcjonują składy podatkowe dostępne dla mniejszych 
podmiotów, podczas, gdy na tego typu usługi istnieje duże 
zapotrzebowanie. Zmniejszenie limitów, o których mowa w art. 
48 u.p.a. doprowadziłoby do powstania mniejszych usługowych 
składów podatkowych, w których można by dokonywać 
niektórych operacji, na które istnieje duże zapotrzebowanie na 
rynku (np. nanoszenie znaków akcyzy na  dostarczane 
wewnątrzwspólnotowo alkohole), co ułatwiłoby prowadzenie 
działalności gospodarczej w tym segmencie. 
 

Uwaga nieuwzględniona 
 
 
Propozycja wykracza poza 
przyjęte Założenia. Ponadto, 
projekt w obecnym kształcie 
przewiduje obniżenie o połowę 
obecnych progów. 

17.  art. 48 ust. 3 Polska Izba 
Spedycji i 
Logistyki 

Postulujemy o dalsze obniżenie o 50% minimalnej wartości 
rynkowej poszczególnych rodzajów wyrobów akcyzowych 
wymaganej dla prowadzenia usługowego składu podatkowego. 
Uzasadnienie: Choć proponowane w art.48 ust. 3 zmiany mają na 
celu złagodzenie dodatkowych warunków wydania zezwolenia na 
prowadzenie składu podatkowego to ustawa w obecnym, jak i 
proponowanym kształcie, praktycznie uniemożliwia prowadzenie 
usługowych (tj. nieprodukcyjnych) składów podatkowych, gdyż 
narzucone limity są bardzo trudne do osiągnięcia. Tym samym, 
na rynku nie funkcjonują składy podatkowe dostępne dla 
mniejszych podmiotów, podczas, gdy na tego typu usługi istnieje 
duże zapotrzebowanie. Zmniejszenie limitów, o których mowa w 
art. 48 u.p.a. doprowadziłoby do powstania mniejszych 
usługowych składów podatkowych, w których można by 
dokonywać niektórych operacji, na które istnieje duże 
zapotrzebowanie na rynku (np. nanoszenie znaków akcyzy na  
dostarczane wewnątrzwspólnotowo alkohole), co ułatwiłoby 

Uwaga nieuwzględniona 
 
 
Propozycja wykracza poza 
przyjęte Założenia. Ponadto, 
projekt w obecnym kształcie 
przewiduje obniżenie o połowę 
obecnych progów. 
. 
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prowadzenie działalności gospodarczej w tym segmencie. 
 

18.  art. 48 ust. 3 pkt 1 British American 
Tobacco Polska 
Trading Sp. z o.o. 

Uważamy, że zaproponowany przez Ministerstwo próg jest zbyt 
wysoki. Spowodować może to, iż ta instytucja nie będzie 
dostępna dla wszystkich podmiotów z sektora tytoniowego, które 
zainteresowane byłyby magazynowaniem wyrobów w innym 
miejscu niż magazyn wyrobów gotowych przy składzie 
podatkowym o charakterze produkcyjnym. W naszej ocenie 
wystarczającym progiem, który powinien być określony we 
wskazanym przepisie jest wartość rynkowa wyrobów w składzie 
na poziomie 150 milionów złotych. 
 

Uwaga nieuwzględniona 
 
 
Propozycja wykracza poza 
przyjęte Założenia. Ponadto, 
projekt w obecnym kształcie 
przewiduje obniżenie o połowę 
obecnych progów. 

19.  Art 48 ust 3 pkt 2 Związek 
Pracodawców 
Przemysłu 
Piwowarskiego w 
Polsce - Browary 
Polskie 

W ocenie Związku, minimalny próg wartości rynkowej wyrobów 
w składzie podatkowym, wymagany dla uzyskania zezwolenia na 
prowadzenie składu podatkowego, jest zbyt wysoki, biorąc pod 
uwagę, iż Ministerstwo Finansów interpretuje ten wymóg jako 
obrót odnoszący się do poszczególnego składu podatkowego a nie 
podatnika jako takiego. Pragniemy zaznaczyć, iż dotychczas 
praktyka organów podatkowych była inna, dlatego też 
wprowadzenie mniejszego progu, ale dla poszczególnych 
składów podatkowych jest nota bene zwiększeniem wysokości 
obrotów a nie ich zmniejszeniem. W takiej sytuacji proponujemy, 
aby próg obrotów dla branży napojów alkoholowych został 
ograniczony do poziomu 25 milionów złotych lub też 
pozostawienie proponowanego przez Ministerstwo poziomu, 
jednakże odnoszącego się do całości obrotów danego podatnika 
prowadzącego składy podatkowe. 
 
 

Uwaga nieuwzględniona 
 
 
Propozycja wykracza poza 
przyjęte Założenia. Ponadto, 
projekt w obecnym kształcie 
przewiduje obniżenie o połowę 
obecnych progów. 
 
 

20.  Art 48 ust 3 pkt 3 PKN ORLEN S.A. Postulat 
 
W projektowanym przepisie art. 48 ust. 3 proponujemy 
wykreślić: „lub przeładowywaniu” - ewentualnie utrzymując ten 
zapis proponujemy zmienić art. 48 ust. 5 i nadać mu następujące 
brzmienie: 

Uwaga częściowo 
uwzględniona 
 
 
W celu umożliwienia 
prowadzenia składów 
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„W przypadku podmiotów prowadzących w składzie podatkowym 
działalność polegającą wyłącznie na przeładowywaniu cystern 
kolejowych z wyrobami energetycznymi, nie stosuje się warunków 
o których mowa w ust. 3 pkt 3 i pkt 5, jeżeli przeładowywane 
wyroby będą przemieszczane w procedurze zawieszenia poboru 
akcyzy”. 
 
Uzasadnienie. 
 
PKN prowadzi skład podatkowy w miejscowości Żurawica 
(okolice przejścia granicznego w Medyce). W składzie tym 
dokonywane są częste przeładunki benzyny i oleju napędowego 
wysyłanego na Ukrainę. Skład podatkowy nie spełnia wymogów 
pojemności magazynowych, o których mowa w zmienianym 
przepisie. Wprowadzenie przepisu w proponowanej formie 
spowoduje konieczność zamknięcia tego składu. 
Dlatego w przepisie art. 48 ust. 3 proponujmy wykreślić: „lub 
przeładowywaniu” - ewentualnie utrzymując ten zapis 
proponujemy zmienić art. 48 ust. 5 i nadać mu następujące 
brzmienie: 
 
„W przypadku podmiotów prowadzących w składzie podatkowym 
działalność polegającą wyłącznie na przeładowywaniu cystern 
kolejowych z wyrobami energetycznymi, nie stosuje się warunków 
o których mowa w ust. 3 pkt 3 i pkt 5, jeżeli przeładowywane 
wyroby będą przemieszczane w procedurze zawieszenia poboru 
akcyzy”. 
 
Nie jest zrozumiałym dlaczego dla wykonywania działalności 
przeładunkowej w składzie podatkowym (przy założeniu, że 
wyłącznie byłaby prowadzona ta działalność) wymagane są 
pojemności magazynowe, tym bardziej, że w przypadku 
przeładunku cystern kolejowych z gazem płynnym ustawodawca 
odszedł od tego wymogu (art. 48 ust. 5 ustawy). Postulujemy 
odejście od takiego zaostrzenia w stosunku do podmiotów 

podatkowych podmiotom, które 
uzyskały zezwolenia na 
podstawie dotychczasowych 
przepisów zaproponowano 
przepis przejściowy (art. 17 
projektu) 
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zamierzających prowadzić w składzie podatkowym wyłącznie 
działalność polegającą na przeładunku wyrobów energetycznych.  
 
Dodatkowym argumentem jest daleko posunięta liberalizacja 
przepisów w stosunku do „operatorów logistycznych”, które to 
podmioty dla spełnienia dodatkowych warunków do prowadzenia 
usługowego składu podatkowego stosują wartość rynkową dla 
wszystkich towarów będących przedmiotem ich działalności 
(również wyrobów nie akcyzowych będących poza składem 
podatkowym). Taki przepis stawia w uprzywilejowanej pozycji 
operatorów logistycznych w stosunku do innych podmiotów 
nienależących do tej grupy przedsiębiorców.  
 

21.  Art. 48 ust. 3a Polska Izba 
Spedycji i 
Logistyki  

Naszym zdaniem podmiotowi prowadzącemu taki skład , który 
sam nie dokonuje sprzedaży towarów akcyzowych bardzo trudno 
będzie uzyskać informację o „całkowitej kwocie jaką nabywca 
musiałby w warunkach uczciwej konkurencji zapłacić za te 
wyroby niezależnemu sprzedawcy na terenie kraju” .Wartość 
rynkowa zmienia się w czasie, zatem nasuwa się pytanie: wycena 
z jakiej daty powinna być przyjęta przy ustalaniu czy podmiot 
prowadzący skład podatkowy spełnił wymagania ustawowe. 
Wydaje się ,że aby nie powstawały wątpliwości interpretacyjne i 
nie dochodziło do sporów,  należałoby przyjąć wartość towarów 
na składzie zgodnie z drugą częścią definicji i uznać za wartość 
rynkową kwotę nie mniejszą niż cena nabycia towarów a w 
przypadku braku ceny nabycia , koszt ich  wytworzenia. Przyjęcie 
takiej definicji przemawiałoby za obniżeniem zaproponowanych 
minimalnych wartości poszczególnych rodzajów wyrobów 
akcyzowych wymaganych dla prowadzenia usługowego składu 
podatkowego. Najbardziej jednoznaczne i nie budzące 
wątpliwości byłoby określenie warunków uzyskania zezwolenia 
na prowadzenie składu podatkowego, w którym ma być 
prowadzona działalność polegająca wyłącznie na magazynowaniu 
lub przeładowywaniu wyrobów akcyzowych wyprodukowanych 
w innym składzie, w oparciu o limity ilościowe.  

Uwaga częściowo 
uwzględniona 
 
 
 
W związku z możliwymi 
wątpliwościami 
interpretacyjnymi dotyczącymi 
ustalenia minimalnej wartości 
rynkowej wyrobów 
akcyzowych w składzie 
podatkowym, kryterium 
osiągnięcia minimalnej 
wartości rynkowej zastąpiono 
bardziej neutralnym kryterium, 
jakim jest wysokość akcyzy od 
poszczególnych rodzajów 
wyrobów 
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W art. 57 proponujemy dodać delegację dla Ministra Finansów, 
który powinien precyzyjnie określić warunki, jakie powinno 
spełniać miejsce odbioru wyrobów akcyzowych,  
z uwzględnieniem charakteru odbieranych wyrobów.  
Mógłby to być zapis o treści w rodzaju: 
 
Minister właściwy do spraw finansów publicznych określi, w 
drodze rozporządzenia szczegółowe warunki, jakie powinno 
spełniać miejsce odbioru wyrobów akcyzowych, o którym mowa 
w art. 57 ust. 2a. 
 
Uzasadnienie:  
Brak jednoznacznych wytycznych w ww. zakresie powoduje 
obecnie stan, w którym każdy Naczelnik UC indywidualnie 
interpretuje zapisy ustawy. W efekcie, wymogi dot. miejsc 
odbiorów wyrobów akcyzowych są niekiedy diametralnie różne 
w przypadku różnych lokalizacji (różnych właściwości 
miejscowych), zaś niektórzy Naczelnicy UC wykorzystują 
nieprecyzyjne zapisy, stawiając podmiotom niewspółmierne do 
realnych potrzeb wymogi, aby zniechęcić podmiot do 
prowadzenia działalności w ich właściwości miejscowej. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Uwaga uwzględniona 

22.  Art. 48 ust. 4b Stowarzyszenie 
Polska Wódka 

PVA zwraca uwagę, że podmioty z branży logistycznej nie 
zawsze wykonują wszystkie z czynności, które są wymienione w 
proponowanej definicji operatora logistycznego, tym bardziej nie 
wszystkie z tych czynności muszą być wykonywane na rzecz 
podmiotów, których wyroby akcyzowe będą przechowywane w 
składzie podatkowym prowadzonym przez operatora 
logistycznego. Przykładowo, operator może odpowiadać za 
magazynowanie i konfekcjonowanie, ale już nie za transport 
wyrobów. Z ww. względów proponujemy zastąpienie w 
przedmiotowej definicji spójnika „i” spójnikiem „lub”. 
 
 

Uwaga nieuwzględniona 
 
 
Propozycja wykracza poza 
przyjęte Założenia 
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23.  art. 50 ust. 2 ustawy o Służbie 
Celnej 

Imperial Tobacco 
Polska S.A. 

Uzupełnienie treści art. 50 ust. 2 ustawy o Służbie Celnej o 
następujący pkt 4): 
„Art. 50 ust. 2. Wydając rozporządzenie, o którym mowa w ust. 1, 
minister właściwy do spraw finansów publicznych uwzględni w 
szczególności: 
(…) 4) specyfikę magazynowania i produkcji, a także istniejące 
przepisy ustawy o rachunkowości dotyczące inwentaryzacji.” 
Uzupełnienie zapisu delegacji dla Ministra Finansów o przepisy o 
inwentaryzacji wynikające z ustawy o rachunkowości przy 
wydawaniu przez Ministra Finansów rozporządzenia o kontroli 
wyrobów akcyzowych jest istotne, gdyż kwestie inwentaryzacji 
są omówione w ustawie o rachunkowości i brak tego odniesienia 
w ustawie o podatku akcyzowym rodzi nieporozumienia w 
trakcie kontroli celnych i akcyzowych, jakoby przepisy ustawy o 
rachunkowości nie miały powiązania z ustawą akcyzową i ustawą 
o Służbie celnej i przepisach wykonawczych do tej ustawy. 
Przepisy art. 26 i 27 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o 
rachunkowości (j.t. Dz. U. 2013 poz.330) w zakresie 
inwentaryzacji określają sposób i częstotliwość przeprowadzenia 
inwentaryzacji, czyli spisu z natury aktywów każdego podmiotu 
gospodarczego, w tym zapasów wyrobów akcyzowych. 
Powołanie się na przepisy ustawy o rachunkowości w przepisach 
innej ustawy jest w tym wypadku konieczne. Przewidują one, że 
każdy zapas powinien być w okresie 2 lat przynajmniej raz 
sprawdzony drogą spisu z natury i porównany ze stanem 
ewidencyjnym w księgowości, tzw. „inwentaryzacja ciągła”. 
 

Uwaga nieuwzględniona 
 
 
Propozycja wykracza poza 
przyjęte Założenia 

24.  Art. 57 TERRAMAR 
Spedycja 
Mi ędzynarodowa 
Sp. z o.o. 

Propozycja dodania delegacji dla Ministra Finansów, który 
powinien precyzyjnie określić warunki, jakie powinno spełniać 
miejsce odbioru wyrobów akcyzowych, z uwzględnieniem 
charakteru odbieranych wyrobów. Mógłby to być zapis o treści w 
rodzaju: 
 
Minister właściwy do spraw finansów publicznych określi,  
w drodze rozporządzenia szczegółowe warunki, jakie powinno 

Uwaga uwzględniona 
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spełniać miejsce odbioru wyrobów akcyzowych, o którym mowa 
w art. 57 ust. 2a. 
 
Uzasadnienie: Brak jednoznacznych wytycznych w ww. zakresie 
powoduje obecnie stan, w którym każdy Naczelnik UC 
indywidualnie interpretuje zapisy ustawy. W efekcie, wymogi 
dot. miejsc odbiorów wyrobów akcyzowych są niekiedy 
diametralnie różne w przypadku różnych lokalizacji (różnych 
właściwości miejscowych), zaś niektórzy Naczelnicy UC 
wykorzystują nieprecyzyjne zapisy, stawiając podmiotom 
niewspółmierne do realnych potrzeb wymogi, aby zniechęcić 
podmiot do prowadzenia działalności w ich właściwości 
miejscowej. 
 

25.  Art. 57 Polska Izba 
Spedycji i 
Logistyki  

Proponujemy dodać delegację dla Ministra Finansów, który 
powinien precyzyjnie określić warunki, jakie powinno spełniać 
miejsce odbioru wyrobów akcyzowych, z uwzględnieniem 
charakteru odbieranych wyrobów.  
Mógłby to być zapis o treści w rodzaju: 
Minister właściwy do spraw finansów publicznych określi, w 
drodze rozporządzenia szczegółowe warunki, jakie powinno 
spełniać miejsce odbioru wyrobów akcyzowych, o którym mowa 
w art. 57 ust. 2a. 
Uzasadnienie: Brak jednoznacznych wytycznych w ww. zakresie 
powoduje obecnie stan, w którym każdy Naczelnik UC 
indywidualnie interpretuje zapisy ustawy. W efekcie, wymogi 
dot. miejsc odbiorów wyrobów akcyzowych są niekiedy 
diametralnie różne w przypadku różnych lokalizacji (różnych 
właściwości miejscowych), zaś niektórzy Naczelnicy UC 
wykorzystują nieprecyzyjne zapisy, stawiając podmiotom 
niewspółmierne do realnych potrzeb wymogi, aby zniechęcić 
podmiot do prowadzenia działalności w ich właściwości 
miejscowej. 
 

Uwaga uwzględniona 
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26.  Art. 65 FTK Sp. z o.o. 
 
 
(członek Polskiego 
Stowarzyszenia 
Przemysłu 
Tytoniowego),  
 
 
uzupełnienie uwag 
zgłoszonych przez 
PSPT 
 
 

Uzupełnienie art. 65 poprzez dodanie ust. 3c w brzmieniu: 

„3c. Dla podmiotów o których mowa w art. 20b ust. 1 pkt. c 

wysokość zabezpieczenia generalnego ustala się w kwocie 2 mln 

zł.” ( art. 20b ust. 1 pkt c proponowany powyżej) 

Uzasadnienie: 

Pozwoli to na uiszczenie minimalnego zabezpieczenia, nie 

obciążając zbytnio wiarygodnych podmiotów. 

Uwaga częściowo 
uwzględniona 
 
 
Przetwórcy suszu tytoniowego 
będą mieli możliwość złożenia 
zabezpieczenia ryczałtowego na 
obniżonym poziomie, którego 
wysokość będzie uzależniona 
od ilości nabywanego suszu 
tytoniowego w ciągu roku (1 
mln zł od każdego pełnego 
tysiąca ton nabytego suszu). 

27.  Art. 65 ust. 2 TERRAMAR 
Spedycja 
Mi ędzynarodowa 
Sp. z o.o. 
 

Propozycja zmiany w art. 65 ust. 2.  

Jest:  

Właściwy naczelnik urzędu celnego ustala wysokość 
zabezpieczenia generalnego, z uwzględnieniem ust. 3 lub 3a, na 
poziomie równym:  

1) wysokości zobowiązań podatkowych, gdy kwota ta może zostać 
dokładnie obliczona przy przyjmowaniu zabezpieczenia;  

2) szacunkowej kwocie maksymalnej wynikającej z mogących 
powstać zobowiązań podatkowych. 

Propozycja: 

Właściwy naczelnik urzędu celnego ustala wysokość 
zabezpieczenia generalnego, z uwzględnieniem ust. 3 lub 3a, na 
poziomie kwoty wskazanej przez podmiot we wniosku o złożenie 
zabezpieczenia generalnego, oszacowanej przez ten podmiot na 
poziomie pozwalającym na pokrycie w każdym czasie zobowiązań 

Uwaga nieuwzględniona 
 
 
Szczegółowy sposób ustalania 
wysokości zabezpieczenia 
generalnego jest określony w 
rozporządzeniu MF w sprawie 
zabezpieczeń akcyzowych. 
Przepisy rozporządzenia, co do 
zasady, określają wysokość 
zabezpieczenia generalnego de 
facto na poziomie kwoty 
maksymalnego obciążenia 
zabezpieczenia generalnego, 
(czyli w wysokości 
zapobiegającej „zablokowaniu” 
zabezpieczenia z powodu za 
niskiej wysokości) w okresie 6 
miesięcy. Kwestię ew. zmiany 
okresu, w którym jest badana 
pow. wielkość maksymalnego 



 

str. 24 

 

podatkowych, które mają być objęte tym zabezpieczeniem. 

Uzasadnienie: 

 
 a)      Istotą zabezpieczenia jest zagwarantowanie pokrycia w 
każdym czasie zobowiązań podatkowych, które mają być objęte 
tym zabezpieczeniem. W interesie podmiotu leży zatem złożenie 
zabezpieczenia w takiej wysokości, która pozwoli na pokrycie 
tychże należności - jeżeli zabezpieczenie zostanie złożone w zbyt 
niskiej wysokości, nie będzie możliwe zabezpieczenie kolejnych 
zobowiązań podatkowych. 

 
b)      Obecne brzmienie przepisu oraz aktu wykonawczego (rozp. 
MF z 30.08.2010 w sprawie zabezpieczeń akcyzowych) nakładają 
na podmioty gospodarcze obowiązek składania zabezpieczenia w 
niewspółmiernej do ich potrzeb oraz interesu Skarbu Państwa 
wysokości. Składanie bowiem np. przez zarejestrowanego 
odbiorcę zabezpieczenia w wysokości największej kwoty akcyzy 
wykazanej w deklaracji z ostatnich 6 miesięcy, nie uwzględnia 
możliwości wcześniejszego regulowania zobowiązań przez ten 
podmiot i odblokowywania zabezpieczenia, które następnie może 
być ponownie użyte. 

 
c) Obecne brzmienie art. 65 ust. 2 powoduje chaos 
interpretacyjny w zestawieniu z ust. 5 tegoż artykułu, który 
mówi: „W przypadku gdy jest przyjmowane zabezpieczenie 
generalne zobowiązań podatkowych, 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” 

obciążenia można rozważyć w 
trakcie prac nad projektem ww. 
rozporządzenia. Ponadto 
prawidłowe określenie 
wysokości zabezpieczenia 
generalnego ma istotne 
znaczenie dla ustalenia 
wysokości zabezpieczenia 
ryczałtowego.  
 
 
 
 
 
Zgodnie z art. 65 ust. 2 ustawy 
wysokość zabezpieczenia 
generalnego ustala właściwy 
naczelnik urzędu celnego. 
Naczelnik urzędu celnego 
ustalając wysokość 
zabezpieczenia generalnego 
szacuje jego wysokość tylko  
w przypadku, gdy jego kwota 
może zostać dokładnie 
obliczona przy przyjmowaniu 
zabezpieczenia. Naczelnik 
Urzędu celnego dokonuje 
szacunku kwoty maksymalnej 
wynikającej z mogących 
powstać zobowiązań 
podatkowych oraz opłat 
paliwowych, których 
obowiązek zapłaty może 
powstać, na podstawie 
wielkości przewidywanych. 
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Co do zasady, można przyjąć, iż zobowiązania każdego podmiotu 
mogą ulec zmianie z upływem czasu, więc ustęp ten może mieć 
odniesienie do każdego przypadku. Tym samym, nie jest jasne, w 
których przypadkach należy się kierować wykładnią art. 65 ust. 2, 
a kiedy art. 65 ust. 5. 

 Gdyby ta propozycja została przyjęta, zmiany wymagałby 
oczywiście i akt wykonawczy – rozporządzenie MF z 30.08.2010 
r. w sprawie zabezpieczeń akcyzowych (zmiana lub uchylenie § 
3. 1.) 

 

Dane liczbowe konieczne do 
oszacowania wysokości 
zabezpieczenia dostarcza 
podmiot, który składa 
zabezpieczenie. Dlatego ust. 5 
zobowiązuje go do wstępnego 
oszacowania wysokość takiego 
zabezpieczenia na poziomie 
pozwalającym na pokrycie w 
każdym czasie zobowiązań 
podatkowych. 
 

28.  Art. 65 ust. 2 Polska Izba 
Spedycji i 
Logistyki 

Proponujemy zmianę w art. 65 ust. 2. 
  
Właściwy naczelnik urzędu celnego ustala wysokość 
zabezpieczenia generalnego, z uwzględnieniem ust. 3 lub 3a, na 
poziomie kwoty wskazanej przez podmiot we wniosku o złożenie 
zabezpieczenia generalnego, oszacowanej przez ten podmiot na 
poziomie pozwalającym na pokrycie w każdym czasie zobowiązań 
podatkowych, które mają być objęte tym zabezpieczeniem. 
 
Uzasadnienie: 
a) Istotą zabezpieczenia jest zagwarantowanie pokrycia w 
każdym czasie zobowiązań podatkowych, które mają być objęte 
tym zabezpieczeniem.  
W interesie podmiotu leży zatem złożenie zabezpieczenia w 
takiej wysokości, która pozwoli na pokrycie tychże należności - 
jeżeli zabezpieczenie zostanie złożone w zbyt niskiej wysokości, 
nie będzie możliwe zabezpieczenie kolejnych zobowiązań 
podatkowych. 
b) Obecne brzmienie przepisu oraz aktu wykonawczego 
(rozp. MF z 30.08.2010 w sprawie zabezpieczeń akcyzowych) 
nakładają na podmioty gospodarcze obowiązek składania 
zabezpieczenia w niewspółmiernej do ich potrzeb oraz interesu 

Uwaga nieuwzględniona. 
 
 
Uzasadnienie Jw. 
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Skarbu Państwa wysokości. Składanie bowiem np. przez 
zarejestrowanego odbiorcę zabezpieczenia w wysokości 
największej kwoty akcyzy wykazanej w deklaracji z ostatnich 6 
miesięcy, nie uwzględnia możliwości wcześniejszego 
regulowania zobowiązań przez ten podmiot i odblokowywania 
zabezpieczenia, które następnie może być ponownie użyte. 
c) Obecne brzmienie art. 65 ust. 2 powoduje chaos 
interpretacyjny w zestawieniu z ust. 5 tegoż artykułu, który 
mówi: „W przypadku gdy jest przyjmowane zabezpieczenie 
generalne zobowiązań podatkowych, 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”. 
Co do zasady, można przyjąć, iż zobowiązania każdego podmiotu 
mogą ulec zmianie z upływem czasu, więc ustęp ten może mieć 
odniesienie do każdego przypadku. Tym samym, nie jest jasne, w 
których przypadkach należy się kierować wykładnią art. 65 ust. 2, 
a kiedy art. 65 ust. 5. 
 

29.  art. 65 ust. 3b Związek 
Plantatorów 
Tytoniu w 
Krasnymstawie 

Sprzeciw wobec wprowadzenia tak wysokiego zabezpieczenia 
akcyzowego o którym mowa w art. 65 ust. 3b ustawy. 
Zobligowanie firm będących pośredniczącymi podmiotami 
tytoniowymi do złożenia wysokich sum w ramach zabezpieczeń 
znacząco wpłynie na rynek tytoniowy w Polsce. Sytuacja taka 
doprowadzi do monopolizacji rynku, likwidacji zakładów 
przetwórczych w Polsce, a w konsekwencji do likwidacji uprawy 
tytoniu w Polsce. 
 

Uwaga nieuwzględniona. 
 
 
Wiarygodni podatnicy będą 
mieli możliwość złożenia 
zabezpieczenia ryczałtowego o 
maksymalnej wysokości 30 mln 
zł. 
 

30.  Art. 65 ust. 3b Okręgowy 
Związek 
Plantatorów 
Tytoniu w 
Biłgoraju  
 

Sprzeciw wobec wprowadzenia wysokich zabezpieczeń dla 
podmiotów dokonujących obrotu suszem tytoniowym. Zapis z 
art. 65 ust. 3b mówiący o tym, iż wysokość zobowiązania 
podatkowego dla podmiotów dokonujących obrotu tytoniem nie 
będzie mniejsza niż 2 mln. złotych doprowadzi do monopolizacji 
rynku tytoniu oraz przeniesienia kosztów zabezpieczeń na 

Uwaga nieuwzględniona. 
 
 
Uzasadnienie j/w 
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plantatorów surowca tytoniowego, co w konsekwencji 
doprowadzi do likwidacji uprawy tytoniu w Polsce. 
  

31.  art. 65 ust. 3b Burley Tobacco 
Trading Poland 
Sp. z o.o. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Łukowa Tobacco 
Company s.c.  
 
Besttobacco Sp. z 
o.o. 
 
FPHU Euro-Trans 
 
AGRO Krzysztof 

Nasza firma działa na rynku od 3 lat, kontraktujemy i skupujemy 
od rolników ok 1000 ton rocznie. Co roku intensywnie 
zwiększamy kontraktacje tytoniu. Firmy takie jak nasza są 
konkurencją dla dwóch największych koncernów w Polsce. W 
związku z zobowiązaniami finansowymi wynikającymi z projektu 
ustawy o zmianie ustawy o podatku akcyzowym oraz niektórych 
innych ustaw jesteśmy pewni, że małe firmy skupujące tytoń nie 
będą w stanie złożyć zabezpieczenia akcyzowego w 
proponowanych kwotach. Kwota minimalna zabezpieczenia tj. 2 
mln złotych będzie bardzo dużym obciążeniem dla firmy. Jest to 
niesprawiedliwe w stosunku do małych firm, że zabezpieczenie 
akcyzowe mają pokrywać w 100% zobowiązania podatkowego, 
natomiast zmonopolizowane koncerny wpłacą 5% mogącego 
powstać zobowiązania podatkowego. Uważamy, że pod 
pretekstem walki z szarą strefą w obrocie suszem tytoniowym i 
wyrobami tytoniowymi ustawa ma na celu pozostawienie na 
rynku jedynie dwóch największych firm tytoniowych w Polsce, 
co w rzeczywistości oznacza, że projekt ustawy wspiera praktyki 
monopolowe i z pewnością nie odzwierciedla postulatów 
przedsiębiorców prowadzących działalność w mniejszych 
rozmiarach. Wśród PPT działających na rynku Polskim istnieją 
firmy działające legalnie i uczciwie. 
 
Uwagi o podobnej treści do tych złożonych przez Burley Tobacco 
Trading Poland Sp. z o.o. wniosły również inne podmioty. Istota 
tych uwag jest zbieżna z ww. uwagą.  
 

Uwaga nieuwzględniona. 
 
 
Uzasadnienie j/w 
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Knap 
  
LUXTAB Sp. z o.o. 
 
 
SŁOMEX 
TOBACCO s.c. 
 

32.  art. 65 ust. 3b Tobacco of 
Mazovia Sp. z o.o. 

Tobacco of Mazovia Sp. z o.o. jest niewielkim 
przedsiębiorstwem, które na podstawie projekt ustawy o zmianie 
ustawy o podatku akcyzowym obawia się że jego dalsza 
działalność będzie niemożliwa w wyniku nałożonych 
zabezpieczeń akcyzowych pociągając za sobą swoich głównych 
dostawców czyli rolników, producentów tytoniu. Projekt ten 
faworyzuje wiodące koncerny tytoniowe na rynku nakładając 
niewspółmierne zabezpieczenie akcyzowe. Naszym zdaniem 
pełna kontrola Urzędu Celnego, Agencji Rynku Rolnego oraz 
Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa na 
dotychczasowych zasadach daje możliwości pełnego 
kontrolowania naszej działalności. 
Naszym zdaniem to zabezpieczenie nie spowoduje zaprzestania 
działalności nieuczciwych Pośredniczących Podmiotów 
Tytoniowych, ale zniszczy konkurencję w postaci małych firm - 
takich jak nasza - dla dwóch największych firm tytoniowych w 
Polsce. Obawiamy się, że projekt ten jedynie wspiera działania 
monopolistyczne. Przyjęcie ustawy w proponowanej formie 
zagraża produkcji tytoniu w Polsce, przy której znajduje 
zatrudnienie kilkadziesiąt tysięcy rodzin. 
 

Uwaga nieuwzględniona 
 
 
Uzasadnienie j/w 
 
 
 
 

33.  Dotyczy dopuszczalnych norm 
zużycia wyrobów akcyzowych  
objętych zerową stawką akcyzy 

BECKER FARBY 
PRZEMYSŁOWE 
SP. Z O.O. 

Projekt nie uwzględnia zmian w art. 85 ust. 2 pkt. 2 w zakresie 
dopuszczalnych norm zużycia wyrobów akcyzowych 
określonych w załączniku nr 2 do ustawy, o których mowa w 
art. 89 ust. 2, pkt 4 znajdujących się poza procedurą zawieszenia 
poboru akcyzy i objętych zerową stawką akcyzy, w przypadku 
ich zużycia do produkcji innych wyrobów.  

Uwaga nieuwzględniona 
 
 
Normowaniu zużycia podlegają 
wyroby akcyzowe, co  
jednoznacznie wynika z 
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Dotychczasowy zapis w ustawie jest wysoce nieprecyzyjny, 
albowiem nie określa w jaki sposób te normy powinny być 
ustalone – czy na dany wyrób akcyzowy tj. np. na ksylen 
(wymieniony w załączniku nr 2) czy też normy te powinny być 
ustalone na konkretne wyroby nie akcyzowe do produkcji których 
zużywany jest wyrób akcyzowy np. ksylen. Co doprowadza do 
naruszenia Konstytucyjnej zasady równości wobec prawa, gdzie 
jeden podmiot może mieć ustalone normy na wyrób akcyzowy a 
drugi na konkretne wyroby nie akcyzowe do produkcji których 
zużywa wyrób akcyzowy i w przypadku jego przekroczenia jeden 
podmiot zapłaci podatek akcyzowy a u drugiego podmiotu taki 
obowiązek podatkowy nie powstanie. 
 

zapisów art. 85 ustawy. 
Wyroby akcyzowe mogą być 
oczywiście zużywane do 
wytworzenia innych wyrobów, 
także nieakcyzowych, co w 
niczym nie wpływa na zasady 
ustalania norm zużycia w 
jednostkach wyrobu 
akcyzowego na jednostkę 
produkowanego wyrobu. Zatem 
konstytucyjność 
przedmiotowych przepisów nie 
jest zagrożona. 
 

34.  art 83a ust 2a Związek 
Pracodawców 
Przemysłu 
Piwowarskiego w 
Polsce - Browary 
Polskie 

Projektowany przepis art. 83a ust. 2a ustawy akcyzowej zakłada 
możliwość udzielenia przez naczelnika urzędu celnego zgody na 
zniszczenie wyrobów akcyzowych bez obecności przedstawiciela 
organu podatkowego. Przepis wskazuje jednak, że udzielenie 
takiej zgody może nastąpić dopiero po przyjęciu zawiadomienia o 
zamiarze zniszczenia wyrobów. 
Takie sformułowanie przepisu tworzy dosyć skomplikowaną 
procedurę niszczenia wyrobów. Mianowicie, w pierwszej 
kolejności podatnik musi zgodnie z art. 83a ust.2 pkt 2 ustawy 
akcyzowej uzyskać zgodę na samo zniszczenie wyrobów, a 
następnie dopiero wystąpić i uzyskać zgodę na brak obecności 
przedstawicieli organu przy tym niszczeniu. Proponujemy 
uprościć ten tryb postępowania, poprzez usunięcie z przepisu 
fragmentu „po otrzymaniu zawiadomienia podatnika o zamiarze 
zniszczenia wyrobów akcyzowych". Taka zmiana umożliwi 
Naczelnikowi jednoczesne wydanie zgody na zniszczenie 
wyrobów akcyzowych i rezygnację z obecności przedstawiciela 
organu przy tej czynności, co znacznie uprości postępowanie w 
tym zakresie. 

Uwaga nieuwzględniona 
 
 
Z przepisów nie wynika, aby 
podmiot musiał dwukrotnie 
występować do naczelnika 
urzędu celnego o wyrażenie 
zgody: najpierw na niszczenie 
wskazanych wyrobów poza 
składem podatkowym, później 
na ich zniszczenie pod 
obecności przedstawiciela 
organu podatkowego.  NUC 
wydaje jednocześnie zgodę na 
zniszczenie wyrobów 
akcyzowych poza składem 
podatkowym i bez obecności 
funkcjonariusz celnego, jeśli 
podatnik złoży odpowiedni 
wniosek na podstawie art. 83a 
ust. 2 pkt 2 u.p.a.   
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35.  art. 1 pkt 20 e) w powiązaniu z 
art. 89 ust. 2  pkt 2 d 

BECKER FARBY 
PRZEMYSŁOWE 
SP. Z O.O. 

Stawka akcyzy w przypadku ubytków lub całkowitego 
zniszczenia wyrobów akcyzowych określonych w załączniku nr 2 
do ustawy, objętych zerową stawką akcyzy ze względu na ich 
przeznaczenie, wynosi 1822 zł/1000 litrów. 
Co oznacza, że każdy ubytek wyrobu akcyzowego podlega 
stawce sankcyjnej (nawet ten objęty stawką 0 zł). Nasza Spółka 
kupuje wyrób akcyzowy ksylen w cysternach (objęty 0 zł stawką 
podatku, który zużywa do produkcji farb). W sytuacji gdy 
zamówi 100 jednostek ksylenu od swojego dostawcy i taką też 
ilość on zafakturuje, w momencie ponownego ważenia może 
wyjść inny wynik np. 98 jednostek. Taka różnica np. 2 jednostek 
może wynikać tylko i wyłącznie z odchyleń wagowych. 
(stosowania wag różnych firm) Wprowadzając taki zapis do 
ustawy w takiej sytuacji Spółka nie słusznie byłaby zobligowania 
do zapłacenia podatku. 
 

Uwaga nieuwzględniona 
 
 
Jednocześnie z określeniem 
stawki dla ubytków wyrobów 
opodatkowanych zerową 
stawka akcyzy ze względu na 
przeznaczenie określone 
zostaną normy dopuszczalnych 
ubytków tych wyrobów. 

36.  art. 89 ust. 2 pkt. 2 BECKER FARBY 
PRZEMYSŁOWE 
SP. Z O.O. 

Projektowane zmiany zakładają, nabycie wyrobów akcyzowych 
tylko i wyłącznie ze składów podatkowych. Co w przypadku 
zakupu od pośredników, którzy nie mają składu podatkowego. 
Literalnie czytając przepis oznaczałoby, że na Spółce ciążyłby 
obowiązek podatkowy. 
 

Przypadki stosowania zerowej 
stawki akcyzy wynikają z 
przyjętych Założeń. 

37.  art. 116 ust. 1 i kolejne przepisy 
Działu VI 

Związek 
Pracodawców 
Polski Przemysł 
Spirytusowy 
 
Stowarzyszenie 
Polska Wódka 

Kolejnym elementem, na który należy zwrócić uwagę w 
kontekście zlecania produkcji usługowej producentom krajowym 
jest umożliwienie podmiotom podjęcia decyzji czy obowiązki 
związane z banderolami przyjmie na siebie podmiot zlecający 
produkcję czy też producent prowadzący skład podatkowy 
(zleceniobiorca). W tym celu przepisy powinny w sposób 
elastyczny określać krąg podmiotów zobowiązanych do 
oznaczania wyrobów znakami akcyzy (art. 116 ust. 1 ustawy), i 
których dotyczą jednocześnie prawa i obowiązki związane z 
banderolami, określone w dalszych przepisach Działu VI ustawy 
(Znaki akcyzy). W szczególności art. 116 ust. 1 i kolejne 

Uwaga nieuwzględniona 
 
 
 
Proponowane przepisy są 
dedykowane sytuacjom, w 
którym podmiot zlecający 
produkcję ( w projekcie ustawy 
określony jako „podmiot 
zamierzający nabyć wyroby 
akcyzowe”) będzie uprawniony 
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powinny zostać uzupełnione o podmiot zlecający produkcję 
wyrobów akcyzowych prowadzącemu skład podatkowy na 
terenie kraju. Obecne i proponowane brzmienie przepisów 
umożliwia wydanie banderol wyłącznie podmiotowi, który 
posiada zezwolenie na wyprowadzenie wyrobów poza procedurą 
zawieszenia poboru akcyzy. Przepisy w proponowanym kształcie 
nie obejmują zatem przypadków, w których zleceniodawca, który 
chciałby zakupić banderole i przekazać je producentowi 
krajowemu w celu wykonania dla niego zlecenia produkcyjnego 
posiada własny skład podatkowy, do którego zamierza 
przemieścić w procedurze zawieszenia poboru akcyzy wyroby 
wyprodukowane na jego zlecenie w składzie zleceniobiorcy. W 
związku z powyższym, ZP PPS wnosi o uwzględnienie w 
projektowanych przepisach potrzeby zakupu banderol przez 
zleceniodawców, którzy nie posiadają zezwolenia na 
wyprowadzenie, ponieważ nie będą go wykorzystywać w 
prowadzonej działalności. Ponadto, ZP PPS wnosi o 
doprecyzowanie brzmienia art. 116 
ust. 1 ustawy w taki sposób, aby w sytuacji usługowej produkcji 
wyrobów podlegających obowiązkowi banderolowania obowiązki 
związane ze znakami akcyzy mógł przyjąć na siebie 
zleceniodawca (nowy podmiot, który powinien zostać dopisany w 
art. 116 ust. 1) albo zleceniobiorca tj. producent prowadzący 
skład podatkowy, w którym wyprodukowane wyroby będą 
oznaczane znakami akcyzy. 

do uzyskania znaków akcyzy, 
które przekaże producentowi 
wyrobów. Następnie po 
zakończeniu produkcji 
zleceniodawca zakupi ww. 
wyroby i przemieści je 
oznaczone znakami akcyzy do 
swojego składu podatkowego 
lub składu podatkowego, z 
którego posiada on zezwolenie 
wyprowadzenia (art. 41 ust. 9 
pkt 3 lit. b i d projektu ustawy).  
 
W przypadku gdy 
zleceniodawca niebędący 
właścicielem wyrobów 
akcyzowych uzyskuje znaki 
akcyzy, bierze na siebie 
obowiązek oznaczenia znakami 
akcyzy (może je przekazać 
podmiotowi prowadzącemu 
skład podatkowy, który 
wyprodukuje i oznaczy wyroby 
akcyzowe). Będzie miał 
również możliwość obniżenia 
kwoty podatku akcyzowego o 
wartość podatkowych znaków 
akcyzy w przypadku 
wyprowadzenia ww. wyrobów 
poza procedurę zawieszenia 
poboru akcyzy. 
 
Producent wyrobów 
akcyzowych, który nie jest 
właścicielem tych wyrobów 
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może otrzymać znaki akcyzy 
wyłącznie od zleceniodawcy 
produkcji tych wyrobów. 
 

38.  art. 134 ust.2 Imperial Tobacco 
Polska S.A. 
 
Imperial Tobacco 
Polska 
Manufacturing 
S.A. 

Spółka wnosi o wyłączenie w art. 134 ust.2 projektu ustawy 
papierosów i tytoniu do palenia z 12 miesięcznego okresu 
ważności banderol w przypadku zmiany ich wzoru i 
pozostawienie 2 miesięcznego  okresu  na ważność banderol  z 
ubiegłego roku tj. do końca lutego każdego roku. Jednocześnie 
Spółka informuje, że w przypadku zmiany wzoru banderoli 
polegającym na zmianie jej formatu  pociągałoby to za sobą 
konieczność zakupu nowych maszyn i dużych nakładów 
inwestycyjnych.  W przypadku rozważania przez Ministerstwo 
Finansów zmian w formacie banderol Spółka powinna otrzymać 
informację o tej zmianie na co najmniej 2 lata przed jej 
wprowadzeniem, gdyż nie jest w stanie przystosować się w tak 
krótkim czasie do tak dużych zmian.  
 W uzasadnieniu do projektu założeń zmiany ustawy akcyzowej – 
w pkt 17) wskazano, że zmiana ta „ułatwi podmiotom 
obowiązanym do oznaczania wyrobów spirytusowych i 
winiarskich na płynne przejście z oznaczania wyrobów 
dotychczasowymi znakami akcyzy na oznaczanie wyrobów 
nowymi znakami akcyzy.” W związku z powyższym brzmieniem 
uzasadnienia podmioty prowadzące działalność w zakresie 
produkcji wyrobów tytoniowych mogły odnieść wrażenie, że w/w 
zmiana dotyczy tylko podmiotów zobowiązanych do oznaczania 
znakami akcyzy wyrobów alkoholowych.  
Z dostępnych informacji publicznych wynika, że żaden z 
podmiotów z branży tytoniowej na etapie konsultacji dotyczących 
projektu założeń zmian ustawy akcyzowej nie postulował zmiany 
w tym zakresie. 
 

Uwaga nieuwzględniona 
 
 
 
Art. 134 ust. 2 ustawy 
uznawany jest za przepis 
ogólny dotyczący ważności 
znaków akcyzy w przypadku 
wprowadzenia nowego wzoru. 
Natomiast przepisem 
szczególnym odnoszącym się 
do okresu ważności znaków 
akcyzy na wyroby tytoniowe 
jest przepis art. 136 ust. 6. 
 
Zatem zmiana art. 134 ust. 2 
będzie dotyczyła wyłącznie 
ważności znaków akcyzy na 
wyroby winiarskie i 
spirytusowe w przypadku 
wprowadzenia nowego wzoru. 
 

39.  art. 138a w związku z art. 47 ust. 
3 i 3a 

Związek 
Pracodawców 
Polski Przemysł 

W ww. przepisach należy odstąpić od wymogu aby ewidencja 
wyrobów akcyzowych oraz nieakcyzowych określała w każdym 
przypadku miejsce ich magazynowania w składzie podatkowym. 

Uwaga częściowo 
uwzględniona 
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Spirytusowy 
 
 
Stowarzyszenie 
Polska Wódka 

Taki wymóg powinien obowiązywać wyłącznie w przypadku gdy 
taka informacja w systemie ewidencyjnym ma znaczenie z punktu 
widzenia sprawowania kontroli akcyzowej. Jeśli przeznaczenie 
danego pomieszczenia bądź części tego pomieszczenia 
wynikające z dokumentacji składu nie dopuszcza magazynowania 
w jednym miejscu wyrobów o różnym statusie akcyzowym 
wówczas przepisy nie powinny wymagać aby ewidencja 
wskazywała miejsce magazynowania wyrobów (ta informacja 
wynika bowiem z dokumentacji składu). W taki sposób 
funkcjonuje wiele składów w chwili obecnej i nie ma potrzeby 
aby w tych przypadkach nakładać na podmioty dodatkowe 
wymogi ewidencyjne. Wymóg wskazywania w ewidencji składu 
miejsca magazynowania poszczególnych wyrobów ma natomiast 
uzasadnienie gdy przeznaczenie danego pomieszczenia lub jego 
części (strefy, regału, itp.) wynikające z akt weryfikacyjnych 
składu dopuszcza składowanie w jednym miejscu wyrobów o 
różnym statusie. Wyłącznie do takich przypadków powinien 
ograniczać się obowiązek uwzględniania miejsca magazynowania 
w ewidencji składu podatkowego. 
Ponadto, ZP PPS postuluje aby obowiązek ewidencjonowania 
wyrobów nieakcyzowych w przypadku magazynowania ich w 
składzie podatkowym razem z wyrobami podlegającymi kontroli 
obejmował wyłącznie składniki i surowce wykorzystywane do 
produkcji wyrobów akcyzowych. Jeśli obowiązek ten będzie 
dotyczyć wszelkich wyrobów nieakcyzowych na podmioty 
prowadzące składy zostaną nałożone dodatkowe obowiązki 
zbędne z punktu widzenia sprawowania kontroli akcyzowej. 
 

Zrezygnowano z określania w 
ewidencji miejsca 
magazynowania wyrobów nie 
akcyzowych i wyrobów z 
zapłaconą akcyzą. W ewidencji 
będzie zaś określane miejsce 
magazynowania wyrobów 
objętych kontrolą, o której 
mowa w rozporządzeniu 
Ministra Finansów w sprawie 
kontroli wyrobów akcyzowych, 
tj. wyrobów w procedurze 
zawieszenia poboru akcyzy i 
zwolnionych od akcyzy. 

40.  art. 138a ust. 1 pkt 2 Związek 
Pracodawców 
Przemysłu 
Piwowarskiego w 
Polsce - Browary 
Polskie 

Przepis art. 138a ust. 1 pkt 2 ustawy akcyzowej przewiduje 
obowiązek prowadzenia ewidencji wyrobów nieakcyzowych w 
składzie podatkowym. W ocenie Związku, taki obowiązek jest 
zbędny z punktu widzenia ochrony interesów Skarbu Państwa i 
należy z niego zrezygnować. Informacje o ilości wyrobów nie 
akcyzowych w składzie w żaden sposób nie przyczyniają się 
bowiem do zapobieżenia ewentualnym nadużyciom. Gdyby 

Uwaga częściowo 
uwzględniona  
 
 
Doprecyzowano, że obowiązek 
prowadzenia ewidencji 
wyrobów nieakcyzowych 
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jednak rezygnacja z tego obowiązku była niemożliwa, należy 
zdaniem Związku: 
• ograniczyć ten obowiązek wyłącznie do towarów 
będących surowcami do produkcji wyrobów akcyzowych (tak 
aby podatnik nie musiał ewidencjonować np. butelek, czy kapsli 
znajdujących się w składzie podatkowym). Tylko w odniesieniu 
do surowców można mówić o jakimkolwiek ryzyku ich 
wykorzystania jako składników wyrobów akcyzowych. 
• maksymalnie ułatwić wypełnianie tego obowiązku w 
aktach podustawowych - wystarczająca powinna być każda 
ewidencja księgowa lub podatkowa a nie tylko taka, która 
zawiera wszystkie dane wymagane przez przepisy akcyzowe. 
 

dotyczy tylko operatorów 
logistycznych 

41.  art. 138p Związek 
Pracodawców 
Przemysłu 
Piwowarskiego w 
Polsce - Browary 
Polskie 

Projektowany przepis art. 138 p ust. 2 pozwala zastąpić szereg 
ewidencji akcyzowych, dokumentacją prowadzoną na inne 
potrzeby. Przepis ten nie wymienia jednak dokumentacji zawartej 
w art. 138o projektu, tj. dokumentacji zawierającej informacje w 
zakresie czynności produkcyjnych dotyczących piwa. 
Członkowie związku potwierdzają, że również ta dokumentacja 
może zostać zastąpiona dokumentacją prowadzoną na inne 
potrzeby, dlatego też należy rozszerzyć wykaz zawarty w 
przepisie art. 138p również o tę dokumentację. 
Generalnie powstaje też pytanie czy ewidencja wyrobów 
akcyzowych zastąpi również księgę rozchodu piwa i w rezultacie 
zapisy o obowiązku prowadzenia tej księgi zostaną wykreślone z 
rozporządzenia o kontroli niektórych wyrobów akcyzowych. 
Rozumiemy, że taka była intencja Ministerstwa Finansów, ale 
prosimy o jej potwierdzenie, ponieważ projekt ustawy nie daje 
odpowiedzi w tym zakresie. 
Jak rozumiemy, brak przepisów przejściowych dotyczących 
ewidencji akcyzowych wskazuje, że dotychczas posiadane 
ewidencje akcyzowe można prowadzić nadal, nie ma 
konieczności ich zamykania. Prosimy o rozważenie dodania 
przepisu przejściowego w tym zakresie. 
 

Uwaga nieuwzględniona 
 
 
Brak możliwości zastąpienia 
dokumentacji zawierającej 
informacje w zakresie 
czynności produkcyjnych 
dotyczących piwa wynika ze 
specyfiki danych dotyczących 
tych czynności. Specyfika ta 
wymaga aby dokumentacja ta 
prowadzona była według 
określonego wzoru. 
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42.  art. 138p Związek 
Pracodawców 
Polski Przemysł 
Spirytusowy 
 
 
Stowarzyszenie 
Polska Wódka 
 
 

W celu ograniczenia nowych obowiązków ewidencyjnych 
nałożonych na podmioty gospodarcze ZP PPS postuluje aby w 
odniesieniu do wyrobów nieakcyzowych wystarczające było 
spełnienie przez podmioty wymogów ewidencyjnych 
wynikających z przepisów rachunkowych (ustawa o 
rachunkowości) bez nakładania na nie dodatkowych wymagań w 
przepisach akcyzowych. Uzasadnieniem postulatu jest fakt, że 
wyroby nie akcyzowe nie stwarzają ryzyka uszczupleń podatku i 
nie podlegają kontroli akcyzowej, a tym samym nie ma 
konieczności nakładania na podmioty gospodarcze identycznych 
obowiązków ewidencyjnych jak w przypadku wyrobów 
akcyzowych, gdzie reżim kontroli ma faktyczne uzasadnienie. 
 

Uwaga częściowo 
uwzględniona  
 
 
Doprecyzowano, że obowiązek 
prowadzenia ewidencji 
wyrobów nieakcyzowych 
dotyczy tylko operatorów 
logistycznych oraz 
zrezygnowano z obowiązku 
określania w ewidencji 
wyrobów nieakcyzowych 
miejsca ich magazynowania, co 
powinno umożliwi ć 
zastępowanie tej ewidencji 
dokumentacją księgową. 
 

43.  Dotyczy wprowadzenia 
obowiązku złożenia 
zabezpieczenia akcyzowego dla 
pośredniczących podmiotów 
tytoniowych (PPT) 

JBT Sp. z o.o. Zgłaszający kwestionuje zasadę i założenia leżące u podstaw 
ustawy o zmianie ustawy o podatku akcyzowym  oraz niektórych 
innych ustaw, w zakresie, w jakim poprzez wprowadzenie 
obowiązku złożenia zabezpieczenia akcyzowego dla 
pośredniczących podmiotów tytoniowych (PPT) może skutkować 
eliminacją z obrotu niewielkich ale wiarygodnych, prowadzących 
swoją działalność zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, 
podmiotów. 
Dotyczyć to może zwłaszcza podmiotów już zarejestrowanych, 
funkcjonujących zgodnie z prawem na rynku krajowym i 
zagranicznym. 
Proponowane rozwiązania mogą spowodować znaczną 
monopolizację rynku skupu surowca tytoniowego (suszu 
tytoniowego w świetle ustawy akcyzowej) i pozbawić producenta 
suszu tytoniowego (rolnika) możliwości wyboru. 
Proponujemy rezygnację ze zbyt restrykcyjnych form w postaci 
wprowadzenia zabezpieczenia akcyzowego, przy jednoczesnym 
utrzymaniu proponowanych zmian dotyczących rejestracji (PPT) 

W zakresie dot. zabezpieczenia 
akcyzowego – jw 
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oraz obowiązku prowadzenia ewidencji suszu tytoniowego 
uzupełnionego kontrolą ewidencji oraz stanu rzeczywistego przez 
służby celne.  
Nie można  podejmować działań, mających na celu ograniczanie 
konkurencji, w szczególności polegających na osłabieniu 
wolności gospodarczej, swobody wyboru i samodzielności 
działalności innych przedsiębiorców oraz konsumentów na rynku. 
( art. 17 ustawy o swobodzie działalności gospodarczej oraz 
ustawa z dnia 16 kwietnia 1993r. o zwalczaniu nieuczciwej 
konkurencji i ustawa z dnia 15 grudnia 2000 o ochronie 
konkurencji i konsumentów). 
Spółka JBT spółka z o.o. spółka komandytowo-akcyjna posiada 
interes prawny  bowiem jest  przedsiębiorcą zarejestrowanym  
jako  pośredniczący podmiot tytoniowy. 

 
44.  art. 34 ust. 1 lit. c ustawy o 

Służbie Celnej 
Związek 
Pracodawców 
Polski Przemysł 
Spirytusowy 
 
 
Stowarzyszenie 
Polska Wódka 

ZP PPS postuluje usunięcie z art. 34 ust. 1 lit. c ustawy o Służbie 
Celnej wymogu przechowywania w oddzielnych 
pomieszczeniach wyrobów podlegających kontroli. Wymóg ten 
jest sprzeczny z nowym brzmieniem art. 47 ust. 3 ustawy o 
podatku akcyzowym i w praktyce może uniemożliwi ć podmiotom 
skorzystanie z możliwości, jakie wprowadzone zostaną w ustawie 
o podatku akcyzowym. 
 
• Podobnie jak Ministerstwo Finansów potrzebuje czasu na 
dostosowanie systemów do nowych rozwiązań tak samo 
producenci potrzebują co najmniej 6 miesięcy na dostosowanie 
swoich systemów do nowych regulacji dotyczących 
ewidencjonowania, tym bardziej, że ich kształt jest jeszcze 
nieznany. W związku z tym proponujemy odroczenie obowiązku 
stosowania nowych przepisów dotyczących ewidencjonowania 
przez wprowadzenie możliwości stosowania przepisów 
dotychczasowych najpóźniej do końca 2016 roku, w przypadku 
gdy rozporządzenia określające wzory ewidencji i wymogi w 
zakresie ich prowadzenia nie zostałyby opublikowane do 30 
czerwca 2015 roku. 

Uwaga uwzględniona 
 
 
 
 
 
 
 
Uwaga nieuwzględniona 
 
Dotychczasowe przepisy 
dotyczące ewidencji i innych 
dokumentacji będą 
obowiązywały do końca 2015 r. 
Inne przepisy ustawy mają 
wejść w życie z dniem 30 
czerwca 2015 r. Jednocześnie z 
pracami nad projektem ustawy 
trwają prace nad projektami 
rozporządzeń wykonawczych 
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do tej ustawy (obecnie nad ich 
wstępnymi wersjami), w tym 
nad projektem rozporządzenia, 
które ma zostać wydane na 
podstawie delegacji zawartej w 
art. 138s ustawy. 
Rozporządzenie to zostanie 
opublikowane w możliwie 
najwcześniejszym terminie. 
 

45.  Wejście w życie ustawy Polskie 
Stowarzyszenie 
Przemysłu 
Tytoniowego 

Wejście w życie omawianej ustawy w proponowanym czasie jest 
nie do zaakceptowania poprzez fakt, że kontraktacja tytoniu z 
roku zbioru 2015 została rozpoczęta już w marcu br. przy obecnie 
obowiązujących przepisach. Po zmianach przepisów w trakcie 
trwania kontraktacji niektóre pośredniczące podmioty tytoniowe 
będące jednocześnie pierwszymi przetwórcami nie będą w stanie 
zrealizować zawartych umów kontraktacyjnych, ponieważ 
finansowo nie będą zdolne do złożenia zabezpieczenia 
akcyzowego oraz jednocześnie obsłużyć płatności dla rolników 
lub grup producenckich za zakontraktowany tytoń. 
 

Uwaga nieuwzględniona 
 
Uzasadnienie j/w 

46.  Inne 
zagadnienia/wnioski/postulaty  

 

JSW KOKS S.A. Postulat 
 
Usunięcie zbędnego obciążenia formalnego polegającego na 
konieczności przedkładania dodatkowego oświadczenia o ilości 
energii elektrycznej zużytej do celów objętych zwolnieniem od 
akcyzy, o którym mowa w art. 30 ust. 6 i ust. 7 ustawy o podatku 
akcyzowym. 
 
Uzasadnienie. 
 
Zgodnie z obowiązującym brzmieniem ustawy zwolnieniem od 
akcyzy objęta jest m.in. energia elektryczna zużywana w procesie 
produkcji energii elektrycznej lub w celu podtrzymywania tych 
procesów produkcyjnych oraz energia elektryczna zużywana w 

Uwaga nieuwzględniona 
 
 
Wniosek dotyczy 
rozporządzenia wykonawczego 
do ustawy 
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procesie produkcji energii elektrycznej i ciepła w skojarzeniu. 
Niemniej jednak rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 16 
września 2013 r. w sprawie warunków stosowania niektórych 
zwolnień od podatku akcyzowego (Dz. U. z 2013 r., poz.1109) 
uzależnia możliwość skorzystania z tego zwolnienia m.in. od 
złożenia przez podatnika oświadczenia o ilości zużytej energii 
elektrycznej i sposobie jej wykorzystania do 15. dnia miesiąca 
następującego po miesiącu, w którym nastąpiło zużycie energii.  
Tymczasem wskazane informacje zawarte są również w 
comiesięcznych deklaracjach dla podatku akcyzowego od energii 
elektrycznej (AKC-4/H) składanych przez podatników akcyzy w 
terminie do 25. dnia miesiąca, w którym nastąpiło zużycie energii 
elektrycznej.  
Rozwiązanie to w praktyce skutkuje dublowaniem przez 
podatników tej samej czynności faktycznej, jaką jest przekazanie 
informacji o ilości energii elektrycznej zużytej na cele objęte 
wyżej wymienionym zwolnieniem od akcyzy. Równocześnie w 
ocenie Spółki brak jest jakiegokolwiek uzasadnienia dla 
wprowadzenia dwóch różnych terminów dla wskazywania 
analogicznych informacji.  
Ponadto dodatkowy obowiązek formalny składania 
comiesięcznych oświadczeń o ilości energii elektrycznej zużytej 
do wyżej wymienionych celów zwolnionych od akcyzy w żaden 
sposób nie wpływa na szczelność systemu opodatkowania akcyzą 
energii elektrycznej. Tym samym brak jest uzasadnienia dla tego 
dodatkowego wymogu stosowania zwolnienia od akcyzy, który 
istotnie zwiększa zaangażowanie wymagane ze strony podatnika 
dla prawidłowego rozliczenia akcyzy od energii elektrycznej. 
 
Postulat 
 
Wydłużenie terminu obowiązywania zwolnienia z obowiązku 
składania zabezpieczenia do 3 lat. 
 
Uzasadnienie: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Uwaga nieuwzględniona 
 
 
Propozycja wykracza poza 
założenia przyjęte przez Radę 
Ministrów. 
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Zgodnie z obowiązującym brzmieniem art. 64 ust. 3 ustawy 
zwolnienie z obowiązku złożenia zabezpieczenia akcyzowego jest 
udzielane na czas oznaczony nie dłuższy niż 2 lata, który to okres 
może być przedłużany na kolejne okresy nie dłuższe niż 2 lata. 
W ocenie Spółki uzasadnionym wydaje się wydłużenie 
wskazanego terminu do 3 lat. Obecnie obowiązujący okres 2 lat, 
na który udzielane jest zwolnienie, wymaga od podatników 
nazbyt częstego przygotowywania dokumentów i przechodzenia 
procedury weryfikacji pod kątem spełniania wymogów 
stawianych podmiotom ubiegającym się o zwolnienie z 
obowiązku składania zabezpieczenia akcyzowego, co nie wydaje 
się uzasadnione i niezbędne w kontekście zabezpieczenia 
interesów fiskalnych Skarbu Państwa.  
Warto bowiem zaznaczyć, że w świetle rozporządzenia Ministra 
Finansów z dnia 15 grudnia 2014 r. w sprawie zwolnienia z 
obowiązku złożenia zabezpieczenia akcyzowego (Dz. U. z 2014 
r., poz. 1842) przy ocenie możliwości udzielenia zwolnienia 
organ podatkowy bada m.in. sytuację finansową podmiotu 
prowadzącego skład na podstawie sprawozdań finansowych za 
okres 3 ostatnich lat obrotowych. Tym samym, dokonując co 2 
lata ponownego badania przesłanek do przedłużenia okresu 
obowiązywania zwolnienia organ bada po raz kolejny te same 
dokumenty.  
Równocześnie należy także zauważyć, że jednym z warunków 
wydania decyzji zwalniającej podatnika z obowiązku składania 
zabezpieczenia akcyzowego jest brak zaległości z tytułu cła i 
podatków stanowiących dochód budżetu państwa, opłaty 
paliwowej, składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne. 
Warunkiem uzyskania wspomnianego zwolnienia jest również, 
by wobec podmiotu wnioskującego nie było prowadzone 
postępowanie egzekucyjne, likwidacyjne lub upadłościowe, z 
wyjątkiem postępowania upadłościowego z możliwością 
zawarcia układu (art. 64 ust. 1 pkt 4 ustawy). 
Powyższe wymagania są analogiczne do warunków stawianych 
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każdemu podmiotowi prowadzącemu skład podatkowy, co 
wynika bezpośrednio z art. 48 ust. 1 ustawy. Przy czym 
naruszenie/ zaprzestanie spełniania powyższych wymagań przez 
podmiot prowadzący skład podatkowy skutkuje cofnięciem 
zezwolenia na prowadzenie składu (art. 54 ust. 11 pkt 3 ustawy).  
Tym samym ewentualne nieregulowanie na czas zobowiązań 
publiczno-prawnych może skutkować u podatników 
poważniejszymi, niż odmowa udzielenie zwolnienia z obowiązku 
składania zabezpieczenia, konsekwencjami w postaci cofnięcia 
zezwolenia na prowadzenie składu. Jednocześnie oznacza to, iż 
w przypadku podmiotów prowadzących skład podatkowy (a w 
praktyce to właśnie do tych podmiotów adresowana jest 
możliwość zwolnienia z obowiązku składania zabezpieczenia) 
spełnienie wymagań niezbędnych dla uzyskania zwolnienia z 
obowiązku składania zabezpieczenia podlega bieżącej kontroli 
przez kompetentne organy. Tym samym, zdaniem Spółki, 
wydłużenie okresu, na który udzielane jest zwolnienie z 
obowiązku złożenia zabezpieczenia akcyzowego nie będzie miało 
realnego wpływu na możliwość kontroli podmiotów, które takie 
zezwolenie uzyskały, ani na powstanie i wykrycie ewentualnych 
nadużyć w tym zakresie.  
 

47.  Inne 
zagadnienia/wnioski/postulaty  

 

Polska 
Organizacja 
Przemysłu i 
Handlu Naftowego 

Proponujemy dodatkowe zapisy, których celem byłoby 
uszczelnienie systemu obrotu paliwami płynnymi, a co za tym 
idzie ograniczenie szarej strefy w tym obszarze, w szczególności 
dodanie w ustawie o podatku akcyzowym po art. 18 – art. 18a w 
brzmieniu: 
 
„Art. 18a. 1. Właściwy naczelnik urzędu celnego powiadamia 
Prezesa Agencji Rezerw Materiałowych o dokonaniu przez 
podmiot zarejestrowany pierwszego nabycia 
wewnątrzwspólnotowego lub pierwszego importu paliw objętych 
systemem zapasów interwencyjnych, określonych w 
rozporządzeniu Ministra Gospodarki, wydanym na podstawie art. 
3 ust. 5 ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o zapasach ropy naftowej, 

Uwaga nieuwzględniona 
 
 
Propozycja wykracza poza 
założenia przyjęte przez Radę 
Ministrów. 
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produktów naftowych i gazu ziemnego oraz zasadach 
postępowania w sytuacjach zagrożenia bezpieczeństwa 
paliwowego państwa i zakłóceń na rynku naftowym (Dz. U. z 
2014 r. poz. 1695), w terminie 30 dni od dnia dokonania tych 
czynności. 
2. Powiadomienie, o którym mowa w ust. 1 powinno zawierać: 
1) firmę podmiotu zarejestrowanego, oznaczenie siedziby i adresu 
oraz NIP i REGON; 
2) datę dokonania przez podmiot zarejestrowany czynności, o 
której mowa w ust. 1; 
3) rodzaj wyrobu akcyzowego oraz jego kod CN.” 
 
Uzasadnienie: Proponowany przepis ma na celu skuteczniejsze 
przeciwdziałanie szarej strefie w obrocie paliwami. Dzięki 
informacjom przekazywanym przez urzędy celne Agencja 
Rezerw Materiałowych będzie mogła podejmować działania 
mające na celu egzekwowanie od przedsiębiorców obowiązków 
określonych 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 (Dz. U. z 
2014 r. poz. 1695), dotyczących w szczególności: 
• złożenia wniosku o wpis do Rejestru Systemu Zapasów 
Interwencyjnych prowadzonego przez Prezesa ARM, 
• tworzenia i utrzymywania zapasów obowiązkowych ropy 
naftowej i paliw, 
• wpłacania opłaty zapasowej przeznaczonej na tworzenie i 
utrzymywanie zapasów agencyjnych.  
 
Proponowany zapis przyczyni się do dalszego zacieśnienia 
współpracy między służbami celnymi a Agencją Rezerw 
Materiałowych w identyfikowaniu nieuczciwych 
przedsiębiorców, a co za tym idzie ograniczeniu szarej strefy  
w obrocie paliwami. W ocenie branży współpraca 
poszczególnych służb i resortów ma na obecnym etapie kluczowe 
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znaczenie dla rozwiązania tego palącego problemu. 
 

48.  Dotyczy obrotu suszem 
tytoniowym przez składy 
podatkowe 

FTK Sp. z o.o. 
 
 
(członek  Polskiego 
Stowarzyszenia 
Przemysłu 
Tytoniowego),  
 
 
uzupełnienie uwag 
zgłoszonych przez 
PSPT 

Proponujemy dodać w ustawie zapisy dotyczące obrotu suszem 
tytoniowym przez składy podatkowe. Nabycie suszu tytoniowego 
przez składy podatkowe powinno być tylko możliwe jedynie  
w sytuacji zużycia tego suszu do produkcji wyrobów 
tytoniowych, a nie do dalszej odsprzedaży. Ewentualne nadwyżki 
mogłyby zostać sprzedane, ale tylko na wniosek składu 
podatkowego do właściwego Naczelnika Urzędu Celnego lub  
w momencie rejestracji składów podatkowych jako PPT i 
uiszczenia zabezpieczenia generalnego.  
 
Uzasadnienie: 
 
Z obecnych przepisów wynika, że w składzie podatkowym może 
się znajdować duża ilość suszu tytoniowego nieobjęta 
jakimkolwiek zabezpieczeniem i może być dalej odsprzedawana 
innym podmiotom niż PPT i składy podatkowe, przez co mogą 
powstać zobowiązania podatkowe, na które nie ma pokrycia w 
zabezpieczeniu generalnym. Proponowane zmiany pomogą na 
uszczelnienie obrotu suszem tytoniowym w składach 
podatkowych. 
 

Uwaga częściowo 
uwzględniona 
 
 
Zmieniono art. 9b poprzez 
wprowadzenie regulacji, 
zgodnie z którymi 
nieopodatkowany obrót suszem 
tytoniowym możliwy będzie 
tylko z udziałem składów 
podatkowych, które zużywają 
susz tytoniowy do produkcji 
wyrobów tytoniowych. 
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 Uwagi organizacji związkowych (związków zawodowych, organizacji pracodawców) zgłoszone w ramach opiniowania  
do projektu z dnia 23 marca 2015 r. ustawy o zmianie ustawy o podatku akcyzowym oraz niektórych innych ustaw 

(Załącznik nr 2 do Raportu z konsultacji) 
 
Lp. Zagadnienie z projektu ustawy 

 
Nazwa podmiotu Treść uwagi Stanowisko i uzasadnienie 

Ministerstwa Finansów 
 

1. art. 2 ust. 1 pkt 18 Konfederacja 
Lewiatan 

Zgodnie z dotychczasowymi regulacjami, fakturą VAT na 
potrzeby akcyzy była faktura VAT 
w rozumieniu przepisów o podatku od towarów i usług.  W 
świetle projektu nowelizacji, fakturą VAT na potrzeby akcyzy ma 
być z kolei faktura VAT w rozumieniu przepisów o podatku od 
towarów i usług, ale spełniająca dodatkowe wymagania odnośnie 
ujętych w niej informacji.   
 
W ocenie Konfederacji Lewiatan, z punktu widzenia spójności 
uregulowań dotyczących zasad wystawiania, obiegu oraz treści 
faktur, bardziej wskazane wydaje się uregulowanie powyższej 
materii w treści przepisów o podatku od towarów i usług.   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Uwaga nieuwzględniona 
 
 
Z uwagi na to że przepisy 
ustawy o podatku akcyzowym 
w pewnych przypadkach 
odwołują się do faktury na 
której powinna być 
wyszczególniona kwota akcyzy 
zasadnym jest wprowadzenie 
powyższej regulacji w ustawie 
o podatku akcyzowym. Skoro 
ustawa o podatku od towarów i 
usług zezwala na odstąpienie od 
zamieszczania w określonych 
sytuacjach obligatoryjnych 
danych, które powinna 
zawierać faktura, w celu 
pozyskania tych danych dla 
potrzeb podatku akcyzowego, 
konieczne jest wprowadzenie 
regulacji umożliwiającej 
zamieszczenie  na fakturze 
takich danych, co jest 
niezbędne z punktu widzenia 
potrzeby zapewnienia 
prawidłowego poboru podatku 
akcyzowego, jak i sprawowania 
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Dodatkowo, poza ewentualnym przeniesieniem proponowanego 
zapisu do treści przepisów VAT-owskich, zasadne byłoby 
doprecyzowanie, iż pod pojęciem „miary wyrobów akcyzowych” 
należy rozumieć „jednostkę miary” tychże wyrobów. 
 

kontroli nad wyrobami 
akcyzowymi i samochodami 
osobowymi.  
 
 
Uwaga nieuwzględniona 
 
 
W ustawie o podatku od 
towarów i usług w art. 106e ust. 
1 pkt 8 występuje pojęcie miary 
dostarczanych towarów. 
 

2. art. 2 ust. 1 pkt 18a oraz 
propozycja zmiany art. 2 ust. 1 
pkt 22 ustawy 

Konfederacja 
Lewiatan 

Jednym z głównych obszarów nowych uregulowań jest 
doprecyzowanie zasad stosowania stawki zerowej akcyzy do 
wyrobów energetycznych wymienionych oraz niewymienionych 
w załączniku nr 2 do ustawy akcyzowej.  
 
Nie polemizując zatem w tym miejscu z celowością takiego 
kierunku zmian, pragniemy jednak dostrzec, iż przewidziana w 
projekcie nowelizacji konstrukcja opodatkowania wyrobów 
akcyzowych wymienionych w załączniku nr 2 do ustawy zerową 
stawką akcyzy jest bardzo zbliżona do konstrukcji obecnego 
zwolnienia z akcyzy ze względu na przeznaczenie. W 
szczególności dotyczy to „zamkniętego” katalogu przemieszczeń 
uprawniających do stosowania stawki zerowej oraz stosowanego 
wymogu dokumentacyjnego – tzw. dokumentu dostawy (nowy 
art. 2 ust. 1 pkt 18a ustawy). 
 
Dodatkowo należy mieć na uwadze krótki termin na rejestracje 
podmiotów nabywających wyroby ze stawką zero ze względu na 
przeznaczenie. W obecnym projekcie termin na rejestrację 
określony został na 15 lipca 2015 r., przy założeniu wejścia w 
życie przepisów z dniem 30 czerwca 2015 r. 
W naszym przekonaniu termin jest zbyt krótki, racjonalnym 

Uwzględniono częściowo 
 
 
Termin wskazany w art. 5 
projektu (obecnie do dnia 15 
lipca 2015 r.) nie jest terminem 
na rejestrację, ale jest terminem 
na złożenie zgłoszenia 
rejestracyjnego. W związku z 
uwagą wydłużono termin o 15 
dni, tj. do dnia 30 lipca 2015 r. 
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terminem wydaje się termin 30 września 2015 r. i wprowadzenie 
okresu przejściowego, w którym to okresie możliwe będzie 
funkcjonowanie modelu dualnego. Możliwe będzie dostarczanie 
wyrobów zarówno do podmiotów zarejestrowanych jak i takich, 
którzy nie zdążyli się zarejestrować lub nie mieli takiej 
świadomości. 
Z jednej strony okres przejściowy pozwoli na rejestrację 
wszystkich zainteresowanych podmiotów oraz nie ograniczy 
realizacji zamówień wynikających z uprzednich zobowiązań 
kontraktowych. 
 
Dlatego też, w naszej ocenie, zasadne byłoby objęcie podmiotów 
zużywających wyroby akcyzowe wymienione w załączniku nr 2 
do ustawy akcyzowej do celów uprawniających do stosowania 
zerowej stawki akcyzy – statusem podmiotów zużywających w 
rozumieniu art. 2 ust. 1 pkt 22 ustawy. 
 
Konsekwencją powyższej zmiany powinny być również dalsze 
dostosowania treści projektu, tj. m.in.: 
- zmiana definicji podmiotów zużywających; 
- objęcie podmiotów uzyskujących ten status obowiązkiem 
rejestracyjnym; 
-    odpowiednie dostosowania kierunków przemieszczeń 
uprawniających do zastosowania zerowej stawki akcyzy (w 
projektowanym art. 89 ust. 2 ustawy akcyzowej). 
 
Jednakże, w naszej ocenie, w przypadku podmiotów 
zużywających omawiane wyroby do celów uprawniających do 
stosowania zerowej stawki akcyzy – nie należy wprowadzać 
obowiązku prowadzenia dodatkowych ewidencji.  Taki 
obowiązek stanowiłby zbytnie obciążenie administracyjne dla 
podmiotów nieobjętych dotychczas koniecznością dopełniania 
tego rodzaju wymogów.   
 
Innymi słowy, w naszej ocenie, status i zakres obowiązków 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Nie uwzględniono  
 
Propozycja wykracza poza 
przyjęte Założenia 
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podmiotów zużywających wyroby akcyzowe wymienione w 
załączniku nr 2 do ustawy do celów uprawniających do 
zastosowania zerowej stawki akcyzy powinien być zbliżony do 
podmiotów, które obecnie zużywają do celów opałowych gaz 
płynny (zgodnie z art. 32 ust. 5 pkt 3, obowiązek prowadzenia 
ewidencji nie dotyczy podmiotów zużywających do celów 
opałowych pozostałe węglowodory gazowe o kodach CN od 2711 
12 11 do 2711 19 00). 
 
W ocenie Konfederacji Lewiatan, proponowane rozwiązanie 
powinno przełożyć się na większą spójność systemu akcyzy 
(zbliżenie zasad zwolnień z akcyzy ze względu na przeznaczenie 
do stosowania zerowej stawki akcyzy ze względu na 
przeznaczenie), a tym samym zmniejszyć ryzyko ewentualnych 
nadużyć. 
 

3. Art. 2 ust. 1 pkt 20 Konfederacja 
Lewiatan 

1. Rozszerzenie definicji ubytków wyrobów akcyzowych i 
kwestia legalizacji zbiorników magazynowych wyrobów 
objętych zerową stawką akcyzy i olejów smarowych  
 
W projekcie nowelizacji przewidziano zmianę art. 2 ust. 1 pkt 20 
poprzez objęcie definicją ubytków również strat wyrobów 
akcyzowych określonych w załączniku nr 2 do ustawy, 
opodatkowanych zerową stawką akcyzy ze względu na ich 
przeznaczenie, a także strat wyrobów akcyzowych 
niewymienionych w załączniku 2 do ustawy, objętych stawką 
akcyzy inna niż zerowa powstałych podczas stosowania 
procedury zawieszenia poboru akcyzy, z wyłączeniem strat 
powstałych podczas produkcji. 
 
Jednocześnie zgodnie z treścią uzasadnienia do nowelizacji 
objęcie strat ww. wyrobów definicją ubytków ma wiązać się z 
obowiązkiem ich magazynowania w zalegalizowanych 
zbiornikach (str. 6 uzasadnienia). 
 

Uwaga uwzględniona 
 
 
 
Uzasadnienie projektu zostanie 
zmienione w taki sposób aby 
nie wskazywało na konieczność 
zalegalizowania zbiorników, 
ale na fakultatywność tego 
zalegalizowania. Jednocześnie 
w uzasadnieniu dodane zostanie 
wyjaśnienie, że zbiorniki, w 
których magazynowane będą 
zgodnie z art. 47a ust. 3 ustawy 
wyroby akcyzowe o różnych 
statusach akcyzowych – 
obligatoryjnie będą musiały 
zostać zalegalizowane. 
Konieczność zalegalizowania 
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Pragniemy zwrócić uwagę, że takie stanowisko stanowi nałożenie 
na podmioty dokonujące obrotu wyrobami z zerową stawką 
akcyzy oraz olejami smarowymi bardzo istotnych obciążeń 
finansowych i logistycznych, na których ewentualne poniesienie 
bez wątpienia powinny być przygotowane podmioty gospodarcze 
już na etapie opracowywania założeń do ustawy nowelizującej. 
 
Tymczasem w ostatecznie przyjętym w dniu 19 listopada 2014 r. 
projekcie założeń w żaden sposób nie wskazywano na zamiar 
nałożenia na przedsiębiorców takiego obowiązku.   
 
Zgodnie z punktem 12 założeń, zastosowanie legalizowanych 
przyrządów pomiarowych miało być wymagane jedynie w celu 
zwolnienia od akcyzy ubytków tych wyrobów w oparciu o 
przepisy wykonawcze do ustawy akcyzowej.   
 
W założeniach tych wskazano, iż: „Objęcie definicją ubytków 
strat ww. wyrobów umożliwi zastosowanie zwolnienia od akcyzy 
strat (ubytków), które będą się mieściły w granicach określonych 
norm.  Normy te zostaną określone w rozporządzeniu wydanym 
na podstawie art. 85 ust. 7 ustawy.  Warunkiem zastosowania 
zwolnienia będzie stosowanie przy określaniu ilości 
przedmiotowych wyrobów zalegalizowanych przyrządów 
pomiarowych.  Zatem aby skorzystać ze zwolnienia od akcyzy 
ubytków ww. wyrobów powstałych w czasie magazynowania, 
podatnik będzie musiał, co do zasady, magazynować te wyroby w 
zalegalizowanych zbiornikach.  W przypadku magazynowania 
wyrobów w niezalegalizowanych zbiornikach i braku możliwości 
ustalenia rzeczywistych strat przy pomocy innych przyrządów 
pomiarowych – ubytki ww. wyrobów powstałe w trakcie 
magazynowania będą w całości opodatkowane.   
W związku z powyższym wprowadzenie przedmiotowych 
regulacji nie wiąże się z wprowadzeniem bezwzględnego 
obowiązku magazynowania ww. wyrobów w zalegalizowanych 
zbiornikach.”. 

tych zbiorników spowodowana 
jest tym, że jednym z 
warunków wspólnego 
magazynowania w jednym 
zbiorniku wyrobów o różnych 
statusach jest proporcjonalne 
rozliczanie ubytków i innych 
strat magazynowanych w 
jednym zbiorniku wyrobów. 
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W oparciu o powyższą treść założeń, przedstawiciele branży 
olejowej nie zgłaszali zastrzeżeń do kształtu proponowanych 
zapisów.   
 
Tymczasem, przy braku zmiany brzmienia samych 
proponowanych zmian w przepisach (proponowane art. 2 ust. 1 
pkt 20 lit c) oraz d) – są zgodne z brzmieniem z założeń z 19 
listopada 2014 r.) – w uzasadnieniu nowelizacji czytamy, iż: 
 
„Objęcie wymienionych wyrobów akcyzowych definicją 
ubytków wiąże się z jednej strony z wprowadzeniem obowiązku 
magazynowania tych wyrobów w zalegalizowanych zbiornikach, 
a z drugiej strony z możliwością zwolnienia od akcyzy strat 
(ubytków), które będą mieściły się granicach określonych norm.”. 
 
Jako Konfederacja Lewiatan wierzymy, iż powyższa zmiana 
treści uzasadnienia stanowi efekt ilości modyfikacji, którym jako 
całość podlegał w ostatnich tygodniach oczekiwany projekt 
nowelizacji, 
a nie celowej zmiany podejścia Ministerstwa Finansów do 
powyższego zagadnienia.   
 
W naszej ocenie istnieją dwie możliwości usunięcia powyższej 
rozbieżności między treścią zaaprobowanych przez stronę 
społeczną założeń, a samym projektem nowelizacji.   
 
W pierwszej kolejności może być to zmiana polegająca na 
wyłączeniu z zakresu definicji ubytków wyrobów 
niewymienionych w załączniku nr 2 do ustawy a 
opodatkowanych stawką akcyzy inną niż stawka zerowa oraz 
wyrobów wymienionych w załączniku nr 2 a opodatkowanych 
stawką zerową akcyzy – strat powstających podczas 
magazynowania tych wyrobów. 
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Alternatywnie, wskazane byłoby doprecyzowanie obecnego 
brzmienia uzasadnienia do nowelizacji poprzez oddanie treści 
wynikającej z uzgodnionych założeń z dnia 19 listopada 2014 r. 
(tj. aby ewentualną konsekwencją braku legalizacji zbiorników 
było opodatkowanie jako ubytków strat powstających podczas 
magazynowania tych wyrobów w procedurze zawieszenia poboru 
akcyzy). 
 
Zwracamy się tym samym o wyeliminowanie powyższej 
niezgodności oraz o przygotowanie projektów aktów 
wykonawczych zgodnie z treścią założeń.  
 
2. Możliwość stosowania norm dopuszczalnych ubytków przy 
przemieszczaniu wyrobów akcyzowych niewymienionych w 
załączniku nr 2 do ustawy akcyzowej, ale opodatkowanych 
stawką akcyzy inną niż stawka zerowa oraz wyrobów 
wymienionych w załączniku nr 2 opodatkowanych zerową 
stawką akcyzy] 
 
Dodatkowo wobec uwag przedstawionych w poprzednim punkcie 
pragniemy również zwrócić uwagę, iż niezależnie od kwestii 
legalizacji zbiorników magazynowych, w odniesieniu do 
ubytków transportowych wyrobów akcyzowych 
niewymienionych w załączniku nr 2 do ustawy akcyzowej 
opodatkowanych stawką akcyzy inną niż stawka zerowa (olejów 
smarowych) ale również wyrobów akcyzowych wymienionych w 
załączniku nr 2, ale opodatkowanych zerową stawką akcyzy 
– w sytuacji, w której ilość wyrobów wyprowadzonych ze składu 
podatkowego jest określona przez zalegalizowane urządzenia 
pomiarowe (np. wagi).   
 
Przyjęcie odmiennego założenia skutkowałoby odmiennym 
traktowaniem ubytków tych samych przemieszczanych wyrobów 
(tym samym środkiem transportu) w zależności od tego w jakiej 
procedurze dany wyrób został przemieszczony.   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Uwaga bezprzedmiotowa, w 
związku z uwzględnieniem 
poprzedniej uwagi 
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Zgodnie bowiem z art. 2 ust. 1 pkt 20 lit. b) ustawy akcyzowej – 
dla takich wyrobów przemieszczanych w procedurze zwolnienia 
z akcyzy ze względu na przeznaczenie stosuje się instytucję 
ubytków, a tym samym również maksymalnych norm dla takich 
ubytków. 
 
Skoro zatem w świetle obowiązujących przepisów istnieje 
mechanizm rozliczania dostaw olejów smarowych wysyłanych w 
procedurze zwolnienia z akcyzy ze względu na przeznaczenie, 
który uwzględnia dopuszczalność stosowania norm ubytków dla 
takich przemieszczeń (właśnie w oparciu o wskazania 
legalizowanych urządzeń pomiarowych – np. legalizowanych 
wag samochodowych lub kolejowych), brak jest logicznych 
argumentów aby odmówić takiej możliwości dla przemieszczeń 
realizowanych pod innymi procedurami akcyzowymi.   
 
Powyższy mechanizm, który sprawdzał się dotychczas w 
przypadku wyrobów objętych zwolnieniem z akcyzy, a przy 
którym ani organy podatkowe ani projektodawcy nie 
sygnalizowali nigdy oczekiwania zalegalizowania zbiorników 
magazynowych -  stanowi również potwierdzenie braku 
konieczności takiej legalizacji przy wprowadzaniu obecnych 
rozwiązań.   
Dlatego też zdecydowanie postulujemy odstąpienie od 
wprowadzania obowiązku legalizowania zbiorników 
magazynowych dla omawianych wyrobów. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

4. art. 9b ust. 2a pkt 3 Konfederacja 
Lewiatan 
 
 
 
 
 

W oparciu o doświadczenia naszych firm członkowskich 
sugerujemy, aby z wyłączenia z opodatkowania akcyzą korzystać 
mogli wyłącznie ci rolnicy indywidualni, którzy dokonują 
sprzedaży suszu tytoniowego na rzecz grupy producentów 
rolnych na podstawie umowy dostawy zawieranej w formie 
pisemnej pod rygorem nieważności. 
 

Uwaga nieuwzględniona 
 
 
Propozycja wykracza poza 
przyjęte Założenia. Dodatkowo 
uwzględnienie propozycji 
spowodowałoby wprowadzanie 
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Pracodawcy 
Rzeczypospolitej 
Polskiej 

Wprowadzenie wymogu zawierania umów dostawy wyłącznie w 
sposób przewidziany w ustawie wyeliminuje możliwość 
potwierdzania fikcyjnych transakcji pomiędzy grupami 
producentów rolnych, a producentami surowca tytoniowego.  
Rolnicy indywidualni decydując się na sprzedaż 
wyprodukowanego suszu do podmiotów z szarej strefy nie będą 
mieli możliwości wstecznego udokumentowania takich 
transakcji.  Tym samym ilość suszu tytoniowego sprzedawanego 
w sposób nielegalny ulegnie zmniejszeniu.  Taka zmiana 
jednocześnie nie będzie znaczącym utrudnieniem zarówno dla 
grup producentów rolnych, jak i pojedynczych gospodarstw, 
natomiast zabezpieczy początek łańcucha dostaw surowca 
tytoniowego i przyczyni się do wyeliminowania pojawiających 
się tam nieprawidłowości.  
 
Mając na uwadze powyższe proponujemy zmianę treści 
projektowanego art. 9b ust. 2a pkt 3 ustawy akcyzowej na 
poniższe brzmienie: 
 
„2.[…], nie podlega opodatkowaniu akcyzą wyłącznie jeżeli 
spełnione są łącznie poniższe warunki: 
3) nabywania przez grupę suszu tytoniowego wyłącznie od 
zrzeszonych w niej członków i wyłącznie na podstawie umów 
dostawy zawieranych w formie pisemnej pod rygorem 
nieważności;[…]” 
Jesteśmy świadomi problemów w łańcuchu dostaw suszu 
tytoniowego, które dotyczą między innymi skupu surowca 
tytoniowego bezpośrednio od producentów przez grupy 
przestępcze o charakterze zorganizowanym. Z tego powodu 
sugerujemy, aby ze zwolnienia z opodatkowania akcyzą 
korzystać mogli wyłącznie ci rolnicy indywidualni, którzy 
dokonują sprzedaży suszu tytoniowego na rzecz grupy 
producentów rolnych na podstawie umowy dostawy zawieranej w 
formie pisemnej pod rygorem nieważności.  
Wprowadzenie wymogu zawierania umów dostawy wyłącznie w 

regulacji dotyczącej 
producentów tytoniu (rolników) 
i stricte rynku tytoniu, co nie 
należy do właściwości resortu 
finansów. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Uwaga nieuwzględniona 
Uzasadnienie j.w. 
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sposób przewidziany w ustawie wyeliminuje możliwość 
potwierdzania fikcyjnych transakcji pomiędzy grupami 
producentów rolnych a producentami surowca tytoniowego. 
Rolnicy indywidualni, decydując się na sprzedaż 
wyprodukowanego suszu podmiotom z szarej strefy, nie będą 
mieli możliwości wstecznego udokumentowania takich 
transakcji. Tym samym ilość suszu tytoniowego sprzedawanego 
w sposób nielegalny ulegnie zmniejszeniu. Taka zmiana 
jednocześnie nie będzie znaczącym utrudnieniem zarówno dla 
grup producentów rolnych, jak i dla pojedynczych gospodarstw, 
natomiast zabezpieczy początek łańcucha dostaw surowca 
tytoniowego i przyczyni się do wyeliminowania pojawiających 
się tam nieprawidłowości.  
Mając powyższe na uwadze, proponujemy zmianę treści  
art. 9b, ust. 2a, pkt 3 ustawy na poniższe brzmienie: 
„2.[…], nie podlega opodatkowaniu akcyzą, jedynie, gdy 
spełnione są łącznie poniższe warunki: 
3) nabywania przez grupę suszu tytoniowego wyłącznie od 
zrzeszonych w niej członków i wyłącznie na podstawie umów 
dostawy zawieranych w formie pisemnej pod rygorem 
nieważności; […]”. 
 

5.  art. 9b ust. 2a pkt 3 Business Center 
Club 

Wprowadzenie wymogu zawierania umów dostawy wyłącznie w 
sposób przewidziany w ustawie wyeliminuje możliwość 
potwierdzania fikcyjnych transakcji pomiędzy grupami 
producentów rolnych, a producentami surowca tytoniowego. 
Rolnicy indywidualni decydując się na sprzedaż 
wyprodukowanego suszu do podmiotów z szarej strefy nie będą 
mieli możliwości wstecznego udokumentowania takich 
transakcji. Tym samym ilość suszu tytoniowego sprzedawanego 
w sposób nielegalny ulegnie zmniejszeniu. Taka zmiana 
jednocześnie nie będzie znaczącym utrudnieniem zarówno dla 
grup producentów rolnych, jak i pojedynczych gospodarstw, 
natomiast zabezpieczy początek łańcucha dostaw surowca 
tytoniowego i przyczyni się do wyeliminowania pojawiających 

Uwaga nieuwzględniona 
 
 
Propozycja wykracza poza 
przyjęte Założenia.  
 
Dodatkowo uwzględnienie 
propozycji spowodowałoby 
wprowadzanie regulacji 
dotyczącej producentów tytoniu 
(rolników) i stricte rynku 
tytoniu, co nie należy do 
właściwości resortu finansów. 
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się tam nieprawidłowości. Mając na uwadze powyższe 
proponujemy zmianę treści art. 9b ust. 2a pkt 3 Ustawy na 
poniższe brzmienie: 
„2.[...], nie podlega opodatkowaniu akcyzą wyłącznie jeżeli 
spełnione są łącznie poniższe warunki: 
3) nabywania przez grupę suszu tytoniowego wyłącznie od 
zrzeszonych w niej członków i wyłącznie na podstawie umów 
dostawy zawieranych w formie pisemnej pod rygorem 
nieważności; 
 

6.  art. 10 ust. 12 oraz ust. 13 Konfederacja 
Lewiatan 

W naszej ocenie obowiązek wykazania na fakturze lub na 
odrębnym oświadczeniu kwoty akcyzy zawartej w cenie 
wyrobów akcyzowych powinien dotyczyć zarówno podatnika 
akcyzy, jak również podmiotu nie będącego podatnikiem (z 
formalnego punktu widzenia), ale który nabył dane wyroby 
akcyzowe od podatnika akcyzy. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Uwaga nieuwzględniona 
 

 

Projektowana regulacja 
zasadniczo odpowiada regulacji 
wynikającej z rozporządzenia 
Ministra Finansów z dnia 28 
marca 2011 r. w sprawie zwrotu 
podatku niektórym podatnikom, 
wystawiania faktur, sposobu ich 
przechowywania oraz listy 
towarów i usług, do których nie 
mają zastosowania zwolnienia 
od podatku od towarów i usług 
(Dz. U. z 2011 r., Nr 68, poz. 
360, z późn. zm.). Zgodnie z 
tym przepisem podatnik 
podatku akcyzowego 
zamieszcza kwotę akcyzy na 
fakturze. Z uwagi na to, iż ww. 
rozporządzenie obowiązywało 
do dnia 31 grudnia 2012 r. 
regulację w tym zakresie 
przeniesiono do ustawy o 
podatku akcyzowym. 
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Jednocześnie w treści oświadczenia wydaje się zbytecznym pkt 4 
– tj. czytelny podpis składającego oświadczenie.   
 
W naszym przekonaniu wymóg „czytelności” podpisu to przejaw 
administracyjnego archaizmu 
i potencjalne zarzewie szeregu problemów i sporów co do 
rozumienia tego pojęcia (na co wskazują dawne spory z 
organami). 
 
Jako Konfederacja Lewiatan proponujemy usunięcie warunku 
„czytelności” podpisu z pkt 4. 
 
 
 
 
 
 
 
 
Dodatkowo postulujemy ograniczenie terminu możliwości 
żądania przez klienta wykazania kwoty podatku akcyzowego 
przez podatnika podatku akcyzowego. Racjonalnym terminem 
wydaje się okres trzech miesięcy na złożenie żądania od daty 
dokonania sprzedaży wyrobów akcyzowych. 
 

 
Uwaga nieuwzględniona 
 
Warunek czytelności podpisu 
ma znaczenie, gdyż czytelny 
podpis ułatwia weryfikację 
złożonego oświadczenia. 
Konieczność złożenia 
czytelnego podpisu już 
funkcjonuje na gruncie ustawy 
o podatku akcyzowym, gdyż 
przewiduje go art. 89 ust. 6 pkt 
5 ustawy dotyczący składania 
oświadczenia przez nabywcę 
oleju opałowego zakupionego 
do celów grzewczych. 
 
 
 
 
Uwaga nieuwzględniona 
 
Ograniczenie  terminu 
możliwości żądania przez 
klienta wykazania kwoty 
podatku akcyzowego przez 
podatnika podatku akcyzowego 
nie jest zasadne.  
 
 

7.  art. 14 ust. 4a - 4f Konfederacja 
Lewiatan 

1. Możliwość wyboru właściwego organu celnego - uwagi 
techniczne odnośnie zastosowanych spójników 
 
Jako Konfederacja Lewiatan popieramy kierunek proponowanej 
zmiany. 

Uwaga nieuwzględniona 
 
 
 
Należy uznać za niezasadną 
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Pragniemy jednak zwrócić uwagę, iż zaproponowane brzmienie 
projektu nowelizacji może 
w przyszłości wywoływać wątpliwości interpretacyjne, ze 
względu na niewłaściwą konstrukcję logiczną projektowanych 
ust. 4c oraz ust. 4e. 
 
O ile bowiem w ust. 4a słusznie posłużono się spójnikiem „lub” 
w zdaniu: 
 
„W przypadku gdy czynności podlegające opodatkowaniu akcyzą 
są wykonywane lub stany faktyczne podlegające opodatkowaniu 
akcyzą występują na obszarze właściwości miejscowej dwóch lub 
więcej organów podatkowych …” 
 
O tyle w ust. 4c (mającym z logicznego punktu widzenia 
charakter zdania przeczącego) zdaje się, iż intencją 
projektodawców nie było zastosowanie zaprzeczenia w formie 
koniunkcji przeczeń, a nie alternatywy przeczeń.  Innymi słowy, 
w naszej ocenie, zamiast sformułowania: 
 
„Jeżeli w okresie ostatnich 12 miesięcy […] podatnik nie 
wykonywał na tym obszarze takich czynności lub nie występowały 
w przypadku tego podatnika na tym obszarze takie stany 
faktyczne […].” 
 
Jeżeli trafnie odczytujemy intencję projektodawców, obowiązek 
złożenia stosownego oświadczenia ma się pojawiać w sytuacji 
gdy zarówno w danym obszarze nie wykonuje się czynności 
podlegających akcyzie ani nie występują na tym obszarze 
określone stany faktyczne. 
 
Proponujemy doprecyzowanie powyższego zapisu.  Tożsamy 
problem zdaje się dotyczyć projektowanego ust. 4e w art. 14 
ustawy akcyzowej. 

propozycję zamiany spójnika 
„lub” na spójnik „i” czy też 
„ani”. Nie można przyjąć, iż w 
art. 14 ust. 4c oba warunki 
dotyczące niewykonywania 
czynności opodatkowanych 
akcyzą i wystąpienia stanów 
faktycznych podlegających 
opodatkowania akcyzą mogą 
wystąpić alternatywnie, żeby 
konieczne było złożenie 
omawianego oświadczenia. Nie 
można przyjąć, że z obecnego 
brzmienia przepisu wynika, że 
jeśli podatnik wykonuje 
czynności podlegające 
opodatkowaniu akcyzą, a nie 
występują wobec niego stany 
faktyczne opodatkowane 
akcyzą, to podatnik musi złożyć 
oświadczenie. W przypadku 
niektórych podatników z uwagi 
na specyfikę prowadzonej przez 
nich działalności, w ogóle 
mogą nie występować stany 
faktyczne podlegające 
opodatkowaniu akcyzą. 
Podatnik ten może jedynie 
wykonywać (lub nie) czynności 
podlegające akcyzie i kwestia 
stanów faktycznych 
podlegających akcyzie nie ma 
dla znaczenia dla złożenia przez 
niego stosownego 
oświadczenia. Należy mieć na 
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2. Objęcie możliwością wyboru właściwego organu celnego 
również decyzji w/s norm dopuszczalnych ubytków oraz 
norm zużycia 
 
 
Dodatkowo wobec uwag ujętych powyżej, w ocenie Konfederacji 
Lewiatan wskazane byłoby objęcie uprawnieniem do zmiany 
właściwości miejscowej organów celnych również w odniesieniu 
do decyzji wydawanych w sprawach norm dopuszczalnych 
ubytków. 
 
Powyższa zmiana powinna przełożyć się na większą spójność i 

uwadze, iż np. w art. 14 ust. 3 
u.p.a., który dotyczy 
właściwości miejscowej, 
stwierdza się, iż właściwość 
miejscową ustala się ze 
względu na miejsce wykonania 
czynności lub wystąpienia 
stanu faktycznego, 
podlegających opodatkowaniu 
akcyzą. Przepis ten pomimo 
użycia spójnika „lub” nie budzi 
wątpliwości tego rodzaju, że 
aby ustalić właściwego 
miejscową naczelnika urzędu 
celnego, na terenie jego 
właściwości muszą być 
dokonywane zarówno 
czynności jak i występować 
stany faktyczne opodatkowane 
akcyzą.             
 
 
 
Uwaga nieuwzględniona 
 
Propozycja wykracza poza 
Założenia przyjęte przez Radę 
Ministrów. 
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jednolitość w orzekaniu w sprawach wysokości norm 
dopuszczalnych ubytków oraz norm zużycia wyrobów 
akcyzowych.  Rozwiązanie takie umożliwi przekazanie 
uprawnienia do wydawania decyzji w sprawie różnych lokalizacji 
danego podatnika do organu celnego np. we właściwości 
miejscowej którego znajduje się największy zakład lub 
najbardziej skomplikowana instalacja danego podatnika, przez co 
uniknie się konieczności analizowania tych samych danych (tych 
samych procesów) przez organy odpowiedzialne za poszczególne 
lokalizacje prowadzenia działalności, dokonywania czynności lub 
występowania stanów faktycznych związanych z obowiązkiem 
rozliczania akcyzy. 
 
Modyfikacja ta przełoży się zatem na większą spójność 
wydawanych rozstrzygnięć przez organy celne. 
 

8.  art. 16 ust. 3 Konfederacja 
Lewiatan 

Jako Konfederacja Lewiatan, pozytywnie oceniamy propozycje 
modyfikacji art. 16 ust. 3 ustawy akcyzowej poprzez 
doprecyzowanie zakresu informacji ujętych w potwierdzeniu 
dokonania rejestracji na potrzeby akcyzy.   
 
Postulujemy dodatkowo, aby wydawane przez Naczelnika UC 
potwierdzenie dokonania rejestracji odnosiło się również do 
rodzaju wykorzystywanych wyrobów akcyzowych w oparciu o 
ich klasyfikację CN, na której opiera się całość systemu 
akcyzowego. 

Uwaga nieuwzględniona   
 
 
Propozycja wykracza poza 
przyjęte Założenia. Ponadto,  
w przypadku podmiotów 
prowadzących działalność w 
zakresie  wielu rodzajów 
wyrobów, wprowadzenie 
obowiązku ujmowania w 
potwierdzeniu przyjęcia 
powiadomienia kodów CN 
doprowadziłoby do znacznego 
rozbudowania jego treści. 
 

9.  art. 18 ust. 2, 2a oraz art. 32 ust. 
6 

Konfederacja 
Lewiatan 

W pełni popieramy dodanie w projekcie nowelizacji art. 18 ust. 
2a ustawy odnoszącego się do treści wydawanego przez organy 
celne zaświadczenia o rejestracji na potrzeby akcyzy. 
 

Uwaga nieuwzględniona 
 
 
Propozycja wykracza poza 
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Pragniemy dodatkowo wskazać, iż ze względu zarówno na treść 
jak i na doniosłość tego dokumentu – omawiane zaświadczenie 
spełnia rolę tożsamą do roli dokumentu AKC-PR, o którym 
mowa w art. 32 ust. 6 ustawy akcyzowej.   
 
Dlatego też w naszej ocenie wskazane jest  zrównanie formalnej 
mocy zaświadczenia z art. 18 ust. 2 ustawy akcyzowej z 
potwierdzeniem AKC-PR, o którym mowa w art. 16 ust. 3 oraz 
art. 32 ust. 6 ustawy, bądź wyłączenie obowiązku dodatkowego 
przedkładania dokumentu AKC-PR w sytuacji uzyskania 
zaświadczenia z art. 18 ust. 2. 
 
Powyższy postulat w pełni wpisuje się w kierunek 
projektowanych zmian, tj. eliminowanie „dublujących się” 
dokumentów. 
 

przyjęte Założenia. Ponadto, 
potwierdzenie przyjęcia 
zgłoszenia rejestracyjnego 
wydawane jest podmiotowi, 
który złożył zgłoszenie 
rejestracyjne (podatnikowi), 
natomiast zaświadczenie 
wydawane jest 
zainteresowanym podmiotom, 
tzn. co do zasady podmiotom 
innym niż podmiot, który 
złożył zgłoszenie rejestracyjne. 

10.  art. 20d ust. 2 pkt 2 i 3 Konfederacja 
Lewiatan 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Jako Konfederacja Lewiatan, pozytywnie oceniamy efekt prac 
Ministerstwa Finansów, mający na celu znaczące ułatwienie 
wypełniania codziennych obowiązków podatkowych wszystkim 
rzetelnym płatnikom akcyzy, a jednocześnie dalsze ograniczanie 
nielegalnego obrotu wyrobami tytoniowymi. 
 
Jesteśmy przekonani, że wprowadzenie proponowanych zapisów 
zwiększy wpływy podatku akcyzowego należnego od obrotu 
suszem tytoniowym.  
 
Co więcej w naszej ocenie kierunek zmian, w zakresie zwalczania 
szarej strefy handlu suszem tytoniowym, podjęty uprzednio przez 
Ministerstwo Finansów przyniesie oczekiwane efekty wyłącznie, 
jeżeli instytucja rejestracji i kontrolowania działalności 
pośredniczących podmiotów tytoniowych zostanie oparta o tryb 
postępowania administracyjnego i doprecyzowana w sposób 
zaproponowany w przedłożonym projekcie.  Rozumiemy, iż 
mając do czynienia z problemem nieobjętym rozwiązaniem 
systemowym w ramach prawa Unii Europejskiej jednym z 

Uwaga nieuwzględniona 
 
 
Na podstawie danych 
zawartych w rejestrze PPT, 
kontrahenci PPT m.in. oceniają 
czy susz tytoniowy może zostać 
sprzedany bez akcyzy. W 
związku z tym dane zawarte w 
rejestrze powinny być aktualne 
w najwyższym możliwym 
stopniu. 
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podstawowych celów Ministerstwa Finansów jest 
wyeliminowanie fikcyjnych łańcuchów dostaw suszu 
tytoniowego, tym dostaw transgranicznych. 
 
Istotnym jest, że projekt jednocześnie nie niesie ze sobą 
ograniczeń, które mogłyby być uznane za naruszające zasadę 
swobody przedsiębiorczości wyrażoną w traktatach 
wspólnotowych, czy też polskiej ustawie o swobodzie 
działalności gospodarczej.  
 
Popieramy również zmienione zasady zabezpieczania należności 
Skarbu Państwa, które obowiązek składania zabezpieczenia 
akcyzowego rozszerzyły również na przedsiębiorców którzy 
zamierzają uzyskać decyzję o uzyskaniu wpisu do rejestru 
pośredniczących podmiotów tytoniowych.  Sądzimy, iż legalnie 
działającym przedsiębiorcom nie utrudni to w sposób znaczący 
dalszego wykonywania obrotu suszem tytoniowym, a 
wyeliminuje tych którzy celowo unikają opodatkowania. 
 
Chcemy jednak przedstawić pewne zmiany o charakterze 
technicznym, w zaproponowanych  przepisach.  
 
W szczególności zaproponowane terminy aktualizacji danych 
dotyczących zarejestrowanych pośredniczących podmiotów 
tytoniowych są, w naszej ocenie, zbyt krótkie.   
 
Rozumiemy, iż zwalczanie sieci powiązanych i często fikcyjnych 
przedsiębiorców, którzy dokonują pomiędzy sobą obrotu suszem 
tytoniowym wymaga penalizowania braku zgłaszania istotnych 
zmian dotyczących prowadzonej działalności, jednakże terminy 3 
dniowe stanowią zagrożenie również dla rzetelnych podatników.  
 
W związku z powyższym wnosimy o wydłużenie terminów 
wskazanych w art. 20d ust. 2 pkt 2 i 3 projektu nowelizacji do 7 
dni kalendarzowych, biorąc pod uwagę, iż wiodący producenci 
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Pracodawcy 
Rzeczypospolitej 
Polskiej 

wyrobów tytoniowych w Polsce są organizacjami o charakterze 
międzynarodowym i część z nich zapewne będzie reprezentować 
również zagraniczne podmioty tytoniowe.  Wprowadzenie 
obowiązku notyfikacji zmian do właściwego naczelnika UC w 
zaledwie 3 dni od daty zaistnienia zmiany powodować będzie 
ryzyko odpowiedzialności karnoskarbowej, w świetle 
zaproponowanego brzmienia art. 56 § 2 kks również dla 
rzetelnych płatników podatku akcyzowego. 
 
Zaproponowane przez Ministerstwo Finansów terminy 
aktualizacji danych dotyczących zarejestrowanych 
pośredniczących podmiotów tytoniowych są za krótkie. 
Rozumiemy, iż zwalczanie istnienia sieci powiązanych i często 
fikcyjnych przedsiębiorców, którzy dokonują pomiędzy sobą 
obrotu suszem tytoniowym, wymaga penalizacji w przypadku 
braku zgłaszania istotnych zmian dotyczących prowadzonej 
działalności, jednakże terminy trzydniowe stanowią zagrożenie 
również dla rzetelnych podatników. W związku z powyższym 
wnosimy o wydłużenie terminów wskazanych w art. 20d, ust. 2, 
pkt 2 i 3 projektu ustawy do 14 dni kalendarzowych. Należy 
bowiem wziąć pod uwagę to, iż wiodący producenci wyrobów 
tytoniowych w Polsce są organizacjami o charakterze 
międzynarodowym i część z nich zapewne będzie reprezentować 
również zagraniczne podmioty tytoniowe. Wprowadzenie 
obowiązku notyfikacji zmian do właściwego naczelnika Urzędu 
Celnego w zaledwie 3 dni od daty zaistnienia zmiany powodować 
będzie ryzyko odpowiedzialności karnoskarbowej, w świetle 
zaproponowanego brzmienia art. 56, § 2 kks – również dla 
rzetelnych płatników podatku akcyzowego. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Uwaga nieuwzględniona 
Uzasadnienie j.w. 

11.  art. 20d ust. 2 pkt 2 i 3 Business Center 
Club 

Zaproponowane przez Ministerstwo Finansów terminy 
aktualizacji danych dotyczących zarejestrowanych 
pośredniczących podmiotów tytoniowych są za krótkie. W 
związku z powyższym wnosimy o wydłużenie terminów 
wskazanych w art. 20d ust. 2 pkt 2 i 3 projektu Ustawy do 14 dni 

Uwaga nieuwzględniona 
 
 
Na podstawie danych 
zawartych w rejestrze PPT, 
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kalendarzowych, biorąc pod uwagę, iż wiodący producenci 
wyrobów tytoniowych w Polsce są organizacjami o charakterze 
międzynarodowym i część z nich zapewne będzie reprezentować 
również zagraniczne podmioty tytoniowe. Wprowadzenie 
obowiązku notyfikacji zmian do właściwego naczelnika UC w 
zaledwie 3 dni od daty zaistnienia zmiany powodować będzie 
ryzyko odpowiedzialności karnoskarbowej, w świetle 
zaproponowanego brzmienia art. 56 § 2 kks również dla 
rzetelnych płatników podatku akcyzowego. 
 

kontrahenci PPT m.in. oceniają 
czy susz tytoniowy może zostać 
sprzedany bez akcyzy. W 
związku z tym dane zawarte w 
rejestrze powinny być aktualne 
w najwyższym możliwym 
stopniu. 

12.  art. 20e ust. 3 Konfederacja 
Lewiatan 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

W treści wskazanego przepisu wnosimy o doprecyzowanie, iż 
domniemanie prawne dotyczące prowadzenia działalności 
gospodarczej przez pośredniczący podmiot tytoniowy, który 
reprezentuje zagraniczny podmiot tytoniowy dotyczy wyłącznie 
podatku akcyzowego.  
 
Celem przepisu jest egzekucja należności podatkowych 
bezpośrednio od lokalnych podatników – co rozumiemy i w pełni 
popieramy.  Jednakże instytucja pośredniczącego podmiotu 
tytoniowego została przewidziana wyłącznie dla celów 
zabezpieczenia należności Skarbu Państwa w zakresie płatności 
podatku akcyzowego od dopuszczonych do obrotu wyrobów 
tytoniowych.  Ten cel wymaga uwypuklenia już w treści projektu 
ustawy, gdyż w obecnym kształcie przepis ma charakter nieostry. 
Opierając się na zasadzie pewności prawa podatkowego istotnym 
jest by uczestnicy rynku suszu tytoniowego wiedzieli, że 
obowiązki związane z prowadzeniem działalności jako 
reprezentant zagranicznego podmiotu tytoniowego dotyczą 
wyłącznie sfery przewidzianej treścią ustawy akcyzowej.  
Mając na uwadze powyższe proponujemy zmianę treści art. 20e 
ust. 3 nowelizacji na poniższe brzmienie: 
 
„3. Dla celów podatku akcyzowego działalność gospodarczą w 
zakresie suszu tytoniowego prowadzoną przez zagraniczny 
podmiot tytoniowy za pośrednictwem podmiotu go 

Uwaga uwzględniona 
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Pracodawcy 
Rzeczypospolitej 
Polskiej 

reprezentującego uznaje się za działalność prowadzoną przez 
podmiot reprezentujący zagraniczny podmiot tytoniowy. W 
przypadku powstania zobowiązania podatkowego w stosunku do 
suszu tytoniowego podatnikiem akcyzy jest podmiot 
reprezentujący zagraniczny podmiot tytoniowy.” 
 
W treści wskazanego przepisu wnosimy o doprecyzowanie tego, 
iż domniemanie prawne w sprawie prowadzenia działalności 
gospodarczej przez pośredniczący podmiot tytoniowy, który 
reprezentuje zagraniczny podmiot tytoniowy, dotyczy podatku 
akcyzowego. Celem przepisu jest egzekucja należności 
podatkowych bezpośrednio od lokalnych podatników – co 
rozumiemy i w pełni popieramy. Jednakże instytucja 
pośredniczącego podmiotu tytoniowego została przewidziana 
wyłącznie dla celów zabezpieczenia należności Skarbu Państwa 
w zakresie płatności podatku akcyzowego od dopuszczonych do 
obrotu wyrobów tytoniowych. Cel ten wymaga więc uwypuklenia 
już w treści projektu ustawy. W obecnym kształcie przepis ma 
charakter nieostry. Zgodnie z zasadą pewności prawa 
podatkowego, istotne jest to, by uczestnicy rynku suszu 
tytoniowego wiedzieli, że obowiązki związane z prowadzeniem 
działalności w funkcji reprezentanta zagranicznego podmiotu 
tytoniowego dotyczą wyłącznie sfery przewidzianej treścią 
ustawy akcyzowej.  
Mając powyższe na uwadze, proponujemy zmianę treści art. 20e, 
ust. 3 ustawy na poniższe brzmienie:  
„3. Dla celów podatku akcyzowego działalność gospodarczą w 
zakresie suszu tytoniowego prowadzoną przez zagraniczny 
podmiot tytoniowy za pośrednictwem podmiotu go 
reprezentującego uznaje się za działalność prowadzoną przez 
podmiot reprezentujący zagraniczny podmiot tytoniowy. W 
przypadku powstania zobowiązania podatkowego w stosunku do 
suszu tytoniowego podatnikiem akcyzy jest podmiot 
reprezentujący zagraniczny podmiot tytoniowy”. 
 

 
 
 
 
 
 
Uwaga uwzględniona 
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13.  art. 24 ust. 1 pkt 2 oraz art. 24b 
ust. 1 pkt 2 

Konfederacja 
Lewiatan 

Jako Konfederacja Lewiatan popieramy kierunek proponowanej 
zmiany. Stanowi on odpowiedź na liczne postulaty branży 
energetycznej oraz gazowej. 
 
Pragniemy jednak zwrócić uwagę, iż o ile obecne brzmienie art. 
24 ust. 1 pkt 2 oraz art. 24b ust. 1 pkt 2 ustawy akcyzowej 
odnoszą się do terminu płatności wynikającego z faktury lub 
innego dokumentu wystawionego przez podatnika, o tyle 
proponowana modyfikacja (umożliwienie bieżącego rozliczenia) 
odnosi się jedynie do faktury (ale już nie do „innego dokumentu 
wystawionego przez podatnika, z którego również może wynikać 
termin płatności”). 
 
Proponujemy doprecyzowanie projektowanego zapisu, tak by nie 
było wątpliwości, iż również przy korekcie dokumentów innych 
niż faktury nie pojawia się obowiązek wstecznego korygowania 
deklaracji akcyzowych ani prowadzonych ewidencji. 
 

Uwaga nieuwzględniona 
 
 
Zgodnie z przyjętymi 
Założeniami w projekcie 
ustawy zostanie doprecyzowana 
regulacja dotycząca składania 
deklaracji podatkowej w 
przypadku wystawienia przez 
podatnika faktury korygującej 
in minus. Ze względu na fakt, 
że takie faktury nie zawierają 
terminu płatności, przepis 
umożliwi podatnikowi 
rozliczenia tej faktury w 
deklaracji podatkowej złożonej 
w terminie do 25. dnia miesiąca 
następującego po miesiącu, w 
którym taką fakturę korygującą 
in minus wystawiono. 
 

14.  art. 31b ust. 5a Konfederacja 
Lewiatan 

Jako Konfederacja Lewiatan popieramy kierunek proponowanej 
zmiany.   
 
Dopuszczenie możliwości korygowania wcześniejszych 
szacowanych wstępnie proporcji zużycia wyrobów gazowych 
zwolnionych z akcyzy stanowi zmianę odpowiadającą 
oczekiwaniom przedsiębiorców z branży gazowej. 
 
Niemniej jednak powyższe uprawnienie zostało ograniczone do 
„sprzedaży rozliczanej okresowo”, podczas gdy w naszej ocenie 
te same argumenty przemawiają również za dopuszczeniem 
możliwości analogicznej korekty dla transakcji nie mających 
charakteru sprzedaży rozliczanej okresowo.   
 

Uwaga nieuwzględniona 
 
 
Propozycja poza Założeniami 
przyjętymi przez Radę 
Ministrów.  
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Przykładowo może to dotyczyć istotnych wolumenowo, ale nie 
mających charakteru cyklicznego transakcji na wyrobach 
gazowych.  W naszej ocenie zasadne jest wykreślenie z zapisu 
warunku „okresowości” sprzedaży dla możliwości skorzystania z 
tego uprawnienia. 
 

15.  Art. 40 ust. 1 pkt 1a Konfederacja 
Lewiatan 

Zgodnie z projektowanym art. 40 ust. 1 pkt 1a ustawy akcyzowej, 
procedurą zawieszenia poboru akcyzy mają być objęte m.in. 
wyroby akcyzowe wymienione w załączniku nr 2 do ustawy 
akcyzowej podlegające zerowej stawce akcyzy. 
 
Należy jednak zwrócić uwagę, iż zerowa stawka akcyzy 
uzależniona jest od przeznaczenia wyrobów akcyzowych, które 
najczęściej nie jest jeszcze znane na etapie magazynowania tych 
wyrobów w składzie podatkowym. W szczególności 
przeznaczenie wyrobów, które potencjalnie mogą zostać 
wykorzystane do różnych celów – najczęściej nie jest jeszcze 
znane na etapie ich magazynowania.   
 
Dlatego też nie wydaje się uzasadnione, aby oczekiwać 
określenia przeznaczenia takich wyrobów na tak wczesnej fazie 
obrotu, gdzie ostateczne ich przeznaczenie może zmieniać się, w 
zależności od uwarunkowań rynkowych – niezależnych od 
podmiotów magazynujących dany wyrób. 
 
Z tym powodów postulujemy odstąpienie od konieczności 
wyodrębniania objętych procedurą zawieszenia poboru akcyzy 
wyrobów akcyzowych  objętych zerową stawką akcyzy. 
 

Uwaga nieuwzględniona   
 
 
Stosowanie procedury 
zawieszenia poboru akcyzy do 
wyrobów opodatkowanych 
zerową stawka akcyzy ze 
względu na przeznaczenie 
wynika wprost z dyrektywy 
2008/118/WE 

16.  Art. 47 ust. 3 oraz art. 47a ust. 3 Konfederacja 
Lewiatan 

Porównanie treści art. 47 ust. 3 z art. 47a ust. 3 prowadzi do 
wniosku, iż intencją projektodawców jest z jednej strony brak 
możliwości wspólnego magazynowania wyrobów akcyzowych o 
różnych statusach akcyzowych w składzie podatkowym w 
jednym pomieszczeniu, ale jednocześnie umożliwienie takiego 
wspólnego magazynowania w odniesieniu do wyrobów 

Uwaga nieuwzględniona 
 
 
Nie jest intencją 
projektodawców „brak 
możliwości wspólnego 
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magazynowanych w jednym zbiorniku (pod dodatkowymi 
warunkami). 
 
Mając na uwadze, iż praktyce mogą również zdarzyć się sytuacje, 
gdzie zbiorniki  w składach podatkowych będą znajdować się w 
pomieszczeniach, proponowalibyśmy doprecyzowanie, iż art. 47 
ust. 3 stosuje się „z zastrzeżeniem” art. 47a, tak by nie było 
wątpliwości, iż w sytuacji gdy spełnione są warunki wspólnego 
magazynowania wyrobów w jednym zbiorniku, jest do 
dopuszczalne również gdy zbiornik taki znajduje się w 
(zamkniętym) pomieszczeniu. 
 

magazynowania wyrobów 
akcyzowych o różnych 
statusach akcyzowych w 
składzie podatkowym w 
jednym pomieszczeniu”. W 
projekcie doprecyzowano, że 
wyroby akcyzowe objęte 
procedura zawieszenia poboru 
akcyzy w składzie podatkowym 
mogą być magazynowane w 
jednym pomieszczeniu z 
innymi wyrobami, pod 
warunkiem, że wyroby objęte 
procedurą znajdują się w 
odrębnym miejscu. 
 

17.  Art. 47 ust. 3 ustawy o podatku 
akcyzowym oraz art. 34 ust. 1 
pkt 1 lit. c ustawy o Służbie 
Celnej 

Konfederacja 
Lewiatan 

Pragniemy zwrócić uwagę, że proponowana zmiana art. 34 ust. 1 
pkt 1 lit. c) ustawy o Służbie celnej prowadzi do sprzeczności 
tego przepisu z projektowanym art. 47 ust. 3 ustawy akcyzowej. 
Przepis ten dopuszcza magazynowanie wyrobów akcyzowych o 
różnych „statusach” akcyzowych (tj, objętych procedurą 
zawieszenia poboru akcyzy, zwolnionych od akcyzy i z zapłaconą 
akcyzą) w jednym pomieszczeniu. Tymczasem zmieniany art. 34 
ust. 1 pkt 1 lit. c) ustawy o Służbie Celnej przewiduje możliwość 
magazynowania w jednym pomieszczeniu wyłącznie wyrobów 
energetycznych. 
Prosimy o usunięcie tej sprzeczności, poprzez odpowiednią 
zmianę projektowanego przepisu ustawy o Służbie Celnej. 
 
 

Uwaga uwzględniona 

18.  art. 47 ust. 3a oraz art. 138a ust. 
1 pkt 2 

Konfederacja 
Lewiatan 

Z uzasadnienia do projektu nowelizacji wynika, że dodawany art. 
47 ust. 3a ustanawia warunki, jakie należy spełnić, aby w składzie 
podatkowym mogły być magazynowane wyroby akcyzowe nie 
objęte procedurą zawieszenia poboru akcyzy oraz wyroby 
niebędące wyrobami akcyzowymi. 

Uwaga nieuwzględniona w tej 
części, w której dotyczy 
interpretacji obecnych 
regulacji. 
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W uzasadnieniu sugeruje się również, iż w świetle obecnie 
obowiązujących przepisów takie magazynowanie nie jest 
dopuszczalne. 
 
Magazynowanie to będzie możliwe, jeżeli będą zachowane 
warunki określone w ust. 3, a ponadto sposób magazynowania 
będzie pozwalał na określenie ilości wyrobów akcyzowych nie 
objętych procedurą zawieszenia poboru akcyzy i wyrobów nie 
będących wyrobami akcyzowymi, a ilość oraz rodzaj tych 
wyrobów będzie określony w ewidencjach prowadzonych przez 
podmiot prowadzący skład podatkowy. 
Nie sposób zgodzić się z tym, iż obecne przepisy wyłączają 
możliwość magazynowania wyrobów nieakcyzowych w składzie 
podatkowym (istnieją w tym zakresie pozytywne interpretacje 
prawa podatkowego).  Podkreślić należy również, że obecne 
przepisy nie nakładają na podatnika (prowadzącego skład 
podatkowy) obowiązku prowadzenia ewidencji wyrobów 
nieakcyzowych.   
 
Obowiązek prowadzenia takiej ewidencji ustanawia również 
projektowany art. 138a ust. 1 pkt 2 ustawy akcyzowej.   
 
Ponieważ jednak w ustawie ani w projekcie brak jest definicji 
wyrobów nie będących wyrobami akcyzowymi, wejście w życie 
nowelizacji w proponowanym brzmieniu mogłoby skutkować 
obowiązkiem prowadzenia bardzo szczegółowej ewidencji dla 
wszystkich wyrobów nie spełniających definicji wyrobów 
akcyzowych.  
 
W przypadku dużych podmiotów takie działanie wydaje się 
zupełnie niezasadne.  
 
Produkcja w dużych podmiotach obejmuje wielorakie produkty 
zarówno akcyzowe jak i nie będące takowymi np. siarka, ale 
również np. złom, części zapasowe itp.  W dużych podmiotach 

 
 
 
 
Uwaga uwzględniona w części, 
w której dotyczy 
ewidencjonowania wyrobów 
akcyzowych. Doprecyzowano 
w projekcie, że obowiązek 
ewidencjonowania wyrobów 
nieakcyzowych dotyczy 
operatorów logistycznych. 
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gospodarczych występuje wiele rodzajów wyrobów nie będących 
wyrobami akcyzowymi a wiec ewidencja wyrobów nie będących 
wyrobami akcyzowymi dotyczyłaby zdecydowanie większego 
zakresu wyrobów i byłaby zdecydowanie obszerniejsza niż 
ewidencje wyrobów akcyzowych.  
 
Ponadto brak wskazania czy pojęcie "wyroby" w kontekście 
wyrobów nieakcyzowych obejmuje również towary i materiały, 
czy tylko wyroby tj. to co zostało wyprodukowane w składzie 
podatkowym. 
 
Wprowadzenie takich zapisów wydaje się nie tylko niecelowe z 
punktu widzenia możliwości sprawowania kontroli (np. czy dla 
kontroli ilości piwa w browarze organowi potrzebna jest 
szczegółowa ewidencja „kapsli do butelek” – w jakich 
jednostkach ujmować takie kapsle, jakie znaczenie miałaby dla 
akcyzy ewentualna strata kapsli itp.), ale również sprzeczne z 
kierunkiem całości nowelizacji. 
 
Wszak akceptacja dla takiego zapisu oznaczałaby nałożenie na 
przedsiębiorców nieuzasadnionych i nieproporcjonalnych 
obowiązków formalno-administracyjnych, a nie uproszczenie ich 
działalności. 
 
Podsumowując przepisy w zakresie tych ewidencji są zupełnie 
niezasadne i jako Konfederacja Lewiatan zdecydowanie 
opowiadamy się za ich wykreśleniem z projektu nowelizacji.   
Na marginesie jedynie wskazujemy, iż wysoce wątpliwe byłoby 
postawienie granicy między wyrobami nie akcyzowymi będącymi 
„wyposażeniem składu podatkowego” oraz innymi wyrobami nie 
akcyzowymi.   
 
W związku z powyższym, postulujemy wykreślenie z treści 
projektu art. 47 ust. 3 a pkt 2 oraz konsekwentnie art. 138a ust. 1 
pkt 2. 
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19.  art. 47a ust. 3 pkt 1 Konfederacja 
Lewiatan 

Jako Konfederacja Lewiatan popieramy wprowadzenie zapisów 
umożliwiających wspólne magazynowanie wyrobów akcyzowych 
o różnych statusach akcyzowych.   
 
Popieramy również zasadę, zgodnie z którą ubytki takich 
wyrobów powinny podlegać proporcjonalnemu rozliczeniu na 
gruncie akcyzy.  Niemniej jednak, w treści proponowanego 
zapisu ujęto również odniesienie do obowiązku proporcjonalnego 
rozliczenia akcyzy od „innych strat” wyrobów akcyzowych, a 
więc jak rozumiemy od „strat” nie spełniających definicji legalnej 
ubytków wyrobów akcyzowych, o których mowa w art. 2 ust. 1 
pkt 20 ustawy akcyzowej. 
 
W tym kontekście pragniemy zwrócić uwagę, iż kwestia 
opodatkowania akcyzą „strat” nie spełniających definicji ubytków 
wyrobów akcyzowych od wielu lat stanowi przedmiot sporów 
podatników z organami podatkowymi, w których rację 
podatnikom przyznają sądy administracyjne. 
 
W celu wyeliminowania powyższych wątpliwości w projekcie 
nowelizacji zmienia się również definicję ubytków wyrobów 
akcyzowych (rozszerzenie m.in. o straty wyrobów 
niewymienionych 
w załączniku nr 2 a opodatkowanych stawką akcyzy inną niż 
stawka zerowa oraz wyrobów załączniku nr 2 wymienionych, ale 
opodatkowanych stawką zerową akcyzy).   
 
W naszej ocenie odniesienie obowiązku rozliczania akcyzy 
również do „innych strat” wyrobów akcyzowych może wywołać 
niepotrzebne wątpliwości interpretacyjne i przełożyć się na liczne 
spory podatników z organami podatkowymi.   
 
W celu uniknięcia powyższych niepotrzebnych sporów 
proponujemy wykreślenie z treści projektowanego art. 47a ust. 3 
pkt 1 słów „i inne straty”. 

Uwaga nieuwzględniona. 
 
 
Nie wszystkie straty są objęte 
definicją ubytków. Zbyt daleko 
idące jest zawarte w uwadze 
stwierdzenie, że w kwestii 
opodatkowania strat wyrobów 
akcyzowych, które nie są objęte 
definicja ubytków, sądy 
administracyjne przyznają rację 
podatnikom. W bieżącym roku 
NSA potwierdził prawidłowość 
stanowiska MF w kwestii 
opodatkowania strat olejów 
smarowych objętych procedurą 
zawieszenia poboru akcyzy. 
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20.  Art 48 ust 3 pkt 1 – 4 oraz ust. 3a Konfederacja 
Lewiatan 

Z konsultacji z przedsiębiorcami prowadzącymi składy 
podatkowe wynika, iż proponowane w projekcie nowelizacji 
kryterium „wartości rynkowej wyrobów akcyzowych” jako 
wyznacznika dla możliwości uzyskania zezwolenia na 
prowadzenie składu podatkowego może powodować istotne 
komplikacje praktyczne.   
 
W szczególności konieczność każdorazowego analizowania, czy 
dana cena ustalona dla danej transakcji odpowiada kwocie, jaką 
nabywca zapłaciłby „teoretycznemu” niezależnemu sprzedawcy 
(gdzie np. brak jest wskazania jak należy rozumieć pojęcie 
„niezależności” – finansowo, organizacyjnie, kapitałowo, jeszcze 
inaczej) bądź też konieczność odnoszenia się do jednostkowego 
(również teoretycznego) kosztu wytworzenia danego wyrobu – 
może budzić praktyczne trudności zarówno u podatników 
wyliczających własne wielkości progowe, jak i weryfikujących te 
wielkości organów podatkowych. 
 
W naszej ocenie, nieporównywalnie prostszym, bardziej 
przejrzystym i spełniającym swoją funkcję jest dotychczasowe 
kryterium wielkości obrotu w rozumieniu ustawy o VAT 
(możliwość wyliczenia w oparciu o wystawione faktury VAT). 
 
Dlatego też postulujemy odstąpienie przez MF od modyfikacji 
dotychczasowej podstawy wyliczania wielkości uprawniających 
do prowadzenia tzw. składów magazynowych. 
 
 

Uwaga częściowo 
uwzględniona w ten sposób, iż 
jednym z kryteriów 
uprawniających do 
prowadzenia składów 
magazynowych będzie wartość 
rynkowa przeliczona na 
wysokość akcyzy.  

21.  Art. 48 ust. 3 pkt 1 - 4 Konfederacja 
Lewiatan 

Rozumiejąc i aprobując formułowany przez Ministerstwo 
Finansów postulat „indywidualizacji” zasad rozliczeń progów 
ilościowych uprawniających do uzyskania zezwolenia na 
prowadzenie tzw. magazynowych składów podatkowych – 
pragniemy zwrócić uwagę, iż projektowane regulacje pomijają 
specyfikę działalności prowadzonej przez tzw. „przeładunkowe” 
składy podatkowe.   

Uwaga nieuwzględniona 
 
 
Propozycja wykracza poza 
przyjęte Założenia. Ponadto, 
projekt w obecnym kształcie 
przewiduje obniżenie o połowę 
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W naszym kraju, w tym zwłaszcza w okolicach wschodniej 
granicy, prowadzone są składy, których główną funkcją 
logistyczną jest umożliwienie przeładunku przemieszczanych 
wyrobów akcyzowych.  Celem prowadzenia takich składów nie 
jest odrębne, długookresowe magazynowanie wyrobów 
akcyzowych (inaczej niż w tzw. bazach paliwowych). 
 
W ocenie Konfederacji Lewiatan, brak jest uzasadnienia dla 
uzależniania możliwości prowadzenia tego rodzaju składów od 
posiadania powierzchni magazynowych takich jak wymagane dla 
klasycznych baz paliwowych.   
 
Powyższe dotyczy również największych podatników akcyzy w 
naszym kraju zarządzających szeregiem składów podatkowych, 
wśród których również znajdują się składy „czysto” 
przeładunkowe.  Brak jest jakiegokolwiek uzasadnienia dla 
zamykania działalności prowadzonej 
w takich składach i tym samym utrudniania krajowej logistyki 
wyrobów akcyzowych.   
 
Na marginesie jedynie pragniemy podkreślić, iż powyższe 
zagadnienia zostało dostrzeżone 
w zakresie działalności gazu płynnego, w związku z czym 
obowiązujący już obecnie art. 48 ust. 5 przewiduje stosowne 
mechanizmy – ograniczając je jednak do logistyki LPG. 
 
W naszej ocenie dostosowanie treści projektu nowelizacji do 
działalności składów przeładunkowych może nastąpić poprzez: 
- wykreślenie z treści projektowanego zdania wstępnego 
art. 48 ust. 3 nowelizacji słów „lub przeładowywaniu”.  W naszej 
ocenie jest to z jednej strony rozwiązanie najprostsze, najbardziej 
przejrzyste, a jednocześnie najlepiej oddające specyfikę opisanej 
działalności.  Trudno bowiem wskazać związek funkcjonalny 
między możliwością prowadzenia działalności przeładunkowej 

obecnych progów. 
 
 
W celu umożliwienia 
prowadzenia składów 
podatkowych podmiotom, które 
uzyskały zezwolenia na 
podstawie dotychczasowych 
przepisów zaproponowano 
przepis przejściowy (art. 17 
projektu). 
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oraz sprawowania kontroli nad tą działalnością – a wielkością 
powierzchni magazynowych 
w takim składzie (w szczególności, gdyby miały być one 
niewykorzystywane, a zbudowane tylko dla spełnienia 
nieadekwatnego warunku formalnego). 
- objęcie mechanizmem z art. 48 ust. 5 (obecnie 
odnoszącym się tylko do LPG) również innych wyrobów 
energetycznych.  W przeciwnym razie projektowanym zapisom 
można stawiać zarzut nieuzasadnionej dyskryminacji branż 
innych niż gazu płynnego. 
- dostosowanie definicji operatorów logistycznych z art. 48 
ust. 4b projektu nowelizacji, poprzez zaliczenie w ich poczet 
podmiotów prowadzących działalność w zakresie przeładunku 
wyrobów akcyzowych.   
W świetle obecnego brzmienia projektu nowelizacji zapis ten 
stanowi, iż: 
„Za operatora logistycznego uznaje się podmiot prowadzący 
działalność polegającą na kompleksowej obsłudze innych 
podmiotów w zakresie magazynowania, przeładowywania, 
przewozu i konfekcjonowania towarów należących do 
obsługiwanych podmiotów.” 
Dostosowanie definicji do działalności przeładunkowych składów 
podatkowych mogłoby polegać na nadaniu zapisowi brzmienia: 
„Za operatora logistycznego uznaje się podmiot prowadzący 
działalność polegającą na przeładowywaniu wyrobów 
akcyzowych w dostosowanym do tej działalności składzie 
podatkowym lub na kompleksowej obsłudze innych podmiotów w 
zakresie magazynowania, przewozu i konfekcjonowania towarów 
należących do obsługiwanych podmiotów.” 
 

22.  Art. 64 ust. 3 Konfederacja 
Lewiatan 

Zgodnie z obowiązującym brzmieniem art. 64 ust. 3 ustawy 
zwolnienie z obowiązku złożenia zabezpieczenia akcyzowego, 
jest udzielane na czas oznaczony nie dłuższy niż 2 lata, który to 
okres może być przedłużany na kolejne okresy nie dłuższe niż 2 
lata. 

Uwaga nieuwzględniona 
 
Propozycja wykracza poza 
Założenia przyjęte przez Radę 
Ministrów. 
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Uzasadnionym wydaje się wydłużenie wskazanego terminu do  
3 lat. Obecnie obowiązujący okres 2 lat, na który udzielane jest 
zwolnienie, wymaga od podatników nazbyt częstego 
przygotowywania dokumentów i przechodzenia procedury 
weryfikacji pod kątem spełniania wymogów stawianych 
podmiotom ubiegającym się o zwolnienie z obowiązku składania 
zabezpieczenia akcyzowego, co nie wydaje się uzasadnione  
i niezbędne w kontekście zabezpieczenia interesów fiskalnych 
Skarbu Państwa.  
 
W świetle rozporządzenia MF w/s zwolnienia z obowiązku 
złożenia zabezpieczenia akcyzowego, przy ocenie możliwości 
udzielenia zwolnienia organ podatkowy bada m.in. sytuację 
finansową podmiotu prowadzącego skład na podstawie 
sprawozdań finansowych za okres 3 ostatnich lat obrotowych. 
Tym samym, dokonując co 2 lata ponownego badania przesłanek 
do przedłużenia okresu obowiązywania zwolnienia organ bada po 
raz kolejny te same dokumenty.  
 
Równocześnie jednym z warunków wydania decyzji zwalniającej 
podatnika z obowiązku składania zabezpieczenia akcyzowego jest 
brak zaległości z tytułu cła i podatków stanowiących dochód 
budżetu państwa, składek na ubezpieczenie społeczne  
i zdrowotne. Warunkiem uzyskania wspomnianego zwolnienia 
jest również, by wobec podmiotu wnioskującego nie było 
prowadzone postępowanie egzekucyjne, likwidacyjne lub 
upadłościowe, z wyjątkiem postępowania upadłościowego  
z możliwością zawarcia układu (art. 63 ust. 1 pkt 4 ustawy). 
 
Powyższe wymagania są analogiczne do warunków stawianych 
każdemu podmiotowi prowadzącemu skład podatkowy, co 
wynika bezpośrednio z art. 48 ust. 1 ustawy. Przy czym 
naruszenie/ zaprzestanie spełniania powyższych wymagań przez 
podmiot prowadzący skład podatkowy skutkuje cofnięciem 
zezwolenia na prowadzenie składu (art. 54 ust. 11 pkt 3 ustawy).  
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Tym samym ewentualne nieregulowanie na czas zobowiązań 
publiczno-prawnych może skutkować u podatników 
poważniejszymi, niż odmowa udzielenie zwolnienia z obowiązku 
składania zabezpieczenia, konsekwencjami w postaci cofnięcia 
zezwolenia na prowadzenie składu. Jednocześnie oznacza to, iż  
w przypadku podmiotów prowadzących skład podatkowy  
(a w praktyce to właśnie do tych podmiotów adresowana jest 
możliwość zwolnienia z obowiązku składania zabezpieczenia) 
spełnienie wymagań wymaganych dla uzyskania zwolnienia  
z obowiązku składania zabezpieczenia podlega bieżącej kontroli 
przez kompetentne organy. Tym samym wydłużenie okresu, na 
który udzielane jest zwolnienie z obowiązku złożenia 
zabezpieczenia akcyzowego nie będzie miało realnego wpływu 
na możliwość kontroli podmiotów, które takie zezwolenie 
uzyskały, ani na powstanie i wykrycie ewentualnych nadużyć  
w tym zakresie.  
 
Tym samym z punktu pożądanych przez autorów projektu celów 
regulacji tj. uproszczenia procedur i zmniejszenia obciążeń 
administracyjnych po stronie podatników podatku akcyzowego 
należałoby wziąć pod uwagę niniejszy postulat dotyczący 
wydłużenia terminu obowiązywania zwolnienia z obowiązku 
składania zabezpieczenia akcyzowego do 3 lat. 
 

23.  art. 64 ust. 5a  Konfederacja 
Lewiatan 

Konfederacja Lewiatan w pełni popiera wyrażaną w 
projektowanym art. 64 ust. 5a ustawy akcyzowej zasadę 
nieponoszenia przez podatników konsekwencji 
nieterminowanego rozpatrywania składanych przez nich 
wniosków do organów podatkowych.   
 
Niemniej jednak nieuzasadnione wydaje się ograniczenie 
przewidzianego w art. 64 ust. 5a mechanizmu wyłącznie do 
okresu 90 dni od opływu okresu obowiązywania wcześniejszego 
zwolnienia z obowiązku składania zabezpieczenia akcyzowego.   
 

Uwaga nieuwzględniona 
 
6 miesięcy jest okresem 
wystarczającym do 
rozstrzygnięcie sprawy przez 
naczelnika urzędu celnego. 
Mogą natomiast wystąpić 
problemy z doręczeniem 
decyzji podatnikowi z jego 
winy. W związku z powyższym 
określenie maksymalnego 
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Wówczas bowiem przy relatywnie krótkim opóźnieniu organów z 
rozpatrzeniem wniosku podatnika może on skorzystać z 
przewidzianego mechanizmu przedłużenia stosowania 
zwolnienia.  W sytuacji natomiast gdy opóźnienie, nawet 
zawinione przez organy, będzie się powiększało – możliwość ta 
z mocy przepisu odpadnie. 
W ocenie Konfederacji Lewiatan, w powyższych powodów 
wskazane jest wykreślenie z treści projektowanego zapisu 
ostatnich słów „nie dłużej jednak niż przez 90 dni od dnia, w 
którym upływa termin, na jaki zwolnienie zostało udzielone.” 
 

terminu stosowania zwolnienia 
z obowiązku złożenia 
zabezpieczenia akcyzowego 
jest uzasadnione.   

24.  art. 82 ust. 3 pkt 2 oraz art. 2 pkt 
16 i art. 77 ust. 1  

Konfederacja 
Lewiatan 

Projekt nowelizacji zmienia również definicję UDT zawartą w 
art. 2 ust. 1 pkt 16 ustawy akcyzowej.  Zmiana na znalazła 
odzwierciedlenie w zmienianym art. 77 ust 1 ustawy, wedle 
którego dostawa wewnątrzwspólnotowa lub nabycie 
wewnątrzwspólnotowe, na potrzeby wykonywanej działalności 
gospodarczej na terytorium kraju, wyrobów akcyzowych 
wymienionych w załączniku nr 2 do ustawy znajdujących się 
poza procedura zawieszenia akcyzy, odbywa się na podstawie 
uproszczonego dokumentu towarzyszącego.  
 
Tym samym a contrario dostawa wewnątrzwspólnotowa 
wyrobów akcyzowych innych niż określone w załączniku nr 2 do 
ustawy, objętych stawką akcyzy inną niż stawka zerowa powinna 
być, w świetle obecnego brzmienia nowelizacji dokonywana na 
innych dokumentach niż uproszczone dokumenty towarzyszące.  
 
To z kolei może się przekładać na trudności w uzyskaniu zwrotu 
od WDT olejów smarowych dokonywanych w oparciu o 
dokumenty inne niż UDT, bowiem w dalszym ciągu jednym z 
warunków dla takiego zwrotu (art. 82 ust 3 pkt 2 ustawy – będzie 
uzyskanie potwierdzenia otrzymania wyrobów na uproszczonym 
dokumencie towarzyszącym lub na kopii dokumentu 
handlowego, o którym mowa w art. 77 ust. 2 ustawy). 
 

Uwaga uwzględniona 
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Dlatego też koniecznym jest zmodyfikowanie omawianych 
regulacji poprzez modyfikację warunków formalnych dla 
otrzymania zwrotu akcyzy w przypadku dostaw olejów 
smarowych.  W treści art. 82 ust 3 pkt 2 ustawy należy 
uwzględnić fakt, iż oleje smarowe (bądź szerzej – wyroby 
akcyzowe inne niż wymienione w załączniku nr 2 do ustawy 
akcyzowej) nie podlegają kontroli podczas ich przemieszczania w 
ramach UE i dlatego stosowanie do nich dokumentów takich jak 
e-AD czy UDT jest bezprzedmiotowe.  
 
Proponujemy ich przemieszczanie (nawet w zapłaconej akcyzie) 
na podstawie dokumentu handlowego (tak jak ma to miejsce 
obecnie dla przemieszczeń w procedurze zawieszenia poboru 
akcyzy) oraz wprowadzenie regulacji, zgodnie z którą zwrot 
akcyzy następował będzie w przypadku tego rodzaju wyrobów na 
podstawie tego dokumentu (handlowego).  
 
Pragniemy podkreślić, iż znane nam są praktyczne przypadki, 
kiedy podczas próby przemieszczania na UDT olejów smarowych 
– kontrahent nie chciał podpisać takiego dokumentu wskazując na 
brak takiego obowiązku w przepisach unijnych.   
 
 

25.  art. 89 ust. 2 pkt 7  Konfederacja 
Lewiatan  

Zgodnie z projektowanym art. 89 ust. 2 pkt 7 nowelizacji, w 
przypadku sprzedaży detalicznej w opakowaniach jednostkowych 
o pojemności do 5 litrów albo 5 kg wagi możliwe ma być 
zastosowanie stawki zero dla wyrobów energetycznych 
wymienionych w załączniku nr 2 do ustawy innych niż 
wymienione w ust 1 pkt. 1-13 przeznaczonych do celów innych 
niż opałowe, jako dodatki lub domieszki do paliw opałowych, do 
napędu silników spalinowych albo jako dodatki lub domieszki do 
paliw silnikowych bez spełniania dodatkowych warunków.  
 
Rygoryzm obrotu takimi wyrobami zawarty cytowanym zapisie 
wskazuje na to, iż norma prawna wyłączająca ten mechanizm 

Uwaga nieuwzględniona. 
 
 
Projektowany przepis stanowi o 
wyrobach „przeznaczonych” do 
sprzedaży detalicznej. W 
związku z tym objęte nim są 
wszystkie wyroby w 
opakowaniach jednostkowych o 
pojemności do 5 litrów lub 
wadze do 5kg, które 
przeznaczone są do sprzedaży 
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powinna być maksymalnie precyzyjna.  
 
Tymczasem w przepisach bak jest definicji sprzedaży detalicznej, 
co skutkować może wątpliwościami interpretacyjnymi w tym 
zakresie. Przykładowo, zgodnie z popularną Wikipedią: 
„sprzedaż detaliczna” to czynności związane ze sprzedażą towaru 
lub usługi wykonywane dla konsumenta finalnego.  
 
W naszej ocenie wskazane byłoby usunięcie z treści przepisu 
słowa „detalicznej”, tak aby skorzystanie z omawianego 
mechanizmu możliwe było przy każdej sprzedaży, o ile spełniony 
zostanie łatwo weryfikowalny warunek dotyczący pojemności 
opakowań (tak aby warunek ten był zbliżony do warunku 
stosowania zwolnienia dla sprzedaży wyrobów węglowych 
w opakowaniach do 200 kg – zgodnie z § 4 rozporządzenia MF 
w/s warunków stosowania niektórych zwolnień od podatku 
akcyzowego). 
 

detalicznej, w tym znajdujące 
się w sprzedaży detalicznej. 
 

26.  art. 89 ust. 2d Konfederacja 
Lewiatan 

W dodawanym art. 89 ust. 2d proponuje się, aby stawka 
akcyzowa dla ubytków wyrobów akcyzowych wymienionych w 
załączniku nr 2 do ustawy, a opodatkowanych zerową stawką 
akcyzy – wyniosła odpowiednio 1 822 zł  /  1 000 litrów lub 2 
047 zł  /  1 000 kg.   

Rozumiejąc argumenty jakie legły u podstaw takiej propozycji ze 
strony Ministerstwa Finansów, pragniemy opowiedzieć się za 
uzależnieniem zasadności stosowania stawki „napędowej” akcyzy 
w odniesieniu do wyrobów, które nawet teoretycznie nie nadają 
się do wykorzystania do napędu silników spalinowych (np. 
benzen, ksyleny itp.) – od mechanizmu podobnego do 
opodatkowania strat wyrobów węglowych. 

Zgodnie z art. 31a ust. 2 ustawy akcyzowej, zwalnia się od 
akcyzy powstałe u finalnego nabywcy węglowego straty 
wyrobów węglowych […] jeżeli w wyniku kontroli podatkowej, 

Uwaga nieuwzględniona.  
 
 
Propozycja wykracza poza 
Założenia przyjęte przez Radę 
Ministrów 
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postępowania kontrolnego albo postępowania podatkowego nie 
ustalono, że nastąpiło użycie tych wyrobów do celów innych niż 
wskazane w ust. 1. 

Proponujemy tym samym zastosowanie analogicznego 
mechanizmu, poprzez dodanie do projektowanego zapisu 
warunku, iż wskazana w art. 89 ust. 2d stawka znajduje 
zastosowanie „o ile w wyniku kontroli podatkowej, postępowania 
kontrolnego albo postępowania podatkowego ustalono, że 
nastąpiło użycie tych wyrobów do celów innych niż 
uprawniającego do zastosowania zerowej stawki akcyzy”. 

 
27.  art. 138h ust. 2  Konfederacja 

Lewiatan 
Zgodnie z nowelizacją wprowadza się zapis o dodaniu do ustawy 
akcyzowej art. 138 h ust. 2 o brzmieniu: 
 „Przepisy ust. 1 nie mają 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” 
 
Proponowana zmiana dotyczy ograniczenia obowiązków 
ewidencyjnych w przypadku podmiotów, które produkują 
niewielkie ilości energii elektrycznej z tzw. małych generatorów.  
 
W naszej ocenie uproszczenie to jest słuszne, jednakże należy 
zwrócić uwagę, że zmiany w przepisach dotyczących produkcji z 
tzw. małych generatorów energii elektrycznej są 
niewystarczające.  
 
Biorąc powyższe pod uwagę, w ramach uproszczenia oraz 
zniesienia lub ograniczenia niektórych uciążliwych i zbędnych 

Uwaga nieuwzględniona 
 
 
 
Proponowana zmiana 
przepisów ustawy nie może 
zostać uwzględniona ze 
względów legislacyjnych. Nie 
można w treści ustawy 
przywoływać przepisów aktu 
wykonawczego do tej ustawy. 
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obowiązków administracyjnych (strona nr 1 uzasadnienia do 
Projektu) należy doprecyzować brzmienie przepisu z § 5 
Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 lutego 2013 r. w 
sprawie zwolnień od podatku akcyzowego (Dz.U.2015.195 j.t. z 
późn. zm., dalej: „Rozporządzenie”), art. 16 ust. 7a ustawy 
akcyzowej oraz projektowanego art. 138h ust. 2 tak aby 
odzwierciedlić rozumienie przepisu zaprezentowane przez NSA 
w wyroku o sygn. akt I FSK 959/13 (o którym mowa dalej)  i 
wyeliminować wątpliwości w zakresie interpretacji tego 
zwolnienia. 
 
Proponujemy zatem, aby: 
 
doprecyzować brzmienie § 5 Rozporządzenia w następujący 
sposób: 
 
„Zwalnia się od akcyzy zużycie energii elektrycznej 
wyprodukowanej z jednego generatora o mocy nieprzekraczającej 
1 MW lub kilku połączonych generatorów o łącznej mocy 
nieprzekraczającej 1 MW. Zwolnienie ma zastosowanie, gdy 
wyprodukowana energia elektryczna nie jest dostarczana do 
instalacji połączonych i współpracujących ze sobą, służących do 
przesyłania energii elektrycznej, pod warunkiem, że od wyrobów 
energetycznych wykorzystywanych do produkcji tej energii 
elektrycznej została zapłacona akcyza w należytej wysokości”.  
 
zmienić projektowany art. 138h ust. 2 oraz art. 16 ust. 7a ustawy 
akcyzowej, w taki sposób aby wprost referował do § 5 
Rozporządzenia: 
 
„Art. 138h ust. 2 ustawy akcyzowej: „Przepisy ust. 1 nie mają 
zastosowania do podmiotów, którzy produkują energię 
elektryczną i stosują zwolnienie z § 5 Rozporządzenia Ministra 
Finansów z dnia 8 lutego 2013 r. w sprawie zwolnień od podatku 
akcyzowego”. 
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Art. 16 ust. 7 a ustawy akcyzowej: „Przepis ust. 1 nie ma 
zastosowania do podmiotów, którzy produkują energię 
elektryczną i stosują zwolnienie z § 5 Rozporządzenia Ministra 
Finansów z dnia 8 lutego 2013 r. w sprawie zwolnień od podatku 
akcyzowego”. 
 
W naszej opinii powyższe doprecyzowanie zakresu zastosowania 
zwolnienia, wynikające z orzecznictwa NSA, wpłynie 
pozytywnie na zwiększenie pewności prawa oraz na ograniczenie 
zbędnych obciążeń administracyjnych przedsiębiorców.  
 
Rozporządzenie przewiduje w § 5, że zwalnia się od akcyzy 
zużycie energii elektrycznej wyprodukowanej: 
z generatorów o łącznej mocy nieprzekraczającej 1 MW,  
niedostarczanej do instalacji połączonych i współpracujących ze 
sobą, służących do przesyłania energii elektrycznej,  
pod warunkiem że od wyrobów energetycznych 
wykorzystywanych do produkcji tej energii elektrycznej została 
zapłacona akcyza w należnej wysokości. 
 
Dla możliwości skorzystania ze zwolnienia konieczne jest 
spełnienie wszystkich wymienionych wyżej warunków łącznie. 
Ze zwolnieniem koresponduje wyłącznie obowiązku złożenia 
zgłoszenia rejestracyjnego właściwemu naczelnikowi urzędu 
celnego przez podmioty produkujące 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 (art. 
16 ust. 7a ustawy).  
 
W praktyce stosowanie zwolnienia dla produkcji energii 
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elektrycznej z małych generatorów pojawiają się wątpliwości. W 
szczególności wątpliwości te dotyczą kwestii, czy zakresem 
zwolnienia objęte są sytuacje, kiedy dany podmiot posiada wiele 
generatorów (których sumaryczna moc przekracza 1 MW) ale 
generatory te nie są ze sobą połączone i nie produkują w jednym 
momencie energii powyżej 1 MW. Na tym gruncie w praktyce 
pojawiają się rozbieżności w stosowaniu zwolnienia. Organy 
często kwestionują możliwość zwolnienia z tego przepisu w 
takiej sytuacji. 
 
Powyższe stanowisko nie uwzględnia sensu powyższego 
zwolnienia. Ratio legis wprowadzenia takiego rozwiązania było 
zwolnienie energii elektrycznej produkowanej z generatorów o 
relatywnie niskiej mocy, które to generatory nie pozostają ze sobą 
w połączeniu w taki sposób, aby efektywnie mogły produkować 
energię z mocą powyżej 1 MW. Innymi słowy, sensem tego 
zwolnienia nie było opodatkowanie posiadania przez dany 
podmiot wielu generatorów o sumarycznej mocy przekraczającej 
1 MW w sytuacji, kiedy generatory te nie są ze sobą połączone. 
Co więcej generatory takie mogą znajdować się w geograficznie 
odległych lokalizacjach, co wyklucza techniczne znaczenie ich 
łącznej mocy. W takiej sytuacji niezasadne jest obejmowanie 
podatkiem niewielkich ilości energii elektrycznej 
wyprodukowanej w takich generatorach, nawet jeżeli ich 
zsumowana moc przekracza 1 MW.  
 
Stanowisko organów prowadzi w wielu przypadkach do 
obciążenia podmiotów zasadniczo nieprowadzących działalności 
dotyczącej produkcji energii elektrycznej dodatkowymi 
wymogami takimi jak rozliczanie niewielkich kwot akcyzy 
związanej z produkowaniem energii elektrycznej z generatorów, 
składanie deklaracji akcyzowych oraz kontrolowanie ilości 
wyprodukowanej energii dla potrzeb rozliczenia akcyzy. 
Trudności te dotyczą podmiotów takich jak np. firmy budowlane, 
które posiadają wiele agregatów o niewielkiej mocy jednostkowej 
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znajdujących się w różnych lokalizacjach, których łączna moc 
przekracza 1 MW a ilość rzeczywiście wyprodukowanej energii 
w danej lokalizacji jest znikoma. Ze względu na przekroczenie 
wolumenu „posiadanych” agregatów podmiot taki zobowiązany 
jest do rozliczania podatku akcyzowego przy czym samo 
określenie ile energii zostało wyprodukowane jest utrudnione ze 
względów logistycznych i  wymaga dużego nakładu czasu i 
środków. Jednocześnie dochody Budżetu Państwa z tego tytułu są 
nieistotne ze względu na ich niewielką wysokość (czasem kilka 
złotych). 
 
Powyższe stanowisko znalazło potwierdzenie w orzeczeniu 
Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 10 czerwca 2014 r., 
sygn. I FSK 959/13. NSA stwierdził, że: „wykładnia Sądu 
pierwszej instancji prowadzi do pozbawienia znaczenia dwóch 
wyrażeń użytych w § 9 rozporządzenia, tj. słów "zużycie" oraz 
"wyprodukowanej". Zdaniem Sądu odwoławczego zamieszczenie 
obu tych wyrazów w bezpośrednim sąsiedztwie, tj. w ramach 
jednego przepisu ("zużycie energii elektrycznej wyprodukowanej 
z generatorów") wskazuje, że prawodawca położył wyraźny 
nacisk na spożytkowanie energii elektrycznej, tj. na faktyczne 
wytworzenie i wykorzystanie energii. Przyjęcie w tym 
kontekście, że w ww. przepisie chodzi o maksymalną moc 
generatorów posiadanych przez podatnika, powodowałoby 
uzależnienie zwolnienia od mocy generatorów, nie zaś od 
produkcji i stosownego do jej wielkości zużycia energii”. 
 

28.  art. 6 projektu nowelizacji Konfederacja 
Lewiatan 

Zgodnie z art. 6 projektu nowelizacji (przepisem przejściowym), 
zerowa stawka akcyzy ze względu na przeznaczenie według 
dotychczasowych zasad ma zastosowanie do wyrobów, w 
stosunku do których pod dotychczasowymi regulacjami powstał 
obowiązek podatkowy – niemniej jednak ma to miejsce tylko do 
dnia 30 września 2015 r. 
 
Takie brzmienie przepisu może budzić poważne wątpliwości, 

Uwaga nieuwzględniona. 
 
 
Propozycja wykracza poza 
Założenia przyjęte przez Radę 
Ministrów. Ponadto, 
zaproponowane usunięcie 
cezury czasowej dla stosowania 
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bowiem nie jest jasne co dokładnie projektodawca miał na myśli.   
 
Jak rozumiemy, intencją zapisu było, aby o ile dany wyrób nie 
został efektywnie wykorzystany do dnia 30 września 2015 r., aby 
znalazły również do takiego wyrobu zastosowanie nowe 
regulacje.  Niemniej proponowane brzmienie może, w skrajnym 
wypadku być odczytane również w ten sposób, iż nawet wyroby 
zużyte między 30 czerwca a 30 września 2015 r. (jeżeli takie 
zużycie lub dostawa miały miejsce bez zachowania wymogów 
wynikających z nowych przepisów), że po dniu 30 września 
nastąpi „aktywacja” niespełnienia warunku dla zastosowania 
zerowej stawki akcyzy. 
W ocenie Konfederacji Lewiatan należy usunąć z treści art. 6 
projektu nowelizacji zapis ustanawiający cezurę czasową dla 
stosowania dotychczasowych regulacji w odniesieniu do 
wyrobów, dla których wystąpił obowiązek podatkowy pod 
regulacjami dotychczasowymi. W odniesieniu do takich 
wyrobów, bezterminowo i bezwarunkowo powinny znaleźć 
zastosowanie przepisy dotychczasowe. 
 

dotychczasowych regulacji w 
stosunku do wyrobów 
opodatkowanych zerową 
stawka akcyzy ze względu na 
przeznaczenie – 
spowodowałoby, że nie mógłby 
zostać osiągnięty cel 
projektowanych regulacji, 
jakim jest uszczelnienie obrotu 
przedmiotowymi wyrobami. 

29.  W zakresie regulacji dot. 
pośredniczących podmiotów 
tytoniowych 

NSZZ Solidarność 
Komisja Krajowa 

Wnioskuję o rozważenie propozycji, aby ze zwolnienia z 
opodatkowania akcyzą mogli korzystać wyłącznie ci rolnicy 
indywidualni, którzy dokonają sprzedaży do grup 
producentów tytoniu na podstawie pisemnej umowy. W ustawie 
powinien również zostać określony termin, do jakiego powinny 
zostać zawarte umowy na kontraktację pomiędzy grupami 
producentów tytoniu, a swoimi członkami oraz umowy pomiędzy 
grupami producentów tytoniu a ich odbiorcami Zmiana taka nie 
będzie znaczącym utrudnieniem zarówno dla rolników jak i grup 
producentów tytoniu, ponieważ do tej pory wymogi takie były 
stosowane w związku z dopłatami bezpośrednimi Równolegle 
regulacja taka zabezpieczy porządek łańcucha dostaw 
tytoniu i pomoże w eliminacji pojawiających się 
nieprawidłowości 

Uwaga nieuwzględniona 
 
 
Propozycja wykracza poza 
Założenia przyjęte przez Radę 
Ministrów. Dodatkowo 
uwzględnienie propozycji 
spowodowałoby wprowadzanie 
regulacji dotyczącej 
producentów tytoniu (rolników) 
i stricte rynku tytoniu, co nie 
należy do właściwości resortu 
finansów. 



Załącznik nr 3 do Raportu z konsultacji 

 

Wykaz podmiotów, które zgłosiły zainteresowanie pracami nad projektem ustawy  
o zmianie ustawy o podatku akcyzowym oraz niektórych innych ustaw, w trybie przepisów 
o działalności lobbingowej w procesie stanowienia prawa – w kolejności wpływu 
zgłoszeń. 
 
L.p. Nazwa podmiotu Data wpływu zgłoszenia 
1. Imperial Tobacco Polska S.A. 30.03.2015. 

2. 
British American Tobacco Polska Trading Sp. 
z o.o. 

31.03.2015 

3. Imperial Tobacco Polska Manufacturing SA 01.04.2015 

4. 
Związek Pracodawców Polski Przemysł 
Spirytusowy 

01.04.2015. 

 
5. 

FPHU EURO-TRANS Piotr Bosak 02.04.2015 

 
6. 

 
Besttobacco Sp. z o.o. 

02.04.2015 

7. 
Związek Pracodawców Przemysłu 
Piwowarskiego w Polsce - Browary Polskie 

02.04.2015 

8. AGRO Krzysztof Knap 03.04.2015 
9. JBT Sp. z o.o.  03.04.2015 

10. 
LUXTAB Sp. z o.o. spółka komandytowo 
akcyjna 

03.04.2015 

11. 
Łukowa Tobacco Company s.c. 
 

03.04.2015 

12. 
Polskie Stowarzyszenie Przemysłu 
Tytoniowego w Lublinie 

03.04.2015 

13. 
Stowarzyszenie Polska Wódka - Polish Vodka 
Association 

07.04.2015 

14. JSW KOKS S.A. 07.04.2015 
15. SŁOMEX TOBACCO s.c. 07.04.2015 

16. 
Związek Plantatorów Tytoniu w 
Krasnymstawie 

07.04.2015 

17. 
Związek Pracodawców Polski Przemysł 
Spirytusowy (uzupełnienie) 

07.04.2015 

18. Burley Tobacco Trading Poland Sp. z o.o. 07.04.2015 

19. 
BECKER FARBY PRZEMYSŁOWE Sp. z 
o.o. 

09.04.2015. 

20. Tobacco of Mazovia Sp. z o.o. 14.04.2015. 
21. Polska Izba Przemysłu Chemicznego 15.04.2015 

22. 
Okręgowy Związek Plantatorów Tytoniu w 
Biłgoraju 

17.04.2015. 

23. Polska Izba Spedycji i Logistyki 20.04.2015. 

24. 
Polska Organizacja Przemysłu i Handlu 
Naftowego 

23.04.2015   

25. JSW KOKS S.A. 07.05.2015  
26. Scandinavian Tobacco Group 11.05.2015. 
 



 

Wykaz podmiotów, które zgłosiły zainteresowanie pracami nad projektem ustawy  
o zmianie ustawy o podatku akcyzowym oraz niektórych innych ustaw, w trybie przepisów 
o działalności lobbingowej w procesie stanowienia prawa – w kolejności wpływu 
zgłoszeń. 
 
L.p. Nazwa podmiotu Data wpływu zgłoszenia 
1. Imperial Tobacco Polska S.A. 30.03.2015. 

2. British American Tobacco Polska Trading Sp. 
z o.o. 31.03.2015 

3. Imperial Tobacco Polska Manufacturing SA 01.04.2015 

4. Związek Pracodawców Polski Przemysł 
Spirytusowy 01.04.2015. 

 
5. FPHU EURO-TRANS Piotr Bosak 02.04.2015 

 
6. 

 
Besttobacco Sp. z o.o. 02.04.2015 

7. Związek Pracodawców Przemysłu 
Piwowarskiego w Polsce - Browary Polskie 02.04.2015 

8. AGRO Krzysztof Knap 03.04.2015 
9. JBT Sp. z o.o.  03.04.2015 

10. LUXTAB Sp. z o.o. spółka komandytowo 
akcyjna 03.04.2015 

11. Łukowa Tobacco Company s.c. 
 03.04.2015 

12. Polskie Stowarzyszenie Przemysłu 
Tytoniowego w Lublinie 03.04.2015 

13. Stowarzyszenie Polska Wódka - Polish Vodka 
Association 07.04.2015 

14. JSW KOKS S.A. 07.04.2015 
15. SŁOMEX TOBACCO s.c. 07.04.2015 

16. Związek Plantatorów Tytoniu w 
Krasnymstawie 07.04.2015 

17. Związek Pracodawców Polski Przemysł 
Spirytusowy (uzupełnienie) 07.04.2015 

18. Burley Tobacco Trading Poland Sp. z o.o. 07.04.2015 

19. BECKER FARBY PRZEMYSŁOWE Sp. z 
o.o. 09.04.2015. 

20. Tobacco of Mazovia Sp. z o.o. 14.04.2015. 
21. Polska Izba Przemysłu Chemicznego 15.04.2015 

22. Okręgowy Związek Plantatorów Tytoniu w 
Biłgoraju 17.04.2015. 

23. Polska Izba Spedycji i Logistyki 20.04.2015. 

24. Polska Organizacja Przemysłu i Handlu 
Naftowego 23.04.2015   

25. JSW KOKS S.A. 07.05.2015  
26. Scandinavian Tobacco Group 11.05.2015. 
27. OBR S.A. 13.05.2015. 
28. Europejska Fundacja Pomocy Prawnej 15.05.2015. 
 



Warszawa, dnia)/ maja 2015 r. 

Minister 
Spraw Zagranicznych 

DPUE.920.382.2015.akr/8 

dot.: RM-10-104-14 z 18.05.2015 r. 

Pan 
Maciej Berek 
Sekretarz Rady Ministrów 

Opinia 
o zgodności z prawem Unii Europejskiej projektu ustawy o zmianie ustawy o podatku 

akcyzowym oraz niektórych innych ustaw, wyrażona przez ministra właściwego 
do spraw członkostwa Rzeczypospolitej Polskiej w Unii Europejskiej 

Szanowny Panie Ministrze, 

w związku z przedłożonym projektem ustawy pozwalam sobie wyrazić poniższą opinię. 

Projekt ustawy jest zgodny z prawem Unii Europejskiej. 

Do wiadomości: 
Pan Mateusz Szczurek 

KanMkliis.tJ:!feBfil.~~W1\1inistró''~ 
Departarncnr Rady l\"inistrów 
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Projekt 

 

R O Z P O R Z Ą D Z E N I E   

M I N I S T R A  F I N A N S Ó W
1)

 

z dnia  

w sprawie wykazu dokumentów potwierdzających dokonanie zapłaty zobowiązania 

podatkowego i opłaty paliwowej 

Na podstawie art. 14 ust. 13 ustawy z dnia 6 grudnia 2008 r. o podatku akcyzowym 

(Dz. U. z 2014 r. poz. 752, z późn. zm.
2)

) zarządza się, co następuje: 

§ 1. Dokumentem potwierdzającym dokonanie zapłaty zobowiązania podatkowego i 

opłaty paliwowej, dla celów odnotowania zwolnienia zabezpieczenia generalnego z 

obciążenia, jest zaświadczenie banku prowadzącego rachunek bankowy podmiotu 

dokonującego zapłaty zobowiązania podatkowego lub opłaty paliwowej, opatrzone pieczęcią 

i podpisem pracownika banku, z podaniem jego imienia, nazwiska i stanowiska służbowego, 

oraz datą jego sporządzenia stwierdzające, że w oznaczonym dniu rachunek bankowy 

podmiotu dokonującego zapłaty określonego zobowiązania podatkowego lub opłaty 

paliwowej został nieodwołalnie obciążony określoną kwotą tego zobowiązania podatkowego 

lub opłaty paliwowej, w celu uznania tą kwotą właściwego rachunku bankowego dyrektora 

właściwej izby celnej. 

§ 2. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 31 lipca 2015 r. 

 

MINISTER FINANSÓW 

 

 

 

 

 

                                                           
1) 

Minister Finansów kieruje działem administracji rządowej – finanse publiczne, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 2 

rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 22 września 2014 r. w sprawie szczegółowego zakresu 

działania Ministra Finansów (Dz. U. poz. 1256). 
2) 

Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2014 r. poz. 1559, 1662 i 1877 

oraz z 2015 r. poz. 18, 211 i ... . 
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UZASADNIENIE 

Projekt rozporządzenia został sporządzony w związku z projektem ustawy o zmianie 

ustawy o podatku akcyzowym, która w art. 14 ust. 5c przewiduje m.in., że na wniosek 

podatnika zwolnienie zabezpieczenia generalnego z obciążenia, na skutek zapłaty 

zobowiązania podatkowego lub zapłaty opłaty paliwowej, będzie mógł odnotować każdy 

naczelnik urzędu celnego pod warunkiem, że podatnik przedstawi mu dokumenty 

potwierdzające dokonanie tej zapłaty. 

Jednocześnie projekt ustawy w art. 14 ust. 13 zobowiązuje ministra właściwego do 

spraw finansów publicznych do określenia, w drodze rozporządzenia, wykazu dokumentów 

potwierdzających dokonanie zapłaty zobowiązania podatkowego i opłaty paliwowej. 

Niniejszy projekt stanowi wykonanie powyższego obowiązku.  

Dokumentem potwierdzającym w sposób wiarygodny dokonanie zapłaty zobowiązania 

podatkowego lub opłaty paliwowej przez podmiot, którego zabezpieczenie generalne zostało 

obciążone tym zobowiązaniem podatkowym lub tą opłatą paliwową, dla celów odnotowania 

zwolnienia zabezpieczenia generalnego z tego obciążenia, będą dokumenty bankowe 

wystawione przez bank, który prowadzi rachunek bakowy podmiotu, z którego dokonano 

zapłaty (przelewu) kwoty zobowiązania podatkowego lub opłaty paliwowej, autoryzowane 

przez upoważnionego pracownika tego banku podpisem, z podaniem jego stanowiska 

służbowego oraz pieczęcią banku.  

Projekt rozporządzenia jest zgodny z prawem Unii Europejskiej. 

Projekt rozporządzenia nie zawiera norm technicznych w rozumieniu przepisów 

rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 23 grudnia 2002 r. w sprawie sposobu 

funkcjonowania krajowego systemu notyfikacji norm i aktów prawnych (Dz. U. Nr 239, 

poz. 2039, z późn. zm.) w związku z czym nie podlega notyfikacji. 

Zgodnie z art. 5 ustawy z dnia 7 lipca 2005 r. o działalności lobbingowej w procesie 

stanowienia prawa (Dz. U. Nr 169, poz. 1414, z późn. zm.) oraz uchwały nr 190 Rady 

Ministrów z dnia 29 października 2013 r. – Regulamin pracy Rady Ministrów (M.P. poz. 979) 

tekst projektu, z chwilą przekazania go do uzgodnień z członkami Rady Ministrów, zostanie 

udostępniony w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie podmiotowej Rządowego 

Centrum Legislacji. 
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Nazwa projektu: 
rozporządzenie Ministra Finansów w sprawie wykazu dokumentów 

potwierdzających dokonanie zapłaty zobowiązania podatkowego i 

opłaty paliwowej. 

Ministerstwo wiodące i ministerstwa współpracujące 

Ministerstwo Finansów 
Osoba odpowiedzialna za projekt w randze Ministra, Sekretarza Stanu 

lub Podsekretarza Stanu  

Podsekretarz Stanu Jarosław Neneman 

Kontakt do opiekuna merytorycznego projektu 

Jerzy Maj, Dep. PA, Ministerstwo Finansów tel. 22 694 45 65 

Data sporządzenia: 
11.05.2015  r. 

 

Źródło:  

ustawa z dnia 6 grudnia 2008 r. o podatku 

akcyzowym (Dz. U. z 2014 r. poz. 752, 

z późn. zm.). 

Nr w wykazie prac:  

      

 

OCENA SKUTKÓW REGULACJI 
1. Jaki problem jest rozwiązywany? 

W dniu … został opracowany projekt ustawy o zmianie ustawy o podatku akcyzowym, która przewiduje, że na wniosek 

podatnika zwolnienie zabezpieczenia generalnego z obciążenia, na skutek zapłaty zobowiązania podatkowego lub zapłaty 

opłaty paliwowej, będzie mógł odnotować każdy naczelnik urzędu celnego pod warunkiem, że podatnik przedstawi mu 

dokumenty potwierdzające dokonanie tej zapłaty. Jednocześnie projekt ustawy zobowiązuje ministra właściwego do 

spraw finansów publicznych do określenia, w drodze rozporządzenia, wykazu dokumentów potwierdzających dokonanie 

zapłaty zobowiązania podatkowego i opłaty paliwowej.  

2. Rekomendowane rozwiązanie, w tym planowane narzędzia interwencji, i oczekiwany efekt 

Niniejsze rozporządzenie stanowi wykonanie przez Ministra Finansów obowiązku określenia dokumentów 

potwierdzających dokonanie zapłaty zobowiązania podatkowego lub opłaty paliwowej przez podmiot, dla celów 

odnotowania zwolnienia zabezpieczenia generalnego obciążenia.  

3. Jak problem został rozwiązany w innych krajach, w szczególności krajach członkowskich OECD/UE?  

Brak tożsamych rozwiązań w krajach UE.  

4. Podmioty, na które oddziałuje projekt 

Grupa Wielkość Źródło danych  Oddziaływanie 

 

Podatnicy podatku 

akcyzowego prowadzący 

działalność gospodarczą 

 

Ok. 2350 – wielkość 

zmienna, w związku 

z czym została 

określona 

w przybliżeniu  

Informacje z izb celnych o 

ilości podatników akcyzowych 

Odnotowywanie zwolnienia 

zabezpieczenia generalnego z 

obciążenia 

Urzędy celne 46 

Rozporządzenie Ministra 

Finansów w sprawie 

utworzenia izb celnych i 

urzędów celnych oraz 

określenia ich siedzib 

z dnia 23 października 2009 r. 

(Dz. U. Nr 180, poz. 1404) 

5. Informacje na temat zakresu, czasu trwania i podsumowanie wyników konsultacji 

Zgodnie z art. 5 ustawy z dnia 7 lipca 2005 r. o działalności lobbingowej w procesie stanowienia prawa (Dz. U. Nr 169, 

poz. 1414, z późn. zm.) oraz uchwały nr 190 Rady Ministrów z dnia 29 października 2013 r. – Regulamin pracy Rady 

Ministrów (M.P. poz. 979) tekst projektu zostanie udostępniony w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie podmiotowej 

Rządowego Centrum Legislacji (www.rcl.gov.pl) z chwilą przekazania go do uzgodnień z członkami Rady Ministrów. Z 

chwilą udostępnienia w Biuletynie Informacji Publicznej projektu rozporządzenia, każdy mógł zgłosić zainteresowanie 

pracami nad tym projektem w formie wymaganej ww. ustawą.  

6.  Wpływ na sektor finansów publicznych 

(ceny stałe z … r.) Skutki w okresie 10 lat od wejścia w życie zmian [mln zł] 

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Łącznie (0–10) 

Dochody ogółem             

budżet państwa             
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JST             

pozostałe jednostki (oddzielnie)             

Wydatki ogółem             

budżet państwa             

JST             

pozostałe jednostki (oddzielnie)             

Saldo ogółem             

budżet państwa             

JST             

pozostałe jednostki (oddzielnie)             

Źródła finansowania   

Dodatkowe informacje, 

w tym wskazanie 

źródeł danych i 

przyjętych do obliczeń 

założeń 

Projekt rozporządzenia nie ma wpływu na sektor finansów publicznych, ze względu na charakter 

wprowadzanych zmian, które wyłącznie dostosowują jego przepisy do regulacji ustawowych.  

7. Wpływ na konkurencyjność gospodarki i przedsiębiorczość, w tym na funkcjonowanie przedsiębiorców oraz 

na rodzinę, obywateli i gospodarstwa domowe  

Skutki 

Czas w latach od wejścia w życie zmian 0 1 2 3 5 10 Łącznie  

(0–10) 

W ujęciu 

pieniężnym 

(w mln zł,  

ceny stałe  

z … r.) 

duże przedsiębiorstwa       Nie dotyczy 

sektor mikro-, małych i 

średnich 

przedsiębiorstw 

      Nie dotyczy 

rodzina, obywatele oraz 

gospodarstwa domowe 

      Nie dotyczy 

W ujęciu 

niepieniężnym 

duże przedsiębiorstwa 

Projekt nie ma wpływu na konkurencyjność gospodarki i przedsiębiorczość, w 

tym funkcjonowanie przedsiębiorców.  
sektor mikro-, małych i 

średnich 

przedsiębiorstw 

rodzina, obywatele oraz 

gospodarstwa domowe  

Nie dotyczy 

Niemierzalne  Nie dotyczy 

Dodatkowe informacje, 

w tym wskazanie 

źródeł danych i 

przyjętych do obliczeń 

założeń  

W ujęciu pieniężnym projekt rozporządzenia nie ma wpływu na konkurencyjność gospodarki i 

przedsiębiorczość, w tym na funkcjonowanie przedsiębiorców oraz na rodzinę, obywateli i 

gospodarstwa domowe, ze względu na charakter wprowadzanych zmian, które wyłącznie 

dostosowują jego przepisy do regulacji ustawowych. 

8.  Zmiana obciążeń regulacyjnych (w tym obowiązków informacyjnych) wynikających z projektu 

 nie dotyczy 

Wprowadzane są obciążenia poza bezwzględnie 

wymaganymi przez UE (szczegóły w odwróconej tabeli 

zgodności). 

 tak 

 nie 

 nie dotyczy 

 zmniejszenie liczby dokumentów  

 zmniejszenie liczby procedur 

 skrócenie czasu na załatwienie sprawy 

 inne:       

 zwiększenie liczby dokumentów 

 zwiększenie liczby procedur 

 wydłużenie czasu na załatwienie sprawy 

 inne:       
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Wprowadzane obciążenia są przystosowane do ich 

elektronizacji.  

 tak 

 nie 

 nie dotyczy 

Komentarz 

9. Wpływ na rynek pracy  

Rozporządzenie nie będzie miało wpływu na rynek pracy. 

10. Wpływ na pozostałe obszary 

 

 środowisko naturalne 

 sytuacja i rozwój regionalny 

 inne:       

 

 demografia 

 mienie państwowe 

 

 informatyzacja 

 zdrowie 

Omówienie wpływu Rozporządzenie nie będzie miało wpływu na pozostałe obszary. 

11. Planowane wykonanie przepisów aktu prawnego 

Wykonanie przepisów projektowanego rozporządzenia jest planowane po jego wejściu w życie z dniem 1 stycznia 2015 r. 

12. W jaki sposób i kiedy nastąpi ewaluacja efektów projektu oraz jakie mierniki zostaną zastosowane? 

 

13. Załączniki (istotne dokumenty źródłowe, badania, analizy itp.)  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

18/05-kt 



Projekt 

 

ROZPORZĄDZENIE 

MINISTRA FINANSÓW
1) 

z dnia  

zmieniające rozporządzenie w sprawie wzorów dokumentów związanych z rejestracją  

w zakresie podatku akcyzowego 

 

Na podstawie art. 20 ustawy z dnia 6 grudnia 2008 r. o podatku akcyzowym (Dz. U. z 2014 r. 

poz. 752, z późn. zm.
2)

)  zarządza się, co następuje:   

§ 1. W rozporządzeniu Ministra Finansów z dnia 28 grudnia 2012 r. w sprawie wzorów 

dokumentów związanych z rejestracją w zakresie podatku akcyzowego (Dz. U. poz. 1532) 

wprowadza się następujące zmiany: 

1) załączniki nr 1–3 otrzymują brzmienie określone odpowiednio w załącznikach nr 1–3 do 

niniejszego rozporządzenia. 

§ 2. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 31 lipca 2015 r. 

 

 

MINISTER FINANSÓW 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
1)
 Minister Finansów kieruje działem administracji rządowej – finanse publiczne, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 2 

rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 22 września 2014 r. w sprawie szczegółowego zakresu 

działania Ministra Finansów (Dz. U. poz. 1256). 
2)

 Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2014 r., poz. 1559, 1662 i 1877 

oraz z 2015 r. poz. 18, 211 i ... . 
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Załączniki do rozporządzenia Ministra Finansów 

z dnia ... (poz. ...) 

Załącznik nr 1  

POLA JASNE WYPEŁNIA PODMIOT, POLA CIEMNE WYPEŁNIA URZĄD CELNY. WYPEŁNIAĆ NA MASZYNIE, 
KOMPUTEROWO LUB RĘCZNIE, DRUKOWANYMI LITERAMI, CZARNYM LUB NIEBIESKIM KOLOREM. 

1. Identyfikator podatkowy NIP/numer PESEL(niepotrzebne skreślić) 

podatnika1) 

             

             
             
                          

 2. Nr dokumentu 

 
3. Status 

AKC - R 
 

ZGŁOSZENIE REJESTRACYJNE W ZAKRESIE PODATKU AKCYZOWEGO 
Podstawa prawna 

zgłoszenia: 

Miejsce składania: 

 

Art. 16 ust. 1, 4 i 4a-4c oraz art. 17 ust. 1 ustawy z dnia 6 grudnia 2008 r. o podatku akcyzowym (Dz. U. 

z 2014 r. poz. 752, z późn. zm.). 

Urząd celny kierowany przez naczelnika właściwego ze względu na miejsce wykonywania czynności lub 

wystąpienia stanu faktycznego, podlegających opodatkowaniu; jeżeli czynności podlegające 

opodatkowaniu są wykonywane lub stany faktyczne podlegające opodatkowaniu występują na obszarze 

właściwości miejscowej dwóch lub więcej organów podatkowych, wówczas: 

1) osoby prawne oraz jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej składają zgłoszenie w 

urzędzie celnym kierowanym przez naczelnika właściwego ze względu na adres siedziby podmiotu, a 

osoby fizyczne – w urzędzie celnym kierowanym przez naczelnika właściwego ze względu na adres 

zamieszkania osoby fizycznej, 

2) podatnik może wskazać jeden z tych organów w złożonym do niego pisemnym wniosku. 

W pozostałych przypadkach – Urząd Celny I w Warszawie. 

A.1. MIEJSCE ZŁOŻENIA ZGŁOSZENIA 

 4. Naczelnik Urzędu Celnego w 
 

A.2. CEL ZŁOŻENIA ZGŁOSZENIA 
 

 5. Cel złożenia zgłoszenia (zaznaczyć właściwy kwadrat): 
                                                                                                          1. rejestracja                               2. aktualizacja danych 

 

 Poz. 6 i 7 należy wypełnić tylko w przypadku zgłoszenia w celu aktualizacji danych. 
 

 6. Zakres zmiany danych (zaznaczyć właściwy kwadrat): 

                     1. zmiana nie spowodowała zmiany właściwości naczelnika urzędu celnego 

                     2. zmiana spowodowała zmianę właściwości naczelnika urzędu celnego 

 7. Poprzedni naczelnik urzędu celnego (należy wypełnić tylko w przypadku zaznaczenia w poz. 6 kwadratu nr 2) 

 

 

B.  DANE PODMIOTU 

* - dotyczy podmiotu niebędącego osobą fizyczną                ** - dotyczy podmiotu będącego osobą fizyczną 

B. 1.  DANE IDENTYFIKACYJNE 

  8. Rodzaj podmiotu (zaznaczyć właściwy kwadrat): 

                 1.   podmiot niebędący osobą fizyczną                    2.  osoba fizyczna                      

9. Nazwa pełna* /Nazwisko, pierwsze imię, drugie imię** 

 

 

10. Nazwa skrócona* / Imię ojca, imię matki** 

 

 
 

11. Numer identyfikacyjny REGON 

 

 

12. Data rozpoczęcia działalności* /Data 

urodzenia** 

(dzień – miesiąc – rok) 

 

 

 

13. Nazwa*/ Nazwisko, imię **  i adres siedziby*/zamieszkania** podmiotu zagranicznego reprezentowanego 

przez podmiot reprezentujący (dot.  przypadku nabycia wewnątrzwspólnotowego energii elektrycznej) 
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AKC-R(2) 
 

1/3 

B. 2.  ADRES SIEDZIBY* /ADRES ZAMIESZKANIA** 
 

 14. Kraj 
 

15. Województwo 16. Powiat 

17. Gmina 

 

18. Ulica                                                                  19. Nr domu 20. Nr lokalu 

21. Miejscowość 

 

22. Kod pocztowy 23. Poczta 

24. Telefon 

 

 

25. Faks 26. Adres e-mail 

B. 3. DANE DOTYCZĄCE PROWADZONEJ DZIAŁALNOŚCI W ZAKRESIE WYROBÓW AKCYZOWYCH    

I SAMOCHODÓW OSOBOWYCH         

 27. Podmiot wykonuje działalność (zaznaczyć właściwe): 

                                1. niepodlegającą zwolnieniu od akcyzy 

                                2. podlegającą zwolnieniu od akcyzy 

                                3. z zastosowaniem wyrobów objętych zerową stawką akcyzy ze względu na przeznaczenie 

 

28. Podmiot będzie składał deklaracje akcyzowe 

lub deklaracje uproszczone (zaznaczyć właściwy 

kwadrat): 

 

                  1. tak                          2. nie 

29. Miesiąc, za który podmiot złoży pierwszą deklarację  

akcyzową lub deklarację uproszczoną (wypełnić, jeżeli w 

poz. 28 zaznaczono kwadrat nr 1) 

 

            (miesiąc – rok) 

30. Rodzaj wyrobu dominującego przy opodatkowaniu podatkiem akcyzowym: 

       (zaznaczyć właściwy kwadrat, jeśli w poz. 27 zaznaczono kwadrat nr 1) 

 1. alkohol etylowy                        2. wino, napoje fermentowane i wyroby pośrednie                3.  piwo    

               

 

 4. paliwa opałowe – w tym gaz                5. paliwa silnikowe – w tym gaz                          6. samochody osobowe     

   

 

 7. wyroby tytoniowe    8. susz tytoniowy     9. energia elektryczna     10. oleje smarowe       11. wyroby węglowe             

  

 

31. Rodzaj prowadzonej działalności  wg Polskiej Klasyfikacji Działalności (PKD)  

(wymagane jest podanie 5-znakowego kodu podklasy PKD) 

 
 

B. 4. DANE DOTYCZĄCE PROWADZONEJ DZIAŁALNOŚCI W ZAKRESIE WYROBÓW AKCYZOWYCH        

OBJĘTYCH ZWOLNIENIEM OD AKCYZY (wypełnić, jeżeli w poz. 27 zaznaczono kwadrat nr 2) 

32. Adres wykonywanej działalności 

 

33. Rodzaj wyrobu zużywanego 

 

34. Przewidywana średnia miesięczna ilość zużywanego wyrobu 

akcyzowego 

 
 

C.  OŚWIADCZENIE I PODPIS PODMIOTU LUB OSOBY REPREZENTUJĄCEJ PODMIOT 
 

Oświadczam, że są mi znane przepisy Kodeksu karnego skarbowego o odpowiedzialności za podanie danych niezgodnych z rzeczywistością 

(art. 56 §1 ustawy z dnia 10 września 1999 r. – Kodeks karny skarbowy - Dz. U. z 2013 r. poz. 186, z późn. zm.) 

 35. Imię  

 

 

 

36. Nazwisko 

37. Data wypełnienia zgłoszenia 

      (dzień – miesiąc – rok): 

 

 

38. Podpis (i pieczątka) podmiotu lub osoby reprezentującej 

podmiot 
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AKC-R(2) 

 
 

2/3 

 

D. ADNOTACJE NACZELNIKA URZĘDU CELNEGO 

 

 39. Uwagi naczelnika urzędu                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       

 

 

 

 

       

              
40. Identyfikator przyjmującego formularz 

 

 

 

 

41. Podpis przyjmującego formularz 

 

 

 

 

 

  

  

AKC-R (2) 

 
 

      3/3 

1) Numer PESEL należy podać w przypadku podatników będących osobami fizycznymi objętymi rejestrem PESEL nieprowadzących 

działalności gospodarczej lub niebędących zarejestrowanymi podatnikami podatku od towarów i usług. 
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Załącznik nr 2  

......................................... 
        (miejscowość i data) 

......................................... 
(pieczątka urzędu celnego) 

 

 

AKC-PR 
 

POTWIERDZENIE PRZYJĘCIA ZGŁOSZENIA REJESTRACYJNEGO 

W ZAKRESIE  PODATKU AKCYZOWEGO 

 
Na podstawie art. 16 ust. 3 ustawy z dnia 6 grudnia 2008 r. o podatku akcyzowym (Dz. U. z 2014 r. poz. 752, z 

późn. zm.) potwierdzam dokonanie zgłoszenia rejestracyjnego przez podatnika: 

 

 

o Identyfikatorze podatkowym NIP/ numerze PESEL
*
 podatnika

1)
 

 

 

 

            
 

 

 

 

 

 

 

 

....................................................................................... 

(podpis i pieczęć naczelnika urzędu celnego 

lub oznaczenie organu podatkowego) 

Nadawca: 

 

 

 

 

 

 

 

Adresat: 

 

Imię i nazwisko/nazwa firmy
*)

…………………………….….. 

…………………………………………………………………. 

Adres zamieszkania/siedziba firmy
*)

………………………….. 

…………………………………………………………………. 

 

I. Rodzaj wyrobów akcyzowych, w zakresie których prowadzona jest działalność gospodarcza 

………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………….. 

II. Dokonano zapłaty opłaty skarbowej w wysokości: .......................................................................... ................  zł 

Słownie: ...................................................................................................................................... ................................ 

..................................................................................................................................................................................... 

III. Nie pobrano opłaty skarbowej na podstawie: ............................................................................. ......................... 

.................................................................................................................................................. ................................... 

..................................................................................................................................................................................... 

IV. Nie podlega/zwolnione

 od opłaty skarbowej na podstawie: ...............................................................................  

......................................................................................................................................................... ............................ 

.....................................................................................................................................................................................  

                                                           

 Niepotrzebne skreślić. 

1) Numer PESEL należy podać w przypadku podatników będących osobami fizycznymi objętymi rejestrem PESEL 

nieprowadzących działalności gospodarczej lub niebędących zarejestrowanymi podatnikami podatku od towarów i usług. 
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Załącznik nr 3  

POLA JASNE WYPEŁNIA PODMIOT, POLA CIEMNE WYPEŁNIA URZĄD CELNY. WYPEŁNIAĆ NA MASZYNIE, 

KOMPUTEROWO LUB RĘCZNIE, DRUKOWANYMI LITERAMI, CZARNYM LUB NIEBIESKIM KOLOREM. 

1. Identyfikator podatkowy NIP/numer PESEL(niepotrzebne skreślić) 

podatnika1) 

             

             
             
                          

 2. Nr dokumentu 

 
3. Status 

AKC - Z 
 

ZGŁOSZENIE O ZAPRZESTANIU WYKONYWANIA CZYNNOŚCI PODLEGAJĄCYCH 

OPODATKOWANIU PODATKIEM AKCYZOWYM, CZYNNOŚCI Z WYKORZYSTANIEM 

WYROBÓW AKCYZOWYCH OBJĘTYCH ZWOLNIENIEM OD AKCYZY ZE WZGLĘDU NA ICH 

PRZEZNACZENIE LUB O ZAPRZESTANIU PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ 
Podstawa prawna 

zgłoszenia: 

Miejsce składania: 

 

Art. 19 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 6 grudnia 2008 r. o podatku akcyzowym (Dz. U. z 2014 r. poz. 752, z 

późn. zm.). 

Urząd celny kierowany przez naczelnika właściwego ze względu na miejsce wykonywania czynności lub 

wystąpienia stanu faktycznego, podlegających opodatkowaniu; jeżeli czynności podlegające 

opodatkowaniu są wykonywane lub stany faktyczne podlegające opodatkowaniu występują na obszarze 

właściwości miejscowej dwóch lub więcej organów podatkowych, wówczas: 

1) osoby prawne oraz jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej składają zgłoszenie w 

urzędzie celnym kierowanym przez naczelnika właściwego ze względu na adres siedziby podmiotu, a 

osoby fizyczne – w urzędzie celnym kierowanym przez naczelnika właściwego ze względu na adres 

zamieszkania osoby fizycznej, 

2) podatnik może wskazać jeden z tych organów w złożonym do niego pisemnym wniosku. 

W pozostałych przypadkach – Urząd Celny I w Warszawie. 

A.1. MIEJSCE ZŁOŻENIA ZGŁOSZENIA 

 13. Naczelnik Urzędu Celnego w 
 

B.  DANE PODMIOTU 

* - dotyczy podmiotu niebędącego osobą fizyczną                ** - dotyczy podmiotu będącego osobą fizyczną 

B. 1.  DANE IDENTYFIKACYJNE 

  14. Rodzaj podmiotu (zaznaczyć właściwy kwadrat): 

                 1.   podmiot niebędący osobą fizyczną                    2.  osoba fizyczna                      

15. Nazwa pełna* /Nazwisko, pierwsze imię, drugie imię** 

 

 

  

AKC-R(2) 
 

1/3 

B. 2.  ADRES SIEDZIBY* /ADRES ZAMIESZKANIA** 
 

 7. Kraj 
 

8. Województwo 9. Powiat 

10. Gmina 

 

11. Ulica                                                                  12. Nr domu 13. Nr lokalu 

14. Miejscowość 

 

15. Kod pocztowy 16. Poczta 

17. Telefon 

 

 

18. Faks 19. Adres e-mail 

C. INFORMACJA O ZAPRZESTANIU WYKONYWANIA CZYNNOŚCI PODLEGAJĄCYCH 

OPODATKOWANIU LUB CZYNNOŚCI Z WYKORZYSTANIEM WYROBÓW AKCYZOWYCH 

OBJĘTYCH ZWOLNIENIEM OD AKCYZY ZE WZGLĘDU NA ICH PRZEZNACZENIE  

 20. Data zaprzestania wykonywania czynności (dzień – miesiąc – rok): 
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30. Rodzaj wyrobu dominującego przy opodatkowaniu podatkiem akcyzowym: 

       (zaznaczyć właściwy kwadrat, jeśli w poz. 27 zaznaczono kwadrat nr 1) 

 1. alkohol etylowy                        2. wino, napoje fermentowane i wyroby pośrednie                3.  piwo    

               
 

 4. paliwa opałowe – w tym gaz                5. paliwa silnikowe – w tym gaz                          6. samochody osobowe     

   
 

 7. wyroby tytoniowe    8. susz tytoniowy     9. energia elektryczna     10. oleje smarowe       11. wyroby węglowe             

  

 

31. Rodzaj prowadzonej działalności  wg Polskiej Klasyfikacji Działalności (PKD)  

(wymagane jest podanie 5-znakowego kodu podklasy PKD) 

 
 

B. 4. DANE DOTYCZĄCE PROWADZONEJ DZIAŁALNOŚCI W ZAKRESIE WYROBÓW AKCYZOWYCH        

OBJĘTYCH ZWOLNIENIEM OD AKCYZY (wypełnić, jeżeli w poz. 27 zaznaczono kwadrat nr 2) 

32. Adres wykonywanej działalności 

 

33. Rodzaj wyrobu zużywanego 

 

34. Przewidywana średnia miesięczna ilość zużywanego wyrobu 

akcyzowego 

 
 

E.  OŚWIADCZENIE I PODPIS PODMIOTU LUB OSOBY REPREZENTUJĄCEJ PODMIOT 
 

Oświadczam, że są mi znane przepisy Kodeksu karnego skarbowego o odpowiedzialności za podanie danych niezgodnych z rzeczywistością 

(art. 56 §1 ustawy z dnia 10 września 1999 r. – Kodeks karny skarbowy - Dz. U. z 2007 r. Nr 111, poz. 765, z późn. zm.) 

 35. Imię  

 

 

 

36. Nazwisko 

37. Data wypełnienia zgłoszenia 

      (dzień – miesiąc – rok): 

 

 

38. Podpis (i pieczątka) podmiotu lub osoby reprezentującej 

podmiot 
 

 

 

  

AKC-R(2) 

 
 

2/3 

 

F. ADNOTACJE NACZELNIKA URZĘDU CELNEGO 

 

 39. Uwagi naczelnika urzędu                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       

 

 

 

       

              
40. Identyfikator przyjmującego formularz 

 

 

 

 

41. Podpis przyjmującego formularz 

 

 

 

 

 

  

  

AKC-R (2) 

 
 

      3/3 

1) Numer PESEL należy podać w przypadku podatników będących osobami fizycznymi objętymi rejestrem PESEL nieprowadzących 

działalności gospodarczej lub niebędących zarejestrowanymi podatnikami podatku od towarów i usług. 
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UZASADNIENIE 

 

Zmiana rozporządzenia w sprawie wzorów dokumentów związanych z rejestracją w zakresie 

podatku akcyzowego, potwierdzenia dokonania tego zgłoszenia oraz zgłoszenia 

o zaprzestaniu wykonywania czynności lub prowadzenia działalności gospodarczej związana 

jest nowelizacją ustawy z dnia 6 grudnia 2008 r. o podatku akcyzowym (Dz. U. z 2014 r. 

poz. 752, z późn. zm.). 

Powyższa zmiana ustawy przewiduje obowiązek składania zgłoszenia rejestracyjnego przez 

podmioty prowadzące działalność gospodarczą w zakresie wyrobów akcyzowych 

opodatkowanych zerową stawką akcyzy, co spowoduje, że podmioty te będą każdorazowo 

(niezależnie od tego czy ubiegają się o wydanie zezwolenia czy nie) obowiązane przed dniem 

wykonania pierwszej czynności podlegającej opodatkowaniu akcyzą, do złożenia zgłoszenia 

rejestracyjnego właściwemu naczelnikowi urzędu celnego. Obowiązek złożenia zgłoszenia 

rejestracyjnego będzie dotyczył podmiotów prowadzących działalność gospodarczą 

w zakresie wszystkich wyrobów akcyzowych objętych zerową stawką akcyzy. 

Wzór zgłoszenia rejestracyjnego AKC-R (załącznik nr 1) został zmieniony, w stosunku 

do wzoru obowiązującego w poprzednim stanie prawnym, w następujący sposób: 

1) zaktualizowana została podstawa prawna, 

2) miejsce składania  zgłoszenia – w związku z dodaniem ust. 4a–4c w art. 14 ustawy dodano 

możliwość wyboru przez podatnika na jego pisemny wniosek, jednego z organów 

podatkowych, jeżeli czynności podlegające opodatkowaniu są wykonywane lub stany 

faktyczne podlegające opodatkowaniu występują na obszarze właściwości miejscowej 

dwóch lub więcej organów podatkowych, 

3) w polu nr 27 dodano pkt. 3, w którym podmiot określa czy wykonuje działalność 

z zastosowaniem wyrobów objętych zerową stawką akcyzy ze względu na przeznaczenie, 

4) w polu 28 usunięto zapis dotyczący informacji o wyrobach akcyzowych w składzie 

podatkowym – w związku ze zniesieniem w ustawie obowiązku składania takich 

informacji przez podmioty prowadzące składy podatkowe; jednocześnie przewidziano, że 

podmiot, który będzie składał deklaracje uproszczone, będzie również obowiązany 

zaznaczyć w tym polu właściwy kwadrat, 

5) zaktualizowano podstawę prawną w części C. 

Wzór potwierdzenia przyjęcia zgłoszenia rejestracyjnego AKC-PR (załącznik nr 2) został 

zmieniony, w stosunku do wzoru obowiązującego w poprzednim stanie prawnym, 

w następujący sposób: 
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1) zaktualizowana została podstawa prawna, 

2) rozszerzono zakres danych, które powinny być zamieszczane w potwierdzeniu przyjęcia 

zgłoszenia rejestracyjnego wydawanym przez właściwego naczelnika urzędu celnego, 

poprzez dodanie imienia i nazwiska lub nazwy podmiotu, adresu jego siedziby 

lub zamieszkania oraz określenia rodzaju wyrobów akcyzowych, w zakresie których 

prowadzi on działalność gospodarczą – w związku ze zmianą art. 16 ust. 3 ustawy.  

Wzór zgłoszenia AKC-Z (załącznik nr 3) został zmieniony, w stosunku do wzoru 

obowiązującego w poprzednim stanie prawnym, w następujący sposób: 

1) zaktualizowana została podstawa prawna, 

2) miejsce składania  zgłoszenia – w związku z dodaniem ust. 4a–4c w art. 14 ustawy dodano 

możliwość wyboru przez podatnika na jego pisemny wniosek, jednego z organów 

podatkowych, jeżeli czynności podlegające opodatkowaniu są wykonywane lub stany 

faktyczne podlegające opodatkowaniu występują na obszarze właściwości miejscowej 

dwóch lub więcej organów podatkowych, 

3) Zaktualizowano podstawę prawną w części C. 

Materia regulowana w projekcie rozporządzenia nie jest objęta prawem Unii Europejskiej. 

Projekt rozporządzenia nie podlega procedurze notyfikacji, zgodnie z trybem określonym 

w przepisach rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 23 grudnia 2002 r. w sprawie sposobu 

funkcjonowania krajowego systemu notyfikacji norm i aktów prawnych (Dz. U. Nr 239, 

poz. 2039, z późn. zm.). 

Projekt rozporządzenia zostanie  zamieszczony w Biuletynie Informacji Publicznej 

Rządowego Centrum Legislacji – zgodnie z przepisami uchwały nr 190 Rady Ministrów 

z dnia 29 października 2013 r. – Regulamin pracy Rady Ministrów (M.P. poz. 979). 
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Nazwa projektu: 

rozporządzenie Ministra Finansów zmieniające rozporządzenie w 

sprawie wzorów dokumentów związanych z rejestracją w zakresie 

podatku akcyzowego. 

Ministerstwo wiodące i ministerstwa współpracujące 

Ministerstwo Finansów 
Osoba odpowiedzialna za projekt w randze Ministra, Sekretarza Stanu 

lub Podsekretarza Stanu  

Jarosław Neneman 

Kontakt do opiekuna merytorycznego projektu 

………………………………… 

Data sporządzenia: 

16 lutego 2015 r.  

 

Źródło:  

ustawa o podatku akcyzowym. 

 

Nr w wykazie prac:  
……………….. 

OCENA SKUTKÓW REGULACJI 
1. Jaki problem jest rozwiązywany? 

Dostosowanie załączników rozporządzenia do zmian zawartych w ustawie o podatku akcyzowym w zakresie obowiązku 

złożenia zgłoszenia rejestracyjnego, która to zmiana spowoduję, że podmioty prowadzące działalność gospodarczą w 

zakresie wyrobów akcyzowych opodatkowanych zerową stawką akcyzy będą każdorazowo (niezależnie od tego czy 

ubiegają się o wydanie zezwolenia czy nie) obowiązane, przed dniem wykonania pierwszej czynności podlegającej 

opodatkowaniu akcyzą, do złożenia zgłoszenia rejestracyjnego właściwemu naczelnikowi urzędu celnego.  

2. Rekomendowane rozwiązanie, w tym planowane narzędzia interwencji, i oczekiwany efekt 

Zmiana załączników do rozporządzenia. 

3. Jak problem został rozwiązany w innych krajach, w szczególności krajach członkowskich OECD/UE?  

Regulacje te nie są objęte prawem Unii Europejskiej.  

4. Podmioty, na które oddziałuje projekt 

Grupa Wielkość Źródło danych  Oddziaływanie 

Rozporządzenie oddziałuje 

na podatników 

prowadzących działalność 

gospodarczą w zakresie 

wyrobów akcyzowych 

oraz na organy podatkowe 

Ok. 42 tys. Ewidencja podmiotów  Oddziaływanie na podmioty 

prowadzące działalność 

gospodarczą w zakresie 

wyrobów akcyzowych 

opodatkowanych zerową 

stawką akcyzy 

5. Informacje na temat zakresu, czasu trwania i podsumowanie wyników konsultacji 

Projekt rozporządzenia będzie przedmiotem konsultacji społecznych. 

6.  Wpływ na sektor finansów publicznych 

(ceny stałe z … r.) Skutki w okresie 10 lat od wejścia w życie zmian [mln zł] 

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Łącznie (0–10) 

Dochody ogółem             

budżet państwa             

JST             

pozostałe jednostki (oddzielnie)             

Wydatki ogółem             

budżet państwa             

JST             

pozostałe jednostki (oddzielnie)             

Saldo ogółem             

budżet państwa             

JST             
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pozostałe jednostki (oddzielnie)             

Źródła finansowania   

Dodatkowe informacje, 

w tym wskazanie 

źródeł danych i 

przyjętych do obliczeń 

założeń 

Wydanie rozporządzenia nie pociąga za sobą zwiększenia wydatków budżetu państwa oraz nie ma 

wpływu na jednostki sektora finansów publicznych, w tym na budżety jednostek samorządu 

terytorialnego. 

7. Wpływ na konkurencyjność gospodarki i przedsiębiorczość, w tym na funkcjonowanie przedsiębiorców oraz 

na rodzinę, obywateli i gospodarstwa domowe  

Skutki 

Czas w latach od wejścia w życie zmian 0 1 2 3 5 10 Łącznie (0–10) 

W ujęciu 

pieniężnym 

(w mln zł,  

ceny stałe  

z … r.) 

duże przedsiębiorstwa        

sektor mikro-, małych i 

średnich 

przedsiębiorstw 

       

rodzina, obywatele oraz 

gospodarstwa domowe 

       

W ujęciu 

niepieniężnym 

duże przedsiębiorstwa  

sektor mikro-, małych i 

średnich 

przedsiębiorstw 

 

rodzina, obywatele oraz 

gospodarstwa domowe  

 

Niemierzalne   

Dodatkowe informacje, 

w tym wskazanie 

źródeł danych i 

przyjętych do obliczeń 

założeń  

Wejście w życie rozporządzenia nie będzie miało wpływu na konkurencyjność gospodarki i 

przedsiębiorczość. Będzie jednak wiązało się z dodatkowymi czynnościami administracyjnymi, 

związanymi ze składaniem zgłoszeń rejestracyjnych w zakresie podatku akcyzowego. 
 

8.  Zmiana obciążeń regulacyjnych (w tym obowiązków informacyjnych) wynikających z projektu 

 nie dotyczy 

Wprowadzane są obciążenia poza bezwzględnie 

wymaganymi przez UE (szczegóły w odwróconej tabeli 

zgodności). 

 tak 

 nie 

 nie dotyczy 

 zmniejszenie liczby dokumentów  

 zmniejszenie liczby procedur 

 skrócenie czasu na załatwienie sprawy 

 inne:       

 zwiększenie liczby dokumentów 

 zwiększenie liczby procedur 

 wydłużenie czasu na załatwienie sprawy 

 inne:       

Wprowadzane obciążenia są przystosowane do ich 

elektronizacji.  

 tak 

 nie 

 nie dotyczy 

9. Wpływ na rynek pracy  

Wejście w życie rozporządzenia nie będzie miało wpływu na rynek pracy. 

10. Wpływ na pozostałe obszary 

 środowisko naturalne 

 sytuacja i rozwój regionalny 

 inne:       

 demografia 

 mienie państwowe 

 informatyzacja 

 zdrowie 

Omówienie wpływu Wejście w życie rozporządzenia nie będzie miało wpływu na sytuację i rozwój regionalny. 

11.  Planowane wykonanie przepisów aktu prawnego 

31 lipca 2015 r. 
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12.  W jaki sposób i kiedy nastąpi ewaluacja efektów projektu oraz jakie mierniki zostaną zastosowane? 

Ze względu na przedmiot regulacji nie jest przewidziana ewaluacja projektu, a tym samym nie przewiduje się stosowania 

mierników dla tej ewaluacji. 

13.  Załączniki (istotne dokumenty źródłowe, badania, analizy itp.)  

Nie dotyczy. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

05/57rch 



Projekt 

R O Z P O R Z Ą D Z E N I E  

M I N I S T R A  F I N A N S Ó W
1)

 

z dnia 

w sprawie wniosków dotyczących rejestracji pośredniczących podmiotów tytoniowych 

Na podstawie art. 20i ustawy z dnia 6 grudnia 2008 r. o podatku akcyzowym (Dz. U. 

z 2014 r. poz. 752, z późn. zm.
2)

) zarządza się, co następuje: 

§ 1. Rozporządzenie określa: 

1) wzór wniosku o wpis do rejestru pośredniczących podmiotów tytoniowych, który 

stanowi załącznik nr 1 do rozporządzenia; 

2) wzór wniosku o zmianę wpisu do rejestru pośredniczących podmiotów tytoniowych, 

który stanowi załącznik nr 2 do rozporządzenia; 

3) dokumenty, które należy dołączyć do wniosków, o których mowa w pkt 1 i 2. 

§ 2. 1. Do wniosku, o którym mowa w § 1 pkt 1, należy dołączyć: 

1) informację z Krajowego Rejestru Karnego potwierdzającą, że osoby, które kierują 

działalnością podmiotu lub osoby upoważnione do reprezentowania oddziału 

przedsiębiorcy zagranicznego z siedzibą na terytorium kraju, nie były skazane za 

przestępstwo przeciwko wiarygodności dokumentów, przeciwko mieniu, przeciwko 

obrotowi gospodarczemu, przeciwko obrotowi pieniędzmi i papierami wartościowymi 

lub za przestępstwo skarbowe; 

2)  zaświadczenie wydane przez właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, 

że podmiot lub oddział przedsiębiorcy zagranicznego z siedzibą na terytorium kraju nie 

zalega z opłacaniem podatków stanowiących dochód budżetu państwa – wystawione nie 

wcześniej niż 1 miesiąc przed dniem złożenia wniosku;  

3) zaświadczenie wydane przez właściwy dla miejsca zamieszkania lub siedziby oddział 

Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub jednostkę organizacyjną Kasy Rolniczego 

Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające, że podmiot lub oddział przedsiębiorcy 

zagranicznego z siedzibą na terytorium kraju nie zalega z zapłatą składek na 

                                                 
1)

 Minister Finansów kieruje działem administracji rządowej – finanse publiczne, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 2 

rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 22 września 2014 r. w sprawie szczegółowego zakresu 

działania Ministra Finansów (Dz. U. poz. 1256). 
2)

 Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2014 r. poz. 1559, 1662 i 1877 

oraz z 2015 r. poz. 18, 211 i … . 
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ubezpieczenia zdrowotne i społeczne – wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed 

terminem złożenia wniosku; 

4) oświadczenie podmiotu, że w okresie ostatnich 3 lat, licząc od dnia złożenia wniosku o 

wpis do rejestru, nie zostało mu cofnięte ze względu na naruszenie przepisów prawa, 

którekolwiek z zezwoleń, o których mowa w art. 84 ust. 1 ustawy z dnia 6 grudnia 

2008 r. o podatku akcyzowym, zwanej dalej „ustawą”, jak również koncesja lub 

zezwolenie na prowadzenie działalności gospodarczej, oraz że nie wydano wobec niego 

decyzji o zakazie wykonywania działalności regulowanej w zakresie wyrobów 

akcyzowych; 

5) oświadczenie, że wobec podmiotu lub oddziału przedsiębiorcy zagranicznego z siedzibą 

na terytorium kraju nie jest prowadzone postępowanie egzekucyjne, likwidacyjne lub 

upadłościowe, z wyjątkiem postępowania upadłościowego z możliwością zawarcia 

układu. 

2. Do wniosku, o którym mowa w § 1 pkt 1 i pkt 2, podmiot, o którym mowa 

odpowiednio w art. 20b pkt 1 lit. b oraz art. 20b pkt 1 lit. c, jest obowiązany dołączyć wydane 

przez organ właściwy dla siedziby lub miejsca zamieszkania zagranicznego podmiotu 

tytoniowego dokumenty potwierdzające dane, o których mowa w art. 20b pkt 1 lit. b tiret 

pierwsze i lit. c tiret pierwsze ustawy, dotyczące tego podmiotu, w szczególności dokumenty 

określone w art. 89 pkt 3 i 4 ustawy o swobodzie działalności gospodarczej (Dz. U. z 2015 r. 

poz. 584). 

3. Dokumenty, o których mowa w ust. 1 i 2, powinny zawierać dane aktualne na dzień 

złożenia wniosku. 

§ 3. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 31 lipca 2015 r. 

 

MINISTER FINANSÓW
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Załączniki 

do rozporządzenia 

Ministra Finansów 

z dnia … (poz. …) 

 

Załącznik nr 1 

Wzór 
      

Naczelnik Urzędu Celnego
 

w ......................................... 

 

W N I O S E K 

o wpis do rejestru pośredniczących podmiotów tytoniowych 

 

UWAGA: wniosek składa się z 3 części – w zależności od charakteru wniosku należy wypełnić tylko 

jedną z nich 

 

CZĘŚĆ I 

Dotyczy wniosku o wpis do rejestru pośredniczących podmiotów tytoniowych 

składanego przez 

podmiot krajowy 

 

1. Imię, nazwisko albo nazwa podmiotu ………………………………….....…...…………..……… 

……………………………………………………………………………………………………….. 

2. Adres zamieszkania albo siedziby podmiotu ……………….……...……………..……………….. 

……………………………………………………………………………………………………….. 

3. Adres do korespondencji (jeśli jest inny niż adres w pkt 2) ……………………………………..... 

……………………………………………………………………………………………………….. 

4. Nazwa rejestru i numer, pod którym podmiot jest zarejestrowany* 

 Krajowy Rejestr Sądowy (KRS) 

……………………………………………………………………………………...……………… 

 Centralna Ewidencja i Informacja o Działalności Gospodarczej (CEiIoDG) 

……………………………………………………………………………………………………... 

5. Inne formy identyfikacji podmiotu 

 NIP …………………………………………………………………………...………………… 

 REGON ………………………………………………………………………………………… 

6. Miejsce i adres wykonywania działalności w zakresie suszu tytoniowego …………….………… 

……………………………………………………………………………………………………….. 
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7. Miejsce i adres magazynowania suszu tytoniowego na terytorium kraju ...………...….....…...….. 

……………………………………………………………………………………………………….. 

8. Rodzaj planowanej działalności gospodarczej w zakresie suszu tytoniowego* 

 sprzedaż na terytorium kraju 

 eksport 

 dostawa wewnątrzwspólnotowa 

 nabycie wewnątrzwspólnotowe 

 import 

 zużycie 

 przetwarzanie (informacja o tym na czym będzie polegało przetwarzanie) ..………….……..…. 

…………………………………………………………………………………………………...….. 

…………………………………………………………………………………………………...….. 

9. Proponowane zabezpieczenie akcyzowe, o którym mowa w art. 63 ustawy z dnia 6 grudnia 

2008 r. o podatku akcyzowym 

a) forma zabezpieczenia akcyzowego ………………………………...…………………………… 

………………………………………………………………………………………...………… 

b) wysokość zabezpieczenia akcyzowego ………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………….….. 

10. Dane osoby upoważnionej do reprezentowania podmiotu w toku postępowania o wpis do rejestru 

pośredniczących podmiotów tytoniowych 

a) imię i nazwisko …………………………………………………...…………………………….. 

………………………………………………………….……………………………………….. 

b) telefon/faks ...…………………………………….…….……………………………………….. 

………………………………………………………….……………………………………….. 

c) adres poczty elektronicznej (opcjonalnie) ………………………………………..…………….. 

………………………………………………………….……………………………………….. 

 

 

.................................................................................................. 

data i podpis wnioskodawcy 
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CZĘŚĆ II 

Dotyczy wniosku o wpis do rejestru pośredniczących podmiotów tytoniowych 

składanego przez 

przedsiębiorcę zagranicznego posiadającego oddział z siedzibą na terytorium kraju, 

utworzony na warunkach i zasadach określonych w ustawie z 2 lipca 2004 r. o swobodzie 

działalności gospodarczej (Dz. U. z 2015 r. poz. 584) 

 

1. Dane dotyczące przedsiębiorcy zagranicznego 

a) imię, nazwisko albo nazwa ………………………….…………………………..……………… 

……………………………………………….………………………………………………….. 

b) adres zamieszkania albo siedziby …….………………….……………...………….….……….. 

……………………………………………….………………………………………………….. 

c) adres do korespondencji (jeśli jest inny niż powyższy) ……………….....………....….……….. 

………………………………………………………………………………….……………….. 

d) numer identyfikacyjny używany w państwie zamieszkania lub siedziby ……...….…………… 

……………………………………………….………………………………………………….. 

e) adres prowadzonej działalności ……………………………..……………….…………………. 

……………………………………………….………………………………………………….. 

f) rodzaj prowadzonej działalności ………………………..…….………..…….…………………. 

……………………………………………….………………………………………………….. 

2. Dane dotyczące oddziału/ów** z siedzibą na terytorium kraju 

a) nazwa ……...…….……………….……….…………………………….………….…………… 

……………………………………………………………………………………………….….. 

b) adres siedziby ……….………………….…...………………..…………………………….…… 

…………………………………………………………………………….…………………….. 

c) adres do korespondencji (jeśli jest inny niż powyższy) …………….……………..……….…… 

…………………………………………………………………………….…………………….. 

d) numer w Krajowym Rejestrze Sądowym (KRS) 

……………………………………………………………………………………...…………… 

e) inne formy identyfikacji 

 NIP ………………………………………………………………………...………………… 

 REGON …………………………………………………..………..………………………… 

3. Miejsce i adres wykonywania działalności w zakresie suszu tytoniowego na terytorium kraju …… 

……………………………………………………………………………………………………….. 

……………………………………………………………………………………………………….. 

4. Miejsce i adres magazynowania suszu tytoniowego na terytorium kraju ………...…...........…...….. 
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……………………………………………………………………………………………………….. 

5. Rodzaj planowanej działalności gospodarczej w zakresie suszu tytoniowego* 

 sprzedaż na terytorium kraju 

 eksport 

 dostawa wewnątrzwspólnotowa 

 nabycie wewnątrzwspólnotowe 

 import 

 zużycie 

 przetwarzanie (informacja o tym na czym będzie polegało przetwarzanie) ………….……..…. 

…………………………………………………………………………………………………...….. 

…………………………………………………………………………………………………...….. 

6. Proponowane zabezpieczenie akcyzowe, o którym mowa w art. 63 ustawy z dnia 6 grudnia 2008 r. 

o podatku akcyzowym 

a) forma zabezpieczenia akcyzowego ………………………………...…………………………… 

………………………………………………………………………………………...………… 

b) wysokość zabezpieczenia akcyzowego ………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………….….. 

7. Dane osoby/ób** upoważnionej do reprezentowania oddziału przedsiębiorcy zagranicznego 

a) imię i nazwisko …………………………………………………...…………………………….. 

………………………………………………………….……………………………………….. 

b) adres zamieszkania ……………………………….…….………………………………………. 

………………………………………………………….……………………………………….. 

c) adres do korespondencji (jeśli jest inny niż powyższy) ……………………………………..….. 

………………………………………………………….……………………………………….. 

d) adres poczty elektronicznej (opcjonalnie) ………………………………………..…………….. 

………………………………………………………….……………………………………….. 

8. Dane osoby upoważnionej do reprezentowania podmiotu w toku postępowania o wpis do rejestru 

pośredniczących podmiotów tytoniowych 

a) imię i nazwisko …………………………………………………...…………………………….. 

………………………………………………………….……………………………………….. 

b) telefon/faks …...………………………………….…….……………………………………….. 

………………………………………………………….……………………………………….. 

c) adres poczty elektronicznej (opcjonalnie) ………………………………………..…………….. 

………………………………………………………….……………………………………….. 

 

............................................................................................. 

data i podpis wnioskodawcy 
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CZĘŚĆ III 

Dotyczy wniosku o wpis do rejestru pośredniczących podmiotów tytoniowych 

składanego przez 

przedsiębiorcę zagranicznego nieposiadającego oddziału z siedzibą na terytorium kraju 

utworzonego na warunkach i zasadach określonych w ustawie z 2 lipca 2004 r. o swobodzie 

działalności gospodarczej (Dz. U. z 2015 r. poz. 584) 

 

1. Dane dotyczące przedsiębiorcy zagranicznego 

a) imię, nazwisko albo nazwa ………………………….…………………………..……………… 

……………………………………………….………………………………………………….. 

b) adres zamieszkania albo siedziby …….………………….……………...………….….……….. 

……………………………………………….………………………………………………….. 

c) adres do korespondencji (jeśli jest inny niż powyższy) ……………….....………....….……….. 

………………………………………………………………………………….……………….. 

d) numer identyfikacyjny używany w państwie zamieszkania lub siedziby ……...….…………… 

……………………………………………….………………………………………………….. 

e) adres prowadzonej działalności ……………………………..……………….…………………. 

……………………………………………….………………………………………………….. 

f) rodzaj prowadzonej działalności ………………………..…….………..…….…………………. 

……………………………………………….………………………………………………….. 

2. Dane dotyczące podmiotu reprezentującego przedsiębiorcę zagranicznego 

a) imię, nazwisko albo nazwa ….…...……….…………………………….………….…………… 

……………………………………………………………………………………………….….. 

b) adres zamieszkania albo siedziby ……………………...….……………………………….…… 

…………………………………………………………………………….…………………….. 

c) adres do korespondencji (jeśli jest inny niż powyższy) …………….……………..……….…… 

…………………………………………………………………………….…………………….. 

d) numer w Krajowym Rejestrze Sądowym (KRS) 

……………………………………………………………………………………...…………… 

e) inne formy identyfikacji 

 NIP ………………………………………………………………………...………………… 

 REGON …………………………………………………..………..………………………… 

3. Miejsce i adres wykonywania działalności w zakresie suszu tytoniowego na terytorium kraju …… 

……………………………………………………………………………………………………….. 

……………………………………………………………………………………………………….. 

4. Miejsce i adres magazynowania suszu tytoniowego na terytorium kraju ………...…...........…...….. 
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……………………………………………………………………………………………………….. 

5. Rodzaj planowanej działalności gospodarczej w zakresie suszu tytoniowego* 

 sprzedaż na terytorium kraju 

 eksport 

 dostawa wewnątrzwspólnotowa 

 nabycie wewnątrzwspólnotowe 

 import 

 zużycie 

 przetwarzanie (informacja o tym na czym będzie polegało przetwarzanie) ..………….……..…. 

…………………………………………………………………………………………………...….. 

…………………………………………………………………………………………………...….. 

6. Proponowane zabezpieczenie akcyzowe, o którym mowa w art. 63 ustawy z dnia 6 grudnia 2008 r. 

o podatku akcyzowym 

a) forma zabezpieczenia akcyzowego ………………………………...…………………………… 

………………………………………………………………………………………...………… 

b) wysokość zabezpieczenia akcyzowego ………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………….….. 

7. Dane osoby upoważnionej do reprezentowania podmiotu w toku postępowania o wpis do rejestru 

pośredniczących podmiotów tytoniowych 

a) imię i nazwisko …………………………………………………...…………………………….. 

………………………………………………………….……………………………………….. 

b) telefon/faks ...…………………………………….…….……………………………………….. 

………………………………………………………….……………………………………….. 

c) adres poczty elektronicznej (opcjonalnie) ………………………………………..…………….. 

………………………………………………………….……………………………………….. 

 

............................................................................................. 

data i podpis wnioskodawcy 

 

* Zaznaczyć właściwe 

** Jeśli podmiot posiada więcej niż jeden oddział do wniosku należy załączyć tabelaryczne 

zestawienie oddziałów 

*** Jeśli podmiot posiada więcej niż jedną osobę upoważnioną do reprezentowania oddziału do 

wniosku należy załączyć tabelaryczne zestawienie osób 
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Załącznik nr 2 

Wzór 
      

Naczelnik Urzędu Celnego
 

w ......................................... 

 

W N I O S E K 

o zmianę wpisu do rejestru pośredniczących podmiotów tytoniowych 

 

UWAGA: z wyjątkiem pkt 1 w wypełnianej części, który jest obligatoryjny, we wniosku należy 

wpisać tylko te dane, które uległy zmianie 

 

 

CZĘŚĆ I 

Dotyczy wniosku o zmianę wpisu do rejestru pośredniczących podmiotów tytoniowych 

składanego przez 

podmiot krajowy 

 

1. Oznaczenie decyzji o wpisie do rejestru pośredniczących podmiotów tytoniowych (numer, data, 

organ wydający) …………………………………………………………………………………… 

……………………………………………….…………………………………………………….. 

……………………………………………….…………………………………………………….. 

2. Imię, nazwisko albo nazwa podmiotu ………………………………….....…...…………..……… 

……………………………………………………………………………………………………….. 

3. Adres zamieszkania albo siedziby podmiotu ……………….……...……………..……………….. 

……………………………………………………………………………………………………….. 

4. Adres do korespondencji (jeśli jest inny niż adres w pkt 2) ……………………………………..... 

……………………………………………………………………………………………………….. 

5. Nazwa rejestru i numer, pod którym podmiot jest zarejestrowany* 

 Krajowy Rejestr Sądowy (KRS) 

……………………………………………………………………………………...……………… 

 Centralna Ewidencja i Informacja o Działalności Gospodarczej (CEiIoDG) 

……………………………………………………………………………………………………... 

6. Inne formy identyfikacji podmiotu 

 NIP …………………………………………………………………………...………………… 

 REGON ………………………………………………………………………………………… 
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7. Miejsce i adres wykonywania działalności w zakresie suszu tytoniowego ….………….………… 

……………………………………………………………………………………………………….. 

8. Miejsce i adres magazynowania suszu tytoniowego na terytorium kraju ...………...….....…...….. 

……………………………………………………………………………………………………….. 

9. Rodzaj planowanej działalności gospodarczej w zakresie suszu tytoniowego* 

 sprzedaż na terytorium kraju 

 eksport 

 dostawa wewnątrzwspólnotowa 

 nabycie wewnątrzwspólnotowe 

 import 

 zużycie 

 przetwarzanie (informacja o tym na czym będzie polegało przetwarzanie) ..………….……..…. 

…………………………………………………………………………………………………...….. 

…………………………………………………………………………………………………...….. 

10. Proponowane zabezpieczenie akcyzowe, o którym mowa w art. 63 ustawy z dnia 6 grudnia 

2008 r. o podatku akcyzowym 

a) forma zabezpieczenia akcyzowego ………………………………...…………………………… 

………………………………………………………………………………………...………… 

b) wysokość zabezpieczenia akcyzowego ………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………….….. 

11. Dane osoby upoważnionej do reprezentowania podmiotu w toku postępowania o wpis do rejestru 

pośredniczących podmiotów tytoniowych 

a) imię i nazwisko …………………………………………………...…………………………….. 

………………………………………………………….……………………………………….. 

b) telefon/faks ...…………………………………….…….……………………………………….. 

………………………………………………………….……………………………………….. 

c) adres poczty elektronicznej (opcjonalnie) ………………………………………..…………….. 

………………………………………………………….……………………………………….. 

 

 

.................................................................................................. 

data i podpis wnioskodawcy 
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CZĘŚĆ II 

Dotyczy zmiany wniosku o wpis do rejestru pośredniczących podmiotów tytoniowych 

składanego przez 

przedsiębiorcę zagranicznego posiadającego oddział z siedzibą na terytorium kraju (Dz. U. 

z 2015 r. poz. 584) 

 

 

 

1. Oznaczenie decyzji o wpisie do rejestru pośredniczących podmiotów tytoniowych (numer, data, 

organ wydający) …………………………………………………………………………………… 

……………………………………………….…………………………………………………….. 

……………………………………………….…………………………………………………….. 

2. Dane dotyczące przedsiębiorcy zagranicznego 

a) imię, nazwisko albo nazwa ………………………….…………………………..……………… 

……………………………………………….………………………………………………….. 

b) adres zamieszkania albo siedziby …….………………….……………...………….….……….. 

……………………………………………….………………………………………………….. 

c) adres do korespondencji (jeśli jest inny niż powyższy) ……………….....………....….……….. 

………………………………………………………………………………….……………….. 

d) numer identyfikacyjny używany w państwie zamieszkania lub siedziby ……...….…………… 

……………………………………………….………………………………………………….. 

e) adres prowadzonej działalności ……………………………..……………….…………………. 

……………………………………………….………………………………………………….. 

f) rodzaj prowadzonej działalności ………………………..…….………..…….…………………. 

……………………………………………….………………………………………………….. 

3. Dane dotyczące oddziału/ów** z siedzibą na terytorium kraju 

a) nazwa ……...…….……………….……….…………………………….………….…………… 

……………………………………………………………………………………………….….. 

b) adres siedziby ……….………………….…...………………..…………………………….…… 

…………………………………………………………………………….…………………….. 

c) adres do korespondencji (jeśli jest inny niż powyższy) …………….……………..……….…… 

…………………………………………………………………………….…………………….. 

d) numer w Krajowym Rejestrze Sądowym (KRS) 

……………………………………………………………………………………...…………… 

e) inne formy identyfikacji 

 NIP ………………………………………………………………………...………………… 
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 REGON …………………………………………………..………..………………………… 

4. Miejsce i adres wykonywania działalności w zakresie suszu tytoniowego na terytorium kraju ….. 

………………………………………………………………….………………………………….. 

………………………………………………………………….………………………………….. 

5. Miejsce i adres magazynowania suszu tytoniowego na terytorium kraju ………...…........…...….. 

………………………………………………………………………….………………………….. 

6. Rodzaj planowanej działalności gospodarczej w zakresie suszu tytoniowego* 

 sprzedaż na terytorium kraju 

 eksport 

 dostawa wewnątrzwspólnotowa 

 nabycie wewnątrzwspólnotowe 

 import 

 zużycie 

 przetwarzanie (informacja o tym na czym będzie polegało przetwarzanie) ..………….……..…. 

…………………………………………………………………………………………………...….. 

…………………………………………………………………………………………………...….. 

7. Proponowane zabezpieczenie akcyzowe, o którym mowa w art. 63 ustawy z dnia 6 grudnia 

2008 r. o podatku akcyzowym 

a) forma zabezpieczenia akcyzowego ………………………………...…………………………… 

………………………………………………………………………………………...………… 

b) wysokość zabezpieczenia akcyzowego ………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………….….. 

8. Dane osoby/ób*** upoważnionych do reprezentowania oddziału przedsiębiorcy zagranicznego 

a) imię i nazwisko …………………………………………………...…………………………….. 

………………………………………………………….……………………………………….. 

b) adres zamieszkania ……………………………….…….………………………………………. 

………………………………………………………….……………………………………….. 

c) adres do korespondencji (jeśli jest inny niż powyższy) ……………………………………..….. 

………………………………………………………….……………………………………….. 

d) adres poczty elektronicznej (opcjonalnie) ………………………………………..…………….. 

………………………………………………………….……………………………………….. 

9. Dane osoby upoważnionej do reprezentowania podmiotu w toku postępowania o wpis do rejestru 

pośredniczących podmiotów tytoniowych 

a) imię i nazwisko …………………………………………………...…………………………….. 

………………………………………………………….……………………………………….. 

b) telefon/faks ..…………………………………….…….……………………………………….. 

………………………………………………………….……………………………………….. 
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c) adres poczty elektronicznej (opcjonalnie) ………………………………………..…………….. 

………………………………………………………….……………………………………….. 

 

 

............................................................................................. 

data i podpis wnioskodawcy 

 

 

CZĘŚĆ III 

Dotyczy zmiany wniosku o wpis do rejestru pośredniczących podmiotów tytoniowych 

składanego przez 

przedsiębiorcę zagranicznego nieposiadającego oddziału z siedzibą na terytorium kraju 

(Dz. U. z 2015 r. poz. 584) 

 

1. Oznaczenie decyzji o wpisie do rejestru pośredniczących podmiotów tytoniowych (numer, data, 

organ wydający) …………………………………………………………………………………… 

……………………………………………….…………………………………………………….. 

……………………………………………….…………………………………………………….. 

2. Dane dotyczące przedsiębiorcy zagranicznego 

a) imię, nazwisko albo nazwa ………………………….…………………………..……………… 

……………………………………………….………………………………………………….. 

b) adres zamieszkania albo siedziby …….………………….……………...………….….……….. 

……………………………………………….………………………………………………….. 

c) adres do korespondencji (jeśli jest inny niż powyższy) ……………….....………....….……….. 

………………………………………………………………………………….……………….. 

d) numer identyfikacyjny używany w państwie zamieszkania lub siedziby ……...….…………… 

……………………………………………….………………………………………………….. 

e) adres prowadzonej działalności ……………………………..……………….…………………. 

……………………………………………….………………………………………………….. 

f) rodzaj prowadzonej działalności ………………………..…….………..…….…………………. 

……………………………………………….………………………………………………….. 

3. Dane dotyczące podmiotu reprezentującego przedsiębiorcę zagranicznego 

a) imię, nazwisko albo nazwa ….…...……….…………………………….………….…………… 

……………………………………………………………………………………………….….. 

b) adres zamieszkania albo siedziby ……………………...….……………………………….…… 

…………………………………………………………………………….…………………….. 
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c) adres do korespondencji (jeśli jest inny niż powyższy) …………….……………..……….…… 

…………………………………………………………………………….…………………….. 

d) numer w Krajowym Rejestrze Sądowym (KRS) 

……………………………………………………………………………………...…………… 

e) inne formy identyfikacji 

 NIP ………………………………………………………………………...………………… 

 REGON …………………………………………………..………..………………………… 

4. Miejsce i adres wykonywania działalności w zakresie suszu tytoniowego na terytorium kraju ..… 

……………………………………………………………………………………………………….. 

……………………………………………………………………………………………………….. 

5. Miejsce i adres magazynowania suszu tytoniowego na terytorium kraju ………...…...........…..... 

……………………………………………………………………………………………………….. 

6. Rodzaj planowanej działalności gospodarczej w zakresie suszu tytoniowego* 

 sprzedaż na terytorium kraju 

 eksport 

 dostawa wewnątrzwspólnotowa 

 nabycie wewnątrzwspólnotowe 

 import 

 zużycie 

 przetwarzanie (informacja o tym na czym będzie polegało przetwarzanie) ..………….……..…. 

…………………………………………………………………………………………………...….. 

…………………………………………………………………………………………………...….. 

7. Proponowane zabezpieczenie akcyzowe, o którym mowa w art. 63 ustawy z dnia 6 grudnia 

2008 r. o podatku akcyzowym 

a) forma zabezpieczenia akcyzowego ………………………………...…………………………… 

………………………………………………………………………………………...………… 

b) wysokość zabezpieczenia akcyzowego ………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………….….. 

8. Dane osoby upoważnionej do reprezentowania podmiotu w toku postępowania o wpis do rejestru 

pośredniczących podmiotów tytoniowych 

a) imię i nazwisko …………………………………………………...…………………………….. 

………………………………………………………….……………………………………….. 

b) telefon/faks ..…………………………………….…….……………………………………….. 

………………………………………………………….……………………………………….. 

c) adres poczty elektronicznej (opcjonalnie) ………………………………………..…………….. 

………………………………………………………….……………………………………….. 
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............................................................................................. 

data i podpis wnioskodawcy 

 

* Zaznaczyć właściwe 

** Jeśli podmiot posiada więcej niż jeden oddział do wniosku należy załączyć tabelaryczne 

zestawienie oddziałów 

*** Jeśli podmiot posiada więcej niż jedną osobę upoważnioną do reprezentowania oddziału do 

wniosku należy załączyć tabelaryczne zestawienie osób 
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UZASADNIENIE 

 

Przedmiotowy projekt rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie wniosków dotyczących 

rejestracji pośredniczących podmiotów tytoniowych stanowi wykonanie upoważnienia 

ustawowego zawartego w art. 20i ustawy z dnia 6 grudnia 2008 r. o podatku akcyzowym (Dz. 

U. z 2014 r. poz. 752, z późn. zm.). 

Projekt określa wzór wniosku o wpis do rejestru pośredniczących podmiotów tytoniowych 

oraz wzór wniosku o zmianę wpisu do rejestru pośredniczących podmiotów tytoniowych, 

oraz dokumenty, które należy dołączyć do tych wniosków. 

Upoważnienie ustawowe do wydania rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie wniosków 

dotyczących rejestracji pośredniczących podmiotów tytoniowych, zostało wprowadzone 

ustawą z dnia … o zmianie ustawy o podatku akcyzowym oraz niektórych innych ustaw 

(Dz. U. poz. …). W związku z powyższym istnieje konieczność wydania rozporządzania 

regulującego przedmiotową kwestię. 

Ze względu na skalę, ujawnionych w wyniku kontroli przeprowadzonych przez Służbę Celną 

w latach 2013–2014, nieprawidłowości dotyczących działalności prowadzonej przez 

pośredniczące podmioty tytoniowe (PPT), skutkujących uszczupleniem wpływów do budżetu 

państwa (szacowanych na około 337 mln zł), wprowadzono zmiany regulacji odnoszących się 

do tej grupy podmiotów. Zakłada się, że zmiany te przyczynią się do skutecznego zwalczania 

działalności przestępczej w zakresie obrotu suszem tytoniowym. W związku z 

wprowadzeniem ustawowego obowiązku rejestracji pośredniczących podmiotów 

tytoniowych, w miejsce obecnego obowiązku jedynie powiadamiania o rozpoczęciu 

działalności, konieczne jest uregulowanie kwestii technicznych związanych z procesem 

rejestracji pośredniczących podmiotów tytoniowych. 

Opracowując systemowe rozwiązania w zakresie wpisu podmiotów do rejestru 

pośredniczących podmiotów tytoniowych, wzorowano się na tych rozwiązaniach, które już w 

chwili obecnej stosowane na potrzeby wydawania zezwoleń na wykonywanie działalności w 

zakresie podatku akcyzowego. 

Zgodnie z art. 20a ust. 4 ustawy z dnia 6 grudnia 2008 r. o podatku akcyzowym wpis do 

rejestru pośredniczących podmiotów tytoniowych oraz jego zmiana następują na podstawie 

decyzji właściwego naczelnika urzędu celnego. Decyzje te, zgodnie z art. 20a ust. 7 są 

wydawane na wniosek składany do właściwego naczelnika urzędu celnego. Wzory wniosków 



– 17 – 

 

zawarto w załączniku nr 1 i nr 2 do niniejszego rozporządzenia. We wniosku o wpis do 

rejestru należy podać komplet danych dotyczących podmiotu wnioskującego o nadanie 

statusu PPT, natomiast we wniosku o zmianę wpisu, co do zasady, tylko te dane, które uległy 

zmianie. Zakres danych określony został w art. 20b ustawy o podatku akcyzowym. Ponadto 

we wniosku wnioskodawca wskazuje informację o proponowanym zabezpieczeniu 

akcyzowym. 

Aby umożliwić organowi podatkowemu spełnienie warunków wymaganych dla wydania 

decyzji oraz weryfikację danych przedstawionych we wniosku, wnioskodawca dołącza do 

niego stosowne dokumenty potwierdzające określone w rozporządzeniu w § 2. 

Projekt rozporządzenia jest zgodny z prawem Unii Europejskiej. 

Przedmiotowy projekt nie zawiera norm technicznych w rozumieniu przepisów 

rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 23 grudnia 2002 r. w sprawie sposobu funkcjonowania 

krajowego systemu notyfikacji norm i aktów prawnych (Dz. U. Nr 239, poz. 2039, z późn. 

zm.), w związku z czym nie podlega notyfikacji. 

Stosownie do postanowień § 52 ust. 1 uchwały nr 190 Rady Ministrów z dnia 29 października 

2013 r. – Regulamin pracy Rady Ministrów (M.P. poz. 979) projekt rozporządzenia zostanie 

udostępniony w Biuletynie Informacji Publicznej Rządowego Centrum Legislacji 

(www.rcl.gov.pl). 
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Nazwa projektu: 

rozporządzenie Ministra Finansów w sprawie wniosków dotyczących rejestracji 

pośredniczących podmiotów tytoniowych. 

Ministerstwo wiodące i ministerstwa współpracujące 
Ministerstwo Finansów 

Osoba odpowiedzialna za projekt w randze Ministra, Sekretarza Stanu lub 

Podsekretarza Stanu  

Podsekretarz Stanu Jarosław Neneman 

Kontakt do opiekuna merytorycznego projektu 

Rafał Kusztal – Starszy specjalista w Departamencie Podatku Akcyzowego, 

tel. 22-694-33-28, e-mail: rafal.kusztal@mf.gov.pl 

Data sporządzenia: 

11 maja 2015 r. 

 

Źródło: 

upoważnienie ustawowe – art. 20i 

ustawy z dnia 6 grudnia 2008 r. o 

podatku akcyzowym. 

 

Nr w wykazie prac:  

OCENA SKUTKÓW REGULACJI 

1. Jaki problem jest rozwiązywany? 

Podczas kontroli, przeprowadzonych przez Służbę Celną w latach 2013–2014, ujawniono nieprawidłowości dotyczące 

działalności prowadzonej przez pośredniczące podmioty tytoniowe, skutkujące uszczupleniem wpływów do budżetu 

państwa szacowanych na około 337 mln zł. Z tego powodu wprowadzono zmiany regulacji odnoszących się do tej grupy 

podmiotów. W miejsce obecnego obowiązku jedynie powiadomienia o rozpoczęciu działalności wprowadzono 

ustawowy obowiązek rejestracji pośredniczących podmiotów tytoniowych. Regulacje te zostały wprowadzone ustawą z 

dnia … o zmianie ustawy o podatku akcyzowym oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. …). Ustawa ta wprowadza 

także upoważnienie dla Ministra Finansów do wydania rozporządzenia w sprawie wniosków dotyczących rejestracji 

pośredniczących podmiotów tytoniowych. 

W związku z powyższym istnieje konieczność wydania rozporządzania regulującego techniczne aspekty związane z 

procesem rejestracji, w tym wzory wniosków rejestracyjnych. 

2. Rekomendowane rozwiązanie, w tym planowane narzędzia interwencji, i oczekiwany efekt 

Rozporządzenie określa wzór wniosku o wpis do rejestru pośredniczących podmiotów tytoniowych oraz wzór wniosku o 

zmianę wpisu do rejestru pośredniczących podmiotów tytoniowych, a także dokumenty, które należy dołączyć do tych 

wniosków. Opracowując systemowe rozwiązania w zakresie wpisu podmiotów do rejestru pośredniczących podmiotów 

tytoniowych, wzorowano się na tych rozwiązaniach, które już w chwili obecnej są stosowane na potrzeby wydawania 

zezwoleń na wykonywanie działalności w zakresie podatku akcyzowego. 

Wprowadzenie obowiązku rejestracji pośredniczących podmiotów tytoniowych, a także towarzyszącemu mu obowiązku 

składania zabezpieczenia akcyzowego, zwiększy kontrolę państwa i przyczyni się do skutecznego zwalczania 

działalności przestępczej, a w konsekwencji do uniknięcia strat budżetowych. 

3. Jak problem został rozwiązany w innych krajach, w szczególności krajach członkowskich OECD/UE?  

Przyjęcie określonego trybu rozwiązania kwestii związanych z rejestracją pośredniczących podmiotów tytoniowych, w 

szczególności określenie wzorów wniosków o wpis do rejestru oraz dokumentów, które należy dołączyć do tych 

wniosków, to materia zależna wyłącznie od decyzji zainteresowanych państw. 

4. Podmioty, na które oddziałuje projekt 

Grupa Wielkość Źródło danych  Oddziaływanie 

Naczelnicy 

Urzędów Celnych 

45 Rozporządzenie Ministra 

Finansów w sprawie 

wykazu i terytorialnego 

zasięgu działania urzędów 

celnych i izb celnych, 

których odpowiednio 

naczelnicy i dyrektorzy są 

właściwi do wykonywania 

zadań w zakresie akcyzy 

Naczelnicy 45 

urzędów celnych, 

zgodnie z 

właściwością 

miejscową, będą w 

drodze decyzji, na 

wniosek złożony 

według ustalonego 

wzoru, dokonywać 
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na terytorium kraju 

(Dz. U. z 2013 r. poz. 332) 

wpisu do rejestru 

pośredniczących 

podmiotów 

tytoniowych 

Podmioty 

zamierzające 

prowadzić 

działalność jako 

pośredniczące 

podmioty 

tytoniowe albo 

pośredniczące 

podmioty 

tytoniowe 

reprezentujące 

zagraniczne 

podmioty 

tytoniowe 

Liczba podmiotów prowadzących działalność 

jako pośredniczące podmioty tytoniowe – 214 

Wykaz Pośredniczących 

Podmiotów Tytoniowych 

prowadzony przez 

Ministra Finansów w 

związku z istniejącym 

obecnie obowiązkiem 

powiadamiania o 

rozpoczęciu działalności – 

(stan na dzień 3 marca 

2015 r.) 

Podmioty będą 

składać wnioski (o 

wpis i zmianę wpisu 

do rejestru 

pośredniczących 

podmiotów 

tytoniowych oraz 

wnioski o wpis do 

rejestru 

pośredniczących 

podmiotów 

tytoniowych 

podmiotów 

reprezentujących 

zagraniczne 

podmioty tytoniowe) 

do właściwego 

naczelnika urzędu 

celnego 

5. Informacje na temat zakresu, czasu trwania i podsumowanie wyników konsultacji 

Projekt rozporządzenia zostanie skierowany do konsultacji do: Pracodawców Rzeczypospolitej Polskiej, Związku 

Rzemiosła Polskiego, Business Centre Club – Związku Pracodawców, Polskiej Konfederacji Pracodawców Prywatnych 

„Lewiatan”, Związku Przedsiębiorców i Pracodawców, Krajowego Stowarzyszenia Przemysłu Tytoniowego i Polskiego 

Stowarzyszenia Przemysłu Tytoniowego. 

Projekt zostanie zamieszczony na stronie internetowej Ministerstwa Finansów (www.mf.gov.pl) oraz Rządowego 

Centrum Legislacji (www.rcl.gov.pl). 

6.  Wpływ na sektor finansów publicznych 

(ceny stałe z … r.) Skutki w okresie 10 lat od wejścia w życie zmian [mln zł] 

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Łącznie (0–10) 

Dochody ogółem 85 170 170 170 170 170 170 170 170 170 170 1785,0 

budżet państwa 85 170 170 170 170 170 170 170 170 170 170 1785,0 

JST 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

pozostałe 

jednostki 

(oddzielnie) 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Wydatki ogółem 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

budżet państwa 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

JST 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
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pozostałe 

jednostki 

(oddzielnie) 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Saldo ogółem 85 170 170 170 170 170 170 170 170 170 170 1785,0 

budżet państwa 85 170 170 170 170 170 170 170 170 170 170 1785,0 

JST 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

pozostałe 

jednostki 

(oddzielnie) 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Źródła 

finansowania  

Wejście w życie projektowanego rozporządzenia nie wpłynie na wzrost wydatków sektora finansów 

publicznych, w tym budżetu państwa. 

Dodatkowe 

informacje, w 

tym wskazanie 

źródeł danych 

i przyjętych do 

obliczeń 

założeń 

Szacunki zostały dokonane na podstawie danych dotyczących skali uszczuplenia wpływów do budżetu 

państwa ujawnionych w wyniku kontroli przeprowadzonych przez Służbę Celną w latach 2013–2014, 

w odniesieniu do działalności prowadzonej przez pośredniczące podmioty tytoniowe. 

7. Wpływ na konkurencyjność gospodarki i przedsiębiorczość, w tym na funkcjonowanie przedsiębiorców oraz 

na rodzinę, obywateli i gospodarstwa domowe  

Skutki 

Czas w latach od wejścia w życie 

zmian 

0 1 2 3 5 10 Łącznie (0–10) 

W ujęciu 

pieniężnym 

(w mln zł,  

ceny stałe 

z … r.) 

duże 

przedsiębiorstwa 

       

sektor mikro-, 

małych i 

średnich 

przedsiębiorstw 

       

rodzina, 

obywatele oraz 

gospodarstwa 

domowe 

       

W ujęciu 

niepieniężnym 

duże 

przedsiębiorstwa 
Projekt rozporządzenia określa wzór wniosku o wpis do rejestru pośredniczących 

podmiotów tytoniowych, wzór wniosku o zmianę wpisu do rejestru pośredniczących 

podmiotów tytoniowych, wzór wniosku o wpis reprezentowania przez pośredniczący 

podmiot tytoniowy zagranicznego podmiotu tytoniowego oraz dokumenty, które 

należy dołączyć do tych wniosków. Obecnie istnieje jedynie obowiązek 

powiadomienia o prowadzeniu działalności w powyższym zakresie. 

sektor mikro-, 

małych i 

średnich 

przedsiębiorstw 

rodzina, 

obywatele oraz 

gospodarstwa 

domowe  

 

Niemierzalne   
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8.  Zmiana obciążeń regulacyjnych (w tym obowiązków informacyjnych) wynikających z projektu 

 nie dotyczy 

Wprowadzane są obciążenia poza bezwzględnie wymaganymi przez 

UE (szczegóły w odwróconej tabeli zgodności). 

 tak 

 nie 

 nie dotyczy 

 zmniejszenie liczby dokumentów  

 zmniejszenie liczby procedur 

 skrócenie czasu na załatwienie sprawy 

 inne:  

 zwiększenie liczby dokumentów 

 zwiększenie liczby procedur 

 wydłużenie czasu na załatwienie sprawy 

 inne:  

Wprowadzane obciążenia są przystosowane do ich elektronizacji.   tak 

 nie 

 nie dotyczy 

Komentarz:  
zwiększenie liczby procedur i towarzyszących im dokumentów jest uzasadnione interesem budżetu państwa i stanowi 

reakcję na zdiagnozowane nieprawidłowości. Przyjęte rozwiązanie zwiększy kontrolę państwa i przyczyni się do 

skutecznego zwalczania działalności przestępczej, a w konsekwencji do uniknięcia strat budżetowych. 

9. Wpływ na rynek pracy  

Rozporządzenie nie będzie miało wpływu na rynek pracy. 

10. Wpływ na pozostałe obszary 

 środowisko 

naturalne 

 sytuacja i rozwój 

regionalny 

 inne:  

 demografia 

 mienie państwowe 

 informatyzacja 

 zdrowie 

Omówienie 

wpływu 
Rozporządzenie nie będzie miało wpływu na pozostałe obszary. 

11. Planowane wykonanie przepisów aktu prawnego 

Rozporządzenie wejdzie w życie w dniu 30 czerwca 2015 r. 

12. W jaki sposób i kiedy nastąpi ewaluacja efektów projektu oraz jakie mierniki zostaną zastosowane? 

Specyfika projektu uniemożliwia zastosowanie mierników. Z uwagi na charakter projektu niezasadna jest jego ewaluacja. 

13. Załączniki (istotne dokumenty źródłowe, badania, analizy itp.)  

 

 

 

 

53/05/KC 



Projekt 

 

R O Z P O R Z Ą D Z E N I E  

M I N I S T R A  F I N A N S Ó W
1)

 

z dnia  

w sprawie wzorów deklaracji podatkowych dla podatku akcyzowego oraz deklaracji 

w sprawie przedpłaty akcyzy  

Na podstawie art. 26 ust. 1 ustawy z dnia 6 grudnia 2008 r. o podatku akcyzowym  

(Dz. U. z 2014 r. poz. 752, z późn. zm.
2)

) zarządza się, co następuje: 

§ 1. Rozporządzenie określa wzory: 

1) deklaracji podatkowych dla podatku akcyzowego, o których mowa w art. 21 ust. 1 pkt 1, 

art. 24 ust. 1 pkt 2 i 3, art. 24b ust. 1 pkt 2 i 3 oraz art. 106 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 

6 grudnia 2008 r. o podatku akcyzowym, zwanej dalej „ustawą”; 

2) deklaracji dla podatku akcyzowego od wyrobów węglowych (AKC-WW), o której 

mowa w art. 21a ust. 1 pkt 1 ustawy; 

3) deklaracji podatkowej od nabycia wewnątrzwspólnotowego energii elektrycznej (AKC-

EN), o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 1 ustawy; 

4) deklaracji dla podatku akcyzowego od suszu tytoniowego (AKC-ST/AKC-STn), o 

której mowa w art. 24a ustawy; 

5) deklaracji dla podatku akcyzowego od nabycia wewnątrzwspólnotowego wyrobów 

gazowych (z wyłączeniem gazu do napędu silników spalinowych) (AKC-WG), o której 

mowa w art. 24b ust. 1 pkt 1 ustawy; 

6)  deklaracji w sprawie przedpłaty akcyzy (AKC-PA), o której mowa w art. 22 ust. 1 pkt 1 

ustawy; 

                                                 

1)
 Minister Finansów kieruje działem administracji rządowej – finanse publiczne, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 2 

rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 22 września 2014 r. w sprawie szczegółowego zakresu 

działania Ministra Finansów (Dz. U. poz. 1256). 
2)

 Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2014 r. poz. 1559, 1662 i 1877 

oraz z 2015 r. poz. 18, 211 i … . 
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§ 2. 1. Deklaracje podatkowe, o których mowa w § 1 pkt 1, składają się z formularza 

głównego (AKC-4/AKC-4zo), którego wzór określa załącznik nr 1 do rozporządzenia, oraz 

formularzy szczegółowych o podatku akcyzowym dla poszczególnych grup wyrobów 

akcyzowych oraz samochodów osobowych (AKC-4/A, AKC-4/B, AKC-4/C, AKC-4/D, 

AKC-4/E,  AKC-4/F, AKC-4/H, AKC-4/I, AKC-4/J, AKC-4/K, AKC-4/L), których wzory 

określają załączniki nr 2–12 do rozporządzenia. 

2. Wzór deklaracji, o której mowa w § 1 pkt 2, określa załącznik nr 13 do rozporządzenia. 

3. Wzór deklaracji, o której mowa w § 1 pkt 3, określa załącznik nr 14 do rozporządzenia. 

4. Wzór deklaracji, o której mowa w § 1 pkt 4, określa załącznik nr 15 do rozporządzenia. 

5. Wzór deklaracji, o której mowa w § 1 pkt 5, określa załącznik nr 16 do rozporządzenia. 

6. Wzór deklaracji, o której mowa w § 1 pkt 6, określa załącznik nr 17 do rozporządzenia. 

§ 3. Wzory deklaracji określone w załącznikach do niniejszego rozporządzenia stosuje 

się po raz pierwszy począwszy od rozliczenia za lipiec 2015 r.   

§ 4. Druki formularzy deklaracji sporządzone według wzorów określonych w 

załącznikach nr 1–17 do rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 października 2013 r. w 

sprawie wzorów deklaracji podatkowych dla podatku akcyzowego, deklaracji w sprawie 

przedpłaty akcyzy oraz informacji o wyrobach akcyzowych w składzie podatkowym (Dz. U. 

z 2013 r. poz. 1278) mogą być stosowane, nie dłużej jednak niż do dnia 30 września 2015 r. 

§ 5. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 31 lipca 2015 r.
3) 

 

MINISTER FINANSÓW 

  

                                                 

3)
 Niniejsze rozporządzenie było poprzedzone rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 29 października 

2013 r. w sprawie wzorów deklaracji podatkowych dla podatku akcyzowego, deklaracji w sprawie 

przedpłaty akcyzy oraz informacji o wyrobach akcyzowych w składzie podatkowym (Dz. U. z 2013 r. 

poz. 1278), które traci moc z dniem wejścia w życie ustawy z dnia ... o zmianie ustawy o podatku 

akcyzowym oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. ...). 
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UZASADNIENIE 

 

Projektowane rozporządzenie zostało przygotowane w związku z nowelizacją ustawy z dnia 

6 grudnia 2008 r. o podatku akcyzowym  (Dz. U. z 2014 r. poz. 752, z późn. zm.), której 

celem jest uproszczenie przepisów w zakresie podatku akcyzowego oraz zniesienie lub 

ograniczenie niektórych uciążliwych i zbędnych obowiązków administracyjnych dotyczących 

podmiotów prowadzących działalność gospodarczą w zakresie wyrobów akcyzowych i 

samochodów osobowych.  

W przedmiotowej ustawie przepis dotyczący obowiązku składania deklaracji 

podatkowych, określony w art. 26 ust. 1, został skrócony, otrzymując nowe brzmienie. 

Zniesiony został odrębny druk INF – informacja o wyrobach akcyzowych w składzie 

podatkowym. Zmiana stanowi realizację postulatów kierowanych do Ministerstwa Finansów 

przez przedsiębiorców prowadzących działalność gospodarczą w zakresie obrotu wyrobami 

akcyzowymi. W związku z powyższym w rozporządzeniu zrezygnowano z załączników 

stanowiących informacje o wyrobach akcyzowych w składzie podatkowym. Podatnicy 

podatku akcyzowego, prowadzący składy podatkowe nie będą musieli składać co miesiąc 

informacji o wyrobach akcyzowych w składzie podatkowym. 

W art. 14 ustawy został rozszerzony przepis dotyczący właściwości organów podatkowych w 

przypadku, gdy czynności podlegające opodatkowaniu akcyzą są wykonywane lub stany 

faktyczne podlegające opodatkowaniu akcyzą występują na obszarze właściwości miejscowej 

dwóch lub więcej organów podatkowych. W związku z tym w główce deklaracji: AKC-

4/AKC-4zo, AKC-WW, AKC-EN, AKC-ST/AKC-STn, AKC-WG oraz AKC-PA zmianie 

uległa informacja dotycząca miejsca składania deklaracji. Treść pozostałych załączników do 

rozporządzenia, stanowiących wzory deklaracji dla podatku akcyzowego, nie ulega zmianie w 

stosunku do treści obecnie obowiązującego rozporządzenia. 

Projekt rozporządzenia będzie opublikowany w Biuletynie Informacji Publicznej (BIP), 

zgodnie z art. 5 ustawy z dnia 7 lipca 2005 r. o działalności lobbingowej w procesie 

stanowienia prawa (Dz. U. Nr 169, poz. 1414, z późn. zm.). 

Projektowane zmiany nie zawierają norm technicznych w rozumieniu rozporządzenia 

Rady Ministrów z dnia 23 grudnia 2002 r. w sprawie sposobu funkcjonowania krajowego 

systemu notyfikacji norm i aktów prawnych (Dz. U. Nr 239, poz. 2039, z późn. zm.), w 

związku z czym nie podlegają notyfikacji. 

Projekt rozporządzenia jest zgodny z prawem Unii Europejskiej. 

 



Nazwa projektu: 

rozporządzenie Ministra Finansów w sprawie wzorów deklaracji dla 

podatku akcyzowego oraz deklaracji w sprawie przedpłaty akcyzy. 

 

Ministerstwo wiodące i ministerstwa współpracujące 

Ministerstwo Finansów 

 

Osoba odpowiedzialna za projekt w randze Ministra, Sekretarza 

Stanu lub Podsekretarza Stanu  

Jarosław Neneman 

Kontakt do opiekuna merytorycznego projektu 

Cezary Komorowski 

Departament Podatku Akcyzowego  

tel.: 22 694 32 67 

cezary.komorowski@mofnet.gov.pl 

 

Krystyna Zdejszy-Kalińska 

Departament Podatku Akcyzowego  

tel.: 22 694 58 17 

krystyna.zdejszy-kalinska@mofnet.gov.pl 

Data sporządzenia: 

5 maja 2015 r.  

 

Źródło:  

ustawa o podatku akcyzowym. 

 

Nr w wykazie prac:  

 

 

OCENA SKUTKÓW REGULACJI 

1. Jaki problem jest rozwiązywany? 

Dostosowanie przepisów rozporządzenia do zmienianych przepisów ustawy o podatku akcyzowym.  

2. Rekomendowane rozwiązanie, w tym planowane narzędzia interwencji, i oczekiwany efekt 

Rezygnacja z załączników stanowiących informacje o wyrobach akcyzowych w składzie podatkowym. 

3. Jak problem został rozwiązany w innych krajach, w szczególności krajach członkowskich OECD/UE?  

Brak tożsamych rozwiązań w państwach członkowskich UE. 

4. Podmioty, na które oddziałuje projekt 

Grupa Wielkość Źródło danych  Oddziaływanie 

Podatnicy podatku 

akcyzowego prowadzący 

składy podatkowe 

ok. 890  SEED – System Wymiany 

Informacji dotyczących 

Podatku Akcyzowego 

Redukcja obciążeń 

administracyjnych 

5. Informacje na temat zakresu, czasu trwania i podsumowanie wyników konsultacji 

Projekt rozporządzenia będzie przedmiotem konsultacji społecznych z zainteresowanymi podmiotami gospodarczymi  

oraz zostanie zamieszczony na stronie internetowej Rządowego Centrum Legislacji (www.rcl.gov.pl). 

6.  Wpływ na sektor finansów publicznych 

(ceny stałe z … r.) Skutki w okresie 10 lat od wejścia w życie zmian [mln zł] 

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Łącznie (0–10) 

Dochody ogółem             

budżet państwa             

JST             

pozostałe jednostki (oddzielnie)             

Wydatki ogółem             

budżet państwa             

JST             

pozostałe jednostki (oddzielnie)             

Saldo ogółem             

budżet państwa             

JST             

pozostałe jednostki (oddzielnie)             

Źródła finansowania   

Dodatkowe Wejście w życie rozporządzenia nie spowoduje skutków finansowych dla budżetu państwa i 
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informacje, w tym 

wskazanie źródeł 

danych i przyjętych do 

obliczeń założeń 

budżetów jednostek samorządu terytorialnego. Pozostaje również bez wpływu na wzrost 

wydatków sektora finansów publicznych. 

7. Wpływ na konkurencyjność gospodarki i przedsiębiorczość, w tym na funkcjonowanie przedsiębiorców oraz 

na rodzinę, obywateli i gospodarstwa domowe  

Skutki 

Czas w latach od wejścia w życie zmian 0 1 2 3 5 10 Łącznie (0–10) 

W ujęciu 

pieniężnym 

(w mln zł,  

ceny stałe 

z … r.) 

duże przedsiębiorstwa        

sektor mikro-, małych i 

średnich 

przedsiębiorstw 

       

rodzina, obywatele 

oraz gospodarstwa 

domowe 

       

W ujęciu 

niepieniężnym 

duże przedsiębiorstwa  

sektor mikro-, małych i 

średnich 

przedsiębiorstw 

 

rodzina, obywatele 

oraz gospodarstwa 

domowe  

 

Niemierzalne   

Dodatkowe 

informacje, w tym 

wskazanie źródeł 

danych i przyjętych do 

obliczeń założeń  

Wejście w życie regulacji zawartych w projekcie rozporządzenia nie będzie miało wpływu na 

konkurencyjność gospodarki. 

8.  Zmiana obciążeń regulacyjnych (w tym obowiązków informacyjnych) wynikających z projektu 

 nie dotyczy 

Wprowadzane są obciążenia poza bezwzględnie 

wymaganymi przez UE (szczegóły w odwróconej tabeli 

zgodności). 

 tak 

 nie 

 nie dotyczy 

 zmniejszenie liczby dokumentów  

 zmniejszenie liczby procedur 

 skrócenie czasu na załatwienie sprawy 

 inne:       

 zwiększenie liczby dokumentów 

 zwiększenie liczby procedur 

 wydłużenie czasu na załatwienie sprawy 

 inne:       

Wprowadzane obciążenia są przystosowane do ich 

elektronizacji.  

 tak 

 nie 

 nie dotyczy 

Komentarz 

9. Wpływ na rynek pracy  

Wejście w życie rozporządzenia nie będzie miało wpływu na rynek pracy. 

10. Wpływ na pozostałe obszary 

 środowisko naturalne 

 sytuacja i rozwój regionalny 

 inne:       

 demografia 

 mienie państwowe 

 informatyzacja 

 zdrowie 

Omówienie wpływu Wejście w życie rozporządzenia nie będzie miało wpływu na sytuację i rozwój regionalny. 

11.  Planowane wykonanie przepisów aktu prawnego 

30 czerwca 2015 r.  

12.  W jaki sposób i kiedy nastąpi ewaluacja efektów projektu oraz jakie mierniki zostaną zastosowane? 

Ze względu na przedmiot regulacji nie jest przewidziana ewaluacja projektu, a tym samym nie przewiduje się stosowania 

mierników dla tej ewaluacji. 



– 6 – 

 

13.  Załączniki (istotne dokumenty źródłowe, badania, analizy itp.)  

Nie dotyczy. 
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Załączniki do rozporządzenia Ministra Finansów  
z dnia ... (poz. ...) 

Załącznik nr 1 
POLA JASNE WYPEŁNIA PODATNIK, POLA CIEMNE WYPEŁNIA URZĄD CELNY. WYPEŁNIAĆ NA MASZYNIE, KOMPUTEROWO LUB RĘCZNIE DUŻYMI DRUKOWANYMI LITERAMI, CZARNYM 
LUB NIEBIESKIM KOLOREM. 

AKC-4/AKC-4zo(4) 1/4 

 

 

1. Identyfikator podatkowy NIP/numer PESEL(niepotrzebne skreślić) podatnika1) 

             

             
             
                          

AKC–4/AKC–4zo *                                                     

2. Nr dokumentu 3. Status 

 

DEKLARACJA DLA PODATKU AKCYZOWEGO 

za 

4. Miesiąc 5. Rok 

          
   

 

Podstawa prawna: Art. 21 ust.1 pkt 1, art. 24 ust.1 pkt 2 i 3, art. 24b ust.1 pkt 2 i 3 oraz art. 106 ust.1 pkt 1 ustawy z dnia 6 grudnia 2008 r. o podatku akcyzowym (Dz. U. 
z 2014 r. poz. 752, z późn. zm.) zwanej dalej „ustawą”. 

Termin składania:  Do 25. dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym powstał obowiązek podatkowy; w przypadku energii elektrycznej – zgodnie z art. 24 
ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy; w przypadku wyrobów gazowych – zgodnie z art. 24b ust.1 pkt 2 i 3 ustawy. 

Miejsce składania:  Urząd celny kierowany przez naczelnika właściwego ze względu na miejsce wykonywania czynności lub wystąpienia stanów faktycznych, 
podlegających opodatkowaniu akcyzą; jeżeli czynności podlegające opodatkowaniu akcyzą są wykonywane lub stany faktyczne podlegające 
opodatkowaniu akcyzą występują na obszarze właściwości miejscowej dwóch lub więcej naczelników urzędów celnych – zgodnie z art. 14 ust. 4 – 4e 
ustawy; jeżeli właściwym organem podatkowym jest Naczelnik Urzędu Celnego I w Warszawie, to miejscem składania jest Urząd Celny I w 
Warszawie. 

A. MIEJSCE I CEL SKŁADANIA DEKLARACJI 
 6. Urząd celny, do którego adresowana jest deklaracja 

 
 
 

7. Cel złożenia formularza (zaznaczyć właściwy kwadrat): 
1. złożenie deklaracji                     2. korekta deklaracji 

B. DANE PODATNIKA  
**- dotyczy podmiotów niebędących osobami fizycznymi     ***- dotyczy podmiotów będących osobami fizycznymi 

B.1. DANE IDENTYFIKACYJNE PODATNIKA 
 8. Rodzaj podatnika (zaznaczyć właściwy kwadrat): 

 
1. podatnik niebędący osobą fizyczną                                2. osoba fizyczna 

 9. Nazwa pełna **/Nazwisko, pierwsze imię, data urodzenia *** 

 
 
 

 B.2.     ADRES SIEDZIBY** / ADRES ZAMIESZKANIA*** 
 10. Kraj 

 
11. Województwo 12. Powiat 

 13. Gmina 
 

14. Ulica 15. Nr domu 16. Nr lokalu 

 17. Miejscowość 
 

18. Kod pocztowy 19. Poczta 

C. ZESTAWIENIE PODATKU AKCYZOWEGO WEDŁUG GRUP WYROBÓW 
Ogółem podatek akcyzowy od alkoholu etylowego 
Kwota z poz. 13 formularza/formularzy nr 1, 2, 3 ...  AKC-4/A. 

20. 
zł 

Ogółem podatek akcyzowy od wina, napojów fermentowanych i wyrobów pośrednich 
Kwota z poz. 13 formularza/formularzy nr 1, 2, 3 ...   AKC-4/B. 

21. 
zł 

Ogółem podatek akcyzowy od piwa 
Kwota z poz. 13 formularza/formularzy nr 1, 2, 3 ...   AKC-4/C. 

22. 
zł 

Ogółem podatek akcyzowy od paliw silnikowych (z wyłączeniem gazu) 
Kwota z poz. 13 formularza/formularzy nr 1, 2, 3 ...   AKC-4/D. 

23. 
zł 

Ogółem podatek akcyzowy od samochodów osobowych 
Kwota z poz. 7 formularza nr 1 AKC-4/E. 

24. 
zł 

Ogółem podatek akcyzowy od wyrobów tytoniowych 
Kwota z poz. 13 formularza/formularzy nr 1, 2, 3 ...   AKC-4/F. 

25. 
zł 

Ogółem podatek akcyzowy od energii elektrycznej 
Kwota z poz. 8 formularza AKC-4/H. 

26. 
zł 

Ogółem podatek akcyzowy od paliw opałowych (z wyłączeniem wyrobów węglowych i wyrobów gazowych) 
Kwota z poz. 13 formularza/formularzy nr 1, 2, 3 ...   AKC-4/I. 

27. 
zł 

Ogółem podatek akcyzowy od gazu do napędu silników spalinowych 
Kwota z poz. 13 formularza/formularzy nr 1, 2, 3 ...   AKC-4/J. 

28. 
zł 

Ogółem podatek akcyzowy od olejów smarowych i pozostałych olejów 
Kwota z poz. 13 formularza/formularzy nr 1, 2, 3 ...   AKC-4/K 

29. 
zł 

Ogółem podatek akcyzowy od wyrobów gazowych (z wyłączeniem gazu do napędu silników spalinowych) 
Kwota z poz. 9 formularza/formularzy nr 1, 2, 3 ...  AKC-4/L. 

29a. 
zł 

     Razem podatek akcyzowy 

     Suma kwot z poz. od 20 do 29a. 

30. 
zł 
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D. ROZLICZENIE KWOT PODATKU AKCYZOWEGO 
 Kwota stanowiąca wartość podatkowych znaków akcyzy 

Suma kwot z poz. 14 formularza/formularzy AKC-4/A, z poz. 14 formularza/formularzy AKC-4/B  
i z poz. 14 formularza/formularzy AKC-4/F. 

31. 
 

zł 

 Kwota wpłat dziennych 
Suma kwot z poz. 175 formularza AKC-4/A, z poz. 175 formularza AKC-4/B, z poz. 174 formularza  
AKC-4/C, z poz. 174 formularza AKC-4/D, z poz. 175 formularza AKC-4/F, z poz. 174 formularza 
AKC-4/I, z poz. 174 formularza AKC-4/J i z poz. 174 formularza AKC-4/K. 

32. 
 

zł 

 Kwota dokonanej przedpłaty akcyzy 
Suma kwot z poz. 22 deklaracji AKC-PA (A), AKC-PA (B), AKC-PA (C), AKC-PA (D), AKC-PA (F), 
AKC-PA (I), AKC-PA (J) i AKC-PA (K) złożonej/złożonych za miesiąc, którego niniejsza deklaracja 
dotyczy. 

33. 
 

zł 
 

 

 E. KWOTA PODATKU AKCYZOWEGO PRZYPADAJĄCA DO ZAPŁATY 
 Kwota z pozycji „Nadwyżka wpłat do rozliczenia” z ostatniej złożonej deklaracji 34. 

zł 

zł w tym nadwyżka 
przedpłaty akcyzy 

34a. 
zł 

Do zapłaty ****) 
Od kwoty z poz. 30 należy odjąć sumę kwot z poz. 31, 32, 33 i 34. Jeżeli różnica jest liczbą 
ujemną, należy wpisać 0. 

35. 
 

zł 

Nadwyżka wpłat do rozliczenia 
Od sumy kwot z poz. 31, 32, 33 i 34 należy odjąć kwotę z poz. 30. Jeżeli różnica jest liczbą 
ujemną, należy wpisać 0. 

36. 
zł 

zł w tym nadwyżka 
przedpłaty akcyzy 

36a. 
zł 

F. INFORMACJA O ZAŁĄCZNIKACH 
W każdym z poniższych pól należy podać liczbę dołączonych formularzy o podanym symbolu (np. jeżeli załączono formularz AKC-4/B o następujących numerach: 
1, 1a, 2, 3 i 3a,  to w polu 38 należy wpisać 5). 

 

37.  

AKC-4/A 

38.  

AKC-4/B 

39.  

AKC-4/C 

40.  

AKC-4/D  

41.  

AKC-4/E 

42.  

AKC-4/F 

43.  

AKC-4/H 

44.  

AKC-4/I 

45.  

AKC-4/J 

46.  

AKC-4/K 

 
 

46a.  

AKC-4/L 

 
 

 

                                                       
G. NUMERY AKCYZOWE 

Numer akcyzowy składu podatkowego/numer akcyzowy 
zarejestrowanego odbiorcy (wypełnia podatnik prowadzący 

skład podatkowy/zarejestrowany odbiorca) 

Numer akcyzowy składu podatkowego                                                              
(wypełnia podatnik będący właścicielem wyrobów 

akcyzowych, korzystający z cudzego składu) 

Symbol formularza 
szczegółowego, w którym 

numer akcyzowy został 
wykazany (np. AKC-4/A) 

 
a b 

47. 
 
               

93. 
 
               

139. 

48. 
 
               

94. 
 
               

140. 

49. 
 
               

95. 
 
               

141. 

50. 
 
               

96. 
 
               

142. 

51. 
 
               

97. 
 
               

143. 

52. 
 
               

98. 
 
               

144. 

53. 
 
               

99. 
 
               

145. 

54. 
 
               

100. 
 
               

146. 

55. 
 
               

101. 
 
               

147. 

56. 
 
               

102. 
 
               

148. 

57. 
 
               

103. 
 
               

149. 

58. 
 
               

104. 
 
               

150. 

59. 
 
               

105. 
 
               

151. 

60. 
 
               

106. 
 
               

152. 

61. 
 
               

107. 
 
               

153. 
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62. 
 
               

108. 
 
               

154. 

63. 
 
               

109. 
 
               

155. 

64. 
 
               

110. 
 
               

156. 

65. 
 
               

111. 
 
               

157. 

66. 
 
               

112. 
 
               

158. 

67. 
 
               

113. 
 
               

159. 

68. 
 
               

114. 
 
               

160. 

69. 
 
               

115. 
 
               

161. 

70. 
 
               

116. 
 
               

162. 

71. 
 
               

117. 
 
               

163. 

72. 
 
               

118. 
 
               

164. 

73. 
 
               

119. 
 
               

165. 

74. 
 
               

120. 
 
               

166. 

75. 
 
               

121. 
 
               

167. 

76. 
 
               

122. 
 
               

168. 

77. 
 
               

123. 
 
               

169. 

78. 
 
               

124. 
 
               

170. 

79. 
 
               

125. 
 
               

171. 

80. 
 
               

126. 
 
               

172. 

81. 
 
               

127. 
 
               

173. 

82. 
 
               

128. 
 
               

174. 

83. 
 
               

129. 
 
               

175. 

84. 
 
               

130. 
 
               

176. 

85. 
 
               

131. 
 
               

177. 

86. 
 
               

132. 
 
               

178. 

87. 
 
               

133. 
 
               

179. 

88. 
 
               

134. 
 
               

180. 

89. 
 
               

135. 
 
               

181. 

90. 
 
               

136. 
 
               

182. 

91. 
 
               

137. 
 
               

183. 

92. Ilość składów podatkowych/miejsc odbioru wymienionych  
w kolumnie a 
 

    
 
 
 
 

138. Ilość składów podatkowych wymienionych w kolumnie b 
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H. PODPIS PODATNIKA LUB OSOBY REPREZENTUJĄCEJ PODATNIKA 
             184. Imię 

 
185. Nazwisko 

 186. Data wypełnienia deklaracji  (dzień – miesiąc – rok) 
 

187. Podpis (i pieczątka) podatnika lub osoby reprezentującej podatnika 

    -          
    188. Numer telefonu i adres e-mail podatnika lub osoby reprezentującej podatnika 

 

 

 

I. ADNOTACJE URZĘDU CELNEGO 
 189. Uwagi urzędu celnego 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 190. Identyfikator przyjmującego formularz 
 

 

191. Podpis przyjmującego formularz 

 

 
 

Objaśnienia: 
1) 

Numer PESEL należy podać w przypadku podatników będących osobami fizycznymi objętymi rejestrem PESEL nieprowadzących 

działalności gospodarczej lub niebędących zarejestrowanymi podatnikami podatku od towarów i usług. 

* Jeżeli deklaracja jest składana przez zarejestrowanego odbiorcę w związku z nabyciem wewnątrzwspólnotowym wyrobów 

akcyzowych, należy przekreślić wyrazy AKC-4; w pozostałych przypadkach należy przekreślić wyrazy AKC-4zo.  
 
W deklaracji AKC-4/AKC-4zo oraz w formularzach stanowiących załączniki do deklaracji AKC-4/AKC-4zo podstawy opodatkowania 
(wyrażone kwotowo) i kwoty podatków zaokrągla się do pełnych złotych w ten sposób, że końcówki kwot wynoszące mniej niż 50 
groszy pomija się, a końcówki kwot  wynoszące 50 i więcej groszy podwyższa się do pełnych złotych – zgodnie z art. 63 § 1 ustawy 
z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Ordynacja podatkowa (Dz. U. z  2012 r. poz. 749, z późn. zm.). 

W celu wykazania większej ilości numerów akcyzowych składów podatkowych niż przewidziano w części G deklaracji, należy złożyć 
dodatkowy formularz deklaracji AKC-4/AKC-4zo, w którym należy wypełnić pole nr 1 (Identyfikator podatkowy podatnika),  pola nr 4 i 
5 (Miesiąc i Rok) oraz części A, B, G, H. Ponadto w główce deklaracji po wyrazach „DEKLARACJA DLA PODATKU AKCYZOWEGO” 
należy dopisać wyrazy: „- SKŁADY PODATKOWE”. 

W celu wykazania większej ilości numerów akcyzowych zarejestrowanego odbiorcy niż przewidziano w części G deklaracji, należy 
złożyć dodatkowy formularz deklaracji AKC-4/AKC-4zo, w którym należy wypełnić pole nr 1 (Identyfikator podatkowy podatnika),  
pola nr 4 i 5 (Miesiąc i Rok) oraz części A, B, G, H. Ponadto w główce deklaracji po wyrazach „DEKLARACJA DLA PODATKU 
AKCYZOWEGO” należy dopisać wyrazy: „- MIEJSCA ODBIORU”. 

Pouczenie: 

Za podanie nieprawdy lub zatajenie prawdy i przez to narażenie podatku na uszczuplenie grozi odpowiedzialność przewidziana 
w Kodeksie karnym skarbowym. 

****)
 W wypadku niewpłacenia w obowiązującym terminie kwoty z poz. 35 lub wpłacenia jej w niepełnej wysokości niniejsza 

deklaracja stanowi podstawę do wystawienia tytułu wykonawczego, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 17 czerwca 1966  r. 
o postępowaniu egzekucyjnym w administracji (Dz. U. z 2014 r. poz. 1619, z późn. zm.). 
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1. Identyfikator podatkowy NIP/numer PESEL(niepotrzebne skreślić) podatnika 

             

             
             
                          

 
 

AKC–4/A      
 
PODATEK  AKCYZOWY  OD  ALKOHOLU  ETYLOWEGO 

 

za 
 
 2. Miesiąc 3. Rok  4. Numer formularza 

                        
 
 

Niniejszy formularz należy załączyć do formularza głównego AKC-4 lub AKC-4zo. 

A. DANE IDENTYFIKACYJNE PODATNIKA  
*- dotyczy podmiotów niebędących osobami fizycznymi       **- dotyczy podmiotów będących osobami fizycznymi 
 5. Rodzaj podatnika (zaznaczyć właściwy kwadrat): 

 1. podatnik niebędący osobą fizyczną                             2. osoba fizyczna 

6. Nazwa pełna */Nazwisko, pierwsze imię, data urodzenia ** 

 
 
 

B. DANE O SKŁADZIE PODATKOWYM I O ZAREJESTROWANYM ODBIORCY 

B.1. NUMER AKCYZOWY I ADRES SKŁADU PODATKOWEGO 
 Numer akcyzowy składu                                                                   

(pole 7 wypełnia podatnik prowadzący skład) 
Numer akcyzowy składu (pole 8 wypełnia podatnik będący właścicielem 

wyrobów akcyzowych, korzystający z cudzego składu) 
 7. 

 
 
                 

8. 
 
 
                 

 9. Adres składu  
 
 
 
 

B.2. NUMER AKCYZOWY ZAREJESTROWANEGO ODBIORCY 
 10. Numer akcyzowy zarejestrowanego odbiorcy (wypełnić w przypadku, gdy niniejszy formularz stanowi załącznik do formularza głównego AKC-4zo)  

 
 

               
 

C. OBLICZENIE KWOTY PODATKU AKCYZOWEGO 
 Razem obliczony podatek 

Suma kwot z poz. 260 formularzy AKC-4/A. 

11. 

 

zł 

 Zwolnienia i obniżenia 

Wykazana kwota nie może przekroczyć kwoty z poz. 11. 

12. 

 

zł 

 Ogółem podatek 

Od kwoty z poz. 11 należy odjąć kwotę z poz. 12. 

13. 

 

zł 

D. ROZLICZENIE PODATKU AKCYZOWEGO 
 Kwota stanowiąca wartość podatkowych znaków akcyzy 14. 

 

zł  

 Kwota przedpłaty akcyzy  

Suma kwot z pozycji 21 i 22 deklaracji AKC-PA (A) złożonej za miesiąc, którego niniejsza deklaracja dotyczy. 

15. 

 

zł 

 Podatek należny  

Od kwoty z poz. 13 należy odjąć sumę kwot z poz. 14 i 15; jeżeli różnica jest liczbą ujemną, należy wpisać 0. 

16. 

 

zł 
 Nadwyżka (Nadwyżka przedpłaty – w przypadku produkcji poza składem podatkowym) 

Od sumy kwot z poz. 14 i 15 należy odjąć kwotę z poz. 13; jeżeli różnica jest liczbą ujemną, należy wpisać 0. 

17. 

 

zł 
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E. INFORMACJA O KWOTACH WPŁAT DZIENNYCH 

Lp. 
Data powstania 

obowiązku 
podatkowego 

Kwota podatku 
akcyzowego z dnia 

powstania obowiązku 
podatkowego 

Data dokonania wpłaty 
dziennej 

Kwota nadwyżki wpłat  
z poprzedniej deklaracji 

zaliczona na poczet wpłat 
dziennych 

Kwota dokonanej wpłaty dziennej 

a b c d e f 

 18. 19. 
 

zł 

20. 21. 
 

zł 

22. 
 

zł 

 23. 24. 
 

zł 

25. 26. 
 

zł 

27. 
 

zł 

 28. 29. 
 

zł 

30. 31. 
 

zł 

32. 
 

zł 

 33. 34. 
 

zł 

35. 36. 
 

zł 

37. 
 

zł 

 38. 39. 
 

zł 

40. 41. 
 

zł 

42. 
 

zł 

 43. 44. 
 

zł 

45. 46. 
 

zł 

47. 
 

zł 

 48. 49. 
 

zł 

50. 51. 
 

zł 

52. 
 

zł 

 53. 54. 
 

zł 

55. 56. 
 

zł 

57. 
 

zł 

 58. 59. 
 

zł 

60. 61. 
 

zł 

62. 
 

zł 

 63. 64. 
 

zł 

65. 66. 
 

zł 

67. 
 

zł 

 68. 69. 
 

zł 

70. 71. 
 

zł 

72. 
 

zł 

 73. 74. 
 

zł 

75. 76. 
 

zł 

77. 
 

zł 

 78. 79. 
 

zł 

80. 81. 
 

zł 

82. 
 

zł 

 83. 84. 
 

zł 

85. 86. 
 

zł 

87. 
 

zł 

 88. 89. 
 

zł 

90. 91. 
 

zł 

92. 
 

zł 

 93. 94. 
 

zł 

95. 96. 
 

zł 

97. 
 

zł 

 98. 99. 
 

zł 

100. 101. 
 

zł 

102. 
 

zł 

 103. 104. 
 

zł 

105. 106. 
 

zł 

107. 
 

zł 

 108. 109. 
 

zł 

110. 111. 
 

zł 

112. 
 

zł 

 113. 114. 
 

zł 

115. 116. 
 

zł 

117. 
 

zł 

 118. 119. 
 

zł 

120. 121. 
 

zł 

122. 
 

zł 

 123. 124. 
 

zł 

125. 126. 
 

zł 

127. 
 

zł 

 128. 129. 
 

zł 

130. 131. 
 

zł 

132. 
 

zł 

 133. 134. 
 

zł 

135. 136.  
 

zł 

137. 
 

zł 

 138. 139. 
 

zł 

140. 141. 
 

zł 

142. 
 

zł 
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 143. 144. 
 

zł 

145. 146. 
 

zł 

147. 
 

zł 

 148. 149. 
 

zł 

150. 151. 
 

zł 

152. 
 

zł 

 153. 154. 
 

zł 

155. 156. 
 

zł 

157. 
 

zł 

 158. 159. 
 

zł 

160. 161. 
 

zł 

162. 
 

zł 

 163. 164. 
 

zł 

165. 166. 
 

zł 

167. 
 

zł 

 168. 169. 
 

zł 

170. 171. 
 

zł 

172. 
 

zł 

Razem kwota należnych 
wpłat dziennych (suma 
kwot z kolumny c) 

173. 
 

zł 

Razem kwota nadwyżki 
wpłat z poprzedniej  
deklaracji zaliczona na 
poczet wpłat dziennych 
(suma kwot z kolumny e) 

 
 
 

174. 
 

zł 

Razem kwota 
dokonanych wpłat 
dziennych (suma kwot 
z kolumny f) 

175. 
 

zł 

   

 
Objaśnienia: 

 
Dla każdego składu podatkowego formularz AKC-4/A należy wypełnić oddzielnie, wpisując w polu 4 formularza kolejno numery:  
1, 2, 3 … (część E należy wypełnić tylko w formularzu nr 1 – dla wszystkich składów łącznie). Jeżeli wystąpi konieczność 
wypełnienia więcej niż jednego formularza AKC-4/A dla tego samego składu, formularze należy oznaczyć odpowiednio numerami: 
1, 1a, 1b ...; 2, 2a, 2b ...; 3, 3a, 3b ... . W przypadku złożenia przez podatnika więcej niż jednego formularza AKC-4/A dotyczącego 
tego samego składu, części C i D wypełnia się tylko w formularzach oznaczonych numerami: 1, 2, 3 ... .   
 
Dla każdego miejsca odbioru wyrobów akcyzowych przez zarejestrowanego odbiorcę formularz AKC-4/A należy wypełnić 
oddzielnie, wpisując w polu 4 formularza kolejno numery: 1, 2, 3 … (część E należy wypełnić tylko w formularzu nr 1 – dla 
wszystkich miejsc odbioru łącznie). Jeżeli wystąpi konieczność wypełnienia więcej niż jednego formularza AKC-4/A dla tego 
samego miejsca odbioru, formularze należy oznaczyć odpowiednio numerami: 1, 1a, 1b ...; 2, 2a, 2b ...; 3, 3a, 3b ... . W przypadku 
złożenia przez podatnika więcej niż jednego formularza AKC-4/A dotyczącego tego samego miejsca odbioru, części C i D wypełnia 
się tylko w formularzach oznaczonych numerami: 1, 2, 3 ... .   
 
 
Części B i E  formularza nie wypełnia podatnik, który zobowiązany jest do dokonania przedpłaty akcyzy, zgodnie z art. 22 ust. 1 
ustawy z dnia 6 grudnia 2008 r. o podatku akcyzowym (Dz. U. z  2014 r. poz. 752, z późn. zm.). 
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F. OBLICZENIE KWOT PODATKU AKCYZOWEGO OD POSZCZEGÓLNYCH WYROBÓW 

Lp. 
Nazwa grupy wyrobów, dla których ustalono odrębne stawki 

podatkowe 
1)

 
Ośmiocyfrowy kod  CN  

 

Ilość wyrobów w hektolitrach 100% vol. 
alkoholu etylowego 

(z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku) 
Stawka podatku 

Kwota podatku w zł 
 

a b c d e f 

 176. 177. 178. 179. 180. 

 181. 182. 183. 184. 185. 

 186. 187. 188. 189. 190. 

 191. 192. 193. 194. 195. 

 196. 197. 198. 199. 200. 

 201. 202. 203. 204. 205. 

 206. 207. 208. 209. 210. 

 211. 212. 213. 214. 215. 

 216. 217. 218. 219. 220. 

 221. 222. 223. 224. 225. 

 226. 227. 228. 229. 230. 

 231. 232. 233. 234. 235. 

 236. 237. 238. 239. 240. 

 241. 242. 243. 244. 245. 

 246. 247. 248. 249. 250. 

 251. 252. 253. 254. 255. 

 Sprzedaż na eksport  256. 257. 

 

258. 

 Razem  259.  260. 

1)
 W przypadku wykazywania ubytków wyrobów akcyzowych (przekraczających normy dopuszczalnych ubytków) lub całkowitego zniszczenia wyrobów, w kolumnie „b”, obok nazwy grupy wyrobów należy wpisać 

odpowiednio: „ubytki” lub „całkowite zniszczenie”.       

 

 
13/05/BS 
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1. Identyfikator podatkowy NIP/numer PESEL(niepotrzebne skreślić) podatnika 

             

             
             
                          

 
 

AKC–4/B      

PODATEK  AKCYZOWY  OD  WINA, 
NAPOJÓW FERMENTOWANYCH I WYROBÓW POŚREDNICH 

za 
 
 2. Miesiąc 3. Rok  4. Numer formularza 

                        
 
 

Niniejszy formularz należy załączyć do formularza głównego AKC-4 lub AKC-4zo. 

A. DANE IDENTYFIKACYJNE PODATNIKA  
*- dotyczy podmiotów niebędących osobami fizycznymi       **- dotyczy podmiotów będących osobami fizycznymi 
 5. Rodzaj podatnika (zaznaczyć właściwy kwadrat): 

 
1. podatnik niebędący osobą fizyczną                              2. osoba fizyczna 

6. Nazwa pełna */Nazwisko, pierwsze imię, data urodzenia ** 
 
 
 

B. DANE O SKŁADZIE PODATKOWYM I O ZAREJESTROWANYM ODBIORCY 

B.1. NUMER AKCYZOWY I ADRES SKŁADU PODATKOWEGO 
 Numer akcyzowy składu                                                                   

(pole 7 wypełnia podatnik prowadzący skład) 
Numer akcyzowy składu (pole 8 wypełnia podatnik będący właścicielem 

wyrobów akcyzowych, korzystający z cudzego składu) 
 7. 

 
 
                 

8. 

 
 
                 

 9. Adres składu  

 
 
 
 

B.2. NUMER AKCYZOWY ZAREJESTROWANEGO ODBIORCY 
 10. Numer akcyzowy zarejestrowanego odbiorcy (wypełnić w przypadku, gdy niniejszy formularz stanowi załącznik do formularza głównego AKC-4zo)  

               
 

C. OBLICZENIE KWOTY PODATKU AKCYZOWEGO 
 Razem obliczony podatek 

Suma kwot z poz. 260  formularzy AKC-4/B. 

11. 

 

zł 

 Zwolnienia i obniżenia 

Wykazana kwota nie może przekroczyć kwoty z poz. 11. 

12. 

 

zł 

 Ogółem podatek 

Od kwoty z poz. 11 należy odjąć kwotę z poz. 12. 

13. 

 

zł 

D. ROZLICZENIE PODATKU AKCYZOWEGO 
 Kwota stanowiąca wartość podatkowych znaków akcyzy 14. 

 

zł 

 Kwota przedpłaty akcyzy  

Suma kwot z pozycji 21 i 22 deklaracji AKC-PA (B) złożonej za miesiąc, którego niniejsza deklaracja dotyczy. 

15. 

 

zł 

 Podatek należny 

Od kwoty z poz. 13 należy odjąć sumę kwot z poz. 14 i 15; jeżeli różnica jest liczbą ujemną, należy wpisać 0. 

16. 

 

zł 
 Nadwyżka (Nadwyżka przedpłaty – w przypadku produkcji poza składem podatkowym) 

Od sumy kwot z poz. 14 i 15 należy odjąć kwotę z poz. 13; jeżeli różnica jest liczbą ujemną, należy wpisać 0. 

17. 

 

zł 
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E. INFORMACJA O KWOTACH WPŁAT DZIENNYCH 

Lp. 
Data powstania 

obowiązku 
podatkowego 

Kwota podatku 
akcyzowego z dnia 

powstania obowiązku 
podatkowego 

Data dokonania wpłaty 
dziennej 

Kwota nadwyżki wpłat 
 z poprzedniej deklaracji 

zaliczona na poczet wpłat 
dziennych 

Kwota dokonanej wpłaty dziennej 

a b c d e f 

 18. 19. 
 

zł 

20. 21. 
 

zł 

22. 
 

zł 

 23. 24. 
 

zł 

25. 26. 
 

zł 

27. 
 

zł 

 28. 29. 
 

zł 

30. 31. 
 

zł 

32. 
 

zł 

 33. 34. 
 

zł 

35. 36. 
 

zł 

37. 
 

zł 

 38. 39. 
 

zł 

40. 41. 
 

zł 

42. 
 

zł 

 43. 44. 
 

zł 

45. 46. 
 

zł 

47. 
 

zł 

 48. 49. 
 

zł 

50. 51. 
 

zł 

52. 
 

zł 

 53. 54. 
 

zł 

55. 56. 
 

zł 

57. 
 

zł 

 58. 59. 
 

zł 

60. 61. 
 

zł 

62. 
 

zł 

 63. 64. 
 

zł 

65. 66. 
 

zł 

67. 
 

zł 

 68. 69. 
 

zł 

70. 71. 
 

zł 

72. 
 

zł 

 73. 74. 
 

zł 

75. 76. 
 

zł 

77. 
 

zł 

 78. 79. 
 

zł 

80. 81. 
 

zł 

82. 
 

zł 

 83. 84. 
 

zł 

85. 86. 
 

zł 

87. 
 

zł 

 88. 89. 
 

zł 

90. 91. 
 

zł 

92. 
 

zł 

 93. 94. 
 

zł 

95. 96. 
 

zł 

97. 
 

zł 

 98. 99. 
 

zł 

100. 101. 
 

zł 

102. 
 

zł 

 103. 104. 
 

zł 

105. 106. 
 

zł 

107. 
 

zł 

 108. 109. 
 

zł 

110. 111. 
 

zł 

112. 
 

zł 

 113. 114. 
 

zł 

115. 116. 
 

zł 

117. 
 

zł 

 118. 119. 
 

zł 

120. 121. 
 

zł 

122. 
 

zł 

 123. 124. 
 

zł 

125. 126. 
 

zł 

127. 
 

zł 

 128. 129. 
 

zł 

130. 131. 
 

zł 

132. 
 

zł 

 133. 134. 
 

zł 

135. 136.  
 

zł 

137. 
 

zł 

 138. 139. 
 

zł 

140. 141. 
 

zł 

142. 
 

zł 
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 143. 144. 
 

zł 

145. 146. 
 

zł 

147. 
 

zł 

 148. 149. 
 

zł 

150. 151. 
 

zł 

152. 
 

zł 

 153. 154. 
 

zł 

155. 156. 
 

zł 

157. 
 

zł 

 158. 159. 
 

zł 

160. 161. 
 

zł 

162. 
 

zł 

 163. 164. 
 

zł 

165. 166. 
 

zł 

167. 
 

zł 

 168. 169. 
 

zł 

170. 171. 
 

zł 

172. 
 

zł 

Razem kwota należnych 
wpłat dziennych (suma 
kwot z kolumny c) 

173. 
 

zł 

Razem kwota nadwyżki 
wpłat z poprzedniej  
deklaracji zaliczona na 
poczet wpłat dziennych 
(suma kwot z kolumny e) 

 
 
 

174. 
 

zł 

Razem kwota 
dokonanych wpłat 
dziennych (suma kwot 
z kolumny f) 

175. 
 

zł 

   

 
Objaśnienia: 

 
Dla każdego składu podatkowego formularz AKC-4/B należy wypełnić oddzielnie, wpisując w polu 4 formularza kolejno numery:  
1, 2, 3 … (część E należy wypełnić tylko w formularzu nr 1 – dla wszystkich składów łącznie). Jeżeli wystąpi konieczność 
wypełnienia więcej niż jednego formularza AKC-4/B dla tego samego składu, formularze należy oznaczyć odpowiednio numerami: 
1, 1a, 1b ...; 2, 2a, 2b ...; 3, 3a, 3b ... . W przypadku złożenia przez podatnika więcej niż jednego formularza AKC-4/B dotyczącego 
tego samego składu, części C i D wypełnia się tylko w formularzach oznaczonych numerami: 1, 2, 3 ... .   
 
Dla każdego miejsca odbioru wyrobów akcyzowych przez zarejestrowanego odbiorcę formularz AKC-4/B należy wypełnić 
oddzielnie, wpisując w polu 4 formularza kolejno numery: 1, 2, 3 … (część E należy wypełnić tylko w formularzu nr 1 – dla 
wszystkich miejsc odbioru łącznie). Jeżeli wystąpi konieczność wypełnienia więcej niż jednego formularza AKC-4/B dla tego 
samego miejsca odbioru, formularze należy oznaczyć odpowiednio numerami: 1, 1a, 1b ...; 2, 2a, 2b ...; 3, 3a, 3b ... . W przypadku 
złożenia przez podatnika więcej niż jednego formularza AKC-4/B dotyczącego tego samego miejsca odbioru, części C i D wypełnia 
się tylko w formularzach oznaczonych numerami: 1, 2, 3 ... .   
 
Części B i E  formularza nie wypełnia podatnik, który zobowiązany jest do dokonania przedpłaty akcyzy, zgodnie z art. 22 ust. 1 
ustawy z dnia 6 grudnia 2008 r. o podatku akcyzowym (Dz. U. z  2014 r. poz. 752, z późn. zm.). 
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F. OBLICZENIE KWOT PODATKU AKCYZOWEGO OD POSZCZEGÓLNYCH WYROBÓW 

Lp. 
Nazwa grupy wyrobów, dla których ustalono odrębne stawki 

podatkowe 
1)

 
Ośmiocyfrowy kod  CN  

Ilość wyrobów w hektolitrach 
 (z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku) 

Stawka podatku Kwota podatku w zł 

a b c d e f 

 176. 177. 178. 179. 180. 

 181. 182. 183. 184. 185. 

 186. 187. 188. 189. 190. 

 191. 192. 193. 194. 195. 

 196. 197. 198. 199. 200. 

 201. 202. 203. 204. 205. 

 206. 207. 208. 209. 210. 

 211. 212. 213. 214. 215. 

 216. 217. 218. 219. 220. 

 221. 222. 223. 224. 225. 

 226. 227. 228. 229. 230. 

 231. 232. 233. 234. 235. 

 236. 237. 238. 239. 240. 

 241. 242. 243. 244. 245. 

 246. 247. 248. 249. 250. 

 251. 252. 253. 254. 255. 

 Sprzedaż na eksport  256. 257. 258. 

 Razem  259.  260. 

1)
 W przypadku wykazywania ubytków wyrobów akcyzowych (przekraczających normy dopuszczalnych ubytków) lub całkowitego zniszczenia wyrobów, w kolumnie „b”, obok nazwy grupy wyrobów należy wpisać 

odpowiednio: „ubytki” lub „całkowite zniszczenie”.       
 
 

14/05/BS 
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1. Identyfikator podatkowy NIP/numer PESEL(niepotrzebne skreślić) podatnika 

             

             
             
                          

 
 

AKC–4/C     
 

PODATEK  AKCYZOWY  OD  PIWA 
 

za 
 2. Miesiąc 3. Rok  4. Numer załącznika 

                        
 
 

Niniejszy formularz należy załączyć do formularza głównego AKC-4 lub AKC-4zo. 

A. DANE IDENTYFIKACYJNE PODATNIKA  
*- dotyczy podmiotów niebędących osobami fizycznymi       **- dotyczy podmiotów będących osobami fizycznymi 
 5. Rodzaj podatnika (zaznaczyć właściwy kwadrat): 

 
1. podatnik niebędący osobą fizyczną                              2. osoba fizyczna 

6. Nazwa pełna */Nazwisko, pierwsze imię, data urodzenia ** 
 
 
 

B. DANE O SKŁADZIE PODATKOWYM I O ZAREJESTROWANYM ODBIORCY 

B.1. NUMER AKCYZOWY I ADRES SKŁADU PODATKOWEGO 
 Numer akcyzowy składu                                                                   

(pole 7 wypełnia podatnik prowadzący skład) 
Numer akcyzowy składu (pole 8 wypełnia podatnik będący właścicielem 

wyrobów akcyzowych, korzystający z cudzego składu) 
 7. 

 
 
                 

8. 
 
 
                 

 9. Adres składu  

 
 
 
 

B.2. NUMER AKCYZOWY ZAREJESTROWANEGO ODBIORCY 
 10. Numer akcyzowy zarejestrowanego odbiorcy (wypełnić w przypadku, gdy niniejszy formularz stanowi załącznik do formularza głównego AKC-4zo)  

               
 

C. OBLICZENIE KWOTY PODATKU AKCYZOWEGO 
 Razem obliczony podatek 

Suma kwot z poz. 259  formularzy AKC-4/C. 

11. 

 

 

zł 
 Zwolnienia i obniżenia 

Wykazana kwota nie może przekroczyć kwoty z poz. 11. 

12. 

 

 

zł 

 Ogółem podatek 

Od kwoty z poz. 11 należy odjąć kwotę z poz. 12. 

13. 

 

 

zł 

D. ROZLICZENIE PODATKU AKCYZOWEGO 
 Kwota przedpłaty akcyzy  

Suma kwot z pozycji 21 i 22 deklaracji AKC-PA (C) złożonej za miesiąc, którego niniejsza deklaracja 
dotyczy. 

14. 

 

zł 

 Podatek należny  

Od kwoty z poz. 13 należy odjąć kwotę z poz. 14; jeżeli różnica jest liczbą ujemną, należy wpisać 0. 

15. 

 

zł 

 Nadwyżka przedpłaty 

Od kwoty z poz. 14 należy odjąć kwotę z poz. 13; jeżeli różnica jest liczbą ujemną, należy wpisać 0. 

16. 

 

zł 
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E. INFORMACJA O KWOTACH WPŁAT DZIENNYCH 

Lp. 
Data powstania 

obowiązku 
podatkowego 

Kwota podatku 
akcyzowego z dnia 

powstania obowiązku 
podatkowego 

Data dokonania wpłaty 
dziennej 

Kwota nadwyżki wpłat  
z poprzedniej deklaracji 

zaliczona na poczet wpłat 
dziennych 

Kwota dokonanej wpłaty dziennej 

a b c d e f 

 17. 18. 
 

zł 

19. 20. 
 

zł 

21. 
 

zł 

 22. 23. 
 

zł 

24. 25. 
 

zł 

26. 
 

zł 

 27. 28. 
 

zł 

29. 30. 
 

zł 

31. 
 

zł 

 32. 33. 
 

zł 

34. 35. 
 

zł 

36. 
 

zł 

 37. 38. 
 

zł 

39. 40. 
 

zł 

41. 
 

zł 

 42. 43. 

 
zł 

44. 45. 

 
zł 

46. 

 
zł 

 47. 48. 
 

zł 

49. 50. 
 

zł 

51. 
 

zł 

 52. 53. 
 

zł 

54. 55. 
 

zł 

56. 
 

zł 

 57. 58. 
 

zł 

59. 60. 
 

zł 

61. 
 

zł 

 62. 63. 
 

zł 

64. 65. 
 

zł 

66. 
 

zł 

 67. 68. 
 

zł 

69. 70. 
 

zł 

71. 
 

zł 

 72. 73. 
 

zł 

74. 75. 
 

zł 

76. 
 

zł 

 77. 78. 
 

zł 

79. 80. 
 

zł 

81. 
 

zł 

 82. 83. 
 

zł 

84. 85. 
 

zł 

86. 
 

zł 

 87. 88. 
 

zł 

89. 90. 
 

zł 

91. 
 

zł 

 92. 93. 
 

zł 

94. 95. 
 

zł 

96. 
 

zł 

 97. 98. 
 

zł 

99. 100. 
 

zł 

101. 
 

zł 

 102. 103. 
 

zł 

104. 105. 
 

zł 

106. 
 

zł 

 107. 108. 
 

zł 

109. 110. 
 

zł 

111. 
 

zł 

 112. 113. 
 

zł 

114. 115. 
 

zł 

116. 
 

zł 

 117. 118. 
 

zł 

119. 120. 
 

zł 

121. 
 

zł 

 122. 123. 
 

zł 

124. 125. 
 

zł 

126. 
 

zł 

 127. 128. 
 

zł 

129. 130. 
 

zł 

131. 
 

zł 

 132. 133. 
 

zł 

134. 135.  
 

zł 

136. 
 

zł 

 137. 138. 
 

zł 

139. 140. 
 

zł 

141. 
 

zł 
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 142. 143. 
 

zł 

144. 145. 
 

zł 

146. 
 

zł 

 147. 148. 
 

zł 

149. 150. 
 

zł 

151. 
 

zł 

 152. 153. 
 

zł 

154. 155. 
 

zł 

156. 
 

zł 

 157. 158. 
 

zł 

159. 160. 
 

zł 

161. 
 

zł 

 162. 163. 
 

zł 

164. 165. 
 

zł 

166. 
 

zł 

 167. 168. 
 

zł 

169. 170. 
 

zł 

171. 
 

zł 

Razem kwota należnych 
wpłat dziennych (suma 
kwot z kolumny c) 

172. 
 

zł 

Razem kwota nadwyżki 
wpłat z poprzedniej  
deklaracji zaliczona na 
poczet wpłat dziennych 
(suma kwot z kolumny e) 

 
 
 

173. 
 

zł 

Razem kwota 
dokonanych wpłat 
dziennych (suma kwot 
z kolumny f) 

174. 
 

zł 

   

 
Objaśnienia: 

 
Dla każdego składu podatkowego formularz AKC-4/C należy wypełnić oddzielnie, wpisując w polu 4 formularza kolejno numery:  
1, 2, 3 … (część E należy wypełnić tylko w formularzu nr 1 – dla wszystkich składów łącznie). Jeżeli wystąpi konieczność 
wypełnienia więcej niż jednego formularza AKC-4/C dla tego samego składu, formularze należy oznaczyć odpowiednio numerami: 
1, 1a, 1b ...; 2, 2a, 2b ...; 3, 3a, 3b ... . W przypadku złożenia przez podatnika więcej niż jednego formularza AKC-4/C dotyczącego 
tego samego składu, części C i D wypełnia się tylko w formularzach oznaczonych numerami: 1, 2, 3 ... .   
 
Dla każdego miejsca odbioru wyrobów akcyzowych przez zarejestrowanego odbiorcę formularz AKC-4/C należy wypełnić 
oddzielnie, wpisując w polu 4 formularza kolejno numery: 1, 2, 3 … (część E należy wypełnić tylko w formularzu nr 1 – dla 
wszystkich miejsc odbioru łącznie). Jeżeli wystąpi konieczność wypełnienia więcej niż jednego formularza AKC-4/C dla tego 
samego miejsca odbioru, formularze należy oznaczyć odpowiednio numerami: 1, 1a, 1b ...; 2, 2a, 2b ...; 3, 3a, 3b ... . W przypadku 
złożenia przez podatnika więcej niż jednego formularza AKC-4/C dotyczącego tego samego miejsca odbioru, części C i D wypełnia 
się tylko w formularzach oznaczonych numerami: 1, 2, 3 ... .   
 
Części B i E  formularza nie wypełnia podatnik, który zobowiązany jest do dokonania przedpłaty akcyzy, zgodnie z art. 22 ust. 1 
ustawy z dnia 6 grudnia 2008 r. o podatku akcyzowym (Dz. U. z  2014 r. poz. 752, z późn. zm.). 
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F. OBLICZENIE KWOT PODATKU AKCYZOWEGO OD POSZCZEGÓLNYCH WYROBÓW 

Lp. 
Nazwa grupy wyrobów, dla których ustalono odrębne stawki 

podatkowe 
1)

 
Ośmiocyfrowy kod  CN  

Ilość wyrobów w hektolitrach x stopień Plato 
(% m/m ekstraktu brzeczki podstawowej) 

2)
 

Stawka podatku Kwota podatku w zł 

a b c d e f 

 175. 176. 177. 178. 179. 

 180. 181. 182. 183. 184. 

 185. 186. 187. 188. 189. 

 190. 191. 192. 193. 194. 

 195. 196. 197. 198. 199. 

 200. 201. 202. 203. 204. 

 205. 206. 207. 208. 209. 

 210. 211. 212. 213. 214. 

 215. 216. 217. 218. 219. 

 220. 221. 222. 223. 224. 

 225. 226. 227. 228. 229. 

 230. 231. 232. 233. 234. 

 235. 236. 237. 238. 239. 

 240. 241. 242. 243. 244. 

 245. 246. 247. 248. 249. 

 250. 251. 252. 253. 254. 

 Sprzedaż na eksport  255. 256. 
 

257. 

 Razem  258.  259. 

1)
 W przypadku wykazywania ubytków wyrobów akcyzowych (przekraczających normy dopuszczalnych ubytków) lub całkowitego zniszczenia wyrobów, w kolumnie „b”, obok nazwy grupy wyrobów należy wpisać 

odpowiednio: „ubytki” lub „całkowite zniszczenie”.       
2)
 Z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku. 

 
15/05/BS 
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1. Identyfikator podatkowy NIP/numer PESEL(niepotrzebne skreślić) podatnika 

             

             
             
                          

 
 

AKC–4/D   
 

 
PODATEK  AKCYZOWY  OD  PALIW  SILNIKOWYCH 

(z wyłączeniem gazu) 
 

 
za 

 
 2. Miesiąc 3. Rok  4. Numer formularza 

                        
 

Niniejszy formularz należy załączyć do formularza głównego AKC-4 lub AKC-4zo. 

A. DANE IDENTYFIKACYJNE PODATNIKA  
*- dotyczy podmiotów niebędących osobami fizycznymi       **- dotyczy podmiotów będących osobami fizycznymi 
 5. Rodzaj podatnika (zaznaczyć właściwy kwadrat): 

 
1. podatnik niebędący osobą fizyczną                              2. osoba fizyczna 

6. Nazwa pełna */Nazwisko, pierwsze imię, data urodzenia ** 

 
 
 

B. DANE O SKŁADZIE PODATKOWYM I O ZAREJESTROWANYM ODBIORCY 

B.1. NUMER AKCYZOWY I ADRES SKŁADU PODATKOWEGO 
 Numer akcyzowy składu                                                                   

(pole 7 wypełnia podatnik prowadzący skład) 
Numer akcyzowy składu (pole 8 wypełnia podatnik będący właścicielem 

wyrobów akcyzowych, korzystający z cudzego składu) 
 7. 

 
 
                 

8. 
 
 
                 

 9. Adres składu  
 
 
 
 

B.2. NUMER AKCYZOWY ZAREJESTROWANEGO ODBIORCY 
 10. Numer akcyzowy zarejestrowanego odbiorcy (wypełnić w przypadku, gdy niniejszy formularz stanowi załącznik do formularza głównego AKC-4zo)  

               
 

C. OBLICZENIE KWOTY PODATKU AKCYZOWEGO 
 Razem obliczony podatek 

Suma kwot z poz. 259  formularzy AKC-4/D. 

11. 

 

zł 

 Zwolnienia i obniżenia 

Wykazana kwota nie może przekroczyć kwoty z poz. 11. 

12. 

 

zł 

 Ogółem podatek 

Od kwoty z poz. 11 należy odjąć kwotę z poz. 12. 

13. 

 

zł 

D. ROZLICZENIE PODATKU AKCYZOWEGO 
 Kwota przedpłaty akcyzy  

Suma kwot z pozycji 21 i 22 deklaracji AKC-PA (D) złożonej za miesiąc, którego niniejsza deklaracja 
dotyczy. 

14. 

 

zł 

 Podatek należny  

Od kwoty z poz. 13 należy odjąć kwotę z poz. 14; jeżeli różnica jest liczbą ujemną, należy wpisać 0. 

15. 

 

zł 

 Nadwyżka przedpłaty 

Od kwoty z poz. 14 należy odjąć kwotę z poz. 13; jeżeli różnica jest liczbą ujemną, należy wpisać 0. 

16. 

 

zł 
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E. INFORMACJA O KWOTACH WPŁAT DZIENNYCH 

Lp. 
Data powstania 

obowiązku 
podatkowego 

Kwota podatku 
akcyzowego z dnia 

powstania obowiązku 
podatkowego 

Data dokonania wpłaty 
dziennej 

Kwota nadwyżki wpłat  
z poprzedniej deklaracji 

zaliczona na poczet wpłat 
dziennych 

Kwota dokonanej wpłaty dziennej 

a b c d e f 

 17. 18. 
 

zł 

19. 20. 
 

zł 

21. 
 

zł 

 22. 23. 
 

zł 

24. 25. 
 

zł 

26. 
 

zł 

 27. 28. 
 

zł 

29. 30. 
 

zł 

31. 
 

zł 

 32. 33. 
 

zł 

34. 35. 
 

zł 

36. 
 

zł 

 37. 38. 
 

zł 

39. 40. 
 

zł 

41. 
 

zł 

 42. 43. 

 
zł 

44. 45. 

 
zł 

46. 

 
zł 

 47. 48. 
 

zł 

49. 50. 
 

zł 

51. 
 

zł 

 52. 53. 
 

zł 

54. 55. 
 

zł 

56. 
 

zł 

 57. 58. 
 

zł 

59. 60. 
 

zł 

61. 
 

zł 

 62. 63. 
 

zł 

64. 65. 
 

zł 

66. 
 

zł 

 67. 68. 
 

zł 

69. 70. 
 

zł 

71. 
 

zł 

 72. 73. 
 

zł 

74. 75. 
 

zł 

76. 
 

zł 

 77. 78. 
 

zł 

79. 80. 
 

zł 

81. 
 

zł 

 82. 83. 
 

zł 

84. 85. 
 

zł 

86. 
 

zł 

 87. 88. 
 

zł 

89. 90. 
 

zł 

91. 
 

zł 

 92. 93. 
 

zł 

94. 95. 
 

zł 

96. 
 

zł 

 97. 98. 
 

zł 

99. 100. 
 

zł 

101. 
 

zł 

 102. 103. 
 

zł 

104. 105. 
 

zł 

106. 
 

zł 

 107. 108. 
 

zł 

109. 110. 
 

zł 

111. 
 

zł 

 112. 113. 
 

zł 

114. 115. 
 

zł 

116. 
 

zł 

 117. 118. 
 

zł 

119. 120. 
 

zł 

121. 
 

zł 

 122. 123. 
 

zł 

124. 125. 
 

zł 

126. 
 

zł 

 127. 128. 
 

zł 

129. 130. 
 

zł 

131. 
 

zł 

 132. 133. 
 

zł 

134. 135.  
 

zł 

136. 
 

zł 

 137. 138. 
 

zł 

139. 140. 
 

zł 

141. 
 

zł 
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 142. 143. 
 

zł 

144. 145. 
 

zł 

146. 
 

zł 

 147. 148. 
 

zł 

149. 150. 
 

zł 

151. 
 

zł 

 152. 153. 
 

zł 

154. 155. 
 

zł 

156. 
 

zł 

 157. 158. 
 

zł 

159. 160. 
 

zł 

161. 
 

zł 

 162. 163. 
 

zł 

164. 165. 
 

zł 

166. 
 

zł 

 167. 168. 
 

zł 

169. 170. 
 

zł 

171. 
 

zł 

Razem kwota należnych 
wpłat dziennych (suma 
kwot z kolumny c) 

172. 
 

zł 

Razem kwota nadwyżki 
wpłat z poprzedniej  
deklaracji zaliczona na 
poczet wpłat dziennych 
(suma kwot z kolumny e) 

 
 
 

173. 
 

zł 

Razem kwota 
dokonanych wpłat 
dziennych (suma kwot 
z kolumny f) 

174. 
 

zł 

   

 
Objaśnienia: 

 
Dla każdego składu podatkowego formularz AKC-4/D należy wypełnić oddzielnie, wpisując w polu 4 formularza kolejno numery:  
1, 2, 3 … (część E należy wypełnić tylko w formularzu nr 1 – dla wszystkich składów łącznie). Jeżeli wystąpi konieczność 
wypełnienia więcej niż jednego formularza AKC-4/D dla tego samego składu, formularze należy oznaczyć odpowiednio numerami: 
1, 1a, 1b ...; 2, 2a, 2b ...; 3, 3a, 3b ... . W przypadku złożenia przez podatnika więcej niż jednego formularza AKC-4/D dotyczącego 
tego samego składu, części C i D wypełnia się tylko w formularzach oznaczonych numerami: 1, 2, 3 ... .   
 
Dla każdego miejsca odbioru wyrobów akcyzowych przez zarejestrowanego odbiorcę formularz AKC-4/D należy wypełnić 
oddzielnie, wpisując w polu 4 formularza kolejno numery: 1, 2, 3 … (część E należy wypełnić tylko w formularzu nr 1 – dla 
wszystkich miejsc odbioru łącznie). Jeżeli wystąpi konieczność wypełnienia więcej niż jednego formularza AKC-4/D dla tego 
samego miejsca odbioru, formularze należy oznaczyć odpowiednio numerami: 1, 1a, 1b ...; 2, 2a, 2b ...; 3, 3a, 3b ... . W przypadku 
złożenia przez podatnika więcej niż jednego formularza AKC-4/D dotyczącego tego samego miejsca odbioru, części C i D wypełnia 
się tylko w formularzach oznaczonych numerami: 1, 2, 3 ... .   
 
Części B i E  formularza nie wypełnia podatnik, który zobowiązany jest do dokonania przedpłaty akcyzy, zgodnie z art. 22 ust. 1 
ustawy z dnia 6 grudnia 2008 r. o podatku akcyzowym (Dz. U. z  2014 r. poz. 752, z późn. zm.). 
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F. OBLICZENIE KWOT PODATKU AKCYZOWEGO OD POSZCZEGÓLNYCH WYROBÓW 

Lp. 
Nazwa grupy wyrobów, dla których ustalono odrębne stawki 

podatkowe 
1)

 
Ośmiocyfrowy kod  CN  

 

Ilość wyrobów 
w tysiącach litrów (z dokładnością do trzech 

miejsc po przecinku) 
 

Stawka podatku 
Kwota podatku w zł 

  
 

a b c d e f 

 175. 176. 177. 178. 179. 

 180. 181. 182. 183. 184. 

 185. 186. 187. 188. 189. 

 190. 191. 192. 193. 194. 

 195. 196. 197. 198. 199. 

 200. 201. 202. 203. 204. 

 205. 206. 207. 208. 209. 

 210. 211. 212. 213. 214. 

 215. 216. 217. 218. 219. 

 220. 221. 222. 223. 224. 

 225. 226. 227. 228. 229. 

 230. 231. 232. 233. 234. 

 235. 236. 237. 238. 239. 

 240. 241. 242. 243. 244. 

 245. 246. 247. 248. 249. 

 250. 251. 252. 253. 254. 

 Sprzedaż na eksport  255. 256. 
 

257. 

 Razem  258.  259. 

1)
 W przypadku wykazywania ubytków wyrobów akcyzowych (przekraczających normy dopuszczalnych ubytków) lub całkowitego zniszczenia wyrobów, w kolumnie „b”, obok nazwy grupy wyrobów należy wpisać odpowiednio: „ubytki” lub „całkowite 

zniszczenie”.       

 

 
16/05/BS 
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1. Identyfikator podatkowy NIP/numer PESEL(niepotrzebne skreślić) podatnika 

             

             
             
                          

 
 

AKC–4/E      
 
 

 
PODATEK  AKCYZOWY  OD  SAMOCHODÓW  OSOBOWYCH 
 

 
za 
 

 
 2. Miesiąc 3. Rok  4. Numer formularza 

                        
 
 
 
 
 

Niniejszy formularz należy załączyć do formularza głównego AKC-4. 

A. DANE IDENTYFIKACYJNE PODATNIKA  
*- dotyczy podmiotów niebędących osobami fizycznymi       **- dotyczy podmiotów będących osobami fizycznymi 

 5. Rodzaj podatnika (zaznaczyć właściwy kwadrat): 
 

1. podatnik niebędący osobą fizyczną                              2. osoba fizyczna 

6. Nazwa pełna */Nazwisko, pierwsze imię, data urodzenia ** 
 
 
 

B. KWOTA PODATKU AKCYZOWEGO 

 Razem obliczony podatek 
Suma kwot z poz. 92  formularzy AKC-4/E. 

7. 

zł 

 
 
 
 
 
 

Objaśnienie: 
 

W przypadku złożenia przez podatnika więcej niż jednego formularza AKC-4/E część B wypełnia się tylko 
w formularzu nr 1 (dla wszystkich formularzy łącznie). 
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C. OBLICZENIE KWOT PODATKU AKCYZOWEGO OD SAMOCHODÓW OSOBOWYCH 

Lp. 
Nazwa grupy wyrobów, dla których ustalono odrębne 

stawki podatkowe 
Ośmiocyfrowy kod  CN  Ilość samochodów objętych podatkiem akcyzowym  Stawka podatku Kwota podatku w zł  

a b c d e f 

 8. 9. 10. 11. 12. 

 13. 14. 15. 16. 17. 

 18. 19. 20. 21. 22. 

 23. 24. 25. 26. 27. 

 28. 29. 30. 31. 32. 

 33. 34. 35. 36. 37. 

 38. 39. 40. 41. 42. 

 43. 44. 45. 46. 47. 

 48. 49. 50. 51. 52. 

 53. 54. 55. 56. 57. 

 58. 59. 60. 61. 62. 

 63. 64. 65. 66. 67. 

 68. 69. 70. 71. 72. 

 73. 74. 75. 76. 77. 

 78. 79. 80. 81. 82. 

 83. 84. 85. 86. 87. 

 Sprzedaż na eksport  88. 89. 90. 

 Razem  91.  92. 

 
 
 
 
 
17/05/BS 
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1. Identyfikator podatkowy NIP/numer PESEL(niepotrzebne skreślić) podatnika 

             

             
             
                          

 
 

AKC– 4/F      
 

PODATEK  AKCYZOWY  OD  WYROBÓW  TYTONIOWYCH 
  

za 
 
 2. Miesiąc 3. Rok  4. Numer formularza 

                        
 
 

Niniejszy formularz należy załączyć do formularza głównego AKC-4 lub AKC-4zo. 

A. DANE IDENTYFIKACYJNE PODATNIKA  
*- dotyczy podmiotów niebędących osobami fizycznymi       **- dotyczy podmiotów będących osobami fizycznymi 
 5. Rodzaj podatnika (zaznaczyć właściwy kwadrat): 

 
1. podatnik niebędący osobą fizyczną                              2. osoba fizyczna 

6. Nazwa pełna */Nazwisko, pierwsze imię, data urodzenia ** 
 
 
 

B. DANE O SKŁADZIE PODATKOWYM I O ZAREJESTROWANYM ODBIORCY 

B.1. NUMER AKCYZOWY I ADRES SKŁADU PODATKOWEGO 
 Numer akcyzowy składu                                                                   

(pole 7 wypełnia podatnik prowadzący skład) 
Numer akcyzowy składu (pole 8 wypełnia podatnik będący właścicielem 

wyrobów akcyzowych, korzystający z cudzego składu) 
 7. 

 
 
                 

8. 
 
 
                 

 9. Adres składu  
 
 
 
 

B.2. NUMER AKCYZOWY ZAREJESTROWANEGO ODBIORCY 
 10. Numer akcyzowy zarejestrowanego odbiorcy (wypełnić w przypadku, gdy niniejszy formularz stanowi załącznik do formularza głównego AKC-4zo)  

               
 

C. OBLICZENIE KWOTY PODATKU AKCYZOWEGO 
 Razem obliczony podatek 

Suma kwot z poz. 253 formularzy AKC-4/F. 

11. 

 

zł 

 Zwolnienia i obniżenia 

Wykazana kwota nie może przekroczyć kwoty z poz. 11. 

12. 

 

zł 

 Ogółem podatek 

Od kwoty z poz. 11 należy odjąć kwotę z poz. 12. 

13. 

 

zł 

D. ROZLICZENIE PODATKU AKCYZOWEGO 
 Kwota stanowiąca wartość podatkowych znaków akcyzy 14. 

 

zł 

 Kwota przedpłaty akcyzy  

Suma kwot z pozycji 21 i 22 deklaracji AKC-PA (F) złożonej za miesiąc, którego niniejsza deklaracja dotyczy. 

15. 

 

zł 

 Podatek należny  

Od kwoty z poz. 13 należy odjąć sumę kwot z poz. 14 i 15; jeżeli różnica jest liczbą ujemną, należy wpisać 0. 

16. 

 

zł 
 Nadwyżka (Nadwyżka przedpłaty – w przypadku produkcji poza składem podatkowym) 

Od sumy kwot z poz. 14 i 15 należy odjąć kwotę z poz. 13; jeżeli różnica jest liczbą ujemną, należy wpisać 0. 

17. 

 

zł 
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E. INFORMACJA O KWOTACH WPŁAT DZIENNYCH 

Lp. 
Data powstania 

obowiązku 
podatkowego 

Kwota podatku 
akcyzowego z dnia 

powstania obowiązku 
podatkowego 

Data dokonania wpłaty 
dziennej 

Kwota nadwyżki wpłat  
z poprzedniej deklaracji 

zaliczona na poczet wpłat 
dziennych 

Kwota dokonanej wpłaty dziennej 

a b c d e f 

 18. 19. 
 

zł 

20. 21. 
 

zł 

22. 
 

zł 

 23. 24. 
 

zł 

25. 26. 
 

zł 

27. 
 

zł 

 28. 29. 
 

zł 

30. 31. 
 

zł 

32. 
 

zł 

 33. 34. 
 

zł 

35. 36. 
 

zł 

37. 
 

zł 

 38. 39. 
 

zł 

40. 41. 
 

zł 

42. 
 

zł 

 43. 44. 
 

zł 

45. 46. 
 

zł 

47. 
 

zł 

 48. 49. 
 

zł 

50. 51. 
 

zł 

52. 
 

zł 

 53. 54. 
 

zł 

55. 56. 
 

zł 

57. 
 

zł 

 58. 59. 
 

zł 

60. 61. 
 

zł 

62. 
 

zł 

 63. 64. 
 

zł 

65. 66. 
 

zł 

67. 
 

zł 

 68. 69. 
 

zł 

70. 71. 
 

zł 

72. 
 

zł 

 73. 74. 
 

zł 

75. 76. 
 

zł 

77. 
 

zł 

 78. 79. 
 

zł 

80. 81. 
 

zł 

82. 
 

zł 

 83. 84. 
 

zł 

85. 86. 
 

zł 

87. 
 

zł 

 88. 89. 
 

zł 

90. 91. 
 

zł 

92. 
 

zł 

 93. 94. 
 

zł 

95. 96. 
 

zł 

97. 
 

zł 

 98. 99. 
 

zł 

100. 101. 
 

zł 

102. 
 

zł 

 103. 104. 
 

zł 

105. 106. 
 

zł 

107. 
 

zł 

 108. 109. 
 

zł 

110. 111. 
 

zł 

112. 
 

zł 

 113. 114. 
 

zł 

115. 116. 
 

zł 

117. 
 

zł 

 118. 119. 
 

zł 

120. 121. 
 

zł 

122. 
 

zł 

 123. 124. 
 

zł 

125. 126. 
 

zł 

127. 
 

zł 

 128. 129. 
 

zł 

130. 131. 
 

zł 

132. 
 

zł 

 133. 134. 
 

zł 

135. 136.  
 

zł 

137. 
 

zł 

 138. 139. 
 

zł 

140. 141. 
 

zł 

142. 
 

zł 
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 143. 144. 
 

zł 

145. 146. 
 

zł 

147. 
 

zł 

 148. 149. 
 

zł 

150. 151. 
 

zł 

152. 
 

zł 

 153. 154. 
 

zł 

155. 156. 
 

zł 

157. 
 

zł 

 158. 159. 
 

zł 

160. 161. 
 

zł 

162. 
 

zł 

 163. 164. 
 

zł 

165. 166. 
 

zł 

167. 
 

zł 

 168. 169. 
 

zł 

170. 171. 
 

zł 

172. 
 

zł 

Razem kwota należnych 
wpłat dziennych (suma 
kwot z kolumny c) 

173. 
 

zł 

Razem kwota nadwyżki 
wpłat z poprzedniej  
deklaracji zaliczona na 
poczet wpłat dziennych 
(suma kwot z kolumny e) 

 
 
 

174. 
 

zł 

Razem kwota 
dokonanych wpłat 
dziennych (suma kwot 
z kolumny f) 

175. 
 

zł 

   

 
Objaśnienia: 

 
Dla każdego składu podatkowego formularz AKC-4/F należy wypełnić oddzielnie, wpisując w polu 4 formularza kolejno numery:  
1, 2, 3 … (część E należy wypełnić tylko w formularzu nr 1 – dla wszystkich składów łącznie). Jeżeli wystąpi konieczność 
wypełnienia więcej niż jednego formularza AKC-4/F dla tego samego składu, formularze należy oznaczyć odpowiednio numerami: 
1, 1a, 1b ...; 2, 2a, 2b ...; 3, 3a, 3b ... . W przypadku złożenia przez podatnika więcej niż jednego formularza AKC-4/F dotyczącego 
tego samego składu, części C i D wypełnia się tylko w formularzach oznaczonych numerami: 1, 2, 3 ... .   
 
Dla każdego miejsca odbioru wyrobów akcyzowych przez zarejestrowanego odbiorcę formularz AKC-4/F należy wypełnić 
oddzielnie, wpisując w polu 4 formularza kolejno numery: 1, 2, 3 … (część E należy wypełnić tylko w formularzu nr 1 – dla 
wszystkich miejsc odbioru łącznie). Jeżeli wystąpi konieczność wypełnienia więcej niż jednego formularza AKC-4/F dla tego 
samego miejsca odbioru, formularze należy oznaczyć odpowiednio numerami: 1, 1a, 1b ...; 2, 2a, 2b ...; 3, 3a, 3b ... . W przypadku 
złożenia przez podatnika więcej niż jednego formularza AKC-4/F dotyczącego tego samego miejsca odbioru, części C i D wypełnia 
się tylko w formularzach oznaczonych numerami: 1, 2, 3 ... .   
 
Części B i E  formularza nie wypełnia podatnik, który zobowiązany jest do dokonania przedpłaty akcyzy, zgodnie z art. 22 ust. 1 
ustawy z dnia 6 grudnia 2008 r. o podatku akcyzowym (Dz. U. z  2014 r. poz. 752, z późn. zm.). 
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F. OBLICZENIE KWOT PODATKU AKCYZOWEGO OD POSZCZEGÓLNYCH WYROBÓW 

Lp. 
Nazwa grupy wyrobów, dla których ustalono 

odrębne stawki podatkowe 
1)

 
Ośmiocyfrowy kod  CN  

 
Wartość wg maksymalnej ceny 

detalicznej 

Ilość wyrobów w tysiącach sztuk  
(z dokładnością do trzech miejsc po 
przecinku), w kg (z dokładnością do 

dwóch miejsc po przecinku) 

Stawki podatku 
2)

 Łączna kwota podatku w zł 

a b c d e f g 

 176. 
 

177. 178. 179. 180a. 181. 

180b. 

 182. 
 

183. 184. 185. 186a. 187. 

186b. 

 188. 
 

189. 190. 191. 192a. 193. 

192b. 

 194. 
 

195. 196. 197. 198a. 199. 

198b. 

 200. 
 

201. 202. 203. 204a. 205. 

204b. 

 206. 
 

207. 208. 209. 210a. 211. 

210b. 

 212. 
 

213. 214. 215. 216a. 217. 

216b. 

 218. 
 

219. 220. 221. 222a. 223. 

222b. 

 224. 
 

225. 226. 227. 228a. 229. 

228b. 

 230. 
 

231. 232. 233. 234a. 235. 

234b. 

 236. 
 

237. 238. 239. 240a. 241. 

240b. 

 242. 
 

243. 244. 
 
 

245. 246a. 247. 

246b. 

 Sprzedaż na eksport  248. 249. 250a. 251. 

250b. 

 Razem  252.   253. 

1)
 W przypadku wykazywania ubytków wyrobów akcyzowych (przekraczających normy dopuszczalnych ubytków) lub całkowitego zniszczenia wyrobów, w kolumnie „b”, obok nazwy grupy wyrobów należy wpisać 

odpowiednio: „ubytki” lub „całkowite zniszczenie”.       
2)
  W polach oznaczonych numerem z literą „a” należy wpisać stawkę procentową, w polach oznaczonych numerem z literą „b” należy wpisać stawkę kwotową. 
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1. Identyfikator podatkowy NIP/numer PESEL(niepotrzebne skreślić) podatnika 

             

             
             
                          

 
 

AKC–4/H     
 
 

 
PODATEK  AKCYZOWY  OD  ENERGII  ELEKTRYCZNEJ 
 

za 
 

 
 2. Miesiąc 3. Rok  

                 
 

Załącznik do deklaracji AKC- 4. 

A. DANE IDENTYFIKACYJNE PODATNIKA  
*- dotyczy podmiotów niebędących osobami fizycznymi       **- dotyczy podmiotów będących osobami fizycznymi 

 4. Rodzaj podatnika (zaznaczyć właściwy kwadrat): 
 

1. podatnik niebędący osobą fizyczną                                2. osoba fizyczna 

5. Nazwa pełna */Nazwisko, pierwsze imię, data urodzenia ** 
 
 
 

B. OBLICZENIE KWOTY PODATKU AKCYZOWEGO 

 Razem obliczony podatek 
Kwota z poz. 63 załącznika AKC-4/H. 

6. 

zł 

 Zwolnienia i obniżenia 
Wykazana kwota nie może przekroczyć kwoty z poz. 6. 
W tym: 

7. 

zł 

 kwota zwolnienia od akcyzy energii elektrycznej  
na podstawie  art. 30 ust. 1 ustawy  

7a. 

zł 

 kwota zwolnienia od akcyzy energii elektrycznej  
na podstawie  art. 30 ust. 6 ustawy  

7b. 

zł 

 kwota zwolnienia od akcyzy energii elektrycznej  
na podstawie  art. 30 ust. 7 ustawy  

7c. 

zł 

 Ogółem podatek 
Od kwoty z poz. 6 należy odjąć kwotę z poz. 7. 

8. 

zł 
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C. OBLICZENIE KWOT PODATKU AKCYZOWEGO OD POSZCZEGÓLNYCH WYROBÓW 

Lp. 
Nazwa grupy wyrobów, dla których ustalono odrębne stawki 

podatkowe 
Ośmiocyfrowy kod CN 

Ilość energii elektrycznej  
w MWh (z dokładnością do trzech miejsc 

po przecinku) 
Stawka podatku Kwota podatku w zł 

a b c d e f 

 9. 10. 11. 12. 13. 

 14. 15. 16. 17. 18. 

 19. 20. 21. 22. 23. 

 24. 25. 26. 27. 28. 

 29. 30. 31. 32. 33. 

 34. 35. 36. 37. 38. 

 39. 40. 41. 42. 43. 

 44. 45. 46. 47. 48. 

 49. 50. 51. 52. 53. 

 54. 55. 56. 57. 58. 

 Sprzedaż na eksport  59. 60. 61. 

 Razem  62.  63. 
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1. Identyfikator podatkowy NIP/numer PESEL(niepotrzebne skreślić) podatnika 

             

             
             
                          

 
 
AKC–4/I   
 

 
PODATEK  AKCYZOWY  OD  PALIW  OPAŁOWYCH 

(z wyłączeniem wyrobów węglowych i wyrobów gazowych) 
 
 

za 
 
 2. Miesiąc 3. Rok  4. Numer formularza 

                        

 

Niniejszy formularz należy załączyć do formularza głównego AKC-4 lub AKC-4zo. 

A. DANE IDENTYFIKACYJNE PODATNIKA  
*- dotyczy podmiotów niebędących osobami fizycznymi       **- dotyczy podmiotów będących osobami fizycznymi 
 5. Rodzaj podatnika (zaznaczyć właściwy kwadrat): 

 
1. podatnik niebędący osobą fizyczną                              2. osoba fizyczna 

6. Nazwa pełna */Nazwisko, pierwsze imię, data urodzenia ** 

 
 
 

B. DANE O SKŁADZIE PODATKOWYM I O ZAREJESTROWANYM ODBIORCY 

B.1. NUMER AKCYZOWY I ADRES SKŁADU PODATKOWEGO 
 Numer akcyzowy składu                                                                   

(pole 7 wypełnia podatnik prowadzący skład) 
Numer akcyzowy składu (pole 8 wypełnia podatnik będący właścicielem 

wyrobów akcyzowych, korzystający z cudzego składu) 
 7. 

 
 
                 

8. 
 
 
                 

 9. Adres składu  
 
 
 
 

B.2. NUMER AKCYZOWY ZAREJESTROWANEGO ODBIORCY 
 10. Numer akcyzowy zarejestrowanego odbiorcy (wypełnić w przypadku, gdy niniejszy formularz stanowi załącznik do formularza głównego AKC-4zo)  

               
 

C. OBLICZENIE KWOTY PODATKU AKCYZOWEGO 
 Razem obliczony podatek 

Suma kwot z poz. 295  formularzy AKC-4/I. 

11. 

 

zł 

zł  Zwolnienia i obniżenia 

Wykazana kwota nie może przekroczyć kwoty z poz. 11. 

12. 

 

zł 

zł  Ogółem podatek 

Od kwoty z poz. 11 należy odjąć kwotę z poz. 12. 

13. 

 

 

zł 

D. ROZLICZENIE PODATKU AKCYZOWEGO 
 Kwota przedpłaty akcyzy  

Suma kwot z pozycji 21 i 22 deklaracji AKC-PA (I) złożonej za miesiąc, którego niniejsza deklaracja 
dotyczy. 

14. 

 

zł 

 Podatek należny  

Od kwoty z poz. 13 należy odjąć kwotę z poz. 14; jeżeli różnica jest liczbą ujemną, należy wpisać 0. 

15. 

 

zł 

 Nadwyżka przedpłaty 

Od kwoty z poz. 14 należy odjąć kwotę z poz. 13; jeżeli różnica jest liczbą ujemną, należy wpisać 0. 

16. 

 

zł 
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E. INFORMACJA O KWOTACH WPŁAT DZIENNYCH 

Lp. 
Data powstania 

obowiązku 
podatkowego 

Kwota podatku 
akcyzowego z dnia 

powstania obowiązku 
podatkowego 

Data dokonania wpłaty 
dziennej 

Kwota nadwyżki wpłat  
z poprzedniej deklaracji 

zaliczona na poczet wpłat 
dziennych 

Kwota dokonanej wpłaty dziennej 

a b c d e f 

 17. 18. 
 

zł 

19. 20. 
 

zł 

21. 
 

zł 

 22. 23. 
 

zł 

24. 25. 
 

zł 

26. 
 

zł 

 27. 28. 
 

zł 

29. 30. 
 

zł 

31. 
 

zł 

 32. 33. 
 

zł 

34. 35. 
 

zł 

36. 
 

zł 

 37. 38. 
 

zł 

39. 40. 
 

zł 

41. 
 

zł 

 42. 43. 
 

zł 

44. 45. 
 

zł 

46. 
 

zł 

 47. 48. 
 

zł 

49. 50. 
 

zł 

51. 
 

zł 

 52. 53. 
 

zł 

54. 55. 
 

zł 

56. 
 

zł 

 57. 58. 
 

zł 

59. 60. 
 

zł 

61. 
 

zł 

 62. 63. 
 

zł 

64. 65. 
 

zł 

66. 
 

zł 

 67. 68. 
 

zł 

69. 70. 
 

zł 

71. 
 

zł 

 72. 73. 
 

zł 

74. 75. 
 

zł 

76. 
 

zł 

 77. 78. 
 

zł 

79. 80. 
 

zł 

81. 
 

zł 

 82. 83. 
 

zł 

84. 85. 
 

zł 

86. 
 

zł 

 87. 88. 
 

zł 

89. 90. 
 

zł 

91. 
 

zł 

 92. 93. 
 

zł 

94. 95. 
 

zł 

96. 
 

zł 

 97. 98. 
 

zł 

99. 100. 
 

zł 

101. 
 

zł 

 102. 103. 
 

zł 

104. 105. 
 

zł 

106. 
 

zł 

 107. 108. 

 
zł 

109. 110. 

 
zł 

111. 

 
zł 

 112. 113. 
 

zł 

114. 115. 
 

zł 

116. 
 

zł 

 117. 118. 
 

zł 

119. 120. 
 

zł 

121. 
 

zł 

 122. 123. 
 

zł 

124. 125. 
 

zł 

126. 
 

zł 

 127. 128. 
 

zł 

129. 130. 
 

zł 

131. 
 

zł 

 132. 133. 
 

zł 

134. 135.  
 

zł 

136. 
 

zł 

 137. 138. 
 

zł 

139. 140. 
 

zł 

141. 
 

zł 
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 142. 143. 
 

zł 

144. 145. 
 

zł 

146. 
 

zł 

 147. 148. 
 

zł 

149. 150. 
 

zł 

151. 
 

zł 

 152. 153. 
 

zł 

154. 155. 
 

zł 

156. 
 

zł 

 157. 158. 
 

zł 

159. 160. 
 

zł 

161. 
 

zł 

 162. 163. 
 

zł 

164. 165. 
 

zł 

166. 
 

zł 

 167. 168. 
 

zł 

169. 170. 
 

zł 

171. 
 

zł 

Razem kwota należnych 
wpłat dziennych (suma 
kwot z kolumny c) 

172. 
 

zł 

Razem kwota nadwyżki 
wpłat z poprzedniej  
deklaracji zaliczona na 
poczet wpłat dziennych 
(suma kwot z kolumny e) 

 
 
 

173. 
 

zł 

Razem kwota 
dokonanych wpłat 
dziennych (suma kwot 
z kolumny f) 

174. 
 

zł 

   

 
 
 

Objaśnienia: 

 
Dla każdego składu podatkowego formularz AKC-4/I należy wypełnić oddzielnie, wpisując w polu 4 formularza kolejno numery:  
1, 2, 3 … (część E należy wypełnić tylko w formularzu nr 1 – dla wszystkich składów łącznie). Jeżeli wystąpi konieczność 
wypełnienia więcej niż jednego formularza AKC-4/I dla tego samego składu, formularze należy oznaczyć odpowiednio numerami: 1, 
1a, 1b ...; 2, 2a, 2b ...; 3, 3a, 3b ... . W przypadku złożenia przez podatnika więcej niż jednego formularza AKC-4/I dotyczącego 
tego samego składu, części C i D wypełnia się tylko w formularzach oznaczonych numerami: 1, 2, 3 ... .   
 
Dla każdego miejsca odbioru wyrobów akcyzowych przez zarejestrowanego odbiorcę formularz AKC-4/I należy wypełnić 
oddzielnie, wpisując w polu 4 formularza kolejno numery: 1, 2, 3 … (część E należy wypełnić tylko w formularzu nr 1 – dla 
wszystkich miejsc odbioru łącznie). Jeżeli wystąpi konieczność wypełnienia więcej niż jednego formularza AKC-4/I dla tego samego 
miejsca odbioru, formularze należy oznaczyć odpowiednio numerami: 1, 1a, 1b ...; 2, 2a, 2b ...; 3, 3a, 3b ... . W przypadku złożenia 
przez podatnika więcej niż jednego formularza AKC-4/I dotyczącego tego samego miejsca odbioru, części C i D wypełnia się tylko 
w formularzach oznaczonych numerami: 1, 2, 3 ... .   
 
Części B i E  formularza nie wypełnia podatnik, który zobowiązany jest do dokonania przedpłaty akcyzy, zgodnie z art. 22 ust. 1 
ustawy z dnia 6 grudnia 2008 r. o podatku akcyzowym (Dz. U. z  2014 r. poz. 752, z późn. zm.). 
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F. OBLICZENIE KWOT PODATKU AKCYZOWEGO OD POSZCZEGÓLNYCH WYROBÓW 

Lp. 
Nazwa grupy wyrobów, dla których ustalono 

odrębne stawki podatkowe 
1)

 
Ośmiocyfrowy kod  CN  

Ilość wyrobów 
2)

 
w tysiącach  litrów, w tysiącach kilogramów  lub ilość GJ 

 (z dokładnością do trzech miejsc po przecinku) 
Stawka podatku Kwota podatku w zł 

a b c d e f g h 

 175. 176. 177. 178. 179. 180. 181. 

 182. 183. 184. 185. 186. 187. 188. 

 189. 190. 191. 192. 193. 194. 195. 

 196. 197. 198. 199. 200. 201. 202. 

 203. 204. 205. 206. 207. 208. 209. 

 210. 211. 212. 213. 214. 215. 216. 

 217. 218. 219. 220. 221. 222. 223. 

 224. 225. 226. 227. 228. 229. 230. 

 231. 232. 233. 234. 235. 236. 237. 

 238. 239. 240. 241. 242. 243. 244. 

 245. 246. 247. 248. 249. 250. 251. 

 252. 253. 254. 255. 256. 257. 258. 

 259. 260. 261. 262. 263. 264. 265. 

 266. 267. 268. 269. 270. 271. 272. 

 273. 274. 275. 276. 277. 278. 279. 

 280. 281. 282. 283. 284. 285. 286. 

 Sprzedaż na eksport  287. 288. 289. 290. 291. 

 Razem  292. 293. 294.  295. 

1)
 W przypadku wykazywania ubytków wyrobów akcyzowych (przekraczających normy dopuszczalnych ubytków) lub całkowitego zniszczenia wyrobów, w kolumnie „b”, obok nazwy grupy wyrobów należy wpisać 

odpowiednio: „ubytki” lub „całkowite zniszczenie”.       
2)
 Jeżeli stawka podatku akcyzowego została określona w zł/1000 litrów, należy wypełnić pola w kolumnie „d”; jeżeli stawka podatku akcyzowego została określona w zł/1000 kilogramów, należy wypełnić pola w kolumnie 

„e”; jeżeli stawka podatku akcyzowego została określona w zł/GJ, należy wypełnić pola w kolumnie „f”.  
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1. Identyfikator podatkowy NIP/numer PESEL(niepotrzebne skreślić) podatnika 

             

             
             
                          

 
 

AKC–4/J      
 

 
PODATEK  AKCYZOWY  OD  GAZU  DO  NAPĘDU 

SILNIKÓW  SPALINOWYCH 
 
 

 
za 

 
 2. Miesiąc 3. Rok  4. Numer formularza 

                  
      
 

Niniejszy formularz należy załączyć do formularza głównego AKC-4 lub AKC-4zo. 

A. DANE IDENTYFIKACYJNE PODATNIKA  
*- dotyczy podmiotów niebędących osobami fizycznymi       **- dotyczy podmiotów będących osobami fizycznymi 
 5. Rodzaj podatnika (zaznaczyć właściwy kwadrat): 

 
1. podatnik niebędący osobą fizyczną                              2. osoba fizyczna 

6. Nazwa pełna */Nazwisko, pierwsze imię, data urodzenia ** 
 
 
 

B. DANE O SKŁADZIE PODATKOWYM I O ZAREJESTROWANYM ODBIORCY 

B.1. NUMER AKCYZOWY I ADRES SKŁADU PODATKOWEGO 
 Numer akcyzowy składu                                                                   

(pole 7 wypełnia podatnik prowadzący skład) 
Numer akcyzowy składu (pole 8 wypełnia podatnik będący właścicielem 

wyrobów akcyzowych, korzystający z cudzego składu) 
 7. 

 
 
                 

8. 

 
 
                 

 9. Adres składu  

 
 
 
 

B.2. NUMER AKCYZOWY ZAREJESTROWANEGO ODBIORCY 
 10. Numer akcyzowy zarejestrowanego odbiorcy (wypełnić w przypadku, gdy niniejszy formularz stanowi załącznik do formularza głównego AKC-4zo)  

               
 

C. OBLICZENIE KWOTY PODATKU AKCYZOWEGO 
 Razem obliczony podatek 

Suma kwot z poz. 277  formularzy AKC-4/J. 

11. 

 

zł 

zł  Zwolnienia i obniżenia 

Wykazana kwota nie może przekroczyć kwoty z poz. 11. 

12. 

 

zł 

zł  Ogółem podatek 

Od kwoty z poz. 11 należy odjąć kwotę z poz. 12. 

13. 

 

 

zł 

D. ROZLICZENIE PODATKU AKCYZOWEGO 
 Kwota przedpłaty akcyzy  

Suma kwot z pozycji 21 i 22 deklaracji AKC-PA (J) złożonej za miesiąc, którego niniejsza deklaracja 
dotyczy. 

14. 

 

zł 

 Podatek należny  

Od kwoty z poz. 13 należy odjąć kwotę z poz. 14; jeżeli różnica jest liczbą ujemną, należy wpisać 0. 

15. 

 

zł 

 Nadwyżka przedpłaty 

Od kwoty z poz. 14 należy odjąć kwotę z poz. 13; jeżeli różnica jest liczbą ujemną, należy wpisać 0. 

16. 

 

zł 
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E. INFORMACJA O KWOTACH WPŁAT DZIENNYCH 

Lp. 
Data powstania 

obowiązku 
podatkowego 

Kwota podatku 
akcyzowego z dnia 

powstania obowiązku 
podatkowego 

Data dokonania wpłaty 
dziennej 

Kwota nadwyżki wpłat  
z poprzedniej deklaracji 

zaliczona na poczet wpłat 
dziennych 

Kwota dokonanej wpłaty dziennej 

a b c d e f 

 17. 18. 
 

zł 

19. 20. 
 

zł 

21. 
 

zł 

 22. 23. 
 

zł 

24. 25. 
 

zł 

26. 
 

zł 

 27. 28. 
 

zł 

29. 30. 
 

zł 

31. 
 

zł 

 32. 33. 
 

zł 

34. 35. 
 

zł 

36. 
 

zł 

 37. 38. 
 

zł 

39. 40. 
 

zł 

41. 
 

zł 

 42. 43. 
 

zł 

44. 45. 
 

zł 

46. 
 

zł 

 47. 48. 
 

zł 

49. 50. 
 

zł 

51. 
 

zł 

 52. 53. 
 

zł 

54. 55. 
 

zł 

56. 
 

zł 

 57. 58. 
 

zł 

59. 60. 
 

zł 

61. 
 

zł 

 62. 63. 
 

zł 

64. 65. 
 

zł 

66. 
 

zł 

 67. 68. 
 

zł 

69. 70. 
 

zł 

71. 
 

zł 

 72. 73. 
 

zł 

74. 75. 
 

zł 

76. 
 

zł 

 77. 78. 
 

zł 

79. 80. 
 

zł 

81. 
 

zł 

 82. 83. 
 

zł 

84. 85. 
 

zł 

86. 
 

zł 

 87. 88. 
 

zł 

89. 90. 
 

zł 

91. 
 

zł 

 92. 93. 
 

zł 

94. 95. 
 

zł 

96. 
 

zł 

 97. 98. 
 

zł 

99. 100. 
 

zł 

101. 
 

zł 

 102. 103. 
 

zł 

104. 105. 
 

zł 

106. 
 

zł 

 107. 108. 

 
zł 

109. 110. 

 
zł 

111. 

 
zł 

 112. 113. 
 

zł 

114. 115. 
 

zł 

116. 
 

zł 

 117. 118. 
 

zł 

119. 120. 
 

zł 

121. 
 

zł 

 122. 123. 
 

zł 

124. 125. 
 

zł 

126. 
 

zł 

 127. 128. 
 

zł 

129. 130. 
 

zł 

131. 
 

zł 

 132. 133. 
 

zł 

134. 135.  
 

zł 

136. 
 

zł 

 137. 138. 
 

zł 

139. 140. 
 

zł 

141. 
 

zł 
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 142. 143. 
 

zł 

144. 145. 
 

zł 

146. 
 

zł 

 147. 148. 
 

zł 

149. 150. 
 

zł 

151. 
 

zł 

 152. 153. 
 

zł 

154. 155. 
 

zł 

156. 
 

zł 

 157. 158. 
 

zł 

159. 160. 
 

zł 

161. 
 

zł 

 162. 163. 
 

zł 

164. 165. 
 

zł 

166. 
 

zł 

 167. 168. 
 

zł 

169. 170. 
 

zł 

171. 
 

zł 

Razem kwota należnych 
wpłat dziennych (suma 
kwot z kolumny c) 

172. 
 

zł 

Razem kwota nadwyżki 
wpłat z poprzedniej  
deklaracji zaliczona na 
poczet wpłat dziennych 
(suma kwot z kolumny e) 

 
 
 

173. 
 

zł 

Razem kwota 
dokonanych wpłat 
dziennych (suma kwot 
z kolumny f) 

174. 
 

zł 

   

 
Objaśnienia: 

 
Dla każdego składu podatkowego formularz AKC-4/J należy wypełnić oddzielnie, wpisując w polu 4 formularza kolejno numery:  
1, 2, 3 … (część E należy wypełnić tylko w formularzu nr 1 – dla wszystkich składów łącznie). Jeżeli wystąpi konieczność 
wypełnienia więcej niż jednego formularza AKC-4/J dla tego samego składu, formularze należy oznaczyć odpowiednio numerami: 
1, 1a, 1b ...; 2, 2a, 2b ...; 3, 3a, 3b ... . W przypadku złożenia przez podatnika więcej niż jednego formularza AKC-4/J dotyczącego 
tego samego składu, części C i D wypełnia się tylko w formularzach oznaczonych numerami: 1, 2, 3 ... .   
 
Dla każdego miejsca odbioru wyrobów akcyzowych przez zarejestrowanego odbiorcę formularz AKC-4/J należy wypełnić 
oddzielnie, wpisując w polu 4 formularza kolejno numery: 1, 2, 3 … (część E należy wypełnić tylko w formularzu nr 1 – dla 
wszystkich miejsc odbioru łącznie). Jeżeli wystąpi konieczność wypełnienia więcej niż jednego formularza AKC-4/J dla tego 
samego miejsca odbioru, formularze należy oznaczyć odpowiednio numerami: 1, 1a, 1b ...; 2, 2a, 2b ...; 3, 3a, 3b ... . W przypadku 
złożenia przez podatnika więcej niż jednego formularza AKC-4/J dotyczącego tego samego miejsca odbioru, części C i D wypełnia 
się tylko w formularzach oznaczonych numerami: 1, 2, 3 ... .   
 
Dla wyrobów gazowych przeznaczonych do napędu silników spalinowych, dla których nie stosuje się procedury zawieszenia 
poboru akcyzy, wypełnia się oddzielny formularz/formularze AKC-4/J, wpisując w polu 4 formularza kolejno numery 1, 1a, 1b ... . 
Części B i E formularza nie wypełnia się. W przypadku złożenia przez podatnika więcej niż jednego formularza AKC-4/J 
dotyczącego wyrobów gazowych przeznaczonych do napędu silników spalinowych, dla których nie stosuje się procedury 
zawieszenia poboru akcyzy, części C i D wypełnia się tylko w formularzu nr 1. 
 
Części B i E  formularza nie wypełnia podatnik, który zobowiązany jest do dokonania przedpłaty akcyzy, zgodnie z art. 22 ust. 1 
ustawy z dnia 6 grudnia 2008 r. o podatku akcyzowym (Dz. U. z  2014 r. poz. 752, z późn. zm.). 
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F. OBLICZENIE KWOT PODATKU AKCYZOWEGO OD POSZCZEGÓLNYCH WYROBÓW 

Lp. 
Nazwa grupy wyrobów, dla których ustalono odrębne 

stawki podatkowe 
1)

 
Ośmiocyfrowy kod  CN  

Ilość wyrobów 
  w tysiącach kilogramów lub ilość GJ 

2) 

(z dokładnością do trzech miejsc po przecinku)  
Stawka podatku Kwota podatku w zł 

a b c d e f g 

 175. 176. 177. 178. 179. 180. 

 181. 182. 183. 184. 185. 186. 

 187. 188. 189. 190. 191. 192. 

 193. 194. 195. 196. 197. 198. 

 199. 200. 201. 202. 203. 204. 

 205. 206. 207. 208. 209. 210. 

 211. 212. 213. 214. 215. 216. 

 217. 218. 219. 220. 221. 222. 

 223. 224. 225. 226. 227. 228. 

 229. 230. 231. 232. 233. 234. 

 235. 236. 237. 238. 239. 240. 

 241. 242. 243. 244. 245. 246. 

 247. 248. 249. 250. 251. 252. 

 253. 254. 255. 256. 257. 258. 

 259. 260. 261. 262. 263. 264. 

 265. 266. 267. 268. 269. 270. 

 Sprzedaż na eksport  271. 272. 273. 274. 

 Razem  275. 276.  277. 

1)
 W przypadku wykazywania ubytków wyrobów akcyzowych (przekraczających normy dopuszczalnych ubytków) lub całkowitego zniszczenia wyrobów, w kolumnie „b”, obok nazwy grupy wyrobów należy wpisać 

odpowiednio: „ubytki” lub „całkowite zniszczenie”.       
2)
 Jeżeli stawka podatku akcyzowego została określona w zł/1000 kilogramów, należy wypełnić pola w kolumnie „d”, natomiast jeżeli stawka podatku akcyzowego została określona w zł/GJ, należy wypełnić pola w kolumnie 

„e”.  
 
21/05/BS 
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1. Identyfikator podatkowy NIP/numer PESEL(niepotrzebne skreślić) podatnika 

             

             
             
                          

 
 
 

AKC–4/K    
 

 
PODATEK  AKCYZOWY  OD  OLEJÓW  SMAROWYCH  

I  POZOSTAŁYCH  OLEJÓW 
 
 

 
za 

 
 2. Miesiąc 3. Rok  4. Numer formularza 

                        
 

Niniejszy formularz należy załączyć do formularza głównego AKC-4 lub AKC-4zo. 

A. DANE IDENTYFIKACYJNE PODATNIKA  
*- dotyczy podmiotów niebędących osobami fizycznymi       **- dotyczy podmiotów będących osobami fizycznymi 
 5. Rodzaj podatnika (zaznaczyć właściwy kwadrat): 

 
1. podatnik niebędący osobą fizyczną                              2. osoba fizyczna 

6. Nazwa pełna */Nazwisko, pierwsze imię, data urodzenia ** 

 
 
 

B. DANE O SKŁADZIE PODATKOWYM I O ZAREJESTROWANYM ODBIORCY 

B.1. NUMER AKCYZOWY I ADRES SKŁADU PODATKOWEGO 
 Numer akcyzowy składu                                                                   

(pole 7 wypełnia podatnik prowadzący skład) 
Numer akcyzowy składu (pole 8 wypełnia podatnik będący właścicielem 

wyrobów akcyzowych, korzystający z cudzego składu) 
 7. 

 
 
                 

8. 

 
 
                 

 9. Adres składu  
 
 
 
 

B.2. NUMER AKCYZOWY ZAREJESTROWANEGO ODBIORCY 
 10. Numer akcyzowy zarejestrowanego odbiorcy (wypełnić w przypadku, gdy niniejszy formularz stanowi załącznik do formularza głównego AKC-4zo)  

               
 

C. OBLICZENIE KWOTY PODATKU AKCYZOWEGO 
 Razem obliczony podatek 

Suma kwot z poz. 259  formularzy AKC-4/K. 

11. 

 

zł 

 Zwolnienia i obniżenia 

Wykazana kwota nie może przekroczyć kwoty z poz. 11. 

12. 

 

zł 

 Ogółem podatek 

Od kwoty z poz. 11 należy odjąć kwotę z poz. 12. 

13. 

 

zł 

D. ROZLICZENIE PODATKU AKCYZOWEGO 
 Kwota przedpłaty akcyzy  

Suma kwot z pozycji 21 i 22 deklaracji AKC-PA (K) złożonej za miesiąc, którego niniejsza deklaracja 
dotyczy. 

14. 

 

zł 

 Podatek należny  

Od kwoty z poz. 13 należy odjąć kwotę z poz. 14; jeżeli różnica jest liczbą ujemną, należy wpisać 0. 

15. 

 

zł 

 Nadwyżka przedpłaty 

Od kwoty z poz. 14 należy odjąć kwotę z poz. 13; jeżeli różnica jest liczbą ujemną, należy wpisać 0. 

16. 

 

zł 
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E. INFORMACJA O KWOTACH WPŁAT DZIENNYCH 

Lp. 
Data powstania 

obowiązku 
podatkowego 

Kwota podatku 
akcyzowego z dnia 

powstania obowiązku 
podatkowego 

Data dokonania wpłaty 
dziennej 

Kwota nadwyżki wpłat  
z poprzedniej deklaracji 

zaliczona na poczet wpłat 
dziennych 

Kwota dokonanej wpłaty dziennej 

a b c d e f 

 17. 18. 
 

zł 

19. 20. 
 

zł 

21. 
 

zł 

 22. 23. 
 

zł 

24. 25. 
 

zł 

26. 
 

zł 

 27. 28. 
 

zł 

29. 30. 
 

zł 

31. 
 

zł 

 32. 33. 
 

zł 

34. 35. 
 

zł 

36. 
 

zł 

 37. 38. 
 

zł 

39. 40. 
 

zł 

41. 
 

zł 

 42. 43. 

 
zł 

44. 45. 

 
zł 

46. 

 
zł 

 47. 48. 
 

zł 

49. 50. 
 

zł 

51. 
 

zł 

 52. 53. 
 

zł 

54. 55. 
 

zł 

56. 
 

zł 

 57. 58. 
 

zł 

59. 60. 
 

zł 

61. 
 

zł 

 62. 63. 
 

zł 

64. 65. 
 

zł 

66. 
 

zł 

 67. 68. 
 

zł 

69. 70. 
 

zł 

71. 
 

zł 

 72. 73. 
 

zł 

74. 75. 
 

zł 

76. 
 

zł 

 77. 78. 
 

zł 

79. 80. 
 

zł 

81. 
 

zł 

 82. 83. 
 

zł 

84. 85. 
 

zł 

86. 
 

zł 

 87. 88. 
 

zł 

89. 90. 
 

zł 

91. 
 

zł 

 92. 93. 
 

zł 

94. 95. 
 

zł 

96. 
 

zł 

 97. 98. 
 

zł 

99. 100. 
 

zł 

101. 
 

zł 

 102. 103. 
 

zł 

104. 105. 
 

zł 

106. 
 

zł 

 107. 108. 
 

zł 

109. 110. 
 

zł 

111. 
 

zł 

 112. 113. 
 

zł 

114. 115. 
 

zł 

116. 
 

zł 

 117. 118. 
 

zł 

119. 120. 
 

zł 

121. 
 

zł 

 122. 123. 
 

zł 

124. 125. 
 

zł 

126. 
 

zł 

 127. 128. 
 

zł 

129. 130. 
 

zł 

131. 
 

zł 

 132. 133. 
 

zł 

134. 135.  
 

zł 

136. 
 

zł 

 137. 138. 
 

zł 

139. 140. 
 

zł 

141. 
 

zł 
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 142. 143. 
 

zł 

144. 145. 
 

zł 

146. 
 

zł 

 147. 148. 
 

zł 

149. 150. 
 

zł 

151. 
 

zł 

 152. 153. 
 

zł 

154. 155. 
 

zł 

156. 
 

zł 

 157. 158. 
 

zł 

159. 160. 
 

zł 

161. 
 

zł 

 162. 163. 
 

zł 

164. 165. 
 

zł 

166. 
 

zł 

 167. 168. 
 

zł 

169. 170. 
 

zł 

171. 
 

zł 

Razem kwota należnych 
wpłat dziennych (suma 
kwot z kolumny c) 

172. 
 

zł 

Razem kwota nadwyżki 
wpłat z poprzedniej  
deklaracji zaliczona na 
poczet wpłat dziennych 
(suma kwot z kolumny e) 

 
 
 

173. 
 

zł 

Razem kwota 
dokonanych wpłat 
dziennych (suma kwot 
z kolumny f) 

174. 
 

zł 

   

 
Objaśnienia: 

 
Dla każdego składu podatkowego formularz AKC-4/K należy wypełnić oddzielnie, wpisując w polu 4 formularza kolejno numery:  
1, 2, 3 … (część E należy wypełnić tylko w formularzu nr 1 – dla wszystkich składów łącznie). Jeżeli wystąpi konieczność 
wypełnienia więcej niż jednego formularza AKC-4/K dla tego samego składu, formularze należy oznaczyć odpowiednio numerami: 
1, 1a, 1b ...; 2, 2a, 2b ...; 3, 3a, 3b ... . W przypadku złożenia przez podatnika więcej niż jednego formularza AKC-4/K dotyczącego 
tego samego składu, części C i D wypełnia się tylko w formularzach oznaczonych numerami: 1, 2, 3 ... .   
 
Dla każdego miejsca odbioru wyrobów akcyzowych przez zarejestrowanego odbiorcę formularz AKC-4/K należy wypełnić 
oddzielnie, wpisując w polu 4 formularza kolejno numery: 1, 2, 3 … (część E należy wypełnić tylko w formularzu nr 1 – dla 
wszystkich miejsc odbioru łącznie). Jeżeli wystąpi konieczność wypełnienia więcej niż jednego formularza AKC-4/K dla tego 
samego miejsca odbioru, formularze należy oznaczyć odpowiednio numerami: 1, 1a, 1b ...; 2, 2a, 2b ...; 3, 3a, 3b ... . W przypadku 
złożenia przez podatnika więcej niż jednego formularza AKC-4/K dotyczącego tego samego miejsca odbioru, części C i D wypełnia 
się tylko w formularzach oznaczonych numerami: 1, 2, 3 ... .   
 
Części B i E  formularza nie wypełnia podatnik, który zobowiązany jest do dokonania przedpłaty akcyzy, zgodnie z art. 22 ust. 1 
ustawy z dnia 6 grudnia 2008 r. o podatku akcyzowym (Dz. U. z  2014 r. poz. 752, z późn. zm.). 
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F. OBLICZENIE KWOT PODATKU AKCYZOWEGO OD POSZCZEGÓLNYCH WYROBÓW 

Lp. 
Nazwa grupy wyrobów, dla których ustalono odrębne stawki 

podatkowe 
1)

 
Ośmiocyfrowy kod  CN  

Ilość wyrobów 
w tysiącach litrów (z dokładnością do trzech 

miejsc po przecinku) 
Stawka podatku Kwota podatku w zł 

a b c d e f 

 175. 176. 177. 178. 179. 

 180. 181. 182. 183. 184. 

 185. 186. 187. 188. 189. 

 190. 191. 192. 193. 194. 

 195. 196. 197. 198. 199. 

 200. 201. 202. 203. 204. 

 205. 206. 207. 208. 209. 

 210. 211. 212. 213. 214. 

 215. 216. 217. 218. 219. 

 220. 221. 222. 223. 224. 

 225. 226. 227. 228. 229. 

 230. 231. 232. 233. 234. 

 235. 236. 237. 238. 239. 

 240. 241. 242. 243. 244. 

 245. 246. 247. 248. 249. 

 250. 251. 252. 253. 254. 

 Sprzedaż na eksport  255. 256. 257. 

 Razem  258.  259. 

1)
 W przypadku wykazywania ubytków wyrobów akcyzowych (przekraczających normy dopuszczalnych ubytków) lub całkowitego zniszczenia wyrobów, w kolumnie „b”, obok nazwy grupy wyrobów należy wpisać 

odpowiednio: „ubytki” lub „całkowite zniszczenie”.       

 

 
22/05/BS 
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WYPEŁNIAĆ NA MASZYNIE, KOMPUTEROWO LUB RĘCZNIE DUŻYMI DRUKOWANYMI LITERAMI, CZARNYM LUB NIEBIESKIM KOLOREM. 

AKC-4/L(2) 1/2 

 

 

1. Identyfikator podatkowy NIP/numer PESEL(niepotrzebne skreślić) podatnika 

             

             
             
                          

 
AKC-4/L      
 
 

PODATEK  AKCYZOWY  OD  WYROBÓW  GAZOWYCH 
(z wyłączeniem gazu do napędu silników spalinowych) 

 
                                      za 
 

 

 
 2. Miesiąc 3. Rok  4. Numer formularza 

                        
 
 

Załącznik do deklaracji AKC- 4. 

A. DANE IDENTYFIKACYJNE PODATNIKA  
*- dotyczy podmiotów niebędących osobami fizycznymi       **- dotyczy podmiotów będących osobami fizycznymi 

 5. Rodzaj podatnika (zaznaczyć właściwy kwadrat): 
 

1. podatnik niebędący osobą fizyczną                                2. osoba fizyczna 

6. Nazwa pełna */Nazwisko, pierwsze imię, data urodzenia ** 
 
 
 

B. OBLICZENIE KWOTY PODATKU AKCYZOWEGO 

 Razem obliczony podatek 
Kwota z poz. 101 formularza AKC-4/L. 

7. 

zł 

 Zwolnienia i obniżenia 
Wykazana kwota nie może przekroczyć kwoty z poz. 7. 
 

8. 

zł 

 Ogółem podatek 
Od kwoty z poz. 7 należy odjąć kwotę z poz. 8. 

9. 

zł 
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AKC-4/L(2) 2/2 

 

C. OBLICZENIE KWOT PODATKU AKCYZOWEGO OD POSZCZEGÓLNYCH WYROBÓW 

Lp. 
Nazwa grupy wyrobów, dla których ustalono 

odrębne stawki podatkowe  
Ośmiocyfrowy kod CN 

Ilość GJ  
 (z dokładnością do trzech miejsc po przecinku) 

Stawka podatku Kwota podatku w zł 

a b c d e f 

 10. 11. 12. 13. 14. 

 15. 16. 17. 18. 19. 

 20. 21. 22. 23. 24. 

 25. 26. 27. 28. 29. 

 30. 31. 32. 33. 34. 

 35. 36. 37. 38. 39. 

 40. 41. 42. 43. 44. 

 45. 46. 47. 48. 49. 

 50. 51. 52. 53. 54. 

 55. 56. 57. 58. 59. 

 60. 61. 62. 63. 64. 

 65. 66. 67. 68. 69. 

 70. 71. 72. 73. 74. 

 75. 76. 77. 78. 79. 

 80. 81. 82. 83. 84. 

 85. 86. 87. 88. 89. 

 90. 91. 92. 93. 94. 

 95. 96. 97. 98. 99. 

 Razem  100.  101. 
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                                                                                                                                                                                                                                            Załącznik nr 13 
POLA JASNE WYPEŁNIA PODATNIK, POLA CIEMNE WYPEŁNIA URZĄD CELNY. WYPEŁNIAĆ NA MASZYNIE, KOMPUTEROWO LUB RĘCZNIE DUŻYMI DRUKOWANYMI LITERAMI, 
CZARNYM LUB NIEBIESKIM KOLOREM. 

 AKC- WW(4) 1/3 

 

 

1. Identyfikator podatkowy NIP/numer PESEL(niepotrzebne skreślić) podatnika1) 

             

             
             
                          

 2. Nr dokumentu 3. Status 

 
 
AKC-WW      
 

 
DEKLARACJA DLA PODATKU AKCYZOWEGO OD WYROBÓW WĘGLOWYCH 
 

                               za 
 

 

4. Kwartał/Miesiąc (niepotrzebne skreślić) 5. Rok 

         
   

 
 

Podstawa prawna: Art. 21a ust. 1 pkt 1  i art. 26 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 6 grudnia 2008 r. o podatku akcyzowym (Dz. U. z  2014 r. poz. 752, z późn. zm.).   

Termin składania:  Do 25. dnia przypadającego w drugim miesiącu od kwartału/miesiąca, w którym powstał obowiązek podatkowy. 

 

Miejsce składania: Urząd celny kierowany przez naczelnika właściwego ze względu na miejsce wykonywania czynności lub wystąpienia stanów faktycznych, 
podlegających opodatkowaniu akcyzą; jeżeli czynności podlegające opodatkowaniu akcyzą są wykonywane lub stany faktyczne podlegające 
opodatkowaniu akcyzą występują na obszarze właściwości miejscowej dwóch lub więcej naczelników urzędów celnych – zgodnie z art. 14 
ust. 4 – 4e ustawy; jeżeli właściwym organem podatkowym jest Naczelnik Urzędu Celnego I w Warszawie, to miejscem składania jest Urząd 
Celny I w Warszawie. 

A. MIEJSCE I CEL SKŁADANIA DEKLARACJI 

 6. Urząd celny, do którego adresowana jest deklaracja 

 

 

 

7. Cel złożenia formularza (zaznaczyć właściwy kwadrat): 
 

1. złożenie deklaracji                     2. korekta deklaracji 

B. DANE PODATNIKA  
*- dotyczy podmiotów niebędących osobami fizycznymi     **- dotyczy podmiotów będących osobami fizycznymi 

B.1. DANE IDENTYFIKACYJNE  

 8. Rodzaj podatnika (zaznaczyć właściwy kwadrat): 

 

1. podatnik niebędący osobą fizyczną                                 2. osoba fizyczna 

 9. Nazwa pełna */Nazwisko, pierwsze imię, data urodzenia ** 

 

 

 

B.2. ADRES SIEDZIBY* / ADRES ZAMIESZKANIA** 
 10. Kraj 

 
11. Województwo 12. Powiat 

 13. Gmina 
 

14. Ulica 15. Nr domu 16. Nr lokalu 

 17. Miejscowość 
 

18. Kod pocztowy 
 

19. Poczta 

1) 
Numer PESEL należy podać w przypadku podatników będących osobami fizycznymi objętymi rejestrem PESEL, nieprowadzących działalności 

gospodarczej lub niebędących zarejestrowanymi podatnikami podatku od towarów i usług. 
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AKC- WW(4) 2/3 

 

C. OBLICZENIE KWOT PODATKU AKCYZOWEGO OD POSZCZEGÓLNYCH WYROBÓW 

Lp. 
Nazwa grupy wyrobów, dla których ustalono 

odrębne stawki podatkowe 
2)

 
Pozycja CN 

Ilość GJ  
 (z dokładnością do trzech miejsc po przecinku) 

Stawka podatku Kwota podatku w zł 

a b c d e f 

 20. 21. 22. 23. 24. 

 25. 26. 27. 28. 29. 

 30. 31. 32. 33. 34. 

 35. 36. 37. 38. 39. 

 40. 41. 42. 43. 44. 

 45. 46. 47. 48. 49. 

 50. 51. 52. 53. 54. 

 55. 56. 57. 58. 59. 

 60. 61. 62. 63. 64. 

 65. 66. 67. 68. 69. 

 70. 71. 72. 73. 74. 

 75. 76. 77. 78. 79. 

 80. 81. 82. 83. 84. 

 85. 86. 87. 88. 89. 

 90. 91. 92. 93. 94. 

 95. 96. 97. 98. 99. 

   100. 101. 102. 

 Razem  103.  104. 

2)
 W przypadku wykazywania ubytków wyrobów akcyzowych (przekraczających normy dopuszczalnych ubytków) lub całkowitego zniszczenia wyrobów, w kolumnie „b”, obok nazwy grupy wyrobów, należy wpisać 

odpowiednio: „ubytki” lub „całkowite zniszczenie”.       
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AKC- WW(4) 3/3  

 

 

Kwota podatku akcyzowego (z poz. 104) 

 

105. 
 

zł 

Zwolnienia i obniżenia 

Wykazana kwota nie może przekroczyć kwoty z poz. 105. 

106. 
 

zł 

Podatek akcyzowy do zapłaty 
***) 

Od kwoty wykazanej w poz. 105 należy odjąć kwotę wykazaną w poz. 106. 

107. 
 

zł 
 

D. PODPIS PODATNIKA LUB OSOBY REPREZENTUJĄCEJ PODATNIKA 
  108. Imię 

 
109. Nazwisko 

 110. Data wypełnienia deklaracji  (dzień – miesiąc – rok) 
 

111. Podpis (i pieczątka) podatnika lub osoby reprezentującej podatnika 

    -             
 112. Numer telefonu i adres e-mail podatnika lub osoby reprezentującej podatnika 

 

 

 

E. ADNOTACJE URZĘDU CELNEGO 
 113. Uwagi urzędu celnego 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 114. Identyfikator przyjmującego formularz 

 

 

115. Podpis przyjmującego formularz 

 

 

 
Pouczenie: 

Za podanie nieprawdy lub zatajenie prawdy i przez to narażenie podatku na uszczuplenie grozi odpowiedzialność przewidziana 
w Kodeksie karnym skarbowym. 
 
***) 

W przypadku niewpłacenia w obowiązującym terminie kwoty z poz. 107 lub wpłacenia jej w niepełnej wysokości niniejsza 

deklaracja stanowi podstawę do wystawienia tytułu wykonawczego, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 17 czerwca 1966  r. 
o postępowaniu egzekucyjnym w administracji (Dz. U. z  2014 r. poz. 1619, z późn. zm.). 
 

 
 

Objaśnienie: 

Podstawy opodatkowania (wyrażone kwotowo) i kwoty podatków zaokrągla się do pełnych złotych w ten sposób, że końcówki kwot 
wynoszące mniej niż 50 groszy pomija się, a końcówki kwot wynoszące 50 i więcej groszy podwyższa się do pełnych złotych – 
zgodnie z art. 63 § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2012 r. poz. 749, z późn. zm.). 
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 AKC-EN(5) 1/2 

 

 

1. Identyfikator podatkowy NIP/numer PESEL(niepotrzebne skreślić) podatnika1) 

             

             
             
                          

 2. Nr dokumentu 3. Status 

 
AKC-EN      
 

 
DEKLARACJA PODATKOWA OD NABYCIA WEWNĄTRZWSPÓLNOTOWEGO ENERGII 
ELEKTRYCZNEJ 

 

                                         za 
 

 

 4. Miesiąc 
 

 

 

 

 

                             

------- 

 

 

5. Rok 

           
    
 
 
 

Podstawa prawna: Art. 24 ust. 1 pkt 1  ustawy z dnia 6 grudnia 2008 r. o podatku akcyzowym (Dz. U. z 2014 r. poz. 752, z późn. zm.). 

Termin składania:  Do 25. dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym upłynął termin płatności wynikający z faktury, a jeżeli termin ten nie został 
określony - po miesiącu, w którym wystawiono fakturę. 

 Miejsce składania: Urząd celny kierowany przez naczelnika właściwego ze względu na miejsce wykonywania czynności lub wystąpienia stanów faktycznych, 
podlegających opodatkowaniu akcyzą; jeżeli czynności podlegające opodatkowaniu akcyzą są wykonywane lub stany faktyczne podlegające 
opodatkowaniu akcyzą występują na obszarze właściwości miejscowej dwóch lub więcej naczelników urzędów celnych – zgodnie z art. 14 
ust. 4 – 4e ustawy; jeżeli właściwym organem podatkowym jest Naczelnik Urzędu Celnego I w Warszawie, to miejscem składania jest Urząd 
Celny I w Warszawie. 

A. MIEJSCE I CEL SKŁADANIA DEKLARACJI 

 6. Urząd celny, do którego adresowana jest deklaracja 

 

 

 

7. Cel złożenia formularza (zaznaczyć właściwy kwadrat): 

 
1. złożenie deklaracji                     2. korekta deklaracji 

B. DANE PODATNIKA  
*- dotyczy podmiotów niebędących osobami fizycznymi     **- dotyczy podmiotów będących osobami fizycznymi 

B.1. DANE IDENTYFIKACYJNE  

 8. Rodzaj podatnika (zaznaczyć właściwy kwadrat): 

 

1. podatnik niebędący osobą fizyczną                                 2. osoba fizyczna 

 9. Nazwa pełna */Nazwisko, pierwsze imię, data urodzenia ** 

 

 

 

B.2. ADRES SIEDZIBY* / ADRES ZAMIESZKANIA** 
 10. Kraj 

 
11. Województwo 12. Powiat 

 13. Gmina 
 

14. Ulica 15. Nr domu 16. Nr lokalu 

 17. Miejscowość 
 

18. Kod pocztowy 
 

19. Poczta 

1) 
Numer PESEL należy podać w przypadku podatników będących osobami fizycznymi objętymi rejestrem PESEL, nieprowadzących działalności gospodarczej  

lub niebędących zarejestrowanymi podatnikami podatku od towarów i usług. 
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C. OBLICZENIE KWOTY PODATKU AKCYZOWEGO 
Ośmiocyfrowy kod CN  20. 

Stawka podatku akcyzowego (w zł/MWh) 

 

21. 
 

Ilość energii podlegającej opodatkowaniu podatkiem akcyzowym (w MWh  

z dokładnością do trzech miejsc po przecinku) 

 

22. 
 

Kwota podatku akcyzowego 

 

23. 
 

zł 

Zwolnienia i obniżenia 

 

24. 
 

zł 

Podatek akcyzowy do zapłaty 
***) 

Od kwoty wykazanej w poz. 23 należy odjąć kwotę wykazaną w poz. 24. 

25. 
 

zł 
 

D. PODPIS PODATNIKA LUB OSOBY REPREZENTUJĄCEJ PODATNIKA 
             26. Imię 

 
27. Nazwisko 

 28. Data wypełnienia deklaracji  (dzień – miesiąc – rok) 
 

29. Podpis (i pieczątka) podatnika lub osoby reprezentującej podatnika 

    -             
 30. Numer telefonu i adres e-mail podatnika lub osoby reprezentującej podatnika 

 

 

 

E. ADNOTACJE URZĘDU CELNEGO 
 31. Uwagi urzędu celnego 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 32. Identyfikator przyjmującego formularz 
 

 

33. Podpis przyjmującego formularz 

 

Pouczenie: 

Za podanie nieprawdy lub zatajenie prawdy i przez to narażenie podatku na uszczuplenie grozi odpowiedzialność przewidziana 
w Kodeksie karnym skarbowym. 

***)
 W wypadku niewpłacenia w obowiązującym terminie kwoty z poz. 25 lub wpłacenia jej w niepełnej wysokości niniejsza 

deklaracja stanowi podstawę do wystawienia tytułu wykonawczego, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 17 czerwca 1966  r. 
o postępowaniu egzekucyjnym w administracji (Dz. U. z  2014 r. poz. 1619 z późn. zm.). 

 
   Objaśnienie: 

Podstawy opodatkowania (wyrażone kwotowo) i kwoty podatków zaokrągla się do pełnych złotych w ten sposób, że końcówki 
kwot wynoszące mniej niż 50 groszy pomija się, a końcówki kwot wynoszące 50 i więcej groszy podwyższa się do pełnych złotych 
– zgodnie z art. 63 § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2012 r. poz. 749, z późn. zm.). 
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Załącznik nr 15 
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 AKC-ST/AKC-STn(3) 1/2 

 

 

1. Identyfikator podatkowy NIP/numer PESEL(niepotrzebne skreślić) podatnika1) 

             

             
             
                          

 2. Nr dokumentu 3. Status 

AKC-ST/AKC-STn *       
 

DEKLARACJA DLA PODATKU AKCYZOWEGO OD SUSZU TYTONIOWEGO     
 

                             za 
 

 

 4. Miesiąc
                  

 

 

 

 

 

                             

------- 

 

 

5. Rok 

           
    
 

Podstawa prawna: Art. 24a ustawy z dnia 6 grudnia 2008 r. o podatku akcyzowym (Dz. U. z  2014 r. poz. 752, z późn. zm.).   

Termin składania:  Do 25. dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym powstał obowiązek podatkowy. 

 
Miejsce składania: Urząd celny kierowany przez naczelnika właściwego ze względu na miejsce wykonywania czynności lub wystąpienia stanów faktycznych, 

podlegających opodatkowaniu akcyzą; jeżeli czynności podlegające opodatkowaniu akcyzą są wykonywane lub stany faktyczne podlegające 
opodatkowaniu akcyzą występują na obszarze właściwości miejscowej dwóch lub więcej naczelników urzędów celnych – zgodnie z art. 14 
ust. 4 – 4e ustawy; jeżeli właściwym organem podatkowym jest Naczelnik Urzędu Celnego I w Warszawie, to miejscem składania jest Urząd 
Celny I w Warszawie. 

A. MIEJSCE I CEL SKŁADANIA DEKLARACJI 

 6. Urząd celny, do którego adresowana jest deklaracja 

 

 

 

7. Cel złożenia formularza (zaznaczyć właściwy kwadrat): 
 
1. złożenie deklaracji                     2. korekta deklaracji 

B. DANE PODATNIKA  
**- dotyczy podmiotów niebędących osobami fizycznymi     ***- dotyczy podmiotów będących osobami fizycznymi 

B.1. DANE IDENTYFIKACYJNE  

 8. Rodzaj podatnika (zaznaczyć właściwy kwadrat): 

 

1. podatnik niebędący osobą fizyczną                                 2. osoba fizyczna 

 9. Nazwa pełna **/Nazwisko, pierwsze imię, data urodzenia *** 

 

 

 

B.2. ADRES SIEDZIBY** / ADRES ZAMIESZKANIA*** 
 10. Kraj 

 
11. Województwo 12. Powiat 

 13. Gmina 

 

14. Ulica 15. Nr domu 16. Nr lokalu 

 17. Miejscowość 
 

18. Kod pocztowy 
 

19. Poczta 

1) 
Numer PESEL należy podać w przypadku podatników będących osobami fizycznymi objętymi rejestrem PESEL, nieprowadzących działalności 

gospodarczej lub niebędących zarejestrowanymi podatnikami podatku od towarów i usług. 
 
* Jeżeli deklaracja jest składana w związku z nabyciem wewnątrzwspólnotowym suszu tytoniowego, należy przekreślić AKC-ST; w pozostałych 
przypadkach należy przekreślić AKC-STn
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 AKC-ST/AKC-STn(3) 2/2 

 

C. OBLICZENIE KWOTY PODATKU AKCYZOWEGO 
Pozycja CN  20. 

Stawka podatku akcyzowego (w zł/kg) 

 

21. 
 

21a. 
 
 

Ilość suszu tytoniowego podlegającego opodatkowaniu podatkiem 
akcyzowym (w kg z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku) 

W polu 22 należy wpisać ilość odpowiadającą stawce wykazanej w polu 21, 
w polu 22a należy wpisać ilość odpowiadającą stawce wykazanej w polu 21a. 

 

 

22. 
 

22a. 
 
 

Kwota podatku akcyzowego 

 

23. 
 

zł 

Zwolnienia i obniżenia 

Wykazana kwota nie może przekroczyć kwoty z poz. 23. 

24. 
 

zł 

Kwota stanowiąca wartość podatkowych znaków akcyzy 

 

25. 
 

zł 

Podatek akcyzowy do zapłaty 
****) 

Od kwoty wykazanej w poz. 23 należy odjąć sumę kwot z poz. 24 i 25. 

26. 
 

zł 
 

D. PODPIS PODATNIKA LUB OSOBY REPREZENTUJĄCEJ PODATNIKA 
  27. Imię 

 
28. Nazwisko 

 29. Data wypełnienia deklaracji  (dzień – miesiąc – rok) 

 

30. Podpis (i pieczątka) podatnika lub osoby reprezentującej podatnika 

    -             
 31. Numer telefonu i adres e-mail podatnika lub osoby reprezentującej podatnika 

 

 

 

E. ADNOTACJE URZĘDU CELNEGO 
 32. Uwagi urzędu celnego 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 33. Identyfikator przyjmującego formularz 
 

 

34. Podpis przyjmującego formularz 

 

Pouczenie: 

Za podanie nieprawdy lub zatajenie prawdy i przez to narażenie podatku na uszczuplenie grozi odpowiedzialność przewidziana 
w Kodeksie karnym skarbowym. 

****)
 W wypadku niewpłacenia w obowiązującym terminie kwoty z poz. 26 lub wpłacenia jej w niepełnej wysokości niniejsza 

deklaracja stanowi podstawę do wystawienia tytułu wykonawczego, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 17 czerwca 1966  r. o 
postępowaniu egzekucyjnym w administracji (Dz. U. z  2014 r. poz. 1619, z późn. zm.). 
 

Objaśnienie: 

Podstawy opodatkowania (wyrażone kwotowo) i kwoty podatków zaokrągla się do pełnych złotych w ten sposób, że końcówki 
kwot wynoszące mniej niż 50 groszy pomija się, a końcówki kwot wynoszące 50 i więcej groszy podwyższa się do pełnych 
złotych – zgodnie z art. 63 § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2012 r. poz. 749 z późn. zm.). 
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1. Identyfikator podatkowy NIP/numer PESEL(niepotrzebne skreślić) podatnika1) 

             

             
             
                          

 2. Nr dokumentu 3. Status 

 
AKC-WG      
 

 
DEKLARACJA DLA PODATKU AKCYZOWEGO OD NABYCIA WEWNĄTRZWSPÓLNOTOWEGO 
WYROBÓW GAZOWYCH (z wyłączeniem gazu do napędu silników spalinowych) 
 

                                         za 
 

 

4. Miesiąc
                  

 

 

 

 

 

                             

------- 

 

 

5. Rok 

          
   

 
 

Podstawa prawna: Art. 24b ust. 1 pkt 1  ustawy z dnia 6 grudnia 2008 r. o podatku akcyzowym (Dz. U. z 2014 r. poz. 752, z późn. zm.). 

Termin składania:  Do 25. dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym upłynął termin płatności wynikający z faktury, a jeżeli termin ten nie został 
określony - po miesiącu, w którym wystawiono fakturę. 

 Miejsce składania: Urząd celny kierowany przez naczelnika właściwego ze względu na miejsce wykonywania czynności lub wystąpienia stanów faktycznych, 
podlegających opodatkowaniu akcyzą; jeżeli czynności podlegające opodatkowaniu akcyzą są wykonywane lub stany faktyczne podlegające 
opodatkowaniu akcyzą występują na obszarze właściwości miejscowej dwóch lub więcej naczelników urzędów celnych – zgodnie z art. 14 
ust. 4 – 4e ustawy; jeżeli właściwym organem podatkowym jest Naczelnik Urzędu Celnego I w Warszawie, to miejscem składania jest Urząd 
Celny I w Warszawie. 

A. MIEJSCE I CEL SKŁADANIA DEKLARACJI 

 6. Urząd celny, do którego adresowana jest deklaracja 

 

 

 

7. Cel złożenia formularza (zaznaczyć właściwy kwadrat): 
 
1. złożenie deklaracji                     2. korekta deklaracji 

B. DANE PODATNIKA  
*- dotyczy podmiotów niebędących osobami fizycznymi     **- dotyczy podmiotów będących osobami fizycznymi 

B.1. DANE IDENTYFIKACYJNE  

 8. Rodzaj podatnika (zaznaczyć właściwy kwadrat): 

 

1. podatnik niebędący osobą fizyczną                                 2. osoba fizyczna 

 9. Nazwa pełna */Nazwisko, pierwsze imię, data urodzenia ** 

 

 

 

B.2. ADRES SIEDZIBY* / ADRES ZAMIESZKANIA** 
 10. Kraj 

 
11. Województwo 12. Powiat 

 13. Gmina 

 

14. Ulica 15. Nr domu 16. Nr lokalu 

 17. Miejscowość 
 

18. Kod pocztowy 
 

19. Poczta 

1) 
Numer PESEL należy podać w przypadku podatników będących osobami fizycznymi objętymi rejestrem PESEL, nieprowadzących działalności 

gospodarczej lub niebędących zarejestrowanymi podatnikami podatku od towarów i usług. 
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C. OBLICZENIE KWOT PODATKU AKCYZOWEGO OD POSZCZEGÓLNYCH WYROBÓW 

Lp. 
Nazwa grupy wyrobów, dla których ustalono 

odrębne stawki podatkowe  
Ośmiocyfrowy kod CN 

Ilość wyrobów 
 w tysiącach kilogramów lub ilość GJ 

2)
 

 (z dokładnością do trzech miejsc po przecinku) 
Stawka podatku Kwota podatku w zł 

a b c d e f g 

 20. 21. 22. 23. 24. 25. 

 26. 27. 28. 29. 30. 31. 

 32. 33. 34. 35. 36. 37. 

 38. 39. 40. 41. 42. 43. 

 44. 45. 46. 47. 48. 49. 

 50. 51. 52. 53. 54. 55. 

 56. 57. 58. 59. 60. 61. 

 62. 63. 64. 65. 66. 67. 

 68. 69. 70. 71. 72. 73. 

 74. 75. 76. 77. 78. 79. 

 80. 81. 82. 83. 84. 85. 

 86. 87. 88. 89. 90. 91. 

 92. 93. 94. 95. 96. 97. 

 98. 99. 100. 101. 102. 103. 

 104. 105. 106. 107. 108. 109. 

 110. 111. 112. 113. 114. 115. 

 116. 117. 118. 119. 120. 121. 

 122. 123. 124. 125. 126. 127. 

 128. 129. 130. 131. 132. 133. 

 134. 135. 136. 137. 138. 139. 

 140. 141. 142. 143. 144. 145. 



POLA JASNE WYPEŁNIA PODATNIK, POLA CIEMNE WYPEŁNIA URZĄD CELNY. WYPEŁNIAĆ NA MASZYNIE, KOMPUTEROWO LUB RĘCZNIE DUŻYMI DRUKOWANYMI LITERAMI, CZARNYM LUB NIEBIESKIM KOLOREM 
 

AKC-WG(2) 3/4 

 

 146. 147. 148. 149. 150. 151. 

 152. 153. 154. 155. 156. 157. 

 158. 159. 160. 161. 162. 163. 

 164. 165. 166. 167. 168. 169. 

 170. 171. 172. 173. 174. 175. 

 176. 177. 178. 179. 180. 181. 

 182. 183. 184. 185. 186. 187. 

 188. 189. 190. 191. 192. 193. 

 194. 195. 196. 197. 198. 199. 

 200. 201. 202. 203. 204. 205. 

 206. 207. 208. 209. 210. 211. 

 212. 213. 214. 215. 216. 217. 

 218. 219. 220. 221. 222. 223. 

 224. 225. 226. 227. 228. 229. 

 230. 231. 232. 233. 234. 235. 

 236. 237. 238. 239. 240. 241. 

 242. 243. 244. 245. 246. 247. 

 248. 249. 250. 251. 252. 253. 

 254. 255. 256. 257. 258. 259. 

 260. 261. 262. 263. 264. 265. 

 266. 267. 268. 269. 270. 271. 

 Razem  272. 273.  274. 

2)
  Jeżeli stawka podatku akcyzowego została określona w zł/1000 kilogramów, należy wypełnić pola w kolumnie „d”, natomiast jeżeli stawka podatku akcyzowego została określona w zł/GJ, należy wypełnić 

pola w kolumnie „e”. 
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D. KWOTA PODATKU AKCYZOWEGO 
Razem obliczony podatek 

Kwota z poz. 274 formularza AKC-WG 

275. 
 

zł 

Zwolnienia i obniżenia 

Wykazana kwota nie może przekroczyć kwoty z poz. 275 

276. 
 

zł 

Podatek akcyzowy do zapłaty 
***) 

Od kwoty z poz. 275 należy odjąć kwotę wykazaną w poz. 276. 

277. 
 

zł 
 

E. PODPIS PODATNIKA LUB OSOBY REPREZENTUJĄCEJ PODATNIKA 
             278. Imię 

 
279. Nazwisko 

 280. Data wypełnienia deklaracji  (dzień – miesiąc – rok) 
 

281. Podpis (i pieczątka) podatnika lub osoby reprezentującej podatnika 

    -             
 282. Numer telefonu i adres e-mail podatnika lub osoby reprezentującej podatnika 

 

 

 

F. ADNOTACJE URZĘDU CELNEGO 
 283. Uwagi urzędu celnego 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 284. Identyfikator przyjmującego formularz 
 

 

285. Podpis przyjmującego formularz 

 

 

Pouczenie: 

Za podanie nieprawdy lub zatajenie prawdy i przez to narażenie podatku na uszczuplenie grozi odpowiedzialność przewidziana 
w Kodeksie karnym skarbowym. 

***)
 W wypadku niewpłacenia w obowiązującym terminie kwoty z poz. 277 lub wpłacenia jej w niepełnej wysokości niniejsza 

deklaracja stanowi podstawę do wystawienia tytułu wykonawczego, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 17 czerwca 1966  r. 
o postępowaniu egzekucyjnym w administracji (Dz. U. z  2014 r. poz. 1619, z późn. zm.). 
 

Objaśnienia: 

Podstawy opodatkowania (wyrażone kwotowo) i kwoty podatków zaokrągla się do pełnych złotych w ten sposób, że końcówki kwot 
wynoszące mniej niż 50 groszy pomija się, a końcówki kwot wynoszące 50 i więcej groszy podwyższa się do pełnych złotych – 
zgodnie z art. 63 § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2012 r. poz. 749, z późn. zm.). 
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1. Identyfikator podatkowy NIP podatnika  

           2. Nr dokumentu 3. Status 

           
           
                      

 

AKC-PA  (.....)1)      
 

DEKLARACJA W SPRAWIE PRZEDPŁATY AKCYZY 
                                                        za 
 

 
4. Miesiąc 

2)
 5. Rok 

2)
 

            
    
 

Podstawa prawna: Art. 22 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 6 grudnia 2008 r. o podatku akcyzowym (Dz. U. z 2014 r. poz. 752, z późn. zm.). 

Termin składania:  Do ostatniego dnia miesiąca poprzedzającego miesiąc, w którym wyroby akcyzowe zostaną wyprodukowane.   
 

Miejsce składania:  Urząd celny kierowany przez naczelnika właściwego ze względu na miejsce wykonywania czynności lub wystąpienia stanów faktycznych, 
podlegających opodatkowaniu akcyzą; jeżeli czynności podlegające opodatkowaniu akcyzą są wykonywane lub stany faktyczne podlegające 
opodatkowaniu akcyzą występują na obszarze właściwości miejscowej dwóch lub więcej naczelników urzędów celnych – zgodnie z art. 14 

ust. 4 – 4e ustawy; jeżeli właściwym organem podatkowym jest Naczelnik Urzędu Celnego I w Warszawie, to miejscem składania jest Urząd 
Celny I w Warszawie. 

A. MIEJSCE I CEL SKŁADANIA DEKLARACJI 

 6. Urząd celny, do którego adresowana jest deklaracja 
 
 
 

7. Cel złożenia formularza (zaznaczyć właściwy kwadrat): 
1. złożenie deklaracji                     2. korekta deklaracji 

B. DANE PODATNIKA  
*- dotyczy podmiotów niebędących osobami fizycznymi     **- dotyczy podmiotów będących osobami fizycznymi 

B.1. DANE IDENTYFIKACYJNE  

 8. Rodzaj podatnika (zaznaczyć właściwy kwadrat): 

 
1. podatnik niebędący osobą fizyczną                                 2. osoba fizyczna 

 9. Nazwa pełna */Nazwisko, pierwsze imię, data urodzenia ** 
 
 
 

B.2. ADRES SIEDZIBY* / ADRES ZAMIESZKANIA** 
 10. Kraj 

 
11. Województwo 12. Powiat 

 13. Gmina 
 

14. Ulica 15. Nr domu 16. Nr lokalu 

 17. Miejscowość 
 

18. Kod pocztowy 19. Poczta 
 

C. KWOTA PRZEDPŁATY AKCYZY 
 Kwota obliczonej przedpłaty akcyzy  

 
 
Kwota z poz. 121.  
 
 
19. 
 
 
 

20. 
 
 

                                                zł 
 
 
 
 

zł 

 Nadwyżka przedpłaty akcyzy  
 
 
Kwota nadwyżki przedpłaty wykazana w ostatniej złożonej deklaracji podatkowej. 

21. 
 
 

                                                zł 
 

 Przedpłata akcyzy do zapłaty 
***)

 
 
Od kwoty z poz. 20 należy odjąć kwotę z poz. 21; jeżeli różnica jest liczbą ujemną, należy 
wpisać 0. 

22. 
 
 

                                                zł 
 

1) 
Dla każdej grupy wyrobów akcyzowych należy złożyć oddzielną deklarację AKC-PA, wpisując w nawiasie w miejsce kropek odpowiednio literę: A, 

B, C, D, F, I, J lub K (przykładowo jeżeli przedpłata będzie dotyczyła produkcji piwa i zostanie uwzględniona w deklaracji AKC-4/C, w miejsce 
kropek należy wpisać literę C, natomiast jeżeli przedpłata będzie dotyczyła produkcji paliw silnikowych i zostanie uwzględniona w deklaracji 
AKC-4/D, w miejsce kropek należy wpisać literę D). 

2) 
Należy wpisać miesiąc (i rok), w którym wyroby akcyzowe zostaną wyprodukowane.
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D. OBLICZENIE KWOTY PRZEDPŁATY AKCYZY  

Lp. 
Nazwa grupy wyrobów, dla których ustalono 

odrębne stawki podatkowe 
Ośmiocyfrowy kod CN 

Podstawa obliczenia 
przedpłaty 

3)
 

Wartość wg maksymalnej 
ceny detalicznej (dotyczy 

wyrobów tytoniowych) 

Stawka podatku wyrażona 
kwotowo 

Stawka podatku wyrażona 
procentowo 

Kwota przedpłaty w zł 
 

a b c d e f g h 

 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 

 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 

 37. 38. 39. 40. 41. 42 43. 

 44. 45. 46. 47. 48. 49. 50. 

 51. 52. 53. 54. 55. 56. 57. 

 58. 59. 60. 61. 62. 63. 64. 

 65. 66. 67. 68. 69. 70. 71. 

 72. 73. 74. 75. 76. 77. 78. 

 79. 80. 81. 82. 83. 84. 85. 

 86. 87. 88. 89. 90. 91. 92. 

 93. 94. 95. 96. 97. 98. 99. 

 100. 101. 102. 103. 104. 105. 106. 

 107. 108. 109. 110. 111. 112. 113. 

 114. 115. 116. 117. 118. 119. 120. 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Razem          121. 

3) 
Ilość wyrobów w hektolitrach, w hektolitrach 100% vol. alkoholu etylowego, w hektolitrach x stopień Plato (% m/m ekstraktu brzeczki podstawowej), w kg, w tys. litrów, w tys. kilogramów, w tys. sztuk, w GJ, przy czym w przypadku hektolitrów 

i kilogramów ilość zaokrągla się z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku, a w przypadku tysięcy litrów, tysięcy kilogramów, tysięcy sztuk i GJ ilość zaokrągla się z dokładnością do trzech miejsc po przecinku.  
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E. PODPIS PODATNIKA LUB OSOBY REPREZENTUJĄCEJ PODATNIKA 
             122. Imię 

 

123. Nazwisko 

 124. Data wypełnienia deklaracji  (dzień – miesiąc – rok) 
 

125. Podpis (i pieczątka) podatnika lub osoby reprezentującej podatnika 

    -             
 126. Numer telefonu i adres e-mail podatnika lub osoby reprezentującej podatnika 

 

 

 

F. ADNOTACJE URZĘDU CELNEGO 
 127. Uwagi urzędu celnego 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 128. Identyfikator przyjmującego formularz 
 

 

129. Podpis przyjmującego formularz 

 
 

Pouczenie: 

Za podanie nieprawdy lub zatajenie prawdy i przez to narażenie podatku na uszczuplenie grozi odpowiedzialność przewidziana 
w Kodeksie karnym skarbowym. 

***) 
W wypadku niewpłacenia w obowiązującym terminie kwoty z poz. 22 lub wpłacenia jej w niepełnej wysokości niniejsza deklaracja 

stanowi podstawę do wystawienia tytułu wykonawczego, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 17 czerwca 1966 r. o postępowaniu 
egzekucyjnym w administracji (Dz. U. z  2014 r. poz. 1619, z późn. zm.).  

 
Objaśnienie: 

Podstawy opodatkowania (wyrażone kwotowo) i kwoty przedpłat akcyzy zaokrągla się do pełnych złotych w ten sposób, że końcówki  
kwot wynoszące mniej niż 50 groszy pomija się, a końcówki kwot  wynoszące 50 i więcej groszy podwyższa się do pełnych złotych  – 
zgodnie z art. 63 § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2012 r. poz. 749, z późn. zm.). 
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Projekt 

R O Z P O R Z Ą D Z E N I E   

M I N I S T R A  F I N A N S Ó W
1)

 

z dnia 

zmieniające rozporządzenie w sprawie zwolnień od podatku akcyzowego  

Na podstawie art. 31 ust. 6, art. 39 ust. 1 pkt 2 i 3 i art. 113 ust. 1 ustawy z dnia 

6 grudnia 2008 r. o podatku akcyzowym (Dz. U. z 2014 r. poz. 725, z późn. zm.
2)

) zarządza 

się, co następuje:  

§ 1. W rozporządzeniu Ministra Finansów z dnia 8 lutego 2013 r. w sprawie zwolnień 

od podatku akcyzowego (Dz. U. z 2015 r. poz. 195 i poz. 216) dokonuje się następujących 

zmian:  

1) w § 2 pkt 15 otrzymuje brzmienie: 

„15) instytucje Unii Europejskiej – instytucje Unii Europejskiej, do których ma 

zastosowanie Protokół w sprawie przywilejów i immunitetów Wspólnot 

Europejskich (Dz. Urz. UE C z 2012 r. Nr 326, str. 201), mające siedzibę lub 

przedstawicielstwo na terytorium kraju;”; 

2) § 5 otrzymuje brzmienie: 

„§ 5. 1. Zwalnia się od akcyzy zużycie energii elektrycznej wyprodukowanej z 

generatorów o łącznej mocy nieprzekraczającej 1 MW, niedostarczanej do instalacji 

połączonych i współpracujących ze sobą, służących do przesyłania energii elektrycznej. 

2. W przypadku wykorzystywania do produkcji energii elektrycznej wyrobów 

energetycznych zwolnienie od akcyzy, o którym mowa w ust. 1, może być stosowane 

pod warunkiem, że od tych wyrobów energetycznych została zapłacona akcyza w 

należnej wysokości.”; 

3) w § 12:  

a) w ust. 1 pkt 1 i 2 otrzymują brzmienie: 

                                                 

1)
 Minister Finansów kieruje działem administracji rządowej – finanse publiczne, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 2 

rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 22 września 2014 r. w sprawie szczegółowego zakresu 

działania Ministra Finansów (Dz. U. poz. 1256). 
2) 

Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2014 r. poz. 1559, 1662 i 1877 

oraz z 2015 r. poz. 18, 211 i ... .
 



– 2 – 

„1) do alkoholu etylowego przemieszczanego do składu podatkowego dołączony 

zostanie, wystawiony przez podmiot prowadzący skład podatkowy, do 

którego wyroby te są przemieszczane, dokument dostawy, o którym mowa w 

art. 2 ust. 1 pkt 18a ustawy; 

2) producent, u którego alkohol etylowy pozostaje jako odpad, prowadzi 

ewidencję wyrobów akcyzowych zwolnionych od akcyzy ze względu na ich 

przeznaczenie, o której mowa w art. 138f ustawy.”, 

b) ust. 3 otrzymuje brzmienie: 

„3. Do dokumentu dostawy, o którym mowa w ust. 1 pkt 1, stosuje się 

odpowiednio przepisy wydane na podstawie art. 38 ust. 1 ustawy.”; 

4) § 14 otrzymuje brzmienie: 

„§ 14. Zwalnia się od akcyzy wyroby tytoniowe, z chwilą ich przeznaczenia do 

badań naukowych oraz badań związanych z jakością produktu, w przypadkach, o 

których mowa w art. 32 ust. 3 pkt 1 i 8 ustawy.”; 

5) w § 18 w ust. 1 zdanie wstępne otrzymuje brzmienie: 

„1. Zwolnienie od akcyzy realizowane przez zwrot zapłaconej kwoty akcyzy z 

tytułu nabycia na terytorium kraju wyrobów akcyzowych i samochodów osobowych, z 

zastrzeżeniem ust. 2, przysługuje:”; 

6) w § 28 w ust. 1:  

a) pkt 1–3 otrzymują brzmienie: 

„1) Kwaterze – z tytułu nabycia na terytorium kraju wyrobów akcyzowych i 

samochodów osobowych przeznaczonych na potrzeby własne Kwatery w celu 

utrzymania i działalności Kwatery oraz wyrobów akcyzowych 

przeznaczonych na zaopatrzenie barów, mes i kantyn Kwatery, i tam 

sprzedawanych; 

2) personelowi zagranicznemu Kwatery lub członkom jego rodzin – z tytułu 

nabycia na terytorium kraju wyrobów akcyzowych i samochodów osobowych 

w ilościach niewskazujących na przeznaczenie handlowe; 

3) Centrum Szkolenia Sił Połączonych w Bydgoszczy – z tytułu nabycia na 

terytorium kraju wyrobów akcyzowych i samochodów osobowych 

niezbędnych do jego działalności, przeznaczonych na użytek służbowy – pod 

warunkiem niestosowania zwolnienia, o którym mowa w § 26 ust. 1, oraz 
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przeznaczonych na zaopatrzenie barów, mes i kantyn zlokalizowanych na jego 

terenie;”, 

b) pkt 4 otrzymuje brzmienie: 

„4) osobom upoważnionym – z tytułu nabycia na terytorium kraju wyrobów 

akcyzowych i samochodów osobowych w ilościach niewskazujących na 

przeznaczenie handlowe.”; 

7) w § 37: 

a) w ust. 1 pkt 1 i 2 otrzymują brzmienie: 

„1) import oraz nabycie wewnątrzwspólnotowe wyrobów akcyzowych i 

samochodów osobowych przez Kwaterę, których rodzaje i ilość określa 

załącznik do rozporządzenia, przeznaczonych na zaopatrzenie i 

sprzedawanych wyłącznie w barach, mesach i kantynach Kwatery;  

2) import oraz nabycie wewnątrzwspólnotowe wyrobów akcyzowych i 

samochodów osobowych przez Centrum Szkolenia Sił Połączonych w 

Bydgoszczy, niezbędnych do jego działalności, przeznaczonych na użytek 

służbowy – pod warunkiem niestosowania zwolnienia, o którym mowa w § 27 

ust. 1, oraz przeznaczonych na zaopatrzenie barów, mes i kantyn 

zlokalizowanych na jego terenie; w przypadku napojów alkoholowych i 

wyrobów tytoniowych ilość zwolnionych od akcyzy wyrobów określa 

załącznik do rozporządzenia;”, 

b) ust. 2 otrzymuje brzmienie: 

„2. Warunkiem zastosowania zwolnienia w imporcie, o którym mowa  

w ust. 1, jest przedstawienie organowi celnemu dokumentów, z których wynika, że 

wyroby akcyzowe i samochody osobowe są sprowadzane przez uprawnione 

podmioty i nie zostaną wykorzystane do celów innych niż określone w tym 

przepisie oraz nie będą podlegały czynnościom określonym w art. 8 ustawy. 

Przepisy § 27 ust. 3 i 4 stosuje się odpowiednio.”. 

§ 2. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 31 lipca 2015 r.  

 

MINISTER FINANSÓW 
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UZASADNIENIE 

 

Projekt rozporządzenia został sporządzony w związku z projektem ustawy o zmianie ustawy 

o podatku akcyzowym, która przewiduje uproszczenie przepisów w zakresie podatku 

akcyzowego oraz zniesienie lub ograniczenie niektórych uciążliwych i zbędnych obowiązków 

administracyjnych, które dotyczą podmiotów prowadzących działalność gospodarczą w 

zakresie wyrobów akcyzowych i samochodów osobowych.  

Celem projektowanych zmian jest również doprecyzowanie i udoskonalenie obowiązującego 

prawa. Taki charakter ma zmiana polegająca na dodaniu w ustawie z dnia 6 grudnia 2008 r. o 

podatku akcyzowym (Dz. U. z 2014 r. poz. 752, z późn. zm.) art. 2 ust. 1 pkt 18a, 

wprowadzającego definicję dokumentu dostawy. Zgodnie z przedmiotową regulacją, 

dokument dostawy to dokument, na podstawie którego przemieszcza się na terytorium kraju 

wyroby akcyzowe objęte zwolnieniem od akcyzy ze względu na przeznaczenie lub wyroby 

akcyzowe wymienione w załączniku nr 2 do ustawy, opodatkowane zerową stawką akcyzy ze 

względu na ich przeznaczenie. W obecnie obowiązującym stanie prawnym na podstawie 

dokumentu dostawy, który nie jest zdefiniowany, przemieszcza się tylko wyroby akcyzowe 

zwolnione od akcyzy ze względu na przeznaczenie. Wprowadzenie definicji legalnej 

dokumentu dostawy w słowniczku do ustawy o podatku akcyzowym, nakazuje jej stosowanie 

w odniesieniu do wszystkich przepisów ustawy oraz wydanych na jej podstawie przepisów 

aktów wykonawczych, w których wspomniany jest ten dokument. Z tego względu w § 12 

ust. 1 pkt 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 lutego 2013 r. w sprawie zwolnień od 

podatku akcyzowego (Dz. U. z 2015 r. poz. 195, z późn. zm.) dokonano zmian polegających 

na zastąpieniu występujących tam sformułowań „dokument dostawy wyrobów objętych 

zwolnieniem od akcyzy, o którym mowa w art. 32 ust. 5 pkt 2 ustawy”, sformułowaniem 

„dokument dostawy, o którym mowa w art. 2 ust. 1 pkt 18a ustawy”. 

W projektowanym rozporządzeniu zmieniono także brzmienie § 2 pkt 15 zawierającego 

definicję instytucji Unii Europejskiej, która odwoływała się do nieaktualnego już publikatora 

aktu prawnego jakim jest Protokół w sprawie przywilejów i immunitetów Wspólnot 

Europejskich.  

Ponadto w § 18 ust. 1, § 28 ust. 1 pkt 1–3 oraz pkt 4, § 37 ust. 1 pkt 1 i 2 oraz w § 37 ust. 2 

określających zwolnienia dla podmiotów wymienionych w art. 31 ust. 1 ustawy o podatku 

akcyzowym dookreślono, iż zwolnienia te dotyczą także samochodów osobowych, których 

nie uwzględniono wydając rozporządzenie z dnia 24 lutego 2009 r. w sprawie zwolnień od 



– 5 – 

podatku akcyzowego (Dz. U. Nr 32, poz. 228), wykonującego postanowienia ustawy z dnia 

6 grudnia 2008 r. o podatku akcyzowym (Dz. U. z 2009 r. Nr 3, poz. 11), która wyłączyła 

samochody osobowe z definicji wyrobów akcyzowych. 

Projekt rozporządzenia jest zgodny z przepisami Unii Europejskiej. 

Projekt rozporządzenia nie zawiera norm technicznych w rozumieniu przepisów 

rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 23 grudnia 2002 r. w sprawie sposobu 

funkcjonowania krajowego systemu notyfikacji norm i aktów prawnych (Dz. U. Nr 239, 

poz. 2039, z późn. zm.), w związku z czym nie podlega notyfikacji.  

Zgodnie z art. 5 ustawy z dnia 7 lipca 2005 r. o działalności lobbingowej w procesie 

stanowienia prawa (Dz. U. Nr 169, poz. 1414, z późn. zm.) oraz uchwały nr 190 Rady 

Ministrów z dnia 29 października 2013 r. – Regulamin pracy Rady Ministrów (M.P. poz. 979) 

tekst projektu zostanie udostępniony w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie 

podmiotowej Rządowego Centrum Legislacji, z chwilą przekazania go do uzgodnień z 

członkami Rady Ministrów.  
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Nazwa projektu: 
rozporządzenie Ministra Finansów zmieniające rozporządzenie w 
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Ministerstwo wiodące i ministerstwa współpracujące 
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Źródło:  

 

 

 

Nr w wykazie prac: ... 
      

 

OCENA SKUTKÓW REGULACJI 
1. Jaki problem jest rozwiązywany? 

Projektowane rozporządzenie jest wydawane w związku z wejściem w życie ustawy z dnia … zmieniającej ustawę o 

podatku akcyzowym (Dz. U. poz. …). Przedmiotowa ustawa zmieniająca m.in. doprecyzowuje obowiązujące prawo w 

zakresie podatku akcyzowego, w tym poprzez dodanie przepisu art. 2 ust. 1 pkt 18a, wprowadzającego definicję 

dokumentu dostawy. Z uwagi na powyższe, znajdujące się obecnie w rozporządzeniu Ministra Finansów z dnia 8 lutego 

2013 r. w sprawie zwolnień od podatku akcyzowego (Dz. U. z 2015 r. poz. 195, z późn. zm.) odwołania do „dokumentu 

dostawy wyrobów objętych zwolnieniem od akcyzy, o którym mowa w art. 32 ust. 5 pkt 2 ustawy”, zastąpiono 

sformułowaniem „dokument dostawy, o którym mowa w art. 2 ust. 1 pkt 18a ustawy”. 

Ponadto w rozporządzeniu dokonano kilku zmian redakcyjnych, które nie wynikają z ww. ustawy zmieniającej ustawę o 

podatku akcyzowym.  

2. Rekomendowane rozwiązanie, w tym planowane narzędzia interwencji, i oczekiwany efekt 

Projektowane rozporządzenie stanowi powtórzenie dotychczas obowiązujących rozwiązań prawnych zawartych w 

rozporządzeniu Ministra Finansów z dnia 8 lutego 2013 r. w sprawie zwolnień od podatku akcyzowego (Dz. U. z 2015 r. 

poz. 195, z późn. zm.).  

3. Jak problem został rozwiązany w innych krajach, w szczególności krajach członkowskich OECD/UE?  

Brak tożsamych rozwiązań w krajach UE.  

4. Podmioty, na które oddziałuje projekt 

Grupa Wielkość Źródło danych  Oddziaływanie 

Podmioty korzystające ze 

zwolnień od podatku 

akcyzowego 

   

5. Informacje na temat zakresu, czasu trwania i podsumowanie wyników konsultacji 

Projekt rozporządzenia zostanie skierowany do konsultacji do … 

Projekt zostanie przekazany działającym w Służbie Celnej związkom zawodowym oraz zamieszczony na stronie 

internetowej Rządowego Centrum Legislacji (www.rcl.gov.pl)  

6.  Wpływ na sektor finansów publicznych 

(ceny stałe z 2013 r.) Skutki w okresie 10 lat od wejścia w życie zmian [mln zł] 

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Łącznie (0–10) 

Dochody ogółem             

budżet państwa             

JST             

pozostałe jednostki (oddzielnie)             

Wydatki ogółem             

budżet państwa             

JST             

pozostałe jednostki (oddzielnie)             

Saldo ogółem             

budżet państwa             
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JST             

pozostałe jednostki (oddzielnie)             

Źródła finansowania  
 

 

Dodatkowe informacje, 

w tym wskazanie 

źródeł danych i 

przyjętych do obliczeń 

założeń 

 Projekt rozporządzenia nie ma wpływu na sektor finansów publicznych ze względu na fakt, iż jego 

wydanie jest związane ze zmianami, jakie zostały wprowadzone w ustawie z dnia 6 grudnia 2008 r. 

o podatku akcyzowym. 

7. Wpływ na konkurencyjność gospodarki i przedsiębiorczość, w tym na funkcjonowanie przedsiębiorców oraz 

na rodzinę, obywateli i gospodarstwa domowe  

Skutki 

Czas w latach od wejścia w życie zmian 0 1 2 3 5 10 Łącznie (0–10) 

W ujęciu 

pieniężnym 

(w mln zł,  

ceny stałe z … r.) 

duże przedsiębiorstwa       Nie dotyczy 

sektor mikro-, małych i 

średnich 

przedsiębiorstw 

      Nie dotyczy 

rodzina, obywatele oraz 

gospodarstwa domowe 

      Nie dotyczy 

W ujęciu 

niepieniężnym 

duże przedsiębiorstwa Nie dotyczy 

sektor mikro-, małych i 

średnich 

przedsiębiorstw 

Nie dotyczy 

rodzina, obywatele oraz 

gospodarstwa domowe  

Nie dotyczy 

Niemierzalne   

Dodatkowe informacje, 

w tym wskazanie 

źródeł danych i 

przyjętych do obliczeń 

założeń  

Nie dotyczy 

8.  Zmiana obciążeń regulacyjnych (w tym obowiązków informacyjnych) wynikających z projektu 

 nie dotyczy 

Wprowadzane są obciążenia poza bezwzględnie 

wymaganymi przez UE (szczegóły w odwróconej tabeli 

zgodności). 

 tak 

 nie 

 nie dotyczy 

 zmniejszenie liczby dokumentów  

 zmniejszenie liczby procedur 

 skrócenie czasu na załatwienie sprawy 

 inne:       

 zwiększenie liczby dokumentów 

 zwiększenie liczby procedur 

 wydłużenie czasu na załatwienie sprawy 

 inne:       

Wprowadzane obciążenia są przystosowane do ich 

elektronizacji.  

 tak 

 nie 

 nie dotyczy 

Komentarz 

9. Wpływ na rynek pracy  

Rozporządzenie nie będzie miało wpływu na rynek pracy. 

10. Wpływ na pozostałe obszary 

 

 środowisko naturalne 

 sytuacja i rozwój regionalny 

 inne:       

 

 demografia 

 mienie państwowe 

 

 informatyzacja 

 zdrowie 

Omówienie wpływu Rozporządzenie nie będzie miało wpływu na pozostałe obszary. 
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11. Planowane wykonanie przepisów aktu prawnego 

Wykonanie przepisów projektowanego rozporządzenia jest planowane po jego wejściu w życie. 

12. W jaki sposób i kiedy nastąpi ewaluacja efektów projektu oraz jakie mierniki zostaną zastosowane? 

Ewaluacja będzie możliwa po zrealizowaniu uprawnień przyznanych projektowanym rozporządzeniem przez podmioty 

wskazane w projektowanych przepisach.  

13. Załączniki (istotne dokumenty źródłowe, badania, analizy itp.)  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

54/05/KC 



Projekt 

R O Z P O R Z Ą D Z E N I E   

M I N I S T R A  F I N A N S Ó W
1)

  

z dnia 

w sprawie dokumentu dostawy, warunków i sposobu zwrotu wyrobów akcyzowych 

objętych zwolnieniem od akcyzy ze względu na ich przeznaczenie, oraz środków 

skażających alkohol etylowy  

Na podstawie art. 38 ust. 1 pkt 1, 3 i 4 ustawy z dnia 6 grudnia 2008 r. o podatku 

akcyzowym (Dz. U. z 2014 r. poz. 752, z późn. zm.
2)

) zarządza się, co następuje: 

§ 1. Rozporządzenie określa: 

1) wzór i sposób stosowania dokumentu dostawy, w tym w przypadkach, o których mowa 

w art. 31a ust. 5, art. 42 ust. 1a i 1b oraz w art. 89 ust. 2 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 

6 grudnia 2008 r. o podatku akcyzowym, zwanej dalej „ustawą”, oraz podmioty, które 

wystawiają dokument dostawy; 

2) środki skażające, o których mowa w art. 32 ust. 4 pkt 2 ustawy, ich ilość oraz warunki 

stosowania; 

3) warunki i sposób zwrotu wyrobów zwolnionych. 

§ 2. 1. Dokument dostawy jest wystawiany przez: 

1) podmiot prowadzący skład podatkowy – w przypadku:  

a) dostarczania wyrobów zwolnionych z jego składu podatkowego na terytorium kraju 

do podmiotu pośredniczącego lub podmiotu zużywającego,   

b) zwrotu wyrobów zwolnionych przez podmiot pośredniczący albo podmiot 

zużywający do jego składu podatkowego, 

c) przemieszczania na terytorium kraju poza procedurą zawieszenia poboru akcyzy 

wyrobów akcyzowych, o których mowa w art. 89 ust. 2 ustawy, opodatkowanych 

zerową stawką akcyzy ze względu na przeznaczenie, zwanych dalej „wyrobami z 

zerową stawką akcyzy”, z jego składu podatkowego na terytorium kraju do 

                                                           
1) 

Minister Finansów kieruje działem administracji rządowej – finanse publiczne, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 2 

rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 22 września 2014 r. w sprawie szczegółowego zakresu 

działania Ministra Finansów (Dz. U. poz. 1256). 
2) 

Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2014 r. poz. 1559, 1662 i 1877 

oraz z 2015 r. poz. 18, 211 i ... . 
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podmiotu, który zużywa je w ramach prowadzonej działalności gospodarczej do 

celów uprawniających do zastosowania zerowej stawki akcyzy, zwanego dalej 

„zużywającym podmiotem gospodarczym”, 

d) przemieszczania wyrobów z zerową stawką akcyzy do składu podatkowego od 

zużywającego podmiotu gospodarczego; 

2) podmiot pośredniczący – w przypadku:  

a) importu przez niego wyrobów zwolnionych oraz w przypadku dostarczania od 

niego wyrobów zwolnionych do podmiotu zużywającego, 

b) zwrotu do niego wyrobów zwolnionych przez podmiot zużywający; 

3) zarejestrowanego odbiorcę, o którym mowa w art. 32 ust. 3 pkt 5 ustawy – w przypadku 

dostarczania od niego wyrobów zwolnionych nabytych wewnątrzwspólnotowo do 

podmiotu zużywającego; 

4) podmiot zużywający – w przypadku importu przez niego wyrobów zwolnionych; 

5) pośredniczący podmiot węglowy sprzedający wyroby węglowe zwolnione od akcyzy, 

o których mowa w art. 31a ust. 1 ustawy, zwane dalej „wyrobami węglowymi 

zwolnionymi” – w przypadku:  

a) sprzedaży na terytorium kraju wyrobów węglowych zwolnionych finalnemu 

nabywcy węglowemu, 

b) zwrotu do niego wyrobów węglowych zwolnionych przez finalnego nabywcę 

węglowego, który nabył od niego te wyroby – gdy nie została wystawiona faktura 

lub faktura korygująca;  

6) finalnego nabywcę węglowego – w przypadku:  

a) nabycia wewnątrzwspólnotowego przez niego wyrobów węglowych zwolnionych, 

b) zwrotu wyrobów węglowych zwolnionych nabytych wewnątrzwspólnotowo – gdy 

to nabycie wewnątrzwspólnotowe nie zostało udokumentowane fakturą 

wystawioną przez sprzedawcę wyrobów węglowych zwolnionych lub gdy ten 

zwrot nie został udokumentowany fakturą korygującą. 

2. W przypadku, o którym mowa w ust. 1 pkt 1 lit. a i c oraz pkt 3, oraz w przypadku 

dostarczania od podmiotu pośredniczącego wyrobów zwolnionych do podmiotu 

zużywającego, dokument dostawy jest wystawiany w trzech egzemplarzach, z których: 

1) pierwszy jest przeznaczony dla podmiotu pośredniczącego lub podmiotu zużywającego, 

któremu dostarczono wyroby zwolnione, albo dla zużywającego podmiotu 

gospodarczego, do którego są przemieszczane wyroby z zerową stawką akcyzy; 
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2) drugi jest dołączany do przemieszczanych wyrobów zwolnionych albo wyrobów z 

zerową stawką akcyzy i po potwierdzeniu ich odbioru przez podmiot pośredniczący, 

podmiot zużywający albo zużywający podmiot gospodarczy jest niezwłocznie zwracany 

podmiotowi, który wystawił dokument dostawy; 

3) trzeci jest przeznaczony dla podmiotu, który wystawił dokument dostawy. 

3. W przypadku: 

1) zwrotu wyrobów zwolnionych do podmiotu prowadzącego skład podatkowy albo 

przemieszczania do tego składu wyrobów z zerową stawką akcyzy od zużywającego 

podmiotu gospodarczego, dokument dostawy jest wystawiany przez podmiot 

prowadzący skład podatkowy w trzech egzemplarzach, z których: 

a) pierwszy i drugi jest przekazywany przez podmiot, który go wystawił, podmiotowi 

dokonującemu zwrotu wyrobów zwolnionych albo zużywającemu podmiotowi 

gospodarczemu, 

b) trzeci jest przeznaczony dla podmiotu, który wystawił dokument dostawy; 

2) zwrotu wyrobów zwolnionych do podmiotu pośredniczącego dokument dostawy jest 

wystawiany przez ten podmiot w trzech egzemplarzach, z których: 

a) pierwszy i drugi jest przekazywany przez podmiot, który go wystawił, podmiotowi 

dokonującemu zwrotu wyrobów zwolnionych, 

b) trzeci jest przeznaczony dla podmiotu, który wystawił dokument dostawy. 

4. W przypadku, o którym mowa w ust. 3, podmiot dokonujący zwrotu wyrobów 

zwolnionych albo zużywający podmiot gospodarczy, po otrzymaniu pierwszego i drugiego 

egzemplarza dokumentu dostawy: 

1) potwierdza prawidłowość danych zawartych w dokumencie dostawy na jego drugim 

egzemplarzu;  

2) dołącza do zwracanych albo przemieszczanych do składu podatkowego wyrobów 

zwolnionych albo wyrobów z zerową stawką akcyzy drugi egzemplarz dokumentu 

dostawy, o którym mowa w pkt 1, przeznaczony dla podmiotu, który go wystawił. 

5. W przypadku: 

1) powrotnego wprowadzenia do składu podatkowego wyrobów zwolnionych 

niedostarczonych z tego składu podatkowego do podmiotu pośredniczącego albo 

podmiotu zużywającego, albo 
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2) przemieszczania poza procedurą zawieszenia poboru akcyzy do składu podatkowego 

wyrobów z zerową stawką akcyzy, w przypadku niedostarczenia ich do zużywającego 

podmiotu gospodarczego 

– podmiot prowadzący skład podatkowy odnotowuje na drugim egzemplarzu dokumentu 

dostawy ilość wyrobów zwolnionych albo wyrobów z zerową stawką akcyzy 

niedostarczonych do ich odbiorcy, przyczynę niedostarczenia oraz datę powrotnego 

wprowadzenia do składu podatkowego tych wyrobów, a następnie dołącza ten egzemplarz do 

dwóch pozostałych egzemplarzy dokumentu dostawy. 

6. W przypadku importu wyrobów zwolnionych przez podmiot zużywający albo 

podmiot pośredniczący, dokument dostawy jest wystawiany w dwóch egzemplarzach, z 

których pierwszy jest dołączany do przemieszczanych wyrobów zwolnionych, a drugi jest 

przeznaczony dla podmiotu zużywającego albo podmiotu pośredniczącego. Po dostarczeniu 

wyrobów zwolnionych do miejsca odbioru, podmiot zużywający albo podmiot pośredniczący 

dokonuje na dokumencie dostawy dołączonym do przemieszczanych wyrobów zwolnionych 

potwierdzenia ich odbioru i dołącza go do drugiego egzemplarza dokumentu dostawy. 

7. W przypadku, o którym mowa w ust. 1 pkt 5 lit. a, dokument dostawy jest 

wystawiany nie później niż w 7. dniu od dnia wydania wyrobów węglowych, a w przypadku 

dostaw ciągłych wyrobów węglowych dokonywanych na podstawie zawartej umowy – 

przynajmniej raz w miesiącu, w dwóch egzemplarzach, z których: 

1) pierwszy jest przeznaczony dla finalnego nabywcy węglowego; 

2) drugi, na którym finalny nabywca węglowy niezwłocznie po jego otrzymaniu i nabyciu 

wyrobów węglowych potwierdza podpisem ich nabycie, z zastrzeżeniem art. 31a ust. 4 

pkt 2 ustawy, jest przeznaczony dla pośredniczącego podmiotu węglowego, który 

wystawił dokument dostawy. 

8. W przypadku, o którym mowa w ust. 1 pkt 5 lit. b, dokument dostawy jest 

wystawiany przez pośredniczący podmiot węglowy, któremu są zwracane wyroby węglowe 

zwolnione, niezwłocznie po dokonaniu zwrotu, w dwóch egzemplarzach, z których: 

1) pierwszy, na którym pośredniczący podmiot węglowy potwierdza podpisem ich zwrot, 

jest przeznaczony dla finalnego nabywcy węglowego dokonującego ich zwrotu; 

2) drugi jest przeznaczony dla pośredniczącego podmiotu węglowego, który wystawił 

dokument dostawy. 

9. W przypadkach, o których mowa w ust. 1 pkt 6, dokument dostawy jest wystawiany 

w jednym egzemplarzu, który jest przeznaczony dla finalnego nabywcy węglowego, który go 



– 5 – 

 

wystawił. Po przemieszczeniu wyrobów węglowych do miejsca ich odbioru albo zwrotu, 

finalny nabywca węglowy odnotowuje na dokumencie dostawy ich nabycie albo zwrot.  

10. W przypadku zaginięcia lub zniszczenia egzemplarza dokumentu dostawy podmiot, 

który go utracił, jest obowiązany niezwłocznie poinformować o tym właściwego naczelnika 

urzędu celnego. Na wniosek podmiotu, który utracił egzemplarz dokumentu dostawy, 

podmiot, który wystawił dokument dostawy, wydaje temu podmiotowi duplikat zagubionego 

lub zniszczonego egzemplarza dokumentu dostawy. Duplikat zagubionego lub zniszczonego 

egzemplarza dokumentu dostawy oznacza się na jego pierwszej stronie napisem 

„DUPLIKAT”. 

11. Wzór dokumentu dostawy określa załącznik nr 1 do rozporządzenia. 

12. Wzór dokumentu dostawy wyrobów węglowych określa załącznik nr 2 do 

rozporządzenia. 

§ 3. 1. Środki skażające, o których mowa w art. 32 ust. 4 pkt 2 ustawy, oraz ich ilość 

określa wykaz środków skażających alkohol etylowy wykorzystywany do produkcji 

produktów nieprzeznaczonych do spożycia przez ludzi, służący do stosowania zwolnień od 

akcyzy, stanowiący załącznik nr 3 do rozporządzenia. 

2. Środek skażający określony w załączniku nr 3 do rozporządzenia w lp. 19 może być 

stosowany wyłącznie jako środek skażający alkohol etylowy wykorzystywany do produkcji:  

1) kosmetyków klasyfikowanych do kodów CN ex 3003 10 00, ex 3003 20 00, ex 3003 39 

00, ex 3003 40 00, ex 3003 90 10, ex 3003 90 90, ex 3004 10 10, ex 3004 10 90, ex 

3004 20 10, ex 3004 20 90, ex 3004 32 10, ex 3004 32 90, ex 3004 39 10, ex 3004 39 

90, ex 3004 40 10, ex 3004 40 90, ex 3004 50 10, ex 3004 50 90, ex 3004 90 19, ex 

3004 90 99, 3303 00 10, 3303 00 90, 3304 10 00, 3304 20 00, 3304 30 00, 3304 91 00, 

3304 99 00, 3305 10 00, 3305 20 00, 3305 30 00, 3305 90 10, 3305 90 90, 3306 10 00, 

3306 20 00, 3306 90 00, 3307 10 00, 3307 20 00, 3307 30 00, 3307 41 00, 3307 49 00 

albo 3307 90 00; 

2) substancji zapobiegających atakom owadów klasyfikowanych do kodów CN ex 3808 91 

90 albo ex 3808 99 90 stosowanych bezpośrednio na skórę ludzi i zwierząt; 

3) mydła i organicznych produktów i preparatów powierzchniowo czynnych do mycia 

skóry klasyfikowanych do kodów CN 3401 11 00, 3401 19 00, 3401 20 10, 3401 20 90, 

3401 30 00; 
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4) organicznych środków powierzchniowo czynnych (innych niż mydło) klasyfikowanych 

do kodów CN 3402 11 10, 3402 11 90, 3402 12 00, 3402 13 00, 3402 19 00, 3402 20 

20, 3402 20 90, 3402 90 10 albo 3402 90 90.  

3. Środki skażające określone w załączniku nr 3 do rozporządzenia w lp. 1–18 mogą być 

stosowane jako środki skażające alkohol etylowy wykorzystywany do produkcji dowolnych 

produktów nieprzeznaczonych do spożycia przez ludzi.  

§ 4. Skażanie alkoholu etylowego środkami skażającymi określonymi w załączniku nr 3 

do rozporządzenia odbywa się w obecności funkcjonariusza celnego. 

§ 5. 1. Zwrot wyrobów zwolnionych przez podmiot pośredniczący oraz podmiot 

zużywający prowadzący działalność gospodarczą z użyciem wyrobów zwolnionych może być 

dokonany, jeżeli zostały spełnione warunki określone w art. 32 ust. 6 i 11 ustawy oraz jeżeli 

podmioty te złożyły podmiotowi, któremu są zwracane wyroby zwolnione, pisemne 

oświadczenie, że zwracane wyroby były wpisane do ewidencji. 

2. Warunek złożenia pisemnego oświadczenia, o którym mowa w ust. 1, nie dotyczy 

podmiotu zużywającego, który wyłącznie używa do celów opałowych pozostałe 

węglowodory gazowe o kodach CN od 2711 12 11 do 2711 19 00, lub jest podmiotem 

zużywającym, nieprowadzącym działalności gospodarczej z użyciem wyrobów zwolnionych. 

3. Ilość wyrobów zwolnionych zwracanych do podmiotu pośredniczącego oraz do 

składu podatkowego określa się z zastosowaniem jednostek miary oraz parametrów służących 

do określenia tej ilości, które były stosowane w momencie dostarczania tych wyrobów do 

podmiotu dokonującego ich zwrotu.  

§ 6. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 31 lipca 2015 r.
3)

  

 

MINISTER FINANSÓW 

                                                           
3) 

Niniejsze rozporządzenie było poprzedzone rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 16 września 2013 r. 

w sprawie dokumentu dostawy, ewidencji wyrobów akcyzowych objętych zwolnieniem od akcyzy ze 

względu na ich przeznaczenie, warunków i sposobu ich zwrotu oraz środków skażających alkohol etylowy 

(Dz. U. Nr poz. 1108), które utraciło moc z dniem wejścia w życie ustawy z dnia … o zmianie ustawy 

o podatku akcyzowym (Dz. U. poz. …). 
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UZASADNIENIE 

Projekt rozporządzenia został sporządzony w związku z projektem ustawy o zmianie 

ustawy o podatku akcyzowym, która przewiduje zmianę treści art. 38 ust. 1 stanowiącego 

podstawę do określenia przez ministra do spraw finansów publicznych wzoru i sposobu 

stosowania dokumentu dostawy.  

Zmiana w art. 38 ust. 1 ustawy polega na objęciu przepisami rozporządzenia, oprócz 

dotychczasowych przypadków stosowania dokumentu dostawy, również przypadków, o 

których mowa w art. 42 ust. 1b oraz w art. 89 ust. 2 pkt 2 i 3 ustawy, a także uchyleniu 

upoważnienia dla ministra do określenia sposobu ewidencjonowania dokumentów dostawy 

oraz sposobu ewidencjonowania wyrobów akcyzowych zwolnionych od akcyzy ze względu 

na ich przeznaczenie, ponieważ przepisy określające sposób ewidencjonowania tych 

wyrobów zostały określone bezpośrednio w projekcie ustawy. W pozostałym zakresie 

upoważnienie ustawowe pozostało bez zmian. 

Niniejszy projekt rozporządzenia stanowi zatem powtórzenie przepisów rozporządzenia 

Ministra Finansów z dnia 16 września 2013 r. w sprawie dokumentu dostawy, ewidencji 

wyrobów akcyzowych objętych zwolnieniem od akcyzy ze względu na ich przeznaczenie, 

warunków i sposobu ich zwrotu oraz środków skażających alkohol etylowy (Dz. U. 

poz. 1108), które zostały uzupełnione przepisami odnoszącymi się do przypadków, o których 

mowa w art. 42 ust. 1b oraz w art. 89 ust. 2 pkt 2 i 3 ustawy, z pominięciem dotychczasowych 

przepisów § 3–7, które dotyczyły ewidencjonowania dokumentów dostawy i wyrobów 

zwolnionych od akcyzy ze względu na przeznaczenie. 

W związku z powyższym w uzasadnieniu opisano tylko te przepisy projektu, które 

zostały dodane lub których treść została uzupełniona.  

Przepisy art. 89 ust. 2 pkt 2 i 3 projektu ustawy uprawniają do stosowania zerowej 

stawki akcyzy dla wyrobów energetycznych wymienionych w załączniku nr 2 do ustawy 

(inne niż określone w art. 89 ust. 1 pkt 1–13, dla których została określona pozytywna stawka 

akcyzy), przeznaczonych do celów innych niż opałowe, jako dodatki lub domieszki do paliw 

opałowych, do napędu silników spalinowych albo jako dodatki lub domieszki do paliw 

silnikowych, jeżeli wyroby te są przemieszczane zarówno od podmiotu prowadzącego skład 

podatkowy do podmiotu, który będzie je zużywał, jak i przemieszczane z powrotem do 

podmiotu prowadzącego skład podatkowy, na podstawie dokumentu dostawy.  
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 W związku z powyższym w § 2 ust. 1 pkt 1 projektu rozporządzenia określającym 

przypadki, w których dokument dostawy jest wystawiany przez podmiot prowadzący skład 

podatkowy, dodano lit. c i d stanowiące, iż podmiot prowadzący skład podatkowy będzie 

wystawiał dokument dostawy w przypadku: 

– przemieszczania na terytorium kraju poza procedurą zawieszenia poboru akcyzy 

wyrobów akcyzowych, o których mowa w art. 89 ust. 2 ustawy, opodatkowanych zerową 

stawką akcyzy ze względu na przeznaczenie, z jego składu podatkowego na terytorium kraju 

do podmiotu, który zużywa je w ramach prowadzonej działalności gospodarczej do celów 

uprawniających do zastosowania zerowej stawki akcyzy, 

– przemieszczania wyrobów z zerową stawką akcyzy do składu podatkowego od 

zużywającego podmiotu gospodarczego. 

Jednocześnie przepisem § 2 ust. 2 określającym w dotychczasowym brzmieniu m.in. 

ilość egzemplarzy dokumentu dostawy wystawianych przez podmiot prowadzący skład 

podatkowy, z którego wyroby akcyzowe zwolnione od akcyzy ze względu na przeznaczenie 

są przemieszczane do podmiotu odbierającego oraz ich przeznaczenie, objęto również ww. 

wyroby akcyzowe opodatkowane zerową stawką akcyzy ze względu na przeznaczenie. 

Ponieważ obrót wyrobami zwolnionymi od akcyzy ze względu na ich przeznaczenie i 

wyrobami opodatkowanymi zerową stawką akcyzy ze względu na przeznaczenie odbywa się 

na podobnych zasadach, zastosowano w powyższym przypadku identyczną regulację dla obu 

grup wyrobów. 

Analogiczne rozwiązanie zastosowano w ust. 3 i 4 regulującymi ilość, przeznaczenie i 

sposób postępowania z egzemplarzami dokumentu dostawy w przypadku przemieszczania 

ww. wyrobów akcyzowych (zwolnionych od akcyzy i podatkowych zerową stawką akcyzy) 

od ich odbiorcy z powrotem do podmiotu prowadzącego skład podatkowego, dzieląc 

jednocześnie treść ust. 3 na pkt 1 i 2, ze względu na konieczność pozostawienia w pkt 2 

dotychczasowej regulacji w odniesieniu do podmiotu pośredniczącego.   

W § 2 ust. 5 uzupełniono przepis, zgodnie z którym w przypadku przemieszczania poza 

procedurą zawieszenia poboru akcyzy do składu podatkowego wyrobów z zerową stawką 

akcyzy, w przypadku niedostarczenia ich do zużywającego podmiotu gospodarczego, 

podmiot prowadzący skład podatkowy odnotowuje na drugim egzemplarzu dokumentu 

dostawy ilość wyrobów z zerową stawką akcyzy niedostarczonych do ich odbiorcy, 

przyczynę niedostarczenia oraz datę powrotnego wprowadzenia do składu podatkowego tych 
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wyrobów, a następnie dołącza ten egzemplarz do dwóch pozostałych egzemplarzy dokumentu 

dostawy, analogicznie jak ma to miejsce w przypadku wyrobów akcyzowych zwolnionych od 

akcyzy ze względu na przeznaczenie. 

Jednocześnie w związku z usunięciem części jednostek redakcyjnych uległa zmianie 

numeracja jednostek redakcyjnych niniejszego projektu. 

Ponadto dokonano zmiany wzoru dokumentu dostawy określonego w załączniku nr 1, 

dostosowując jego treść w sposób umożliwiający dokumentowanie przemieszczenia zarówno 

wyrobów akcyzowych zwolnionych od akcyzy ze względu na przeznaczenie, jak i wyrobów 

akcyzowych opodatkowanych zerową stawką akcyzy. Pozostałe załączniki do rozporządzenia 

pozostały bez zmian. 

Projekt rozporządzenia jest zgodny z przepisami Unii Europejskiej. 

Projekt rozporządzenia nie zawiera norm technicznych w rozumieniu przepisów 

rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 23 grudnia 2002 r. w sprawie sposobu 

funkcjonowania krajowego systemu notyfikacji norm i aktów prawnych (Dz. U. Nr 239, 

poz. 2039, z późn. zm.), w związku z czym nie podlega notyfikacji.  

Zgodnie z art. 5 ustawy z dnia 7 lipca 2005 r. o działalności lobbingowej w procesie 

stanowienia prawa (Dz. U. Nr 169, poz. 1414, z późn. zm.) oraz uchwały nr 190 Rady 

Ministrów z dnia 29 października 2013 r. – Regulamin pracy Rady Ministrów (M.P. poz. 979) 

tekst projektu zostanie udostępniony w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie 

podmiotowej Rządowego Centrum Legislacji, z chwilą przekazania go do uzgodnień z 

członkami Rady Ministrów. 
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Nazwa projektu: 
rozporządzenie Ministra Finansów w sprawie w sprawie dokumentu 

dostawy, warunków i sposobu zwrotu wyrobów akcyzowych objętych 

zwolnieniem od akcyzy ze względu na ich przeznaczenie, oraz środków 

skażających alkohol etylowy.  

Ministerstwo wiodące i ministerstwa współpracujące 

Ministerstwo Finansów 

Osoba odpowiedzialna za projekt w randze Ministra, Sekretarza 

Stanu lub Podsekretarza Stanu  

Podsekretarz Stanu Jarosław Neneman 

Kontakt do opiekuna merytorycznego projektu 

Jerzy Maj, Dep. PA, Ministerstwo Finansów tel. 22 694 45 65 

Data sporządzenia: 

11.05.2015 r. 

 

Źródło:  

ustawa z dnia 6 grudnia 2008 r. o podatku 

akcyzowym (Dz. U. z 2014 r. poz. 752, 

z późn. zm.). 

Nr w wykazie prac:  

      

 

OCENA SKUTKÓW REGULACJI 
1. Jaki problem jest rozwiązywany? 

W dniu … został opracowany projekt ustawy o zmianie ustawy o podatku akcyzowym, który: 

a) wprowadza stosowanie dokumentu dostawy również dla dokumentowania przemieszczania wyrobów akcyzowych z 

zerową stawką akcyzy ze względu na przeznaczenie, 

b) określa szczegółowy sposób ewidencjonowania wyrobów akcyzowych zwolnionych od akcyzy ze względu na 

przeznaczenie, który dotychczas jest regulowany rozporządzeniem, 

w związku z czym konieczna jest nowelizacja rozporządzenia w sprawie w sprawie dokumentu dostawy, warunków i 

sposobu zwrotu wyrobów akcyzowych objętych zwolnieniem od akcyzy ze względu na ich przeznaczenie, oraz środków 

skażających alkohol etylowy. 

2. Rekomendowane rozwiązanie, w tym planowane narzędzia interwencji, i oczekiwany efekt 

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 16 września 2013 r. w sprawie w sprawie dokumentu dostawy, warunków i 

sposobu zwrotu wyrobów akcyzowych objętych zwolnieniem od akcyzy ze względu na ich przeznaczenie, oraz środków 

skażających alkohol etylowy zostanie zastąpione nowym rozporządzeniem w tej sprawie. Właściwe przepisy 

rozporządzenia z dnia 15 grudnia 2015 r. zostaną w projekcie zmienione lub wykreślone oraz zostaną dodane nowe 

przepisy w sposób, który dostosuje ich brzmienie do treści zmienionych przepisów ustawy o podatku akcyzowym. 

3. Jak problem został rozwiązany w innych krajach, w szczególności krajach członkowskich OECD/UE?  

Brak tożsamych rozwiązań w krajach UE.  

4. Podmioty, na które oddziałuje projekt 

Grupa Wielkość Źródło danych  Oddziaływanie 

 

Podatnicy podatku 

akcyzowego prowadzący 

działalność gospodarczą 

 

Ok. 2350 – wielkość 

zmienna, w związku z 

czym została określona 

w przybliżeniu  

 

Informacje z izb celnych o 

ilości podatników akcyzowych 

Składanie i stosowanie 

zabezpieczeń akcyzowych 

Urzędy celne 46 

Rozporządzenie Ministra 

Finansów w sprawie 

utworzenia izb celnych i 

urzędów celnych oraz 

określenia ich siedzib 

z dnia 23 października 2009 r. 

(Dz. U. Nr 180, poz. 1404) 

Przyjmowanie, stosowanie i 

zwrot zabezpieczeń 

akcyzowych 

5. Informacje na temat zakresu, czasu trwania i podsumowanie wyników konsultacji 

Zgodnie z art. 5 ustawy z dnia 7 lipca 2005 r. o działalności lobbingowej w procesie stanowienia prawa (Dz. U. Nr 169, 

poz. 1414, z późn. zm.) oraz uchwały nr 190 Rady Ministrów z dnia 29 października 2013 r. – Regulamin pracy Rady 

Ministrów (M.P. poz. 979) tekst projektu zostanie udostępniony w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie podmiotowej 

Rządowego Centrum Legislacji (www.rcl.gov.pl), z chwilą przekazania go do uzgodnień z członkami Rady Ministrów. Z 

chwilą udostępnienia w Biuletynie Informacji Publicznej projektu rozporządzenia, każdy będzie mógł zgłosić 

zainteresowanie pracami nad tym projektem w formie wymaganej ww. ustawą.  

6.  Wpływ na sektor finansów publicznych 

(ceny stałe z … r.) Skutki w okresie 10 lat od wejścia w życie zmian [mln zł] 
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0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Łącznie (0–10) 

Dochody ogółem             

budżet państwa             

JST             

pozostałe jednostki (oddzielnie)             

Wydatki ogółem             

budżet państwa             

JST             

pozostałe jednostki (oddzielnie)             

Saldo ogółem             

budżet państwa             

JST             

pozostałe jednostki (oddzielnie)             

Źródła finansowania  
 

 

Dodatkowe 

informacje, w tym 

wskazanie źródeł 

danych i przyjętych do 

obliczeń założeń 

Projekt rozporządzenia nie ma wpływu na sektor finansów publicznych, ze względu na 

charakter wprowadzanych zmian, które wyłącznie dostosowują jego przepisy do regulacji 

ustawowych, wprowadzających objęcie zabezpieczeniem akcyzowym suszu tytoniowego i 

rezygnację z tego zabezpieczenia w przypadku wyrobów akcyzowych opodatkowanych zerową 

stawką akcyzy ze względu na przeznaczenie.  

7. Wpływ na konkurencyjność gospodarki i przedsiębiorczość, w tym na funkcjonowanie przedsiębiorców oraz 

na rodzinę, obywateli i gospodarstwa domowe  

Skutki 

Czas w latach od wejścia w życie zmian 0 1 2 3 5 10 Łącznie  

(0–10) 

W ujęciu 

pieniężnym 

(w mln zł,  

ceny stałe  

z … r.) 

duże przedsiębiorstwa       Nie dotyczy 

sektor mikro-, małych i 

średnich 

przedsiębiorstw 

      Nie dotyczy 

rodzina, obywatele 

oraz gospodarstwa 

domowe 

      Nie dotyczy 

W ujęciu 

niepieniężnym 

duże przedsiębiorstwa Nie dotyczy 

sektor mikro-, małych i 

średnich 

przedsiębiorstw 

 

Nie dotyczy 

rodzina, obywatele 

oraz gospodarstwa 

domowe  

Nie dotyczy 

Niemierzalne  Nie dotyczy 

Dodatkowe 

informacje, w tym 

wskazanie źródeł 

danych i przyjętych do 

obliczeń założeń  

W ujęciu pieniężnym projekt rozporządzenia nie ma wpływu na konkurencyjność gospodarki 

i przedsiębiorczość, w tym na funkcjonowanie przedsiębiorców oraz na rodzinę, obywateli i 

gospodarstwa domowe, ze względu na charakter wprowadzanych zmian, które wyłącznie 

dostosowują jego przepisy do regulacji ustawowych, wprowadzających objęcie 

zabezpieczeniem akcyzowym suszu tytoniowego i rezygnację z tego zabezpieczenia w 

przypadku wyrobów akcyzowych opodatkowanych zerową stawką akcyzy ze względu na 

przeznaczenie. 

8. Zmiana obciążeń regulacyjnych (w tym obowiązków informacyjnych) wynikających z projektu 

 nie dotyczy 
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Wprowadzane są obciążenia poza bezwzględnie 

wymaganymi przez UE (szczegóły w odwróconej tabeli 

zgodności). 

 tak 

 nie 

 nie dotyczy 

 zmniejszenie liczby dokumentów  

 zmniejszenie liczby procedur 

 skrócenie czasu na załatwienie sprawy 

 inne:       

 zwiększenie liczby dokumentów 

 zwiększenie liczby procedur 

 wydłużenie czasu na załatwienie sprawy 

 inne:       

 

Wprowadzane obciążenia są przystosowane do ich 

elektronizacji.  

 tak 

 nie 

 nie dotyczy 

Komentarz 

9. Wpływ na rynek pracy  

Rozporządzenie nie będzie miało wpływu na rynek pracy. 

10. Wpływ na pozostałe obszary 

 

 środowisko naturalne 

 sytuacja i rozwój regionalny 

 inne:       

 

 demografia 

 mienie państwowe 

 

 informatyzacja 

 zdrowie 

Omówienie wpływu Rozporządzenie nie będzie miało wpływu na pozostałe obszary. 

11. Planowane wykonanie przepisów aktu prawnego 

Wykonanie przepisów projektowanego rozporządzenia jest planowane po jego wejściu w życie z dniem 30 czerwca 2015 r. 

12. W jaki sposób i kiedy nastąpi ewaluacja efektów projektu oraz jakie mierniki zostaną zastosowane? 

 

13. Załączniki (istotne dokumenty źródłowe, badania, analizy itp.)  
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Załączniki  

do rozporządzenia  

Ministra Finansów 

z dnia ... ( poz. ... ) 
WZÓR                                                                                                  Załącznik nr 1 

DOKUMENT DOSTAWY  
/Delivery document/ 

NR /No/ 
.................. 

1. Nazwa/nazwisko i imię podmiotu, który wystawił dokument dostawy
1)

: 

/Name/surname of the document drawer/ 
3. Podmiot odbierający/zwracający wyroby

2)
: 

 Consignee/entity returning goods/ 

 Nr akcyzowy 

podmiotu
3)

: 

/Entity's excise duty 

identification number/ 
 

 Nr akcyzowy  

podmiotu
3)

: 

/Entity's excise duty 

identification number 

2. Adres siedziby/miejsca zamieszkania podmiotu, który wystawił dokument dostawy: 

/Drawer's address/place of residence/ 

4. Adres siedziby/miejsca zamieszkania podmiotu odbierającego/zwracającego 
4)

: 

//Consignee's/entity’s returning exempted goods address/place of residence// 

5. Adres miejsca wysyłki wyrobów akcyzowych: 

/Address of dispatch place of excise goods / 

 

7. Miejsce odbioru wyrobów akcyzowych
5)

: 

/Address of place of receipt of excise goods / 

6. Data wysyłki wyrobów akcyzowych /Date of dispatch of excise goods/: 

 

8. Data odbioru wyrobów akcyzowych /Date of receipt of excise goods/: 

9. Data i podpis podmiotu, który wystawił dokument dostawy, lub osoby 

reprezentującej ten podmiot: 

/Date and drawer's or his representative signature/ 

 

..................................................................................................................... 

10. Potwierdzam odbiór/zwrot wyrobów wymienionych w polu 11  

/I confirm receipt/return of goods mentioned in section 11/ 

 

..................................................................................................................... 
Data i podpis podmiotu odbierającego/zwracającego  

lub osoby reprezentującej podmiot odbierający/zwracający 

/Date and signature of entity which receipt/return goods or his representative / 
1) 

Odpowiednio: podmiot prowadzący skład podatkowy, zarejestrowany odbiorca, o którym mowa w art. 32 ust. 3 pkt 5 ustawy z dnia 6 grudnia 2008 r. o podatku akcyzowym 

(Dz. U. z 2011 r. Nr 108, poz. 626, z późn. zm.) podmiot pośredniczący lub podmiot zużywający /Respectively: warehouse keeper, registered consignee mentioned in art. 32(3)(5) 

of Act of excise duty, excise agent or final consumer/. 
2)

 Odpowiednio: podmiot pośredniczący lub podmiot zużywający, do którego są dostarczane albo który zwraca wyroby zwolnione. Respectively: excise agent or final consumer to 

whom exempted products are delivered or excise agent or final consumer who return products/. 
3) 

Wypełnia się tylko w przypadku podmiotu prowadzącego skład podatkowy, zarejestrowanego odbiorcy i podmiotu pośredniczącego /It is filled only by the warehouse keeper, 

registered consignee and excise agent/. 
4)

 W przypadku podmiotu, o którym mowa w art. 2 pkt 22 lit. b ustawy z dnia 6 grudnia 2008 r. o podatku akcyzowym, wystarczy podać nazwę państwa, na którego terytorium  

znajduje się miejsce zamieszkania lub siedziba podmiotu odbierającego. /In the case of entity mentioned in art. art. 2 (22)(b) of Act of excise duty, name of the Member State is given, 

pursuant to receipt entity place of residence or seat/. 
5)

 W przypadku podmiotu, o którym mowa w art. 2 pkt 22 lit. b ustawy z dnia 6 grudnia 2008 r. o podatku akcyzowym, należy podać dane statku powietrznego lub jednostki 

pływającej, na który/którą są dostarczane wyroby zwolnione i miejsce jego/jej  postoju. /In the case of entity mentioned in art. art. 2 (22)(b) of Act of excise duty, data of aircraft or 

ship is given on which exempted products are delivered and the place of its stop./ 
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11.                                                                                                                                                                                                              WYROBY AKCYZOWE STANOWIĄCE PRZEDMIOT DOSTAWY  
/Delivered excise goods /        

Lp. 

/No/ 

Nazwa wyrobu 

/Commodity/ 

Kod CN wyrobu 

/CN code/ 

J.m. 
6) 

/Unit 

measure/ 

Ilość w j.m.  

z kol. 4 

/Quantity/ 

Przeznaczenie uprawniające do zwolnienia 

lub zastosowania zerowej stawki akcyzy 

(krótki opis i podst. prawna)
7) 

/Usage of goods confirming the entitlement 

to exemption or “0” excise rate   

/short description and legal basis// 

Adnotacje dotyczące odbioru wyrobów 

akcyzowych
8) 

/Notes on receipt of excise goods/ 

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 

       

       

       

       

       

       

       

       

       

6)
  Jednostka miary stosowana przy obliczaniu akcyzy. Dopuszcza się możliwość wyrażenia ilości gazu płynnego w litrach, pod warunkiem podania w kol. 7 parametrów 

przeliczenia masy na objętość. /Unit of measure used for the calculation of excise duty. The quantity of liquid gas may be determined in litres, under condition that in 

column 7 the parameters of its conversion from weight into volumetric measure is given./ 
7)

 W przypadku zwrotu wyrobów akcyzowych do podmiotu prowadzącego skład podatkowy lub podmiotu pośredniczącego należy wpisać „zwrot wyrobów 

akcyzowych”. /In the case of return of excise goods to warehouse keeper or excise agent „return of excise goods” is written./  
8)

 W przypadku niedostarczenia wyrobów akcyzowych do podmiotu odbierającego należy wpisać ich ilość, przyczynę oraz datę powrotnego dostarczenia do składu 

podatkowego lub podmiotu pośredniczącego. /In the case when excise goods are not delivered to  receipt entity, quantity, reason and date of return delivery to the 

warehouse keeper or excise agent is given./  



Załącznik nr 2 

WZÓR 

DOKUMENT DOSTAWY  

wyrobów węglowych
1)

 
NR .................. 

1. Nazwa/nazwisko i imię podmiotu, który wystawił dokument dostawy 

oraz adres jego siedziby/miejsca zamieszkania2): 
 

 

 

2. Nazwa/nazwisko i imię podmiotu nabywającego/zwracającego 

wyroby węglowe oraz adres jego siedziby/miejsca zamieszkania3): 

 

3. Miejsce sprzedaży/nabycia/zwrotu wyrobów węglowych4): 
 

 

 

 

4. 

 

......................................................................................................... 
Data wystawienia dokumentu dostawy i podpis podmiotu, który go wystawił, lub 

osoby reprezentującej ten podmiot 

5. Wykaz wyrobów węglowych podlegających zwolnieniu od akcyzy będących przedmiotem sprzedaży 

Lp. Nazwa i kod CN wyrobu węglowego
5)

 Ilość w kg Przeznaczenie uprawniające do zwolnienia
6)

 

1 2 3 4 

  

 

 

  zużycie przez gospodarstwo domowe 

 ……………..…..…………..……................................................…* 

  

 

 

  zużycie przez gospodarstwo domowe 

 ……………..…..…………………………………….…….........…* 

  

 

 

  zużycie przez gospodarstwo domowe 

 ……………..…..…………………………………….…….........…* 

  

 

 

  zużycie przez gospodarstwo domowe 

 ……………..…..…………………………………….…….........…* 

  

 

 

  zużycie przez gospodarstwo domowe 

 ……………..…..…………..…………………………...….........…*  

6. Uwagi: 
 

7. Potwierdzam nabycie i przeznaczenie/zwrot wyrobów wymienionych w poz. 5      
  ...................................................................................................................................................   
Data i podpis podmiotu nabywającego/zwracającego  lub osoby reprezentującej ten podmiot 

1) Dokument jest stosowany w przypadku sprzedaży finalnemu nabywcy węglowemu wyrobów węglowych podlegających zwolnieniu 

od akcyzy, o którym mowa w art. 31a ust. 1 ustawy z dnia 6 grudnia 2008 r. o podatku akcyzowym (Dz. U. z 2011 r. Nr 108, poz. 

626, z późn. zm.) przez pośredniczący podmiot węglowy sprzedający wyroby węglowe oraz w przypadku nabycia 

wewnątrzwspólnotowego wyrobów węglowych podlegających zwolnieniu od akcyzy, o którym mowa w art. 31a ust. 1 ustawy z dnia 

6 grudnia 2008 r. o podatku akcyzowym przez finalnego nabywcę węglowego.  
2)

 Pośredniczący podmiot węglowy, o którym mowa w art. 2 ust. 1 pkt 23a ustawy z dnia 6 grudnia 2008 r. o podatku akcyzowym , 

sprzedający wyroby węglowe  lub finalny nabywca węglowy dokonujący nabycia wewnątrzwspólnotowego wyrobów węglowych.  
3)

 Finalny nabywca węglowy korzystający ze zwolnienia, o którym mowa w art. 31a ust. 1 ustawy z dnia 6 grudnia 2008 r. o podatku 

akcyzowym. 
4)

 Adres miejsca, w którym następuje sprzedaż wyrobów węglowych na terytorium kraju lub nazwa/nazwisko i imię podmiotu, od 

którego nastąpiło nabycie wewnątrzwspólnotowe wyrobów węglowych oraz adres jego siedziby/miejsca zamieszkania, lub adres 

miejsca, do którego są zwracane wyroby węglowe.  
5)

 Dopuszcza się wpisanie pozycji CN: węgiel objęty pozycją CN 2701, węgiel brunatny objęty pozycją CN 2702 albo koks objęty 

pozycją CN 2704. 
6)

 Wypełnia pośredniczący podmiot węglowy sprzedający wyroby węglowe lub finalny nabywca węglowy, który wystawił dokument 

dostawy. 

* Należy określić przeznaczenie, inne niż zużycie przez gospodarstwo domowe, uprawniające do korzystania ze zwolnienia od akcyzy 

zgodnie z art. 31a ust. 1 ustawy z dnia 6 grudnia 2008 r. o podatku akcyzowym. 



Załącznik nr 3  

Wykaz środków skażających alkohol etylowy wykorzystywany  

do produkcji produktów nieprzeznaczonych do spożycia przez ludzi,  

służący do stosowania zwolnień od akcyzy 

 

Lp. 
 

 Środek skażający 

  

Minimalny dodatek do 1 hl 

alkoholu 100% vol 

1  2  3 

1 Aceton  3 000 ml 

2 Alkohol benzylowy  3 000 ml 

3 Alkohol izopropylowy (propan-2-ol)  10 000 ml 

4 Benzyna silnikowa  3 000 ml 

5 Bromek lub chlorek etylu  300 ml 

6 Eter etylo-tert-butylowy  3 000 ml 

7 Eter dietylowy  3 000 ml 

8 Ftalan dietylu  1 000 ml 

9 Keton etylowo-metylowy  3 000 ml 

10 Mieszanina acetonu   2 000 ml 

 i benzoesanu denatonium 1 g 

11 Mieszanina alkoholu izopropylowego (propan-2-ol) 6 000 ml 

 i benzoesanu denatonium  1 g 

12 Mieszanina ketonu etylowo-metylowego  2 000 ml 

 i benzoesanu denatonium  1 g 

13 Nafta – frakcja naftowa z destylacji zachowawczej  2 000 ml 

14 Nipagina (aseptina)   3 000 g 

15 Octan etylu  5 000 ml 

16 

Ogólny środek skażający 

Ogólny środek skażający – zgodny z Polską Normą PN-

C-97911 „Ogólny środek skażający” 

 500 ml 

17 Szelak  3 000 g 

18 Toluol lub toluen  3 000 ml 

19 
Benzoesan denatonium 

rozpuszczony w 130 ml alkoholu tert-butylowego 
 2 g 
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Projekt 

R O Z P O R Z Ą D Z E N I E   

M I N I S T R A  F I N A N S Ó W
1)

  

z dnia 

w sprawie warunków stosowania niektórych zwolnień od podatku akcyzowego 

Na podstawie art. 38 ust. 2 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 6 grudnia 2008 r. o podatku 

akcyzowym (Dz. U. z 2014 r. poz. 752, z późn. zm.
2)

) zarządza się, co następuje: 

§ 1. Rozporządzenie określa: 

1) dodatkowe warunki i tryb stosowania zwolnień, o których mowa w art. 30, art. 31a i 

art. 32 ustawy z dnia 6 grudnia 2008 r. o podatku akcyzowym, zwanej dalej „ustawą”, w 

szczególności w zakresie ewidencjonowania i dokumentowania uprawnienia do 

stosowania zwolnień; 

2) sytuacje, w których dla zastosowania zwolnienia od akcyzy nie muszą być spełnione 

niektóre albo wszystkie warunki, o których mowa w art. 31a ust. 3 oraz art. 32 ust. 3 lub 

5–13 ustawy. 

§ 2. 1. Zwolnienie, o którym mowa w art. 30 ust. 6 i 7 ustawy, ma zastosowanie pod 

warunkiem, że podmiot zużywający energię elektryczną przekazuje do właściwego 

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

nastąpiło zużycie energii, oświadczenie o ilości zużytej energii elektrycznej i sposobie jej 

wykorzystania. 

2. Oświadczenie, o którym mowa w ust. 1 pkt 2, powinno zawierać: 

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

identyfikator podatkowy NIP; 

2) ilość zużytej energii elektrycznej;  

3) sposób wykorzystania energii elektrycznej; 

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

oświadczenie. 

                                                           
1) 

Minister Finansów kieruje działem administracji rządowej – finanse publiczne, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 2 

rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 22 września 2014 r. w sprawie szczegółowego zakresu 

działania Ministra Finansów (Dz. U. poz. 1256). 
2) 

Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2014 r. poz. 1559, 1662 i 1877 

oraz z 2015 r. poz. 18, 211 i ... . 
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§ 3. 1. W przypadku zastosowania zwolnienia określonego w art. 30 ust. 9 pkt 2 ustawy 

przyjmuje się, że alkohol etylowy zawarty w wyrobach nieprzeznaczonych do spożycia przez 

ludzi nabywany wewnątrzwspólnotowo został skażony środkami skażającymi dopuszczonymi 

przez państwa członkowskie Unii Europejskiej pochodzenia wyrobu, jeśli wyroby te były 

przedmiotem legalnego obrotu handlowego w jednym z państw członkowskich Unii 

Europejskiej przed ich przywozem na terytorium kraju. 

2. Dokumentami potwierdzającymi legalny obrót handlowy w jednym z państw 

członkowskich Unii Europejskiej wyrobami, o których mowa w ust. 1, są faktury lub inne 

dokumenty księgowe o równoważnej wartości dowodowej.  

§ 4. 1. W przypadku: 

1) sprzedaży na terytorium kraju przez pośredniczący podmiot węglowy finalnemu 

nabywcy węglowemu korzystającemu ze zwolnienia, o którym mowa w art. 31a ust. 1 

ustawy,  

2) nabycia wewnątrzwspólnotowego przez finalnego nabywcę węglowego korzystającego 

ze zwolnienia, o którym mowa w art. 31a ust. 1 ustawy, 

3) importu przez finalnego nabywcę węglowego korzystającego ze zwolnienia, o którym 

mowa w art. 31a ust. 1 ustawy 

– wyrobów węglowych w ilości nieprzekraczającej 200 kg jednorazowo, dla 

zastosowania zwolnienia od akcyzy nie muszą być spełnione warunki, o których mowa w 

art. 31a ust. 3 ustawy.  

§ 5. 1. Zwolnienie, o którym mowa w art. 32 ust. 1 pkt 2 ustawy, w przypadku olejów 

opałowych i olejów napędowych, podlegających znakowaniu i barwieniu na podstawie art. 90 

ust. 1 pkt 1 i 3 ustawy, ma zastosowanie pod warunkiem ich prawidłowego oznaczenia i 

zabarwienia, zgodnie z przepisami wydanymi na podstawie art. 90 ust. 3 ustawy, z wyjątkiem 

wyrobów określonych w art. 90 ust. 1a ustawy. 

2. W przypadku dostarczania wyrobów, o których mowa w ust. 1, ze składu 

podatkowego na terytorium kraju do podmiotu zużywającego lub od podmiotu 

pośredniczącego do podmiotu zużywającego, do zbiorników innych niż na stałe zamocowane 

w jednostce pływającej zwolnienie, o którym mowa w art. 32 ust. 1 pkt 2 ustawy, stosuje się, 

pod warunkiem że: 

1) podmiot zużywający wykorzystuje zwolnione wyroby do napędu jednostki pływającej o 

długości całkowitej do 15 m i w celu zapewnienia ciągłego prowadzenia działalności 
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gospodarczej przez ten podmiot, który posiada taką jednostkę pływającą, zachodzi 

potrzeba korzystania przez niego z tych wyrobów zawartych w zbiornikach innych niż 

na stałe zamocowane w jednostce pływającej; 

2) wydanie zwolnionych wyrobów nastąpi po przedstawieniu przez podmiot zużywający 

podmiotowi prowadzącemu skład podatkowy lub podmiotowi pośredniczącemu zgody 

właściwego naczelnika urzędu celnego na tankowanie tych wyrobów do zbiorników 

innych niż na stałe zamocowane w jednostce pływającej. 

3. Warunków, o których mowa w ust. 2, nie stosuje się w przypadku dostarczania 

wyrobów ze składu podatkowego na terytorium kraju Siłom Zbrojnym Rzeczypospolitej 

Polskiej. 

4. Zgoda, o której mowa w ust. 2 pkt 2, jest udzielana przez właściwego naczelnika 

urzędu celnego po przedstawieniu przez podmiot zużywający dokumentów, z których 

wynika, że podmiot ten spełnia warunki, o których mowa w ust. 2 pkt 1. 

§ 6. Dla zastosowania zwolnień od akcyzy ze względu na przeznaczenie, o których 

mowa w art. 32 ust. 1 ustawy, nie muszą być spełnione warunki określone w art. 32 ust. 3  

i 5–13 ustawy – w przypadku zwolnienia, o którym mowa w art. 32 ust. 1 pkt 3 ustawy, w 

sytuacji używanych do celów opałowych pozostałych węglowodorów gazowych w stanie 

skroplonym, o kodach CN od 2711 12 11 do 2711 19 00, rozlewanych do butli gazowych w 

składzie podatkowym. 

§ 7. W terminie do 31 grudnia 2015 r.: 

1)  zwolnienie, o którym mowa w art. 30 ust. 6 i 7 ustawy, ma zastosowanie pod 

warunkiem, że podmiot zużywający energię elektryczną prowadzi ewidencję 

pozwalającą na określenie ilości zużytej energii elektrycznej i sposobu jej 

wykorzystania; 

2) dla zastosowania zwolnień od akcyzy ze względu na przeznaczenie, o których mowa w 

art. 32 ust. 1 ustawy, nie muszą być spełnione warunki określone w art. 32 ust. 5 pkt 3 

ustawy – w zakresie zwolnień, o których mowa w art. 32 ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy, w 

przypadku podmiotu zużywającego, o którym mowa w art. 2 ust. 1 pkt 22 lit. b ustawy. 
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§ 8. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 31 lipca 2015 r.
3)

  

 

MINISTER FINANSÓW 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
3) 

Niniejsze rozporządzenie było poprzedzone rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 16 września 2013 r. 

w sprawie w sprawie warunków stosowania niektórych zwolnień od podatku akcyzowego (Dz. U. 

poz. 1109), które utraciło moc z dniem wejścia w życie ustawy z dnia … o zmianie ustawy o podatku 

akcyzowym (Dz. U. poz. …). 
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UZASADNIENIE 

Projekt rozporządzenia został sporządzony w związku z projektem ustawy o zmianie 

ustawy o podatku akcyzowym, która szczegółowo i kompleksowo reguluje kwestie 

prowadzenia ewidencji wyrobów akcyzowych. Ponadto przyjęto zasadę, że prowadzenie 

ewidencji wyrobów akcyzowych nie będzie już warunkiem korzystania ze zwolnienia od 

akcyzy. Ponieważ wyżej wymieniony projekt ustawy przewiduje zmianę przepisu 

przywołanego w upoważnieniu ustawowym określonym w art. 38 ust. 2, konieczne jest, 

zgodnie z zasadami poprawnej legislacji, wydanie nowego rozporządzenia.  

W związku z powyższym niniejszy projekt rozporządzenia powiela przepisy 

rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 16 września 2013 r. w sprawie warunków 

stosowania niektórych zwolnień od podatku akcyzowego (Dz. U. poz. 1109) ze zmianą w § 2 

polegającą na wykreśleniu obowiązku prowadzenia ewidencji pozwalającej na określenie 

ilości zużytej energii elektrycznej i sposobu jej wykorzystania, jako warunku zwolnienia, o 

którym mowa w art. 30 ust. 6 i 7 ustawy.  

Projekt rozporządzenia jest zgodny z prawem Unii Europejskiej. 

Projekt rozporządzenia nie zawiera norm technicznych w rozumieniu przepisów 

rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 23 grudnia 2002 r. w sprawie sposobu 

funkcjonowania krajowego systemu notyfikacji norm i aktów prawnych (Dz. U. Nr 239, 

poz. 2039, z późn. zm.) w związku z czym nie podlega notyfikacji. 

Zgodnie z art. 5 ustawy z dnia 7 lipca 2005 r. o działalności lobbingowej w procesie 

stanowienia prawa (Dz. U. Nr 169, poz. 1414, z późn. zm.) oraz uchwały nr 190 Rady 

Ministrów z dnia 29 października 2013 r. – Regulamin pracy Rady Ministrów (M.P. poz. 979) 

tekst projektu, z chwilą przekazania go do uzgodnień z członkami Rady Ministrów, zostanie 

udostępniony w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie podmiotowej Rządowego 

Centrum Legislacji. 
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Nazwa projektu: 
rozporządzenie Ministra Finansów w sprawie warunków stosowania 

niektórych zwolnień od podatku akcyzowego. 

Ministerstwo wiodące i ministerstwa współpracujące 

Ministerstwo Finansów 
Osoba odpowiedzialna za projekt w randze Ministra, Sekretarza Stanu 

lub Podsekretarza Stanu  

Podsekretarz Stanu Jarosław Neneman 

Kontakt do opiekuna merytorycznego projektu 

Jerzy Maj, Dep. PA, Ministerstwo Finansów tel. 22 694 45 65 

Data sporządzenia: 
11.05.2015 r. 

 

Źródło:  

ustawa z dnia 6 grudnia 2008 r. o podatku 

akcyzowym (Dz. U. z 2014 r. poz. 752, 

z późn. zm.). 

Nr w wykazie prac:  

      

 

OCENA SKUTKÓW REGULACJI 
1. Jaki problem jest rozwiązywany? 

W dniu … został opracowany projekt ustawy o zmianie ustawy o podatku akcyzowym, która szczegółowo i 

kompleksowo reguluje kwestie prowadzenia ewidencji wyrobów akcyzowych. Ponadto przyjęto zasadę, że prowadzenie 

ewidencji wyrobów akcyzowych nie będzie już warunkiem korzystania ze zwolnienia od akcyzy. Ponieważ wyżej 

wymieniony projekt ustawy przewiduje zmianę przepisu przywołanego w upoważnieniu ustawowym określonym w 

art. 38 ust. 2, konieczne jest, zgodnie z zasadami poprawnej legislacji, wydanie nowego rozporządzenia.  

2. Rekomendowane rozwiązanie, w tym planowane narzędzia interwencji, i oczekiwany efekt 

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 16 września 2013 r. w sprawie warunków stosowania niektórych zwolnień od 

podatku akcyzowego (Dz. U. poz. 1109) zostanie zastąpione nowym rozporządzeniem w tej sprawie, w którym w § 2 

zostanie wykreślony obowiązek prowadzenia ewidencji pozwalającej na określenie ilości zużytej energii elektrycznej i 

sposobu jej wykorzystania, jako warunku zwolnienia, o którym mowa w art. 30 ust. 6 i 7 ustawy.  

3. Jak problem został rozwiązany w innych krajach, w szczególności krajach członkowskich OECD/UE?  

Brak tożsamych rozwiązań w krajach UE.  

4. Podmioty, na które oddziałuje projekt 

Grupa Wielkość Źródło danych  Oddziaływanie 

 

Podatnicy podatku 

akcyzowego prowadzący 

działalność gospodarczą 

korzystający ze zwolnienia 

z zabezpieczenia 

akcyzowego 

 

 
 

Stosowanie zwolnienia z 

podatku akcyzowego 

akcyzowych 

Urzędy celne 46 

Rozporządzenie Ministra 

Finansów w sprawie 

utworzenia izb celnych i 

urzędów celnych oraz 

określenia ich siedzib 

z dnia 23 października 2009 r. 

(Dz. U. Nr 180, poz. 1404) 

Przyjmowanie, stosowanie i 

zwrot zabezpieczeń 

akcyzowych 

5. Informacje na temat zakresu, czasu trwania i podsumowanie wyników konsultacji 

Zgodnie z art. 5 ustawy z dnia 7 lipca 2005 r. o działalności lobbingowej w procesie stanowienia prawa (Dz. U. Nr 169, 

poz. 1414, z późn. zm.) oraz uchwały nr 190 Rady Ministrów z dnia 29 października 2013 r. – Regulamin pracy Rady 

Ministrów (M.P. poz. 979) tekst projektu zostałnie udostępniony w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie 

podmiotowej Rządowego Centrum Legislacji (www.rcl.gov.pl), z chwilą przekazania go do uzgodnień z członkami Rady 

Ministrów. Z chwilą udostępnienia w Biuletynie Informacji Publicznej projektu rozporządzenia, każdy mógł zgłosić 

zainteresowanie pracami nad tym projektem w formie wymaganej ww. ustawą.  

6.  Wpływ na sektor finansów publicznych 

(ceny stałe z … r.) Skutki w okresie 10 lat od wejścia w życie zmian [mln zł] 

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Łącznie (0–10) 

Dochody ogółem             

budżet państwa             
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JST             

pozostałe jednostki (oddzielnie)             

Wydatki ogółem             

budżet państwa             

JST             

pozostałe jednostki (oddzielnie)             

Saldo ogółem             

budżet państwa             

JST             

pozostałe jednostki (oddzielnie)             

Źródła finansowania   

Dodatkowe informacje, 

w tym wskazanie 

źródeł danych i 

przyjętych do obliczeń 

założeń 

Projekt rozporządzenia nie ma wpływu na sektor finansów publicznych, ze względu na charakter 

wprowadzanych zmian, które wyłącznie dostosowują jego przepisy do regulacji ustawowych.  

7. Wpływ na konkurencyjność gospodarki i przedsiębiorczość, w tym na funkcjonowanie przedsiębiorców oraz 

na rodzinę, obywateli i gospodarstwa domowe  

Skutki 

Czas w latach od wejścia w życie zmian 0 1 2 3 5 10 Łącznie  

(0–10) 

W ujęciu 

pieniężnym 

(w mln zł,  

ceny stałe  

z … r.) 

duże przedsiębiorstwa       Nie dotyczy 

sektor mikro-, małych i 

średnich 

przedsiębiorstw 

      Nie dotyczy 

rodzina, obywatele oraz 

gospodarstwa domowe 

      Nie dotyczy 

W ujęciu 

niepieniężnym 

duże przedsiębiorstwa Nie dotyczy 

sektor mikro-, małych i 

średnich 

przedsiębiorstw 

 

Nie dotyczy 

rodzina, obywatele oraz 

gospodarstwa domowe  Nie dotyczy 

Niemierzalne  Nie dotyczy 

Dodatkowe informacje, 

w tym wskazanie 

źródeł danych i 

przyjętych do obliczeń 

założeń  

W ujęciu pieniężnym projekt rozporządzenia nie ma wpływu na konkurencyjność gospodarki i 

przedsiębiorczość, w tym na funkcjonowanie przedsiębiorców oraz na rodzinę, obywateli i 

gospodarstwa domowe, ze względu na charakter wprowadzanych zmian, które wyłącznie 

dostosowują jego przepisy do regulacji ustawowych. 

8. Zmiana obciążeń regulacyjnych (w tym obowiązków informacyjnych) wynikających z projektu 

 nie dotyczy 

Wprowadzane są obciążenia poza bezwzględnie 

wymaganymi przez UE (szczegóły w odwróconej tabeli 

zgodności). 

 tak 

 nie 

 nie dotyczy 

 zmniejszenie liczby dokumentów  

 zmniejszenie liczby procedur 

 skrócenie czasu na załatwienie sprawy 

 inne:       

 zwiększenie liczby dokumentów 

 zwiększenie liczby procedur 

 wydłużenie czasu na załatwienie sprawy 

 inne:       
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Wprowadzane obciążenia są przystosowane do ich 

elektronizacji.  

 tak 

 nie 

 nie dotyczy 

Komentarz 

9. Wpływ na rynek pracy  

Rozporządzenie nie będzie miało wpływu na rynek pracy. 

10. Wpływ na pozostałe obszary 

 

 środowisko naturalne 

 sytuacja i rozwój regionalny 

 inne:       

 

 demografia 

 mienie państwowe 

 

 informatyzacja 

 zdrowie 

Omówienie wpływu 

 

Rozporządzenie nie będzie miało wpływu na pozostałe obszary. 

 

11. Planowane wykonanie przepisów aktu prawnego 

Wykonanie przepisów projektowanego rozporządzenia jest planowane po jego wejściu w życie z dniem 30 czerwca 2015 r. 

12. W jaki sposób i kiedy nastąpi ewaluacja efektów projektu oraz jakie mierniki zostaną zastosowane? 

 

13. Załączniki (istotne dokumenty źródłowe, badania, analizy itp.)  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

19/05-kt 



Projekt 

 

ROZPORZĄDZENIE 

MINISTRA FINANSÓW
1) 

z dnia 

w sprawie dokumentacji i procedur związanych z przemieszczaniem wyrobów 

akcyzowych
2)

  

 

Na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 6, art. 55 ust. 3 oraz art. 77 ust. 3 ustawy z dnia 

6 grudnia 2008 r. o podatku akcyzowym (Dz. U. z 2014 r. poz. 752, z późn. zm.
3)

) zarządza 

się, co następuje: 

Rozdział 1  

Przepisy ogólne 

 

 § 1. Rozporządzenie określa:  

1) szczegółowe warunki i tryb zwrotu akcyzy w przypadkach, o których mowa w art. 42 

ust. 4 i 8 ustawy;  

2) szczegółowe warunki dokonywania przeładunku wyrobów akcyzowych w procedurze 

zawieszenia poboru akcyzy poza składem podatkowym; 

3) wzór oraz sposób obiegu kart uproszczonego dokumentu towarzyszącego; 

4) warunki, na jakich dokument handlowy może zastąpić uproszczony dokument 

towarzyszący. 

Rozdział 2 

Szczegółowe warunki i tryb zwrotu akcyzy 

 

§ 2. Do wniosku o zwrot akcyzy w przypadku, o którym mowa w art. 42 ust. 4 pkt 1 

ustawy, dołącza się:  

                                                           
1)  

Minister Finansów kieruje działem administracji rządowej – finanse publiczne, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 2 

rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 22 września 2014 r. w sprawie szczegółowego zakresu 

działania Ministra Finansów (Dz. U. poz. 1256). 
2)  

Niniejsze rozporządzenie dokonuje w zakresie swojej regulacji wdrożenia dyrektywy Rady 2008/118/WE 

z dnia 16 grudnia 2008 r. w sprawie ogólnych zasad dotyczących podatku akcyzowego, uchylającej 

dyrektywę 92/12/EWG (Dz. Urz. UE L 9/12 z 14.01.2009 r., str. 12, z późn. zm.). 
3)

  Zmiany tekstu jednolitego ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2014 r. poz. 1559, 1662 i 1877 oraz z 2015 r. 

poz. 18, 211 i ... . . 
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1) dokumenty potwierdzające zapłatę akcyzy na terytorium kraju po upływie terminów, o 

których mowa w art. 42 ust. 1 pkt 3 i 4 ustawy; 

2) informację o numerze referencyjnym e-AD; 

3) dokument zastępujący raport odbioru albo dokument zastępujący raport wywozu – w 

przypadku niedostępności Systemu, o którym mowa w art. 2 ust. 1 pkt 26 ustawy; 

4) alternatywny dowód potwierdzający zakończenie procedury zawieszenia poboru 

akcyzy – w przypadku wydania takiego dowodu przez właściwe organy podatkowe na 

terytorium kraju lub przez właściwe organy państwa członkowskiego.  

 

§ 3. Do wniosku o zwrot akcyzy w przypadku, o którym mowa w art. 42 ust. 4 pkt 2 

ustawy, dołącza się: 

1) dokumenty potwierdzające zapłatę akcyzy na terytorium kraju; 

2) informację o numerze referencyjnym e-AD; 

3) dokumenty potwierdzające zapłatę akcyzy w państwie członkowskim w związku z 

naruszeniem procedury zawieszenia poboru akcyzy. 

 

§ 4. Do wniosku o zwrot akcyzy w przypadku, o którym mowa w art. 42 ust. 4 pkt 3 

ustawy, dołącza się: 

1) dokumenty potwierdzające zapłatę akcyzy na terytorium kraju po upływie terminu, o 

którym mowa w art. 42 ust. 1 pkt 8 ustawy; 

2) dokumenty potwierdzające dokonanie dostawy wewnątrzwspólnotowej albo 

wyprowadzenie wyrobów akcyzowych poza terytorium Unii Europejskiej.  

 

§ 5. Do wniosku o zwrot akcyzy w przypadku, o którym mowa w art. 42 ust. 8 ustawy, 

dołącza się: 

1) dokumenty, o których mowa w art. 42 ust. 9 ustawy; 

2) informację o numerze referencyjnym e-AD. 

 

§ 6. 1. Właściwy naczelnik urzędu celnego, uwzględniając wniosek o zwrot akcyzy w 

przypadkach, o których mowa w art. 42 ust. 4 i 8 ustawy, ostemplowuje pieczęcią urzędu oraz 

dziurkuje każdy dołączony do wniosku dokument potwierdzający odpowiednio:  

1) zapłatę akcyzy na terytorium kraju – w przypadku, o którym mowa w art. 42 ust. 4 

pkt 1 ustawy; 



– 3 – 

 

2) zapłatę akcyzy na terytorium państwa członkowskiego w związku z naruszeniem 

procedury zawieszenia poboru akcyzy – w przypadku, o którym mowa w art. 42 ust. 4 

pkt 2 ustawy; 

3) zapłatę akcyzy na terytorium kraju oraz dokonanie dostawy wewnątrzwspólnotowej 

albo wyprowadzenie wyrobów akcyzowych poza terytorium Unii Europejskiej – w 

przypadku, o którym mowa w art. 42 ust. 4 pkt 3 ustawy; 

4) zapłatę akcyzy na terytorium państwa członkowskiego oraz na terytorium kraju – w 

przypadku, o którym mowa w art. 42 ust. 8 ustawy. 

2. Po dokonaniu zwrotu akcyzy właściwy naczelnik urzędu celnego zwraca 

niezwłocznie uprawnionemu podmiotowi ostemplowane oraz przedziurkowane dokumenty, o 

których mowa w ust. 1, oraz pozostałe dokumenty dołączone do wniosku. 

 

Rozdział 3 

Szczegółowe warunki dokonywania przeładunku wyrobów akcyzowych w procedurze 

zawieszenia poboru akcyzy poza składem podatkowym  

 

§ 7. Przeładunek wyrobów akcyzowych przemieszczanych w procedurze zawieszenia 

poboru akcyzy poza składem podatkowym odbywa się w obecności lub za wiedzą naczelnika 

urzędu celnego właściwego ze względu na miejsce dokonywania przeładunku. 

 

§ 8. 1. W przypadku przeładunku, o którym mowa w § 7, gdy przemieszczanie 

wyrobów akcyzowych odbywa się z zastosowaniem Systemu, właściwy naczelnik urzędu 

celnego zamieszcza w Systemie informacje dotyczące przeładunku, w szczególności w 

zakresie: 

1) daty i miejsca zdarzenia; 

2) danych kolejnego podmiotu organizującego transport lub kolejnego przewoźnika; 

3) oznaczenia środka transportu; 

4) numerów identyfikacyjnych zamknięć urzędowych lub pieczęci handlowych.  

2. W przypadku, o którym mowa w ust. 1, gdy przeładunek odbywa się jedynie za 

wiedzą właściwego naczelnika urzędu celnego, z wyłączeniem jego obecności, podmiot 

dokonujący przeładunku przekazuje niezwłocznie temu organowi dane, o których mowa w 

ust. 2, w celu ich zamieszczenia w Systemie. 

3. Przepisy ust. 1–2 nie mają zastosowania w przypadku wyrobów akcyzowych 

przesyłanych w formie przesyłek kurierskich, gdy:  



– 4 – 

 

1) dla każdej przesyłki wyrobów akcyzowych, stanowiącej odrębną, niepodzielną, 

zapakowaną całość, wystawiany jest oddzielny e-AD; 

2) przeładunek polega wyłącznie na przeniesieniu przesyłki wyrobów akcyzowych z 

jednego na drugi środek transportu, bez naruszenia zawartości tej przesyłki; 

3) zamknięcia urzędowe lub inne zabezpieczenia stosowane w obrocie handlowym, 

naniesione na opakowania wyrobów akcyzowych, nie ulegają uszkodzeniu. 

 

§ 9. 1. Jeżeli wyroby akcyzowe przemieszczane w procedurze zawieszenia poboru 

akcyzy na podstawie jednego e-AD są przeładowywane poza składem podatkowym na więcej 

niż jeden środek transportu, to do każdej partii tych wyrobów, znajdującej się na oddzielnym 

środku transportu, należy dołączyć informację, w formie adnotacji na: 

1) wydruku e-AD z nadanym numerem referencyjnym albo  

2) oryginale lub kopii dokumentu handlowego, w którym umieszczono numer 

referencyjny nadany w Systemie dla e-AD, albo  

3) oryginale lub kopii dokumentu zastępującego e-AD, w którym umieszczono 

lokalny numer referencyjny  

– o dokonanym przeładunku oraz o danej partii przemieszczanych wyrobów 

akcyzowych, ze wskazaniem w szczególności nazw, kodów CN oraz ilości i masy tych 

wyrobów. 

 2. Odbiorca wyrobów akcyzowych przemieszczanych na podstawie jednego e-AD więcej niż 

jednym środkiem transportu powinien potwierdzić odbiór przesyłki w jednym raporcie 

odbioru albo w jednym dokumencie zastępującym raport odbioru.  

 

§ 10. 1. W przypadku przeładunku, o którym mowa w § 7, wyrobów akcyzowych 

innych niż określone w załączniku nr 2 do ustawy, objętych stawką akcyzy inną niż stawka 

zerowa, przemieszczanych w procedurze zawieszenia poboru akcyzy poza Systemem, 

odbywającego się jedynie za wiedzą właściwego naczelnika urzędu celnego, z wyłączeniem 

jego obecności, na oryginale lub kopii dokumentu handlowego albo w załączniku do 

dokumentu handlowego, na podstawie którego przemieszczane są te wyroby, należy umieścić 

informację, w formie adnotacji, o dokonanym przeładunku. Informacja ta powinna zawierać 

dane, o których mowa w § 8 ust. 1. 

2. Jeżeli wyroby akcyzowe, o których mowa w ust. 1, przemieszczane na podstawie 

jednego dokumentu handlowego są przeładowywane poza składem podatkowym na więcej 

niż jeden środek transportu, to do każdej partii tych wyrobów, znajdującej się na oddzielnym 

środku transportu, należy dołączyć także informację o danej partii przemieszczanych 
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wyrobów akcyzowych, ze wskazaniem w szczególności nazw, kodów CN oraz ilości i masy 

tych wyrobów. 

Rozdział 4 

Wzór i sposób obiegu kart uproszczonego dokumentu towarzyszącego oraz warunki, na 

jakich dokument handlowy może zastąpić uproszczony dokument towarzyszący 

 

§ 11. Wzór uproszczonego dokumentu towarzyszącego, wraz z wyjaśnieniami co do 

jego wypełniania i przeznaczenia, określa załącznik do rozporządzenia. Dopuszcza się 

również możliwość stosowania poprawnie wypełnionego uproszczonego dokumentu 

towarzyszącego zgodnie z wzorem zamieszczonym w załączniku do 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). 

 

§ 12. 1. Uproszczony dokument towarzyszący składa się z trzech kart. 

2. Jeżeli wyroby akcyzowe, od których akcyza została zapłacona na terytorium kraju, 

są przedmiotem dostawy wewnątrzwspólnotowej: 

1) karta 1 uproszczonego dokumentu towarzyszącego jest pozostawiana u dostawcy; 

2) karty 2 i 3 uproszczonego dokumentu towarzyszącego są dołączane do wysyłanych 

wyrobów akcyzowych. 

3. W przypadku odbioru przez odbierającego na terytorium kraju wyrobów 

akcyzowych, od których akcyza została zapłacona na terytorium państwa członkowskiego: 

1) karta 2 uproszczonego dokumentu towarzyszącego jest pozostawiana u odbierającego;  

2) karta 3 uproszczonego dokumentu towarzyszącego, po potwierdzeniu odbioru 

wyrobów przez odbierającego, jest przez niego przekazywana do dostawcy w 

państwie członkowskim.  

4. W przypadku, o którym mowa w ust. 2, karty 1 i 3 uproszczonego dokumentu 

towarzyszącego powinny być przechowywane przez dostawcę przez okres 5 lat od końca roku 

kalendarzowego, w którym wyroby akcyzowe zostały wysłane. 

5. W przypadku, o którym mowa w ust. 3, karta 2 uproszczonego dokumentu 

towarzyszącego powinna być przechowywana przez odbierającego przez okres 5 lat od końca 

roku kalendarzowego, w którym wyroby akcyzowe zostały otrzymane. 
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§ 13. 1. W przypadku zastąpienia uproszczonego dokumentu towarzyszącego przez 

dokument handlowy dane zawarte w dokumencie handlowym powinny być opatrzone 

numerem odpowiadającym numerowi właściwej rubryki w uproszczonym dokumencie 

towarzyszącym.  

2. Dokument handlowy powinien zawierać w widocznym miejscu napis: 

„UPROSZCZONY DOKUMENT TOWARZYSZĄCY DO CELÓW KONTROLI 

(WYROBY AKCYZOWE)”. 

Rozdział 5 

Przepisy końcowe 

 

§ 14. Traci moc rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 23 sierpnia 2010 r. w 

sprawie dokumentacji i procedur związanych z przemieszczaniem wyrobów akcyzowych 

(Dz. U. Nr 158, poz. 1065).  

§ 15. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 31 lipca 2015 r. 

 

 

 

MINISTER FINANSÓW 
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Załącznik  

do rozporządzenia  

Ministra Finansów  

z dnia ... (poz. ...)  

 

WZÓR 

UPROSZCZONY DOKUMENT TOWARZYSZĄCY  
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UNIA EUROPEJSKA                     UPROSZCZONY DOKUMENT TOWARZYSZĄCY                                                    
WYROBY AKCYZOWE              WEWNĄTRZWSPÓLNOTOWE PRZEMIESZCZANIE WYROBÓW AKCYZOWYCH PRZEZNACZONYCH  
                                                      DO KONSUMPCJI 

1 
1 Dostawca            Nr VAT 

□ (Nazwa i adres) 
2 Oznaczenie transakcji 

K
a
rt

a
 d

la
 d

o
s
ta

w
c

y
 

3 Właściwe władze kraju przeznaczenia 
   (Nazwa i adres) 4 Odbiorca            Nr VAT 

   (Nazwa i adres) 

5 Przewoźnik/środek transportu 6 Numer i data zgłoszenia 

7 Miejsce dostawy 

1 
  

8 Oznaczenie, liczba i rodzaj opakowań, opis wyrobów 9 Kod towaru (kod CN) 

 

 
 10 Ilość 11 Masa brutto (kg) 

  12 Masa netto (kg) 

 13 Cena z faktury/wartość rynkowa 

14 Świadectwa (niektóre wina i napoje alkoholowe destylowane, małe browary i gorzelnie) 

A Wzmianka o kontroli. Do wykorzystania przez właściwe władze 15 Rubryki 1-13  poświadczone za zgodność 

     Wymagane odesłanie karty 3 

tak□      nie□* 

 Przedsiębiorstwo podpisującego 
i numer telefonu  

 Nazwisko podpisującego 

 Miejscowość i data 

 
 
      dalszy ciąg na odwrocie (karty 2 i 3) 
 

Podpis 

 * Zakreślić właściwą pozycję.  
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NOTY WYJAŚNIAJĄCE  

Wewnątrzwspólnotowe przemieszczanie wyrobów akcyzowych przeznaczonych do konsumpcji w Państwie Członkowskim wysyłki 
 

1. Uwagi ogólne 

1.1. Uproszczony dokument towarzyszący jest wymagany do celów podatku 
akcyzowego zgodnie z przepisami art. 7 dyrektywy Rady 92/12/EWG  

z dnia 25 lutego 1992 r. 

 
1.2. Dokument musi być wypełniony czytelnie i w trwałej formie. Informacje 

mogą być wcześniej wydrukowane. Poprawki lub dopiski nie są 

dopuszczalne. 
 

1.3. Ogólne specyfikacje dla papieru, który może być stosowany, oraz 

rozmiarów rubryk znajdują się w Dzienniku Urzędowym Wspólnot 
Europejskich nr C 164 z 01.07.1989, str. 3.  

Wszystkie karty powinny być sporządzone na białym papierze formatu  

210 mm x 297 mm, przy czym dopuszczalne są odstępstwa w długości  
5 mm - 8 mm. 

 

1.4. Niewykorzystane rubryki należy przekreślić w taki sposób, aby niemożliwe 
były dalsze wpisy.  

1.5. Dokument towarzyszący sporządzany jest w trzech kartach 

 
karta 1  pozostaje u dostawcy 

 
karta 2  towarzyszy wyrobom i jest przeznaczona dla odbiorcy 

 

karta 3  towarzyszy wyrobom i wraz z potwierdzeniem odbioru osoby 
określonej w rubryce 4 jest odsyłana do dostawcy, jeżeli karta 

ta jest wymagana przez dostawcę, w szczególności w celu 

uzyskania zwrotu podatku.  
2. Pozycje 

Rubryka 1  Dostawca: pełna nazwa, adres i właściwy numer 

identyfikacyjny VAT (jeśli taki istnieje) osoby, która 
dostarcza wyroby w Państwie Członkowskim. Jeżeli nadany 

został numer akcyzowy, powinien być także podany.  

 
Rubryka 2  Oznaczenie transakcji: nadany przez dostawcę numer 

identyfikacyjny, na podstawie którego można zidentyfikować 

przesyłkę w jego dokumentacji handlowej. Zazwyczaj jest to 

numer oraz data faktury. 

 

Rubryka 3  Właściwe władze kraju przeznaczenia: nazwa i siedziba władz 
w Państwie Członkowskim przeznaczenia, do którego zostało 

z wyprzedzeniem zgłoszone przemieszczenie. 

 
Rubryka 4  Odbiorca: pełna nazwa, adres i właściwy numer 

identyfikacyjny VAT tej osoby, która odbiera wyroby. Jeżeli 

nadany został numer akcyzowy, powinien być także podany. 
 

Rubryka 5  Przewoźnik: należy wpisać: „dostawca”, „odbiorca” lub 

nazwę (nazwisko) i adres tej osoby, która jest odpowiedzialna 
za przewóz, o ile nie jest to osoba wskazana w rubryce 1 lub 

rubryce 4. Należy także wskazać środek transportu. 

 
Rubryka 6  Numer i data zgłoszenia: deklaracja i/lub zezwolenie 

właściwych władz wydane przez właściwe władze Państwa 

Członkowskiego przeznaczenia, które musi być wydane przed 
dokonaniem przemieszczenia. 

 

Rubryka 7  Miejsce dostawy: adres dostawy, jeżeli jest inny od podanego 
w rubryce 4. 

 

Rubryka 8  Pełny opis wyrobów, oznaczeń i liczb oraz rodzaju opakowań: 
oznaczenia i ilość opakowań zewnętrznych (na przykład 

pojemników): 

Ilość opakowań wewnętrznych, np. kartonów, handlowy opis 
wyrobów. 

 

Dalszy opis wyrobów może być umieszczony na osobnym 
arkuszu załączanym do każdej karty. Może być do tego celu 

wykorzystany list przewozowy.  

 
W przypadku alkoholu i napojów alkoholowych innych niż 

piwo należy podawać zawartość alkoholu (moc) w procentach 
objętości w temperaturze 20 °C. 

 

Dla piwa należy podawać liczbę stopni Plato lub zawartość 
alkoholu w procentach objętości w temperaturze 20 °C zgodnie         

z wymaganiami Państwa Członkowskiego przeznaczenia  

i Państwa Członkowskiego wysyłki.  
Gęstość olejów mineralnych należy wykazać w temperaturze 

15 °C  

 

Rubryka 9  Kod towaru: kod CN 

 
Rubryka 10  Ilość: liczba, masa lub objętość w zależności od podatkowych 

przepisów Państwa Członkowskiego przeznaczenia, na przykład: 

 
-       papierosy, ilość sztuk w tysiącach, 

 

- cygara i cygaretki, masa netto, 
 

- alkohol i napoje alkoholowe, litry w temperaturze 20 °C, do 

dwóch miejsc po przecinku, 
 

- oleje mineralne, z wyjątkiem ciężkich olejów opałowych, 

litry w temperaturze 15 °C. 
 

Rubryka 11  Masa brutto: masa brutto przesyłki. 

 
Rubryka 12  Masa netto: masa wyrobów bez opakowania.  

 

Rubryka 13  Cena z faktury lub wartość: podawana jest tutaj łączna kwota  
z podatkiem akcyzowym. Jeżeli z przemieszczaniem nie jest 

związana sprzedaż, należy uczynić wzmiankę „Nieprzeznaczone 
do sprzedaży” i podać wartość rynkową wyrobów.  

 

Rubryka 14  Świadectwa: rubryka ta przeznaczona jest dla niektórych 
świadectw, które są wymagane jedynie na karcie 2. 

 

1. W przypadku niektórych win świadectwo dotyczące 
pochodzenia i jakości wyrobu należy, gdzie to konieczne, 

wykazać zgodnie z odpowiednim wspólnotowym 

ustawodawstwem. 
 

2. W przypadku niektórych napojów alkoholowych 

destylowanych należy wykazać świadectwo dotyczące miejsca 
produkcji, które jest wymagane zgodnie z odpowiednim 

wspólnotowym  ustawodawstwem. 

 
3. W przypadku piwa warzonego w niezależnych małych 

browarach, w rozumieniu szczególnej dyrektywy Rady w sprawie 

struktury podatku akcyzowego od alkoholi i napojów 
alkoholowych, dla którego zamierza się występować o obniżoną 

stawkę w Państwie Członkowskim przeznaczenia, dostawca 

powinien oświadczyć, co następuje: 
 

„Niniejszym zaświadcza się, że określony wyrób był warzony 

przez niezależne małe przedsiębiorstwo o produkcji z roku 
poprzedniego wynoszącej ....... hektolitrów piwa”. 

 

4. W przypadku alkoholu etylowego wyprodukowanego w małej 
gorzelni w rozumieniu szczególnej dyrektywy Rady w sprawie 

struktury podatku akcyzowego od alkoholi i napojów 

alkoholowych, dla którego zamierza się występować o obniżoną 
stawkę w Państwie Członkowskim przeznaczenia, dostawca 

powinien oświadczyć, co następuje: 

 
„Niniejszym zaświadcza się, że określony wyrób został 

wyprodukowany przez niezależne małe przedsiębiorstwo  

o produkcji z roku poprzedniego wynoszącej ....... hektolitrów 
czystego alkoholu”. 

 

Rubryka 15  Przedsiębiorstwo podpisującego itd.: dokument powinien być 
podpisany przez osobę, która poleciła przeprowadzenie przewozu, 

lub osobę działającą na rzecz tej osoby. Może to być albo dostawca, 

albo odbiorca. Jeżeli dostawca występuje o odesłanie mu karty 3 
wraz z potwierdzeniem odbioru, wówczas o fakcie tym należy 

także uczynić wzmiankę. 

 
 

Rubryka A:  Wzmianka o kontroli: właściwe władze zamieszczają wzmiankę 

o przeprowadzonych kontrolach na kartach 2 i 3. Wszystkie 
komentarze należy opatrzyć datą i pieczęcią, a także podpisem 

urzędnika odpowiedzialnego za kontrolę. 
 

Rubryka B.  Potwierdzenie odbioru: powinno zostać wypełnione przez odbiorcę 

i odesłane dostawcy, jeżeli ten potrzebuje go w szczególności do  

celów zwrotu podatku. 
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UNIA EUROPEJSKA                     UPROSZCZONY DOKUMENT TOWARZYSZĄCY 
WYROBY AKCYZOWE              WEWNĄTRZWSPÓLNOTOWE PRZEMIESZCZANIE WYROBÓW AKCYZOWYCH PRZEZNACZONYCH  
                                                      DO KONSUMPCJI 

2 
1 Dostawca            Nr VAT 

   (Nazwa i adres) 
2 Oznaczenie transakcji 

K
a
rt

a
 d

la
 o

d
b

io
rc

y
 

3 Właściwe władze kraju przeznaczenia 
   (Nazwa i adres) 4 Odbiorca            Nr VAT 

   (Nazwa i adres) 

5 Przewoźnik/środek transportu 6 Numer i data zgłoszenia 

7 Miejsce dostawy 

2 
  

8 Oznaczenie, liczba i rodzaj opakowań, opis wyrobów 9 Kod towaru (kod CN) 

 

 
 10 Ilość 11 Masa brutto (kg) 

  12 Masa netto (kg) 

 13 Cena z faktury/wartość rynkowa 

14 Świadectwa (niektóre wina i napoje alkoholowe destylowane, małe browary i gorzelnie) 

A. Wzmianka o kontroli. Do wykorzystania przez właściwe władze 15 Rubryki 1-13,  poświadczone za zgodność 

     Wymagane odesłanie karty 3 

tak□      nie□* 

 Przedsiębiorstwo podpisującego 
i numer telefonu  

 Nazwisko podpisującego 

 Miejscowość i data 

 
 
      dalszy ciąg na odwrocie (karty 2 i 3) 

Podpis 

 * Zakreślić właściwą pozycję. 
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B POTWIERDZENIE ODBIORU 

 

Wyroby otrzymane przez odbiorcę 

 
 
 
Data....................................            Miejscowość..........................................................            Nr identyfikacyjny......................................... 
 
 
 
 
Podatek akcyzowy został zapłacony / zadeklarowany właściwym władzom * 
 
 

 

Data.............................................................................................          Nr identyfikacyjny.............................................................................. 
 
 
 
 
Inne uwagi odbiorcy 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Miejscowość i data................................................................            Nazwisko podpisującego................................................................... 

 

 

 

Podpis 
 
 

* Niepotrzebne skreślić. 

 
A Wzmianka o kontroli (dalszy ciąg) 
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UNIA EUROPEJSKA                     UPROSZCZONY DOKUMENT TOWARZYSZĄCY 
WYROBY AKCYZOWE              WEWNĄTRZWSPÓLNOTOWE PRZEMIESZCZANIE WYROBÓW AKCYZOWYCH PRZEZNACZONYCH  
                                                      DO KONSUMPCJI 

3 
1 Dostawca            Nr VAT 

  (Nazwa i adres) 
2 Oznaczenie transakcji 

K
a
rt

a
 z

w
ro

tn
a
 d

la
 d

o
s
ta

w
c
y

 

3 Właściwe władze kraju przeznaczenia 
   (Nazwa i adres) 4 Odbiorca            Nr VAT 

   (Nazwa i adres) 

5 Przewoźnik/środek transportu 6 Numer i data zgłoszenia 

7 Miejsce dostawy 

3 
  

8 Oznaczenie, liczba i rodzaj opakowań, opis wyrobów 9 Kod towaru (kod CN) 

 

 
 10 Ilość 11 Masa brutto (kg) 

  12 Masa netto (kg) 

 13 Cena z faktury/wartość rynkowa 

14 Świadectwa (niektóre wina i napoje alkoholowe destylowane, małe browary i gorzelnie) 

A. Wzmianka o kontroli. Do wykorzystania przez właściwe władze 15 Rubryki 1-13,  poświadczone za zgodność 

     Wymagane odesłanie karty 3 

tak□      nie□* 

 Przedsiębiorstwo podpisującego 
i numer telefonu  

 Nazwisko podpisującego 

 Miejscowość i data 

 
 
      dalszy ciąg na odwrocie (karty 2 i 3) 
 

Podpis 

 * Zakreślić właściwą pozycję. 
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B POTWIERDZENIE ODBIORU 

 

Wyroby otrzymane przez odbiorcę 

 
 
 
Data....................................            Miejscowość..........................................................            Nr identyfikacyjny......................................... 
 
 
 
 
Podatek akcyzowy został zapłacony / zadeklarowany właściwym władzom * 
 
 

 

Data.............................................................................................          Nr identyfikacyjny.............................................................................. 
 
 
 
 
Inne uwagi odbiorcy 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Miejscowość i data................................................................            Nazwisko podpisującego................................................................... 

 

 

 

Podpis 
 
 

* Niepotrzebne skreślić. 

 
A Wzmianka o kontroli (dalszy ciąg) 
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UZASADNIENIE 

 

Wydanie projektowanego rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie dokumentacji i 

procedur związanych z przemieszczaniem wyrobów akcyzowych jest spowodowane zmianą 

upoważniania ustawowego zawartego w art. 43 ustawy z dnia 6 grudnia 2008 r. (Dz. U. 

z 2014 r. poz. 752, z późn. zm.), dokonanego ustawą  z dnia …o  zmianie ustawy o podatku 

akcyzowym oraz niektórych innych ustaw (Dz. U.  poz. ...). Ustawa z dnia … uchyliła przepis 

art. 43 ust. 1 pkt 4 ustawy, stanowiący delegację ustawową uprawniającą ministra właściwego 

do spraw finansów publicznych do określenia, w drodze rozporządzenia, sposobu stosowania 

i dokumentowania procedury zawieszenia poboru akcyzy w odniesieniu do wyrobów 

akcyzowych innych niż określone w załączniku nr 2 do ustawy, objętych stawką akcyzy inną 

niż stawka zerowa, sposobu prowadzenia ewidencji dokumentów handlowych 

towarzyszących przemieszczaniu tych wyrobów oraz zakresu danych, które powinna zawierać 

ewidencja. Wobec powyższego zaistniała konieczność wydania nowego rozporządzenia 

Ministra Finansów, które stanowić będzie wykonanie delegacji ustawowych zawartych 

w art. 43 ust. 1 pkt 6, art. 55 ust. 3 oraz art. 77 ust. 3 ustawy z dnia 6 grudnia 2008 r. 

o podatku akcyzowym (Dz. U. z 2014 r. poz. 752, z późn. zm.), zwanej dalej „ustawą”.   

Projektowane  rozporządzenie zastąpi obowiązujące rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 

23 sierpnia 2010 r. w sprawie dokumentacji i procedur związanych z przemieszczaniem 

wyrobów akcyzowych (Dz. U. Nr 158, poz. 1065) w zakresie określenia trybu i warunków 

zwrotu akcyzy, warunków dokonywania przeładunku wyrobów akcyzowych w procedurze 

zawieszenia poboru akcyzy poza składem podatkowym, wzoru i sposobu obiegu kart 

uproszczonego dokumentu towarzyszącego oraz warunków, na jakich dokument handlowy 

może zastąpić uproszczony dokument handlowy. 

W związku z rezygnacją w ustawie z przepisu art. 43 ust. 1 pkt 4, który dotychczas stanowił 

podstawę do wydania rozporządzenia w sprawie określenia sposobu stosowania i 

dokumentowania procedury zawieszenia poboru akcyzy w odniesieniu do wyrobów 

akcyzowych innych niż określone w załączniku nr 2 do ustawy, objętych stawką akcyzy inną 

niż stawka zerowa, sposobu prowadzenia ewidencji dokumentów handlowych 

towarzyszących przemieszczaniu tych wyrobów oraz zakresu danych, które powinna zawierać 

ewidencja, przedmiotowy projekt rozporządzenia nie będzie zawierał regulacji w tym 

zakresie. Jednakże regulacje dotyczące sposobu prowadzenia ewidencji ww. dokumentów 

oraz zakres danych, które powinna zawierać ewidencja, zostaną umieszczone w nowym 

rozporządzeniu, wydanym na podstawie delegacji ustawowej przewidzianej w ustawie w 
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Dziale VI a „Ewidencje i inne dokumentacje”, które ma zawierać kompleksowe regulacje w 

zakresie ewidencji i innych dokumentacji prowadzonych na potrzeby akcyzy.  

Ponadto, z projektu rozporządzenia usunięto – jako niezgodną z ustawą – regulację 

stanowiącą, że  w przypadku nabycia wewnątrzwspólnotowego wyrobów akcyzowych innych 

niż określone w załączniku nr 2 do ustawy, objętych stawką akcyzy inną niż stawka zerowa, 

wprowadzanych do składu podatkowego na terytorium kraju z zastosowaniem procedury 

zawieszenia poboru akcyzy, procedurę tę stosuje się od momentu wprowadzenia tych 

wyrobów na terytorium kraju. Ustawa stanowi, że w przypadku nabycia 

wewnątrzwspólnotowego ww. wyrobów akcyzowych, obowiązek podatkowy powstaje z 

dniem otrzymania tych wyrobów przez podatnika, nie jest zatem możliwe stosowanie ww. 

procedury przed dniem powstania obowiązku podatkowego, tj.  od momentu wprowadzenia 

wyrobów akcyzowych  na terytorium kraju, jak stanowiła regulacja rozporządzenia. 

Projekt stanowi w zasadniczej części powtórzenie przepisów dotychczasowego 

rozporządzenia ze zmianami  i uzupełnieniami, które wynikają ze zmian przepisów ustawy o 

podatku akcyzowym. Zostały one wprowadzone w celu zachowania spójności między 

rozwiązaniami przedstawionymi w nowej ustawie a przepisami zawartymi w akcie 

wykonawczym, którego przepisy pozostają w związku merytorycznym i funkcjonalnym w 

stosunku do rozwiązań ustawy. 

W projekcie rozporządzenia w § 2 regulującym kwestie dokumentów, które dołącza się do 

wniosku o zwrot akcyzy, uwzględniono – w kontekście dokumentowania potwierdzenia 

zakończenia procedury zawieszenia poboru akcyzy – alternatywny dowód potwierdzający 

zakończenie procedury zawieszenia poboru akcyzy. Możliwość stosowania alternatywnych 

dowodów, czyli wydanych przez właściwe organy podatkowe na terytorium kraju lub przez 

właściwe organy państwa członkowskiego potwierdzeń, że wysyłane z zastosowaniem 

procedury zawieszenia poboru akcyzy wyroby akcyzowe zostały odebrane przez odbiorcę, 

albo że zostały wyprowadzone poza terytorium Unii Europejskiej, została wprowadzona w 

ustawie. Należało zatem w tym zakresie dostosować przepisy rozporządzenia do regulacji 

ustawowej. 

Warunki dokonywania przeładunku poza składem podatkowym, wyrobów akcyzowych 

przemieszczanych w procedurze zawieszenia poboru akcyzy z zastosowaniem Systemu, w 

projektowanym rozporządzeniu regulowane są jak w przepisach dotychczasowych. 

Natomiast dodano regulacje (§ 10)  dotyczący przeładunku wyrobów akcyzowych innych niż 

określone w załączniku nr 2 do ustawy, objętych stawką akcyzy inną niż stawka zerowa, 

przemieszczanych w procedurze zawieszenia poboru akcyzy poza Systemem, odbywającego 
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się jedynie za wiedzą właściwego naczelnika urzędu celnego, z wyłączeniem jego obecności. 

Określono, że w takim przypadku na oryginale lub kopii dokumentu handlowego albo w 

załączniku do dokumentu handlowego, na podstawie którego przemieszczane są te wyroby, 

należy umieścić informację, w formie adnotacji, o dokonanym przeładunku. Informacja ta 

powinna zawierać dane dotyczące:   

1) daty i miejsca zdarzenia, 

2) danych kolejnego podmiotu organizującego transport lub kolejnego przewoźnika, 

3) oznaczenia środka transportu, 

4) numerów identyfikacyjnych zamknięć urzędowych lub pieczęci handlowych.  

Ponadto uregulowano kwestię  dotycząca przeładunku ww. wyrobów akcyzowych, w sytuacji 

gdy są one przemieszczane na podstawie jednego dokumentu handlowego i  przeładowywane 

poza składem podatkowym na więcej niż jeden środek transportu, wskazując, że do każdej 

partii tych wyrobów, znajdującej się na oddzielnym środku transportu, należy dołączyć także 

informację o danej partii przemieszczanych wyrobów akcyzowych, ze wskazaniem w 

szczególności nazw, kodów CN oraz ilości i masy tych wyrobów. 

W dotychczasowym brzmieniu pozostały również przepisy dotyczące sposobu obiegu kart 

uproszczonego dokumentu towarzyszącego oraz warunki na jakich dokument handlowy może 

zastąpić uproszczony dokument towarzyszący.  Również wzór uproszczonego dokumentu 

towarzyszącego, stosowanego przy przemieszczaniu wyrobów akcyzowych z zapłaconą 

akcyzą, stanowiący załącznik do projektowanego rozporządzenia, nie uległ zmianie i  jest 

tożsamy ze wzorem określonym w  rozporządzeniu Ministra Finansów z dnia 23 sierpnia 

2010 r. 

Ponadto, określono, że traci  moc dotychczasowe  rozporządzenie  Ministra Finansów z dnia 

23  sierpnia  2010  r.  w sprawie dokumentacji i procedur związanych z przemieszczaniem 

wyrobów akcyzowych (Dz. U. Nr 158, poz. 1065), a projektowane rozporządzenie wejdzie w 

życie w dniu 31 lipca 2015 r., tj. w dniu wejścia w życie ustawy z dnia … o zmianie ustawy o 

podatku akcyzowym oraz niektórych innych ustaw. Z tego powodu odstąpiono od 

postanowień uchwały nr 20 Rady Ministrów z dnia 18 lutego 2014 r. (M.P. poz. 205) w 

sprawie zaleceń ujednolicenia terminów wejścia w życie niektórych aktów prawnych. 

Zgodnie z art. 5 ustawy z dnia 7 lipca 2005 r. o działalności lobbingowej w procesie 

stanowienia prawa  (Dz. U. Nr 169, poz. 1414, z późn. zm.) w związku z art. 52 § uchwały 

nr 190 Rady Ministrów z dnia 29 października 2013 r. – Regulamin pracy Rady Ministrów 

(M.P. poz. 979), projekt zostanie udostępniony w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie 

podmiotowej Rządowego Centrum Legislacji, w serwisie Rządowy Proces Legislacji. 
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Projekt rozporządzenia jest zgodny z prawem Unii Europejskiej. 

Projekt rozporządzenia nie zawiera norm technicznych w rozumieniu przepisów 

rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 23 grudnia 2002 r. w sprawie sposobu funkcjonowania 

krajowego systemu notyfikacji norm i aktów prawnych (Dz. U. Nr 239, poz. 2039, z późn. 

zm.), w związku z czym nie podlega notyfikacji. 
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Nazwa projektu: 
rozporządzenie Ministra Finansów w sprawie dokumentacji i procedur 

związanych z przemieszczeniem wyrobów akcyzowych. 

Ministerstwo wiodące i ministerstwa współpracujące 

Ministerstwo Finansów 
Osoba odpowiedzialna za projekt w randze Ministra, Sekretarza Stanu 

lub Podsekretarza Stanu  

Podsekretarz Stanu Jarosław Neneman 

Kontakt do opiekuna merytorycznego projektu 

 Alicja Deczyk – główny specjalista w Departamencie Podatku 

Akcyzowego  

 tel. 22-694-56-88, alicja.deczyk@mf.gov.pl  

Data sporządzenia:  
11.05.2015 r. 

Źródło:  

ustawa z dnia 6 grudnia 2008 r. o podatku 

akcyzowym (Dz. U. z 2014 r. poz. 752, 

z późn. zm.). 

Nr w wykazie prac: 

      

 

OCENA SKUTKÓW REGULACJI 
1. Jaki problem jest rozwiązywany? 

Uzasadnieniem wydania nowego rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie dokumentacji i procedur związanych z 

przemieszczaniem wyrobów akcyzowych jest zmiana upoważniania ustawowego zawartego w art. 43 ustawy z dnia 

6 grudnia 2008 r. (Dz. U. z 2014 r. poz. 752, z późn. zm.), dokonana ustawą  z dnia …o  zmianie ustawy o podatku 

akcyzowym oraz niektórych innych ustaw (Dz. U.  poz. ...) oraz konieczność dostosowania przepisów wykonawczych do  

zmiany ustawy o podatku akcyzowym. 

2. Rekomendowane rozwiązanie, w tym planowane narzędzia interwencji, i oczekiwany efekt 

Rekomendowanym rozwiązaniem jest działanie legislacyjne, polegające na wydaniu nowego rozporządzenia w miejsce 

rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 23 sierpnia 2010 r. w sprawie dokumentacji i procedur związanych z 

przemieszczaniem wyrobów akcyzowych (Dz. U. Nr 158, poz. 1065). 

Projektowane  rozporządzenie zastąpi obowiązujące rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 23 sierpnia 2010 r. w 

sprawie dokumentacji i procedur związanych z przemieszczaniem wyrobów akcyzowych (Dz. U. Nr 158, poz. 1065) w 

zakresie określenia trybu i warunków zwrotu akcyzy, warunków dokonywania przeładunku wyrobów akcyzowych w 

procedurze zawieszenia poboru akcyzy poza składem podatkowym, wzoru i sposobu obiegu kart uproszczonego 

dokumentu towarzyszącego oraz warunków, na jakich dokument handlowy może zastąpić uproszczony dokument 

handlowy. 

Projekt stanowi w zasadniczej części powtórzenie przepisów dotychczasowego rozporządzenia ze zmianami  i 

uzupełnieniami, które wynikają ze zmian przepisów ustawy o podatku akcyzowym. 

W stosunku do rozporządzenia z dnia 23 sierpnia 2010 r. projekt rozporządzenia nie zawiera regulacji dotyczących 

sposobu prowadzenia ewidencji dokumentów handlowych towarzyszących przemieszczaniu tych wyrobów oraz zakresu 

danych, które powinna zawierać ewidencja. Regulacje w tym zakresie zostaną  umieszczone w nowym rozporządzeniu, 

wydanym na podstawie delegacji ustawowej przewidzianej w ustawie w Dziale VI a „Ewidencje i inne dokumentacje”, 

które ma zawierać kompleksowe regulacje w zakresie ewidencji i innych dokumentacji prowadzonych na potrzeby 

akcyzy.  

Z projektu rozporządzenia usunięto  także regulację dotyczącą stosowania procedury zawieszenia poboru akcyzy od 

momentu wprowadzenia wyrobów akcyzowych  na terytorium kraju, w przypadku nabycia wewnątrzwspólnotowego 

wyrobów akcyzowych innych niż określone w załączniku nr 2 do ustawy, objętych stawką akcyzy inną niż stawka 

zerowa, wprowadzanych do składu podatkowego na terytorium kraju z zastosowaniem procedury zawieszenia poboru 

akcyzy, jako niezgodną z ustawą. 

Do najważniejszych zmian wprowadzanych projektowanym rozporządzeniem, w stosunku do regulacji obecnie 

obowiązujących, zaliczyć należy: 

– uzupełninie dołączanych do wniosków o zwrot akcyzy dokumentów, które potwierdzają zakończenie procedury 

zawieszenia poboru akcyzy  o alternatywne dowody zakończenia procedury zawieszenia poboru akcyzy, zgodnie z 

regulacjami przewidzianymi w ustawie, 

– doregulowanie kwestii dokonywania przeładunku poza składem podatkowym przemieszczanych w procedurze 

zawieszenia poboru akcyzy  wyrobów akcyzowych innych niż określone w załączniku nr 2 do ustawy, objętych stawką 

akcyzy inną niż stawka zerowa, przemieszczanych w procedurze zawieszenia poboru akcyzy poza Systemem, 

odbywającego się jedynie za wiedzą właściwego naczelnika urzędu celnego, z wyłączeniem jego obecności. Określono, 

że w takim przypadku podmiot zobowiązany będzie powiadomić właściwego naczelnika urzędu celnego o dokonanym 

przeładunku, przekazując dane w zakresie wskazanym w rozporządzeniu. 

W dotychczasowym brzmieniu pozostały również przepisy dotyczące sposobu obiegu kart uproszczonego dokumentu 

towarzyszącego oraz warunki na jakich dokument handlowy może zastąpić uproszczony dokument towarzyszący.  

Również wzór uproszczonego dokumentu towarzyszącego, stosowanego przy przemieszczaniu wyrobów akcyzowych z 
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zapłaconą akcyzą, stanowiący załącznik do projektowanego rozporządzenia, nie uległ zmianie i  jest tożsamy ze wzorem 

określonym w  rozporządzeniu Ministra Finansów z dnia 23 sierpnia 2010 r. 

Oczekiwanym efektem jest zachowania spójności między rozwiązaniami przedstawionymi w nowej ustawie, a 

przepisami zawartymi w akcie wykonawczym, którego przepisy pozostają w związku merytorycznym i funkcjonalnym w 

stosunku do rozwiązań ustawy. 

3. Jak problem został rozwiązany w innych krajach, w szczególności krajach członkowskich OECD/UE?  

Brak danych. 

4. Podmioty, na które oddziałuje projekt 

Grupa Wielkość Źródło danych  Oddziaływanie 

Podmioty dokonujące 

obrotu wyrobami 

akcyzowymi objętymi 

procedurą zawieszenia 

poboru akcyzy, w tym:  

– ubiegające się o zwrot 

akcyzy w przypadkach 

określonych w art. 42 ust. 4 

i 8 ustawy, 

– dokonujące przeładunku 

wyrobów akcyzowych 

poza składem podatkowy. 

Podmioty dokonujące 

przemieszczania wyrobów 

akcyzowych z 

zastosowaniem UDT 

 

 

 

 

 

 

Wielkość zmienna, 

trudna  do oszacowania  

 

  

Urzędy celne 46 

Rozporządzenie Ministra 

Finansów w sprawie 

utworzenia izb celnych i 

urzędów celnych oraz 

określenia ich siedzib 

z dnia 23 października 2009 r. 

(Dz. U. Nr 180, poz. 1404) 

Przyjmowanie i rozpatrywanie 

wniosków o zwrot akcyzy oraz 

czynności związane z 

dokonywanym przez podmiot 

przeładunkiem wyrobów 

akcyzowych przemieszczanych 

w procedurze zawieszenia 

poboru akcyzy poza składem 

podatkowym 

5. Informacje na temat zakresu, czasu trwania i podsumowanie wyników konsultacji 

Zgodnie z art. 5 ustawy z dnia 7 lipca 2005 r. o działalności lobbingowej w procesie stanowienia prawa (Dz. U. Nr 169, 

poz. 1414, z późn. zm.) oraz uchwały nr 190 Rady Ministrów z dnia 29 października 2013 r. – Regulamin pracy Rady 

Ministrów (M.P. poz. 979) tekst projektu zostanie udostępniony w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie podmiotowej 

Rządowego Centrum Legislacji (www.rcl.gov.pl), z chwilą przekazania go do uzgodnień z członkami Rady Ministrów. Z 

chwilą udostępnienia w Biuletynie Informacji Publicznej projektu rozporządzenia, każdy będzie mógł zgłosić 

zainteresowanie pracami nad tym projektem w formie wymaganej ww. ustawą.  

6.  Wpływ na sektor finansów publicznych 

(ceny stałe z ... r.) Skutki w okresie 10 lat od wejścia w życie zmian [mln zł] 

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Łącznie (0–10) 

Dochody ogółem             

budżet państwa             

JST             

pozostałe jednostki (oddzielnie)             

Wydatki ogółem             

budżet państwa             

JST             

http://www.rcl.gov.pl/
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pozostałe jednostki (oddzielnie)             

Saldo ogółem             

budżet państwa             

JST             

pozostałe jednostki (oddzielnie)             

Źródła finansowania   

Dodatkowe informacje, 

w tym wskazanie 

źródeł danych i 

przyjętych do obliczeń 

założeń 

Projekt rozporządzenia nie ma wpływu na sektor finansów publicznych, głównie ze względu na 

charakter wprowadzanych zmian, które dostosowują jego przepisy do regulacji ustawowych. 

Wejście w życie rozporządzenia nie powoduje konieczności wydatkowania środków 

finansowych. 

7. Wpływ na konkurencyjność gospodarki i przedsiębiorczość, w tym na funkcjonowanie przedsiębiorców oraz 

na rodzinę, obywateli i gospodarstwa domowe  

Skutki 

Czas w latach od wejścia w życie zmian 0 1 2 3 5 10 Łącznie (0–10) 

W ujęciu 

pieniężnym 

(w mln zł,  

ceny stałe  

z … r.) 

duże przedsiębiorstwa        

sektor mikro-, małych i 

średnich 

przedsiębiorstw 

       

rodzina, obywatele oraz 

gospodarstwa domowe 

       

W ujęciu 

niepieniężnym 

duże przedsiębiorstwa  

sektor mikro-, małych i 

średnich 

przedsiębiorstw 

 

rodzina, obywatele oraz 

gospodarstwa domowe   

Niemierzalne   

Dodatkowe informacje, 

w tym wskazanie 

źródeł danych i 

przyjętych do obliczeń 

założeń  

W ujęciu pieniężnym projekt rozporządzenia nie ma wpływu na konkurencyjność gospodarki 

i przedsiębiorczość, w tym na funkcjonowanie przedsiębiorców oraz na rodzinę, obywateli i 

gospodarstwa domowe, ze względu na charakter wprowadzanych zmian, które wyłącznie 

dostosowują jego przepisy do regulacji ustawowych. Jednakże wprowadzenie nowych regulacji 

uporządkuje system przemieszczania na terytorium kraju i wewnątrz UE wyrobów 

akcyzowych, innych niż określone w załączniku nr 2 do ustawy, objętych stawką akcyzy inną 

niż stawka zerowa, przemieszczanych w procedurze zawieszenia poboru akcyzy. 

8.  Zmiana obciążeń regulacyjnych (w tym obowiązków informacyjnych) wynikających z projektu 

 nie dotyczy 

Wprowadzane są obciążenia poza bezwzględnie 

wymaganymi przez UE (szczegóły w odwróconej tabeli 

zgodności). 

 tak 

 nie 

 nie dotyczy 

 zmniejszenie liczby dokumentów  

 zmniejszenie liczby procedur 

 skrócenie czasu na załatwienie sprawy 

 inne:       

 zwiększenie liczby dokumentów 

 zwiększenie liczby procedur 

 wydłużenie czasu na załatwienie sprawy 

 inne:       

Wprowadzane obciążenia są przystosowane do ich 

elektronizacji.  

 tak 

 nie 

 nie dotyczy 

Komentarz:  

obowiązek przekazywania informacji w zakresie przeładunku poza składem podatkowym  wyrobów akcyzowych,  innych 

niż określone w zał. nr 2 do ustawy, objętych stawką akcyzy inną niż stawka zerowa, przemieszczanych w procedurze 

zawieszenia poboru akcyzy. 
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9. Wpływ na rynek pracy  

Rozporządzenie nie będzie miało wpływu na rynek pracy.  

10. Wpływ na pozostałe obszary 

 środowisko naturalne 

 sytuacja i rozwój regionalny 

 inne:       

 demografia 

 mienie państwowe 

 informatyzacja 

 zdrowie 

Omówienie wpływu Rozporządzenie nie będzie miało wpływu na pozostałe obszary.   

11.  Planowane wykonanie przepisów aktu prawnego 

Wykonanie przepisów projektowanego rozporządzenia jest planowane po jego wejściu w życie z dniem 30 czerwca 2015 r. 

12.  W jaki sposób i kiedy nastąpi ewaluacja efektów projektu oraz jakie mierniki zostaną zastosowane? 

Nie przewiduje się wprowadzenia ewaluacji efektów oddziaływania projektowanej regulacji jak i wprowadzenia mierników 

badających ten efekt. 

13.  Załączniki (istotne dokumenty źródłowe, badania, analizy itp.)  

Brak załączników. 
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Projekt  

R O Z P O R Z A D Z E N I E  

M I N I S T R A  F I N A N S Ó W
1) 

z dnia  

w sprawie ewidencji wyrobów akcyzowych prowadzonej przez podmioty prowadzące 

składy podatkowe 

Na podstawie art. 55 ust. 2 ustawy z dnia 6 grudnia 2008 r. o podatku akcyzowym 

(Dz. U. z 2014 r. poz. 752, z późn. zm.
2)

) zarządza się, co następuje: 

§ 1. Rozporządzenie określa sposób prowadzenia ewidencji ilościowej lub ilościowo- 

-wartościowej wyrobów akcyzowych przez podmiot prowadzący skład podatkowy oraz 

szczegółowy zakres danych, które powinny się znajdować w tej ewidencji. 

§ 2. 1. Podmiot prowadzący skład podatkowy prowadzi ewidencję ilościową lub 

ilościowo-wartościową, zwaną dalej „ewidencją”, której odrębne części stanowią zestawienia 

danych dotyczące wyrobów akcyzowych objętych procedurą zawieszenia poboru akcyzy, 

wyrobów akcyzowych znajdujących się poza procedurą zawieszenia poboru akcyzy, 

wyrobów akcyzowych wyprodukowanych w składzie podatkowym, w którym prowadzona 

jest działalność polegająca na produkcji wyrobów akcyzowych, oraz wyrobów 

energetycznych magazynowanych w jednym zbiorniku zgodnie z art. 47a ustawy o podatku 

akcyzowym. 

2. Ewidencja powinna być prowadzona w sposób ciągły, umożliwiający identyfikację 

przeprowadzonych operacji gospodarczych, w szczególności czynności produkcyjnych lub 

związanych z obrotem wyrobami akcyzowymi oraz stanów zapasów tych wyrobów. 

3. Wpisów do ewidencji dokonuje się bezpośrednio po zakończeniu czynności 

podlegającej wpisaniu. 

4. Wpisów do ewidencji informacji dotyczących wyrobów akcyzowych o kodach 

CN3811 11 10, 3811 19 00 i 3811 90 00 zużywanych do wyprodukowania w składzie 

podatkowym innych wyrobów akcyzowych dokonuje się nie rzadziej niż raz dziennie. 

                                                           
1) 

Minister Finansów kieruje działem administracji rządowej – finanse publiczne, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 2 

rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 22 września 2014 r. w sprawie szczegółowego zakresu 

działania Ministra Finansów (Dz. U. poz. 1256). 
2) 

Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2014 r. poz.1559, 1662 i 1877 

oraz z 2015 r. poz. 18, 211 i .... . 
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5. Podmiot prowadzący skład podatkowy dokonuje zamknięcia ewidencji i jej 

podsumowania za każdy miesiąc kalendarzowy, nie później niż w terminie 3 dni po upływie 

ostatniego dnia każdego miesiąca. 

6. Podmiot prowadzący skład podatkowy prowadzący ewidencję w formie 

elektronicznej przekazuje właściwemu naczelnikowi urzędu celnego raport z zamknięć i 

podsumowań ewidencji za każdy rok kalendarzowy, a na żądanie właściwego naczelnika 

urzędu celnego raport z zamknięć i podsumowań ewidencji za wskazane miesiące. Raport 

roczny należy przekazać w terminie do dnia 31 stycznia roku kalendarzowego następującego 

po roku, za który raport jest przekazywany, a w przypadku raportu przekazywanego na 

żądanie właściwego naczelnika urzędu celnego w terminie 14 dni od dnia doręczenia żądania. 

§ 3. 1. W przypadku prowadzenia ewidencji w formie papierowej, przed rozpoczęciem 

jej wypełniania karty ewidencji powinny zostać przeszyte, a strony ponumerowane i 

opatrzone pieczęcią podmiotu prowadzącego skład podatkowy. Właściwy naczelnik urzędu 

celnego opatruje przeszycie plombą, przy użyciu plombownicy stosowanej do plombowania 

ewidencji prowadzonych przez organ celny, a na ostatniej stronie ewidencji wpisuje liczbę jej 

stron i składa podpis. 

2. Wpisów do ewidencji dokonuje się w sposób trwały i wyraźny. Wszelkie zmiany i 

poprawki w ewidencji są dokonywane w taki sposób, aby przekreślony tekst pierwotny 

pozostał czytelny. Każdą zmianę lub poprawkę należy potwierdzić podpisem osoby 

dokonującej zmiany lub poprawki, z podaniem daty ich wprowadzenia oraz w razie potrzeby 

należy je opisać w rubryce „uwagi”. 

§ 4. 1. Ewidencja w formie elektronicznej jest prowadzona zgodnie z pisemną instrukcją 

obsługi programu komputerowego wykorzystywanego do prowadzenia tej ewidencji i w taki 

sposób, aby: 

1) umożliwiała wgląd w treść dokonywanych wpisów oraz ochronę przechowywanych 

danych przed zniekształceniem lub utratą; 

2) umożliwiała dokonywanie korekty danych opatrzonej adnotacją osoby dokonującej tej 

korekty oraz daty jej dokonania; 

3) pozwalała na drukowanie raportu, o którym mowa w §2 ust. 6; 

4) pozwalała na drukowanie wpisów w porządku chronologicznym i uniemożliwiała ich 

usuwanie. 

2. Podmiot prowadzący skład podatkowy, który prowadzi ewidencję w formie 

elektronicznej, przechowuje kopię ewidencji zapisaną na informatycznych nośnikach danych. 
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Kopia ewidencji powinna być przechowywana w sposób zapewniający ochronę 

przechowywanych danych przed zniekształceniem lub utratą lub w formie wydruku 

sporządzonego za okresy jednodniowe. 

§ 5. Ewidencja w części zawierającej zestawienia danych dotyczących wyrobów 

akcyzowych objętych procedurą zawieszenia poboru akcyzy, wyrobów akcyzowych 

znajdujących się poza procedurą zawieszenia poboru akcyzy oraz wyrobów akcyzowych 

wyprodukowanych w składzie podatkowym, w którym prowadzona jest działalność 

polegająca na produkcji wyrobów akcyzowych, zawiera: 

1) nazwy wyrobów akcyzowych wraz z ich kodami Nomenklatury Scalonej (CN) oraz 

informacje o naniesionych na te wyroby znakach akcyzy lub ich znakowaniu i 

barwieniu; 

2) ilości wyrobów akcyzowych w jednostkach miary właściwych dla ustalenia podstawy 

opodatkowania; 

3) datę wprowadzenia wyrobów akcyzowych do składu podatkowego; 

4) dane identyfikacyjne podmiotu, od którego wyroby akcyzowe zostały dostarczone; 

5) dane identyfikacyjne właściciela wyrobów akcyzowych, innego niż podmiot 

prowadzący skład podatkowy; 

6) dane identyfikacyjne osoby, która złożyła zgłoszenie celne w przypadku importowanych 

wyrobów akcyzowych objętych procedurą zawieszenia poboru akcyzy; 

7) datę wyprodukowania wyrobów akcyzowych; 

8) dokładne określenie miejsca w składzie podatkowym, w którym wyroby akcyzowe się 

znajdują, i informacje o ich przemieszczeniu wewnątrz tego składu; 

9) datę wystawienia i numery identyfikujące dokument, na podstawie którego wyroby 

akcyzowe zostały wprowadzone do składu podatkowego lub wyprowadzone ze składu 

podatkowego, w szczególności: numer referencyjny e-AD, a jeżeli System jest 

niedostępny – lokalny numer referencyjny umieszczony w dokumencie zastępującym  

e-AD, albo numer identyfikacyjny dokumentu handlowego, w przypadku wyrobów 

akcyzowych innych niż określone w załączniku nr 2 do ustawy, objętych stawką akcyzy 

inną niż stawka zerowa, na podstawie którego wyroby akcyzowe zostały wprowadzone 

do składu podatkowego w ramach nabycia wewnątrzwspólnotowego lub wyprowadzone 

ze składu podatkowego w ramach dostawy wewnątrzwspólnotowej, albo numer 

identyfikacyjny dokumentu dostawy lub dokumentu zastępującego dokument dostawy, 
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w przypadku wyrobów akcyzowych objętych zerową stawką akcyzy ze względu na 

przeznaczenia; 

10) datę złożenia deklaracji podatkowej; 

11) kwotę podatku akcyzowego przypadającego do zapłaty lub kwotę podatku akcyzowego, 

której pobór został zawieszony; 

12) datę wyprowadzenia wyrobów akcyzowych ze składu podatkowego i dane 

identyfikujące odbiorcy lub datę zapłaty podatku akcyzowego; 

13) informacje na temat wyrobów akcyzowych: 

a) wprowadzonych do składu podatkowego, 

b) zużytych do wyprodukowania w składzie podatkowym innych wyrobów, 

c) wyprodukowanych w składzie podatkowym, 

d) magazynowanych w składzie podatkowym, 

e) wyprowadzonych ze składu podatkowego przez podmiot prowadzący skład 

podatkowy, 

f) wyprowadzonych ze składu podatkowego przez właściciela wyrobów niebędącego 

podmiotem prowadzącym skład podatkowy, 

g) wykorzystanych na własny użytek. 

§ 6. Ewidencja, w części zawierającej zestawienia danych dotyczących wyrobów 

energetycznych magazynowanych w jednym zbiorniku, zgodnie z art. 47a ustawy o podatku 

akcyzowym, zawiera: 

1) dokładne oznaczenia zbiornika oraz jego pojemności; 

2) dokładne określenie miejsca w składzie podatkowym, w którym znajduje się zbiornik; 

3) nazwy wyrobów wraz z ich kodami Nomenklatury Scalonej (CN) oraz informacje o ich 

znakowaniu i barwieniu; 

4) ilość wyrobów w jednostkach miary właściwych dla ustalenia podstawy opodatkowania; 

5) datę wprowadzenia wyrobów do składu podatkowego; 

6) datę wprowadzenia wyrobów do zbiornika; 

7) dane identyfikacyjne podmiotu, od którego wyroby zostały dostarczone; 

8) dane identyfikacyjne właściciela wyrobów, innego niż podmiot prowadzący skład 

podatkowy; 

9) datę wystawienia i numery identyfikujące dokument, na podstawie którego wyroby 

zostały wprowadzone do składu podatkowego lub wyprowadzone ze składu 

podatkowego, w szczególności: numer referencyjny e-AD, a jeżeli System jest 

niedostępny – lokalny numer referencyjny umieszczony w dokumencie zastępującym  
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e-AD, albo numer identyfikacyjny dokumentu handlowego, w przypadku wyrobów 

innych niż określone w załączniku nr 2 do ustawy, objętych stawką akcyzy inną niż 

stawka zerowa, na podstawie którego wyroby zostały wprowadzone do składu 

podatkowego w ramach nabycia wewnątrzwspólnotowego lub wyprowadzone ze składu 

podatkowego w ramach dostawy wewnątrzwspólnotowej, albo numer identyfikujący 

dokumentu dostawy lub dokumentu zastępującego dokument dostawy, w przypadku 

wyrobów zwolnionych od akcyzy ze względu na przeznaczenie lub objętych zerową 

stawką akcyzy ze względu na przeznaczenie; 

10) kwotę akcyzy, której pobór został zawieszony albo kwotę akcyzy, która byłaby należna, 

gdyby wyroby nie były zwolnione od akcyzy ze względu na przeznaczenie albo objęte 

zerowa stawką akcyzy ze względu na przeznaczenie; 

11) datę wyprowadzenia wyrobów ze zbiornika; 

12) datę wyprowadzenia wyrobów ze składu podatkowego. 

§ 7. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 31 lipca 2015 r. 

 

MINISTER FINANSÓW 
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UZASADNIENIE 

 

Przedmiotowy projekt rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie ewidencji wyrobów 

akcyzowych prowadzonej przez podmioty prowadzące składy podatkowe stanowi wykonanie 

upoważnienia ustawowego zawartego w art. 55 ust. 2 ustawy z dnia 6 grudnia 2008 r. o 

podatku akcyzowym (Dz. U. z 2014 r. poz. 752, z późn. zm.), zwanej dalej „ustawą”, 

zmienionej na mocy ustawy z dnia .... o zmianie ustawy o podatku akcyzowym oraz 

niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. ...). 

Zgodnie z delegacją określoną w art. 55 ust. 2 ustawy minister właściwy do spraw 

finansów publicznych został upoważniony do określenia, w drodze rozporządzenia, 

szczegółowego zakres danych, które powinny znajdować się w ewidencji, o której mowa w 

art. 53 ust. 5 ustawy, oraz sposobu jej prowadzenia, uwzględniając konieczność 

prawidłowego dokumentowania ilości wyrobów akcyzowych oraz określenia kwot akcyzy. 

Należy zauważyć, iż obecnie regulacje dotyczące prowadzenia ewidencji wyrobów 

akcyzowych przez podmioty prowadzące skład podatkowy są zawarte łącznie z regulacjami 

dotyczącymi warunków prowadzenia składów podatkowych w jednym rozporządzeniu 

Ministra Finansów z dnia 24 lutego 2009 r. w sprawie w sprawie warunków prowadzenia 

składów podatkowych oraz ewidencji przez podmioty prowadzące składy podatkowe (Dz. U. 

z 2014 r. poz. 353), wydanym na podstawie art. 55 ust. 1 i 2 ustawy.  

Na mocy ustawy z dnia .... o zmianie ustawy o podatku akcyzowym oraz niektórych 

innych ustaw, z dniem wejścia w życie tej ustawy (tj. z dniem 31 lipca 2015 r.) uchyla się 

przepis art. 55 ust. 1 ustawy, który upoważnia ministra właściwego do spraw finansów 

publicznych do wydania rozporządzenia określającego szczegółowe warunki prowadzenia 

składów podatkowych. W związku z powyższym zachodzi potrzeba wydania nowego 

odrębnego rozporządzenia określającego warunki prowadzenia ewidencji przez podmioty 

prowadzące składy podatkowe.  

Z uwagi na fakt, iż na mocy ustawy z dnia .... o zmianie ustawy o podatku akcyzowym 

oraz niektórych innych ustaw z dniem 1 stycznia 2016 r. uchyla się również art. 55 ust. 2 

ustawy, projektowane rozporządzenie będzie obowiązywać tylko do dnia 31 grudnia 2015 r. Z 

dniem 1 stycznia 2016 r. szczegółowe regulacje dotyczące wszystkich ewidencji akcyzowych 

będą uregulowane w nowym rozporządzeniu w sprawie ewidencji i innych dokumentacji 

dotyczących wyrobów akcyzowych i znaków akcyzy, wydanym na podstawie art. 138s 

ustawy. 
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W projektowanym rozporządzeniu przewidziano obowiązek prowadzenia przez podmiot 

prowadzący skład podatkowy ewidencji ilościowej lub ilościowo-wartościowej stanowiącej 

zestawienie danych dotyczących wyrobów akcyzowych objętych procedurą zawieszenia 

poboru akcyzy, wyrobów akcyzowych znajdujących się poza procedurą zawieszenia poboru 

akcyzy oraz wyrobów akcyzowych wyprodukowanych w składzie podatkowym.  

W projektowanym rozporządzeniu, inaczej niż w obecnie obowiązującym 

rozporządzeniu w sprawie warunków prowadzenia składów podatkowych oraz ewidencji 

przez podmioty prowadzące składy podatkowe, w którym mówi się o m. in. o zestawieniu 

danych dotyczących wyrobów akcyzowych z zapłaconą akcyzą, mowa jest o zestawieniu 

danych dotyczących wyrobów akcyzowych znajdujących się poza procedurą zawieszenia 

poboru akcyzy. Wskazuje to, iż zestawienie danych w tym zakresie odnosi się nie tylko do 

wyrobów akcyzowych z zapłaconą akcyzą, ale również wyrobów akcyzowych znajdujących 

się poza procedurą zawieszenia akcyzy opodatkowanych zerową stawką akcyzy ze względu 

na przeznaczenie, wymienionych w załączniku nr 2 do ustawy. Konsekwencją tego 

uregulowania jest przepis § 5 pkt 9, zgodnie z którym ewidencja powinna m.in. zawierać datę 

wystawienia i numery identyfikujące dokument, na podstawie którego wyroby akcyzowe 

zostały wprowadzone do składu podatkowego lub wyprowadzone ze składu podatkowego, w 

szczególności: numer referencyjny e-AD, a jeżeli System jest niedostępny – lokalny numer 

referencyjny umieszczony w dokumencie zastępującym e-AD, albo numer identyfikacyjny 

dokumentu handlowego, w przypadku wyrobów akcyzowych innych niż określone w 

załączniku nr 2 do ustawy, objętych stawką akcyzy inną niż stawka zerowa, na podstawie, 

którego wyroby akcyzowe zostały wprowadzone do składu podatkowego w ramach nabycia 

wewnątrzwspólnotowego lub wyprowadzone ze składu podatkowego w ramach dostawy 

wewnątrzwspólnotowej, albo numer identyfikacyjny dokumentu dostawy lub dokumentu 

zastępującego dokument dostawy, w przypadku wyrobów akcyzowych objętych zerową 

stawką akcyzy ze względu na przeznaczenie.  

W projektowanym rozporządzeniu przewidziano, tak jak dotychczas, możliwość 

prowadzenia ewidencji zarówno w formie papierowej jak i elektronicznej oraz określono 

szczegółowo, co powinna zawierać prowadzona ewidencja.  

W związku z wprowadzoną w art. 47a ustawy o podatku akcyzowym możliwością 

magazynowania w jednym zbiorniku wyrobów energetycznych o różnym statusie 

podatkowym, klasyfikowanych do tego kodu CN, ale posiadających różne parametry 

fizykochemiczne, pod warunkiem że parametry te nie mają wpływu na stawkę akcyzy 

(dotychczas w jednym zbiorniku mogły być magazynowane wyłącznie wyroby o 
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jednakowym statusie, o tym samym kodzie CN oraz posiadające te same parametry 

fizykochemiczne), w przedmiotowym rozporządzeniu szczegółowo określono co powinna 

zawierać ewidencja w części zawierającej zestawienie danych dotyczących wyrobów 

energetycznych magazynowanych w jednym zbiorniku.  

Projektowane rozporządzenie wejdzie w życie z dniem 31 lipca 2015 r., jednocześnie z 

ustawą z dnia .... o zmianie ustawy o podatku akcyzowym oraz niektórych innych ustaw. 

Projekt rozporządzenia jest zgodny z prawem Unii Europejskiej. 

Przedmiotowy projekt nie zawiera norm technicznych w rozumieniu przepisów 

rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 23 grudnia 2002 r. w sprawie sposobu funkcjonowania 

krajowego systemu notyfikacji norm i aktów prawnych (Dz. U. Nr 239, poz. 2039 oraz z 

2004 r. Nr 65, poz. 597), w związku z czym nie podlega notyfikacji. 

Projekt rozporządzenia z chwilą skierowania do uzgodnień zostanie zamieszczony na 

stronie internetowej Rządowego Centrum Legislacji (www.rcl.gov.pl). 
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OCENA SKUTKÓW REGULACJI 

1. Jaki problem jest rozwiązywany? 

Projekt rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie ewidencji wyrobów akcyzowych prowadzonej 

przez podmioty prowadzące składy podatkowe określa sposób prowadzenia ewidencji ilościowej lub 

ilościowo-wartościowej wyrobów akcyzowych przez podmiot prowadzący skład podatkowy oraz 

szczegółowy zakres danych, które powinny się znajdować w ewidencji.  

2. Rekomendowane rozwiązanie, w tym planowane narzędzia interwencji, i oczekiwany efekt 

Kwestia dotycząca prowadzenia ewidencji przez podmioty prowadzące skład podatkowy była 

dotychczas uregulowana wspólnie z kwestią warunków prowadzenia składów podatkowych w 

rozporządzeniu Ministra Finansów z dnia 24 lutego 2009 r. w sprawie w sprawie warunków 

prowadzenia składów podatkowych oraz ewidencji przez podmioty prowadzące składy podatkowe 

(Dz. U. z 2014 r. poz. 353). Na mocy ustawy z dnia .... o zmianie ustawy o podatku akcyzowym oraz 

niektórych innych ustaw, z dniem wejścia w życie tej ustawy (tj. z dniem 31 lipca 2015 r.) uchyla się 

przepis art. 55 ust. 1 ustawy, który upoważnia ministra właściwego do spraw finansów publicznych do 

wydania rozporządzenia określającego szczegółowe warunki prowadzenia składów podatkowych. W 

związku z powyższym zaistniała potrzeba wydania nowego odrębnego rozporządzenia określającego 

warunki prowadzenia ewidencji przez podmioty prowadzące składy podatkowe.  

Z uwagi na fakt, iż na mocy ustawy z dnia .... o zmianie ustawy o podatku akcyzowym oraz niektórych 

innych ustaw z dniem 1 stycznia 2016 r. uchyla się także art. 55 ust. 2 ustawy, niniejsze rozporządzenie 

będzie obowiązywać tylko do dnia 31 grudnia 2015 r. 

W projektowanym rozporządzeniu przewidziano obowiązek prowadzenia przez podmiot prowadzący 

skład podatkowy ewidencji ilościowej lub ilościowo-wartościowej wyrobów akcyzowych, której 

odrębne części stanowią zestawienia danych dotyczących wyrobów akcyzowych objętych procedurą 

zawieszenia poboru akcyzy, wyrobów akcyzowych znajdujących się poza procedurą zawieszenia poboru 

akcyzy oraz wyrobów akcyzowych wyprodukowanych w składzie podatkowym. Przewidziano ponadto, 

tak jak dotychczas, możliwość prowadzenia ewidencji zarówno w formie papierowej jak i elektronicznej 

oraz określono szczegółowo, co powinna zawierać prowadzona ewidencja.  

W projektowanym rozporządzeniu odnoszący się do zestawienia danych zwrot „wyroby akcyzowe z 

zapłaconą akcyzą” zastąpiono zwrotem „wyroby akcyzowe znajdujące się poza procedurą zawieszenia 

poboru akcyzy”. Wskazuje to, iż rozporządzenie odnosi się nie tylko do wyrobów akcyzowych z 

zapłaconą akcyzą, ale również do wyrobów akcyzowych znajdujących się poza procedurą zawieszenia 

akcyzy opodatkowanych zerową stawką akcyzy ze względu na przeznaczenie.  

W związku z wprowadzoną w art. 47a ustawy o podatku akcyzowym możliwością magazynowania w 

jednym zbiorniku wyrobów energetycznych o różnym statusie, klasyfikowanych do tego kodu CN ale 

posiadających różne parametry fizykochemiczne, pod warunkiem że parametry te nie mają wpływu na 

stawkę akcyzy, w przedmiotowym rozporządzeniu szczegółowo określono co powinna zawierać 

ewidencja w części zawierającej zestawienia danych dotyczących wyrobów energetycznych 

magazynowanych w jednym zbiorniku.  
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3. Jak problem został rozwiązany w innych krajach, w szczególności krajach członkowskich 

OECD/UE?  

Materia regulowana w niniejszym rozporządzeniu zależna jest wyłącznie od decyzji zainteresowanych 

państw.   

4. Podmioty, na które oddziałuje projekt 

Grupa Wielkość Źródło danych  Oddziaływanie 

Podmioty 

prowadzące skład 

podatkowy 

 

890  SEED 

 

Wejście w życie 

rozporządzenia pozostanie bez 

wpływu na obowiązki 

wskazanych podmiotów 

5. Informacje na temat zakresu, czasu trwania i podsumowanie wyników konsultacji 

Projekt rozporządzenia w ramach konsultacji zostanie zamieszczony na stronie internetowej Rządowego 

Centrum Legislacji (www.rcl.gov.pl). 

6.  Wpływ na sektor finansów publicznych 

(ceny stałe 

z … r.) 

Skutki w okresie 10 lat od wejścia w życie zmian [mln zł] 

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Łącznie 

(0–10) 

Dochody 

ogółem 

            

budżet państwa             

JST             

pozostałe 

jednostki 

(oddzielnie) 

            

Wydatki ogółem             

budżet państwa             

JST             

pozostałe 

jednostki 

(oddzielnie) 

            

Saldo ogółem             

budżet państwa             

JST             

pozostałe 

jednostki 

(oddzielnie) 

            

Źródła 

finansowania  
 

Dodatkowe 

informacje, w 

tym wskazanie 

źródeł danych i 

przyjętych do 

obliczeń założeń 

Wejście w życie rozporządzenia nie spowoduje skutków finansowych dla budżetu 

państwa i budżetów jednostek samorządu terytorialnego. Pozostaje również bez 

wpływu na wzrost wydatków sektora finansów publicznych. 
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7. Wpływ na konkurencyjność gospodarki i przedsiębiorczość, w tym na funkcjonowanie 

przedsiębiorców oraz na rodzinę, obywateli i gospodarstwa domowe  

Skutki 

Czas w latach od wejścia w życie zmian 0 1 2 3 5 10 Łącznie 

(0–10) 

W ujęciu 

pieniężnym 

(w mln zł,  

ceny stałe z … r.) 

duże 

przedsiębiorstwa 

       

sektor mikro-, 

małych i średnich 

przedsiębiorstw 

       

rodzina, obywatele 

oraz gospodarstwa 

domowe 

       

W ujęciu 

niepieniężnym 

duże 

przedsiębiorstwa 

 

sektor mikro-, 

małych i średnich 

przedsiębiorstw 

 

rodzina, obywatele 

oraz gospodarstwa 

domowe  

 

Niemierzalne   

Dodatkowe 

informacje, w 

tym wskazanie 

źródeł danych i 

przyjętych do 

obliczeń założeń 

Wejście w życie rozporządzenia pozostaje bez wpływu na wydatki podmiotów 

gospodarczych prowadzących skład podatkowy. 

8. Zmiana obciążeń regulacyjnych (w tym obowiązków informacyjnych) wynikających z projektu 

 nie dotyczy 

  tak 

 nie 

 nie dotyczy 

 zmniejszenie liczby dokumentów  

 zmniejszenie liczby procedur 

 skrócenie czasu na załatwienie sprawy 

 inne:  

 zwiększenie liczby dokumentów 

 zwiększenie liczby procedur 

 wydłużenie czasu na załatwienie sprawy 

 inne:  

Wprowadzane obciążenia są przystosowane do 

ich elektronizacji.  

 tak 

 nie 

 nie dotyczy 

Komentarz 

9. Wpływ na rynek pracy  

Rozporządzenie nie będzie miało wpływu na rynek pracy.  

10. Wpływ na pozostałe obszary 

 środowisko naturalne 

 sytuacja i rozwój regionalny 

 inne:  

 demografia 

 mienie państwowe 

 informatyzacja 

 zdrowie 
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Omówienie 

wpływu 

 

Rozporządzenie nie będzie miało wpływu na pozostałe obszary.  

 

11. Planowane wykonanie przepisów aktu prawnego 

Planowane wejście w życie rozporządzenia to 31 lipca 2015 r. 

12. W jaki sposób i kiedy nastąpi ewaluacja efektów projektu oraz jakie mierniki zostaną 

zastosowane? 

Ze względu na przedmiot regulacji nie jest przewidywana ewaluacja projektu, tym samym nie przewiduje 

się stosowania mierników dla tej ewaluacji. Ponadto rozporządzenie będzie obowiązywało tylko do 

31.12.2015 r.  

13. Załączniki (istotne dokumenty źródłowe, badania, analizy itp.)  

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

37-05-dg 



 

 

Projekt 

R O Z P O R Z Ą D Z E N I E   

M I N I S T R A  F I N A N S Ó W
1)

 

z dnia 

w sprawie przypadków, w których podmioty nie muszą spełniać dodatkowych 

warunków uzyskania zezwolenia na prowadzenie składu podatkowego
2)

  

Na podstawie art. 55 ust. 4 ustawy z dnia 6 grudnia 2008 r. o podatku akcyzowym 

(Dz. U. z 2014 r. poz. 725, z późn. zm.
3)

) zarządza się, co następuje:  

§ 1. Rozporządzenie określa, w przypadku podmiotów prowadzących w składzie 

podatkowym działalność polegającą wyłącznie na magazynowaniu lub przeładowywaniu 

wyrobów akcyzowych – sytuacje inne niż określona w art. 48 ust. 5 ustawy z dnia 6 grudnia 

2008 r. o podatku akcyzowym, zwanej dalej „ustawą”, w których nie muszą być spełnione 

warunki, o których mowa w art. 48 ust. 3 pkt 1–6 ustawy. 

§ 2. W przypadku podmiotu posiadającego certyfikat przewoźnika lotniczego, o którym 

mowa w rozporządzeniu Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 

25 marca 2013 r. w sprawie certyfikacji działalności w lotnictwie cywilnym (Dz. U. 

poz. 421), i posiadającego upoważnienie do wykonywania przewozów regularnych na 

określonych trasach lub obszarach wydane przez Prezesa Urzędu Lotnictwa Cywilnego na 

podstawie art. 191 ustawy z dnia 3 lipca 2002 r. – Prawo lotnicze (Dz. U. z 2013 r. poz. 1393, 

z późn. zm.
4)

), prowadzącego w składzie podatkowym działalność polegającą wyłącznie na 

magazynowaniu lub przeładowywaniu napojów alkoholowych i wyrobów tytoniowych 

wyprodukowanych w innym składzie podatkowym, nie stosuje się art. 48 ust. 3 pkt 1 i 2 

ustawy. 

                                                 

1)
 Minister Finansów kieruje działem administracji rządowej – finanse publiczne, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 2 

rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 22 września 2014 r. w sprawie szczegółowego zakresu 

działania Ministra Finansów (Dz. U. poz. 1256). 
2) 

Niniejsze rozporządzenie dokonuje w zakresie swojej regulacji wdrożenia dyrektywy Rady 2008/118/WE z 

dnia 16 grudnia 2008 r. w sprawie ogólnych zasad dotyczących podatku akcyzowego, uchylająca dyrektywę 

92/12/EWG (Dz. U. L nr 9 z 14.01.2009, str. 12–30). 
3) 

Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2014 r. poz. 1559, 1662 i 1877 

oraz z 2015 r. poz. 18, 211 i ... .
 

4) 
Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2013 r. poz. 829 oraz z 2014 r. 

poz. 768. 
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§ 3. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 31 lipca 2015 r.
5)

 

 

MINISTER FINANSÓW 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

                                                 

5) 
Zakres spraw uregulowanych w niniejszym rozporządzeniu był dotychczas uregulowany w rozporządzeniu 

Ministra Finansów z dnia 24 lutego 2009 r. w sprawie przypadków, w których podmioty nie muszą spełniać 

dodatkowych warunków uzyskania zezwolenia na prowadzenie składu podatkowego (Dz. U. Nr 32, 

poz. 232), które traci moc z dniem … w związku z wejściem w życie ustawy z dnia … zmieniającej ustawę o 

podatku akcyzowym (Dz. U. poz. …).   
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UZASADNIENIE 

 

Projektowane rozporządzenie wydawane jest w związku z wejściem w życie ustawy z dnia … 

zmieniającej ustawę o podatku akcyzowym (Dz. U. poz. …) – określanej dalej jako „ustawa 

zmieniająca” i wynikających z niej zmian przepisów merytorycznych zawartych w ustawie z 

dnia 6 grudnia 2008 r. o podatku akcyzowym (Dz. U. z 2014 r. poz. 752, z późn. zm.) – 

określanej dalej jako „ustawa”.  

Przedmiotowe rozporządzenie zastąpi obowiązujące rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 

24 lutego 2009 r. w sprawie przypadków, w których podmioty nie muszą spełniać 

dodatkowych warunków uzyskania zezwolenia na prowadzenie składu podatkowego (Dz. U. 

Nr 32, poz. 232), które utraci moc z chwilą wejścia w życie przepisów ww. ustawy 

zmieniającej. Konieczność wydania nowego rozporządzenia w przedmiotowym zakresie 

wynika z faktu „pośredniej” zmiany przepisu upoważniającego do wydania przedmiotowego 

aktu prawnego, zawartego w art. 55 ust. 4 ww. ustawy o podatku akcyzowym.  

Zgodnie z art. 55 ust. 4 ustawy o podatku akcyzowym „minister właściwy do spraw finansów 

publicznych może określić, w drodze rozporządzenia, w przypadku podmiotów 

prowadzących w składzie podatkowym działalność polegającą wyłącznie na magazynowaniu 

lub przeładowywaniu wyrobów akcyzowych wyprodukowanych w innym składzie 

podatkowym, sytuacje inne niż określona w art. 48 ust. 5, w których nie muszą być spełnione 

warunki, o których mowa w art. 48 ust. 3 pkt 1–5, uwzględniając specyfikę obrotu 

poszczególnymi wyrobami akcyzowymi, możliwości techniczne w zakresie wykonywania 

działalności w zakresie wyrobów akcyzowych, konieczność zapewnienia właściwej kontroli 

wyrobów akcyzowych, zasady bezpieczeństwa zaopatrzenia na terytorium kraju w paliwa 

ciekłe wynikające z odrębnych przepisów”. 

Wskazany przepis upoważniający odsyła do regulacji zawartej w art. 48 ust. 3 ustawy, 

zmienionej w wyniku dokonanej nowelizacji ustawy o podatku akcyzowym. Zmiana art. 48 

ust. 3 wpływa istotnie na zakres spraw przekazanych do uregulowania aktem wykonawczym, 

jakim jest ww. rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 24 lutego 2009 r. w sprawie 

przypadków, w których podmioty nie muszą spełniać dodatkowych warunków uzyskania 

zezwolenia na prowadzenie składu podatkowego. W związku z powyższym, zgodnie z 

obowiązującą praktyką legislacyjną, konieczne jest wydanie nowego rozporządzenia w 

przedmiotowym zakresie.   
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Znowelizowany art. 48 ust. 4 ustawy o podatku akcyzowym przewiduje, iż w celu uzyskania 

zezwolenia na prowadzenie tzw. składu usługowego (w którym jest prowadzona działalność 

polegającą wyłącznie na magazynowaniu lub przeładowywaniu wyrobów akcyzowych 

wyprodukowanych w innym składzie podatkowym), w przypadkach, o których mowa w 

art. 48 ust. 3 pkt 1, 2 i 4 ustawy, konieczne jest złożenie, przez podmiot występujący z 

wnioskiem o wydanie takiego zezwolenia, oświadczenia, iż wysokość akcyzy, która byłaby 

należna od magazynowanych lub przeładowywanych w tym składzie wyrobów tytoniowych 

albo napojów alkoholowych, albo olejów smarowych osiągnie w roku kalendarzowym 

określone minimalne poziomy.  

Przedmiotowa regulacja ma na celu odejście od stosowanej dotychczas definicji obrotu w 

rozumieniu przepisów ustawy o podatku od towarów i usług, której minimalne wartości brano 

pod uwagę przy wydawaniu zezwolenia na prowadzenie tzw. składu usługowego. Stosowane 

dotąd wielkości obrotu ww. wyrobami akcyzowymi odniesiono do wysokości akcyzy od tych 

wyrobów, zmniejszając jednocześnie wartość tego wskaźnika, co stanowi istotne złagodzenie 

wymogów administracyjnych w tym zakresie.  

Na skutek nowelizacji ustawy o podatku akcyzowym zmniejszeniu uległy także minimalne 

wielkości powierzchni magazynowych wskazane w zmienionym art. 48 ust. 3 tej ustawy, 

które muszą być spełnione w przypadku gdy w składzie podatkowym mają być 

magazynowane lub przeładowywane takie wyroby jak gaz czy inne wyroby energetyczne.  

Zmiana powyższych warunków, związanych z prowadzeniem składu podatkowego, w którym 

wyłącznie magazynuje się lub przeładowuje wyroby akcyzowe, stanowi bezpośrednią 

przyczynę opracowania projektowanego rozporządzenia. Opracowany akt prawny stanowi 

powtórzenie obowiązujących dotychczas przepisów wykonawczych. Niemniej jednak przy 

jego stosowaniu muszą być brane nowe ustawowe warunki dotyczące wydawania zezwoleń 

na prowadzenie określonej w tym akcie prawnym działalności z wykorzystaniem niektórych 

wyrobów akcyzowych. 

Rozporządzenie wejdzie w życie z dniem … 

Przedmiot projektowanej regulacji jest zgodny z prawem Unii Europejskiej.  

Zgodnie z § 4 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 23 grudnia 2002 r. w sprawie sposobu 

funkcjonowania krajowego systemu notyfikacji norm i aktów prawnych (Dz. U. Nr 239, 
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poz. 2039, z późn. zm.) projektowane rozporządzenie nie podlega notyfikacji Komisji 

Europejskiej. 

Zgodnie z art. 5 ustawy z dnia 7 lipca 2005 r. o działalności lobbingowej w procesie 

stanowienia prawa (Dz. U. Nr 169, poz. 1414, z późn. zm.) projekt zostanie udostępniony w 

Biuletynie Informacji Publicznej Rządowego Centrum Legislacji. 
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Nazwa projektu: 
rozporządzenie Ministra Finansów w sprawie przypadków, w których 

podmioty nie muszą spełniać dodatkowych warunków uzyskania 

zezwolenia na prowadzenie składu podatkowego. 

Ministerstwo wiodące i ministerstwa współpracujące 

Ministerstwo Finansów 

Osoba odpowiedzialna za projekt w randze Ministra, Sekretarza Stanu 

lub Podsekretarza Stanu  
 Minister Finansów     

Kontakt do opiekuna merytorycznego projektu 

Dyrektor Dep. PA, Ministerstwo Finansów tel. 22 694 31 39 

Data sporządzenia: 
11.05.2015 r. 

 

Źródło:  

 

 

 

Nr w wykazie prac: 

      

 

OCENA SKUTKÓW REGULACJI 
1. Jaki problem jest rozwiązywany? 

Projektowane rozporządzenie jest wydawane w związku z wejściem w życie ustawy z dnia … zmieniającej ustawę o 

podatku akcyzowym (Dz. U. poz. …), która wprowadza zmiany m.in. w art. 48 ust. 3 ustawy z dnia 6 grudnia 2008 r. o 

podatku akcyzowym (Dz. U. z 2014 r. poz. 752, z późn. zm.). Do regulacji zawartych we wskazanym art. 48 ust. 3 

odsyła przepis art. 55 ust. 4, stanowiący upoważnienie ustawowe dla ministra właściwego do spraw finansów 

publicznych do określenia, w drodze rozporządzenia, sytuacji innych niż określona w art. 48 ust. 5, w których nie muszą 

być spełnione warunki, o których mowa w art. 48 ust. 3 pkt 1–5.  

Stosowanie zatem rozwiązań prawnych, uregulowanych na podstawie upoważnienia ustawowego zawartego w art. 55 

ust. 4 ustawy o podatku akcyzowym, wymaga uwzględnienia nowych ustawowych warunków, jakie muszą być spełnione 

przez podmioty występujące z wnioskiem o wydanie zezwolenia na prowadzenie w składzie podatkowym działalności 

polegającej wyłącznie na magazynowaniu lub przeładowywaniu wyrobów akcyzowych wyprodukowanych w innym 

składzie podatkowym. Skutkuje to „pośrednią” zmianą przepisu art. 55 ust. 4 ustawy z dnia 6 grudnia 2008 r. o podatku 

akcyzowego. Wydane na tej podstawie obowiązujące rozporządzenie w przedmiotowej sprawie, tj. rozporządzenie 

Ministra Finansów z dnia 24 lutego 2009 r. w sprawie przypadków, w których podmioty nie muszą spełniać 

dodatkowych warunków uzyskania zezwolenia na prowadzenie składu podatkowego (Dz. U. Nr 32, poz. 232), utraci moc 

z dniem wejścia w życie ww. ustawy zmieniającej, stąd konieczne jest wydanie nowego rozporządzenia w tej sprawie.  

2. Rekomendowane rozwiązanie, w tym planowane narzędzia interwencji, i oczekiwany efekt 

Projektowane rozporządzenie stanowi powtórzenie dotychczas obowiązujących rozwiązań prawnych zawartych w 

rozporządzeniu Ministra Finansów z dnia 24 lutego 2009 r. w sprawie przypadków, w których podmioty nie muszą 

spełniać dodatkowych warunków uzyskania zezwolenia na prowadzenie składu podatkowego (Dz. U. Nr 32, poz. 232), 

które utraci moc z chwilą wejścia w życie przepisów ustawy z dnia … zmieniającej ustawę o podatku akcyzowym 

(Dz. U. poz. …). 

3. Jak problem został rozwiązany w innych krajach, w szczególności krajach członkowskich OECD/UE?  

Brak tożsamych rozwiązań w krajach UE.  

4. Podmioty, na które oddziałuje projekt 

Grupa Wielkość Źródło danych  Oddziaływanie 

Podmioty prowadzące 

składy podatkowe w 

których prowadzona jest 

działalność polegająca na 

magazynowaniu i 

przeładowywaniu wyrobów 

akcyzowych 

wyprodukowanych w 

innym składzie 

podatkowym, w 

szczególności przewoźnicy 

lotniczy 

   

5. Informacje na temat zakresu, czasu trwania i podsumowanie wyników konsultacji 

Projekt rozporządzenia zostanie skierowany do konsultacji do … . 
Projekt zostanie przekazany działającym w Służbie Celnej związkom zawodowym oraz zamieszczony na stronie 
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internetowej Rządowego Centrum Legislacji (www.rcl.gov.pl)  

6.  Wpływ na sektor finansów publicznych 

(ceny stałe z 2013 r.) Skutki w okresie 10 lat od wejścia w życie zmian [mln zł] 

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Łącznie (0–10) 

Dochody ogółem             

budżet państwa             

JST             

pozostałe jednostki (oddzielnie)             

Wydatki ogółem             

budżet państwa             

JST             

pozostałe jednostki (oddzielnie)             

Saldo ogółem             

budżet państwa             

JST             

pozostałe jednostki (oddzielnie)             

Źródła finansowania  
 

 

Dodatkowe informacje, 

w tym wskazanie 

źródeł danych i 

przyjętych do obliczeń 

założeń 

  

Projekt rozporządzenia nie ma wpływu na sektor finansów publicznych ze względu na fakt, iż jego 

wydanie jest związane ze zmianami, jakie zostały wprowadzone w ustawie z dnia 6 grudnia 2008 

r. o podatku akcyzowym. 

7. Wpływ na konkurencyjność gospodarki i przedsiębiorczość, w tym na funkcjonowanie przedsiębiorców oraz 

na rodzinę, obywateli i gospodarstwa domowe  

Skutki 

Czas w latach od wejścia w życie zmian 0 1 2 3 5 10 Łącznie (0–10) 

W ujęciu 

pieniężnym 

(w mln zł,  

ceny stałe z … r.) 

duże przedsiębiorstwa       Nie dotyczy 

sektor mikro-, małych i 

średnich 

przedsiębiorstw 

      Nie dotyczy 

rodzina, obywatele oraz 

gospodarstwa domowe 

      Nie dotyczy 

W ujęciu 

niepieniężnym 

duże przedsiębiorstwa Nie dotyczy 

sektor mikro-, małych i 

średnich 

przedsiębiorstw 

Nie dotyczy 

rodzina, obywatele oraz 

gospodarstwa domowe  

Nie dotyczy 

Niemierzalne   

Dodatkowe informacje, 

w tym wskazanie 

źródeł danych i 

przyjętych do obliczeń 

założeń  

 

Nie dotyczy 

 

 

8.  Zmiana obciążeń regulacyjnych (w tym obowiązków informacyjnych) wynikających z projektu 

 nie dotyczy 
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Wprowadzane są obciążenia poza bezwzględnie 

wymaganymi przez UE (szczegóły w odwróconej tabeli 

zgodności). 

 tak 

 nie 

 nie dotyczy 

 zmniejszenie liczby dokumentów  

 zmniejszenie liczby procedur 

 skrócenie czasu na załatwienie sprawy 

 inne:       

 zwiększenie liczby dokumentów 

 zwiększenie liczby procedur 

 wydłużenie czasu na załatwienie sprawy 

 inne:       

 

Wprowadzane obciążenia są przystosowane do ich 

elektronizacji.  

 tak 

 nie 

 nie dotyczy 

 

Komentarz 

9. Wpływ na rynek pracy  

Rozporządzenie nie będzie miało wpływu na rynek pracy. 

10. Wpływ na pozostałe obszary 

 

 środowisko naturalne 

 sytuacja i rozwój regionalny 

 inne:       

 

 demografia 

 mienie państwowe 

 

 informatyzacja 

 zdrowie 

Omówienie wpływu Rozporządzenie nie będzie miało wpływu na pozostałe obszary. 

11. Planowane wykonanie przepisów aktu prawnego 

Wykonanie przepisów projektowanego rozporządzenia jest planowane po jego wejściu w życie. 

12. W jaki sposób i kiedy nastąpi ewaluacja efektów projektu oraz jakie mierniki zostaną zastosowane? 

Ewaluacja będzie możliwa po zrealizowaniu uprawnień przyznanych projektowanym rozporządzeniem przez podmioty 

wskazane w projektowanych przepisach.  

13. Załączniki (istotne dokumenty źródłowe, badania, analizy itp.)  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

52/05/KC 



Projekt 

 

ROZPORZĄDZENIE 

MINISTRA FINANSÓW
1) 

z dnia  

w sprawie warunków dotyczących miejsca odbioru wyrobów akcyzowych oraz warunków 

prowadzenia składów podatkowych
 
 

 

Na podstawie art. 59 ust. 7 pkt 1 i 1a ustawy z dnia 6 grudnia 2008 r. o podatku akcyzowym 

(Dz. U. z 2014 r. poz. 752, z późn. zm.
2) 

) zarządza się, co następuje:
 

 

§ 1. Rozporządzenie określa:  

1) szczegółowe warunki dotyczące miejsca odbioru wyrobów akcyzowych nabywanych 

wewnątrzwspólnotowo przez zarejestrowanego odbiorcę, z wyłączeniem 

zarejestrowanego odbiorcy posiadającego zezwolenie na jednorazowe nabycie wyrobów 

akcyzowych jako zarejestrowany odbiorca; 

2) szczegółowe warunki prowadzenia składu podatkowego, w tym miejsca, w którym 

wyroby akcyzowe będą magazynowane. 

 

§ 2. Miejsce odbioru wyrobów akcyzowych, o którym mowa w § 1 pkt 1, powinno: 

1) być właściwie dostosowane do bezpiecznego wprowadzenia tych wyrobów; 

2) spełniać warunki zapewniające możliwość wykonywania kontroli wyrobów akcyzowych, 

na podstawie odrębnych przepisów; 

3) być odpowiednio oznaczone i wydzielone, w szczególności za pomocą trwałego 

oznaczenia. 

 

§ 3. 1. Miejsce magazynowania wyrobów akcyzowych w składzie podatkowym powinno: 

                                                 
1)

 Minister Finansów kieruje działem administracji rządowej – finanse publiczne, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 2 

rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 22 września 2014 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania 

Ministra Finansów (Dz. U.  poz. 1256). 
2) 

Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2014 r. poz. 1559, 1662 i 1877 oraz 

z 2015 r. poz. 18, 211 i ... . 
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1) być właściwie dostosowane do bezpiecznego składowania tych wyrobów; 

2) spełniać warunki zapewniające możliwość wykonywania kontroli wyrobów 

akcyzowych na podstawie odrębnych przepisów; 

3) być odpowiednio oznaczone i oddzielone od pozostałej części terenu lub pomieszczenia, 

w szczególności za pomocą ogrodzenia lub innego trwałego oznaczenia. 

§ 4. Podmiot prowadzący skład podatkowy jest obowiązany oznaczyć skład podatkowy przez 

umieszczenie tablicy zawierającej wyrazy „Skład podatkowy” oraz imię i nazwisko lub nazwę 

podmiotu prowadzącego skład podatkowy. 

§ 5. 1. W składach podatkowych, w których prowadzona jest działalność polegająca 

wyłącznie na magazynowaniu wyrobów akcyzowych wyprodukowanych w innym składzie 

podatkowym, magazynowanie: 

1) wyrobów energetycznych określonych w załączniku nr 2 do ustawy z dnia 6 grudnia 

2008 r. o podatku akcyzowym, zwanej dalej „ustawą”, 

2) wyrobów energetycznych niewymienionych w załączniku nr 2 do ustawy, 

opodatkowanych stawką akcyzy inną niż stawka zerowa, 

3) napojów alkoholowych  

– odbywa się w zbiornikach, które podlegają prawnej kontroli metrologicznej, na podstawie 

odrębnych przepisów. 

2. W składach podatkowych, w których prowadzona jest działalność polegająca na produkcji 

wyrobów akcyzowych, magazynowanie gotowych wyrobów energetycznych, o których mowa 

w ust. 1 pkt 1 i 2, odbywa się w zbiornikach, które podlegają prawnej kontroli metrologicznej, 

na podstawie odrębnych przepisów. Za zbiorniki służące do magazynowania gotowych 

wyrobów energetycznych uznawane są zbiorniki, w których magazynowane są wyroby w 

takim stopniu przetworzenia, w którym mogą być wyprowadzane ze składu podatkowego do 

odbiorcy nawet, jeśli ich część zostanie wykorzystana w procesach produkcyjnych w składzie 

podatkowym. 

§ 6. W przypadku wystąpienia braków ilościowych wyrobów akcyzowych podmiot 

prowadzący skład podatkowy informuje o tym fakcie niezwłocznie, nie później niż w terminie 

3 dni, licząc od dnia stwierdzenia braków, właściwego naczelnika urzędu celnego. 

§ 7. Wyroby energetyczne niewymienione w załączniku nr 2 do ustawy, opodatkowane 

stawką akcyzy inną niż stawka zerowa oraz wyroby energetyczne określone w załączniku nr 2 do 
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ustawy, opodatkowane zerową stawką akcyzy ze względu na ich przeznaczenie, mogą być 

magazynowane w zbiornikach, które nie posiadają dowodów legalizacji – jednak nie dłużej niż 

do dnia 31 grudnia 2016 r. 

§ 8. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 31 lipca 2015 r.
 

 

MINISTER FINANSÓW 
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UZASADNIENIE 

 

Przedkładany projekt rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie warunków dotyczących 

miejsca odbioru wyrobów akcyzowych oraz warunków prowadzenia składów podatkowych, 

stanowi wykonanie delegacji wynikających z art. 59 ust. 7 ustawy z dnia 6 grudnia 2008 r. o 

podatku akcyzowym (Dz. U. z 2014 r. poz. 752, z późn. zm.), zwanej dalej „ustawą”, zmienionej 

na mocy ustawy z dnia ... o zmianie ustawy o podatku akcyzowym oraz niektórych innych ustaw 

(Dz. U. poz. ...). 

Zgodnie z delegacją określoną w art. 59 ust. 7 pkt 1 ustawy minister właściwy do spraw finansów 

publicznych został zobowiązany do określenia, w drodze rozporządzenia, warunków 

dotyczących miejsca odbioru wyrobów akcyzowych nabywanych wewnątrzwspólnotowo przez 

zarejestrowanego odbiorcę, z wyłączeniem zarejestrowanego odbiorcy posiadającego zezwolenie 

na jednorazowe nabycie wyrobów akcyzowych jako zarejestrowany odbiorca. 

Natomiast delegacja określona w art. 59 ust. 7 pkt. 1a  ustawy zobowiązuje ministra właściwego 

do spraw finansów publicznych do określenia, w drodze rozporządzenia, szczegółowych 

warunków prowadzenia składu podatkowego, w tym miejsca, w którym wyroby akcyzowe będą 

magazynowane. 

Należy zauważyć, że kwestie dotyczące warunków dotyczących miejsca odbioru wyrobów 

akcyzowych nabywanych wewnątrzwspólnotowo przez zarejestrowanego odbiorcę oraz 

szczegółowych warunków prowadzenia składu podatkowego, w tym miejsca, w którym wyroby 

akcyzowe będą magazynowane, były dotychczas uregulowane w dwóch odrębnych 

rozporządzeniach, tj.: 

– w rozporządzeniu Ministra Finansów z dnia 24 lutego 2009 r. w sprawie warunków 

prowadzenia składów podatkowych oraz ewidencji przez podmioty prowadzące składy 

podatkowe (Dz. U. z 2014 r. poz. 353) oraz 

– w rozporządzeniu Ministra Finansów z dnia 19 sierpnia 2010 r. w sprawie warunków 

dotyczących miejsca odbioru wyrobów akcyzowych (Dz. U. Nr 156, poz. 1048). 

Na mocy ustawy z dnia ... o zmianie ustawy o podatku akcyzowym oraz niektórych innych 

ustaw, z dniem wejścia w życie tej ustawy (tj. z dniem 31 lipca 2015 r.) uchyla się przepisy 

zawierające dwa odrębne upoważnienia dla ministra właściwego do spraw finansów publicznych 

do określenia, w drodze rozporządzenia, warunków dotyczących miejsca odbioru wyrobów 



– 5 – 

 

akcyzowych nabywanych wewnątrzwspólnotowo przez zarejestrowanego odbiorcę oraz 

szczegółowych warunków prowadzenia składu podatkowego, w tym miejsca, w którym wyroby 

akcyzowe będą magazynowane. W art. 59 ust. 7 ustawy, na mocy jednej delegacji ustawowej 

upoważnia się ministra właściwego do spraw finansów publicznych do określenia, w drodze 

rozporządzenia, powyższych warunków dotyczących miejsc prowadzenia działalności przez 

zarejestrowanego odbiorcę oraz przez podmiot prowadzący skład podatkowy. W związku z 

powyższym, w wyniku zmiany ustawy z dniem 31 lipca 2015 r., zaistniała potrzeba wydania 

jednego, nowego rozporządzenia określającego warunki dotyczące miejsca odbioru wyrobów 

akcyzowych nabywanych wewnątrzwspólnotowo przez zarejestrowanego odbiorcę (z 

wyłączeniem zarejestrowanego odbiorcy posiadającego zezwolenie na jednorazowe nabycie 

wyrobów akcyzowych jako zarejestrowany odbiorca) oraz szczegółowe warunki prowadzenia 

składu podatkowego, w tym miejsca, w którym wyroby akcyzowe będą magazynowane, 

zastępującego dwa ww. rozporządzenia. 

W projekcie niniejszego rozporządzenia warunki dotyczące miejsca odbioru wyrobów 

akcyzowych nabywanych wewnątrzwspólnotowo przez zarejestrowanego odbiorcę określono tak 

samo, jak w dotychczas obowiązującym rozporządzeniu w sprawie warunków dotyczących 

miejsca odbioru wyrobów akcyzowych. Natomiast w przypadku warunków prowadzenia 

składów podatkowych część regulacji zawartych dotychczas w rozporządzeniu w sprawie 

warunków prowadzenia składów podatkowych oraz ewidencji przez podmioty prowadzące 

składy podatkowe została przeniesiona do ustawy. Obecnie w art. 47a określono warunki 

magazynowania wyrobów energetycznych z zbiornikach, przy czym dopuszczono możliwość 

magazynowania w jednym zbiorniku wyrobów klasyfikowanych do tego kodu CN, ale 

posiadających różne parametry fizykochemiczne, pod warunkiem że parametry te nie mają 

wpływu na stawkę akcyzy (dotychczas w jednym zbiorniku mogły być magazynowane 

wyłącznie wyroby o tym samym kodzie CN oraz posiadające te same parametry 

fizykochemiczne). W art. 47a znalazła się również regulacja (zawarta dotychczas w 

rozporządzeniu), zgodnie z którą gazy propan-butan (LPG) objęte pozycją CN 2711 mogą być 

magazynowane w jednym zbiorniku niezależnie od kodów CN, do których są klasyfikowane i ich 

parametrów fizykochemicznych.  

W projekcie rozporządzenia przewidziano, tak jak dotychczas, obowiązek magazynowania w 

zbiornikach, które podlegają prawnej kontroli metrologicznej na podstawie odrębnych 
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przepisów, wyrobów akcyzowych wyprodukowanych w innym składzie podatkowym oraz 

gotowych wyrobów energetycznych wyprodukowanych w składach podatkowych, w których 

prowadzona jest działalność polegająca na produkcji wyrobów akcyzowych. Należy jednak 

zauważyć, że w związku z rozszerzeniem w ustawie definicji ubytków wyrobów akcyzowych o 

wszelkie straty: 

1) wyrobów akcyzowych niewymienionych w załączniku nr 2 do ustawy, opodatkowanych 

stawką akcyzy inną niż stawka zerowa, powstałe podczas stosowania procedury zawieszenia 

poboru akcyzy, z wyłączeniem strat powstałych podczas produkcji,  

2) wyrobów akcyzowych określonych w załączniku nr 2 do ustawy, opodatkowanych zerową 

stawką akcyzy ze względu na ich przeznaczenie, powstałe podczas stosowania procedury 

zawieszenia poboru akcyzy, z wyłączeniem strat powstałych podczas produkcji, oraz podczas 

przemieszczania poza procedurą zawieszenia poboru akcyzy, na podstawie dokumentu 

dostawy 

– obowiązek w przedmiocie magazynowania wyrobów akcyzowych z zbiornikach podlegających 

prawnej kontroli metrologicznej rozszerzono również na ww. wyroby, w stosunku do których 

wprowadzono regulacje dotyczące ubytków. 

Jednocześnie przewidziano przepis przejściowy, zgodnie z którym wyroby energetyczne 

niewymienione w załączniku nr 2 do ustawy, opodatkowane stawką akcyzy inną niż stawka 

zerowa oraz wyroby energetyczne określone w załączniku nr 2 do ustawy, opodatkowane zerową 

stawką akcyzy ze względu na ich przeznaczenie, mogą być magazynowane w zbiornikach, które 

nie posiadają dowodów legalizacji – jednak nie dłużej niż do dnia 31 grudnia 2016 r.  

W projekcie rozporządzenia nie znalazła się dotychczasowa regulacja określona w § 4 

rozporządzenia w sprawie warunków prowadzenia składów podatkowych oraz ewidencji przez 

podmioty prowadzące składy podatkowe, która przewidywała, że właściwy naczelnik urzędu 

celnego, zatwierdzając regulamin funkcjonowania składu podatkowego, może dopuścić 

magazynowanie w składzie podatkowym innych niż wyroby akcyzowe wyrobów służących 

bezpośrednio do produkcji finalnej. Należy bowiem zauważyć, że możliwość magazynowania w 

składzie podatkowym wyrobów nie będących wyrobami akcyzowymi wynika obecnie z 

przepisów ustawy; w ustawie zostały też określone warunki takiego magazynowania (art. 47 

ust. 3a). 
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W projekcie niniejszego rozporządzenia nie ujęto dotychczasowej regulacji określonej w § 5 

rozporządzenia w sprawie warunków prowadzenia składów podatkowych oraz ewidencji przez 

podmioty prowadzące składy podatkowe, dotyczącej powiadomienia właściwego naczelnika 

urzędu celnego o przerwaniu działalności składu podatkowego na okres dłuższy niż 3 miesiące, 

co wynika z faktu, że po zmianie ustawy podmiot nie będzie już obowiązany do takiego 

powiadamiania. 

W projekcie rozporządzenia brak jest również regulacji, która dotychczas znajdowała się w § 7 

rozporządzenia w sprawie warunków prowadzenia składów podatkowych oraz ewidencji przez 

podmioty prowadzące składy podatkowe, z której wynikało co powinien określać regulamin 

funkcjonowania składu podatkowego. Powyższe stanowi konsekwencję zmian w ustawie o 

podatku akcyzowym, w wyniku których uchylono regulacje, zgodnie z którymi: 

– właściwy naczelnik urzędu celnego przy wydawaniu zezwolenia na prowadzenie składu 

podatkowego zatwierdza regulamin funkcjonowania składu podatkowego, 

– minister właściwy do spraw finansów publicznych został upoważniony do określenia w drodze 

rozporządzenia warunków dotyczących regulaminu funkcjonowania składu podatkowego. 

W ustawie o podatku akcyzowym zrezygnowano z obowiązku zatwierdzania regulaminu 

funkcjonowania składu podatkowego, gdyż większość danych zawartych w regulaminie składu 

podatkowego jest powielana w aktach weryfikacyjnych sporządzanych na podstawie ustawy o 

Służbie Celnej, zatwierdzanych przez właściwy organ. W wyniku zmian przepisów z zakresu 

kontroli akta weryfikacyjne będą zawierały wszystkie dane i informacje, które obecnie są 

zawarte w regulaminie prowadzenia składu podatkowego, np. zasady funkcjonowania składu 

podatkowego.  

Projekt rozporządzenia nie reguluje, tak jak dotychczas rozporządzenie w sprawie warunków 

prowadzenia składów podatkowych oraz ewidencji przez podmioty prowadzące składy 

podatkowe, kwestii dotyczących ewidencji prowadzonej przez podmioty prowadzące składy 

podatkowe. Po zmianie ustawy szczegółowe regulacje dotyczące wszystkich ewidencji 

akcyzowych będą bowiem uregulowane w jednym rozporządzeniu (w sprawie ewidencji i innych 

dokumentacji wyrobów akcyzowych), wydanym na podstawie art. 138p. ustawy, które wejdzie w 

życie z dniem 1 stycznia 2016 r. Natomiast w okresie przejściowym, tj. od dnia 31 lipca 2015 r. 

do dnia 31 grudnia 2015 r., będzie obowiązywało odrębne rozporządzenie w sprawie warunków 

prowadzenia ewidencji przez podmioty prowadzące składy podatkowe, wydane na podstawie 
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art. 55 ust. 2 ustawy. Rozporządzenie to utraci moc obowiązującą z dniem wejścia w życie 

rozporządzenia w sprawie ewidencji i innych dokumentacji wyrobów akcyzowych. 

Projektowane rozporządzenie wejdzie w życie z dniem 31 lipca 2015 r., jednocześnie z ustawą z 

dnia ... o zmianie ustawy o podatku akcyzowym oraz niektórych innych ustaw. 

Projekt rozporządzenia jest zgodny z prawem Unii Europejskiej. 

Przedmiotowy projekt nie zawiera norm technicznych w rozumieniu przepisów rozporządzenia 

Rady Ministrów z dnia 23 grudnia 2002 r. w sprawie sposobu funkcjonowania krajowego 

systemu notyfikacji norm i aktów prawnych (Dz. U. Nr 239, poz. 2039 oraz z 2004 r. Nr 65, 

poz. 597), w związku z czym nie podlega notyfikacji. 

Projekt rozporządzenia z chwilą skierowania do uzgodnień zostanie zamieszczony na stronie  

internetowej Rządowego Centrum Legislacji (www.rcl.gov.pl). 

http://www.rcl.gov.pl/


Nazwa projektu: 
rozporządzenie Ministra Finansów w sprawie warunków 

dotyczących miejsca odbioru wyrobów akcyzowych oraz 

warunków prowadzenia składów podatkowych. 

Ministerstwo wiodące i ministerstwa współpracujące 

Ministerstwo Finansów 
Osoba odpowiedzialna za projekt w randze Ministra, Sekretarza Stanu 

lub Podsekretarza Stanu  

Podsekretarz Stanu Jarosław Neneman 

Kontakt do opiekuna merytorycznego projektu 

Anna Maciak, Dep. PA, Ministerstwo Finansów, tel. 694 37 66  

Data sporządzenia: 

05.2015 r. 

 

Źródło:  

upoważnienie ustawowe: art. 59 ust. 7 

ustawy z dnia 6 grudnia 2008 r. o podatku 

akcyzowym (Dz. U. z 2015 r. poz. ...). 

Nr w wykazie prac:  

 

 

OCENA SKUTKÓW REGULACJI 

1. Jaki problem jest rozwiązywany? 

W chwili obecnej kwestie dotyczące miejsc prowadzenia działalności przez zarejestrowanego odbiorcę oraz 

przez podmiot prowadzący skład podatkowy uregulowane są w dwóch odrębnych rozporządzeniach, tj.: 

– w rozporządzeniu Ministra Finansów z dnia 24 lutego 2009 r. w sprawie warunków prowadzenia składów 

podatkowych oraz ewidencji przez podmioty prowadzące składy podatkowe (Dz. U. z 2014 r. poz. 353) oraz 

– w rozporządzeniu Ministra Finansów z dnia 19 sierpnia 2010 r. w sprawie warunków dotyczących miejsca 

odbioru wyrobów akcyzowych (Dz. U. Nr 156, poz. 1048).  

W wyniku nowelizacji ustawy o podatku akcyzowym, zostały uchylone przepisy art. 55 ust. 1 i 2 będące 

podstawą prawną rozporządzenia w sprawie warunków prowadzenia składów podatkowych oraz ewidencji 

przez podmioty prowadzące składy podatkowe. Jednocześnie zmieniona została regulacja w art. 59 ust. 7 

ustawy upoważniająca ministra właściwego do spraw finansów publicznych, na mocy jednej delegacji 

ustawowej, do określenia, w drodze rozporządzenia, powyższych kwestii dotyczących miejsc prowadzenia 

działalności przez zarejestrowanego odbiorcę (z wyłączeniem zarejestrowanego odbiorcy posiadającego 

zezwolenie na jednorazowe nabycie wyrobów akcyzowych jako zarejestrowany odbiorca) oraz przez podmiot 

prowadzący skład podatkowy. 

Ponadto, w wyniku nowelizacji ustawy wprowadzone zostały zastępujące zmiany w odniesieniu do warunków 

prowadzenia składów podatkowych oraz ewidencji przez podmioty prowadzące składy podatkowe: 

1) kwestie dotyczące warunków magazynowania wyrobów energetycznych w zbiornikach, które dotychczas 

były uregulowane w rozporządzeniu w sprawie warunków prowadzenia składów podatkowych oraz 

ewidencji przez podmioty prowadzące składy podatkowe, zostały zawarte w art. 47a znowelizowanej 

ustawy o podatku akcyzowym, 

2) kwestie dotyczące magazynowania w składzie podatkowym innych niż wyroby akcyzowe wyrobów 

służących bezpośrednio do produkcji finalnej dotychczas były uregulowane w ww. rozporządzeniu zostały 

zawarte w art. 47 ust. 3a znowelizowanej ustawy o podatku akcyzowym, 

3) definicja ubytków wyrobów akcyzowych została rozszerzona, a zatem należy odpowiednio dostosować 

katalog wyrobów akcyzowych magazynowanych w zbiornikach podlegających prawnej kontroli 

metrologicznej, 

4) został zniesiony obowiązek powiadamiania właściwego naczelnika urzędu celnego o przerwaniu 

działalności składu podatkowego na okres dłuższy niż 3 miesiące, 

5) zrezygnowano z obowiązku zatwierdzania regulaminu funkcjonowania składu podatkowego przy 

wydawaniu zezwolenia na prowadzenie składu podatkowego, ponieważ większość danych zawartych w 

przedmiotowym regulaminie zawarta jest w aktach weryfikacyjnych sporządzanych na podstawie ustawy 

o Służbie Celnej, zatwierdzanych przez właściwy organ, 

6) zasady prowadzenia ewidencji przez podmioty prowadzące składy podatkowe zostaną zawarte w 
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odrębnym rozporządzeniu, wydanym na podstawie delegacji z art. 138p znowelizowanej ustawy, która 

zobowiązuje ministra do spraw finansów publicznych do określenia, w drodze rozporządzenia, zakresu 

wszystkich ewidencji akcyzowych.   

2. Rekomendowane rozwiązanie, w tym planowane narzędzia interwencji, i oczekiwany efekt 

Proponuje się, aby rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 24 lutego 2009 r. w sprawie warunków 

prowadzenia składów podatkowych oraz ewidencji przez podmioty prowadzące składy podatkowe (Dz. U. 

z 2014 r. poz. 353) oraz rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 19 sierpnia 2010 r. w sprawie warunków 

dotyczących miejsca odbioru wyrobów akcyzowych (Dz. U. Nr 156, poz. 1048), zostały zastąpione jednym 

rozporządzeniem, regulującym kwestie dotyczące miejsc prowadzenia działalności przez zarejestrowanego 

odbiorcę oraz przez podmiot prowadzący skład podatkowy. 

3. Jak problem został rozwiązany w innych krajach, w szczególności krajach członkowskich OECD/UE?  

Materia regulowana w niniejszym rozporządzeniu zależna jest wyłącznie od decyzji zainteresowanych państw.  

4. Podmioty, na które oddziałuje projekt 

Grupa Wielkość Źródło danych  Oddziaływanie 

Podmioty prowadzące 

działalność jako 

zarejestrowany odbiorca 

786 Baza danych SEED (System 

Wymiany Informacji 

dotyczących Podatku 

Akcyzowego) – stan na 

dzień 03.03.2015 r. 

Wejście w życie rozporządzenia 

nie wpłynie na zakres 

obowiązków bądź uprawnień 

podmiotów prowadzących 

działalność jako zarejestrowany 

odbiorca. 

Podmioty prowadzące 

składy podatkowe  

890 

 

Baza danych SEED (System 

Wymiany Informacji 

dotyczących Podatku 

Akcyzowego) – stan na 

dzień 03.03.2015 r. 

1. Zwiększenie liczby 

wyrobów akcyzowych, 

które powinny być 

magazynowane w 

zbiornikach 

podlegających kontroli 

metrologicznej. 

2. Brak konieczności 

powiadamiania 

właściwego naczelnika 

urzędu celnego o 

przerwaniu działalności 

składu podatkowego na 

okres dłuższy niż 3 

miesiące. 

3. Zmniejszenie liczby 

dokumentów 

wymaganych do 

uzyskania zezwolenia na 

prowadzenie składu 

podatkowego. 

5. Informacje na temat zakresu, czasu trwania i podsumowanie wyników konsultacji 
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6.  Wpływ na sektor finansów publicznych 

(ceny stałe z 2013 r.) Skutki w okresie 10 lat od wejścia w życie zmian [mln zł] 

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Łącznie (0–10) 

Dochody ogółem             

budżet państwa             

JST             

pozostałe jednostki (oddzielnie)             

Wydatki ogółem             

budżet państwa             

JST             

pozostałe jednostki (oddzielnie)             

Saldo ogółem             

budżet państwa             

JST             

pozostałe jednostki (oddzielnie)             

Źródła finansowania  

 

Nie dotyczy.  

 

Dodatkowe informacje, 

w tym wskazanie 

źródeł danych i 

przyjętych do obliczeń 

założeń 

Wejście w życie rozporządzenia nie spowoduje skutków finansowych dla budżetu państwa i 

budżetów jednostek samorządu terytorialnego. Pozostaje również bez wpływu na wzrost wydatków 

sektora finansów publicznych. 

7. Wpływ na konkurencyjność gospodarki i przedsiębiorczość, w tym na funkcjonowanie 

przedsiębiorców oraz na rodzinę, obywateli i gospodarstwa domowe  

Skutki 

Czas w latach od wejścia w życie zmian 0 1 2 3 5 10 Łącznie (0–10) 

W ujęciu 

pieniężnym 

(w mln zł,  

ceny stałe  

z … r.) 

duże przedsiębiorstwa       Nie dotyczy 

sektor mikro-, małych i 

średnich 

przedsiębiorstw 

      Nie dotyczy 

rodzina, obywatele oraz 

gospodarstwa domowe 

      Nie dotyczy 

W ujęciu 

niepieniężnym 

duże przedsiębiorstwa Nie dotyczy 

sektor mikro-, małych i 

średnich 

przedsiębiorstw 

Nie dotyczy 

rodzina, obywatele oraz 

gospodarstwa domowe  

Nie dotyczy 

Niemierzalne   

Dodatkowe informacje, 

w tym wskazanie 

źródeł danych i 

przyjętych do obliczeń 

założeń  

Rozporządzenie nie będzie wywierało wpływu na konkurencyjność gospodarki i przedsiębiorczość. 
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8.  Zmiana obciążeń regulacyjnych (w tym obowiązków informacyjnych) wynikających z projektu 

 nie dotyczy 

Wprowadzane są obciążenia poza bezwzględnie 

wymaganymi przez UE (szczegóły w odwróconej 

tabeli zgodności). 

 tak 

 nie 

 nie dotyczy 

 zmniejszenie liczby dokumentów  

 zmniejszenie liczby procedur 

 skrócenie czasu na załatwienie sprawy 

 inne:       

 zwiększenie liczby dokumentów 

 zwiększenie liczby procedur 

 wydłużenie czasu na załatwienie sprawy 

 inne:       

 

Wprowadzane obciążenia są przystosowane do ich 

elektronizacji.  

 tak 

 nie 

 nie dotyczy 

 

Komentarz: 

rozporządzenie implementuje przepisy znowelizowanej ustawy o podatku akcyzowym znoszące obowiązek 

powiadamiania właściwego naczelnika urzędu celnego o przerwaniu działalności składu podatkowego na okres 

dłuższy niż 3 miesiące, a także przepisy dotyczące rezygnacji z obowiązku zatwierdzania regulaminu 

funkcjonowania składu podatkowego przy wydawaniu zezwolenia na prowadzenie składu podatkowego. 

9. Wpływ na rynek pracy  

Rozporządzenie nie będzie miało wpływu na rynek pracy.  

10. Wpływ na pozostałe obszary 

 środowisko naturalne 

 sytuacja i rozwój regionalny 

 inne:       

 demografia 

 mienie państwowe 

 informatyzacja 

 zdrowie 

Omówienie wpływu Rozporządzenie nie będzie miało wpływu pozostałe obszary. 

11.  Planowane wykonanie przepisów aktu prawnego 

Planowane wejście w życie rozporządzenia to 31 lipca 2015 r. 

12.  W jaki sposób i kiedy nastąpi ewaluacja efektów projektu oraz jakie mierniki zostaną zastosowane? 

Ze względu na zakres regulacji nie zachodzi potrzeba ewaluacji efektów projektu.   

13.  Załączniki (istotne dokumenty źródłowe, badania, analizy itp.)  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

05/58rch 



Projekt  

ROZPORZĄDZENIE 

MINISTRA FINANSÓW
1) 

z dnia 

zmieniające rozporządzenie w sprawie niektórych ewidencji wyrobów akcyzowych 

 

Na podstawie art. 59 ust. 7 pkt 2, art. 62c ust. 6, art. 78 ust. 9 oraz art. 80 ust. 6 ustawy z 

dnia 6 grudnia 2008 r. o podatku akcyzowym (Dz. U. z 2014 r. poz. 752, z późn. zm.
2)

) zarządza 

się, co następuje: 

§ 1. W rozporządzeniu Ministra Finansów z dnia 23 sierpnia 2010 r. w sprawie niektórych 

ewidencji wyrobów akcyzowych (Dz. U. z 2014 r. poz. 397) wprowadza się następujące zmiany: 

1) w § 1 pkt 2 lit. b otrzymuje brzmienie: 

„b) podatnika nabywającego wewnątrzwspólnotowo wyroby akcyzowe znajdujące się poza 

procedurą zawieszenia poboru akcyzy, na potrzeby wykonywanej działalności 

gospodarczej na terytorium kraju;”; 

2) w § 7 zdanie wstępne otrzymuje brzmienie: 

„§ 7. Ewidencja wyrobów akcyzowych nabywanych wewnątrzwspólnotowo przez podatnika 

nabywającego wewnątrzwspólnotowo wyroby akcyzowe znajdujące się poza procedurą 

zawieszenia poboru akcyzy, na potrzeby wykonywanej działalności gospodarczej na 

terytorium kraju, zawiera:”. 

§ 2. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 31 lipca 2015 r. 

MINISTER FINANSÓW 

  

                                                 
1)

 Minister Finansów kieruje działem administracji rządowej – finanse publiczne, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 2 

rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 22 września 2014 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania 

Ministra Finansów (Dz. U. z 2014 r. poz. 1256). 
2)

 Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2014 r. poz. 1559, 1662 i 1877 oraz 

z 2015 r. poz. 18, 211 i ... . 

about:blankAKT%5b%5d85340099#mip12253149
about:blankAKT%5b%5d85340099#mip13182753
about:blankAKT%5b%5d85340099#mip12253290
about:blankAKT%5b%5d85340099#mip12253304
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UZASADNIENIE 

 

Przedkładany projekt rozporządzenia Ministra Finansów zmieniającego rozporządzenie w 

sprawie niektórych ewidencji wyrobów akcyzowych został przygotowany w związku ze zmianą 

ustawy z dnia 6 grudnia 2008 r. o podatku akcyzowym (Dz. U. z 2014 r., poz. 752, z późn. zm.), 

zwanej dalej „ustawą”, na mocy ustawy z dnia ... o zmianie ustawy o podatku akcyzowym oraz 

niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. ...). 

W znowelizowanej ustawie przewidziano m.in. zmiany regulacji ujętych w rozdziale 7 Działu III 

ustawy, dotyczących nabywania wewnątrzwspólnotowego wyrobów akcyzowych poza procedurą 

zawieszenia poboru akcyzy (art. 77–84). W szczególności zmieniono tytuł dotychczasowego 

rozdziału 7 „Wyroby akcyzowe z zapłaconą akcyzą” na „Wyroby akcyzowe znajdujące się poza 

procedurą zawieszenia poboru akcyzy”, a w przepisach tego rozdziału zastąpiono sformułowania 

odnoszące się do wyrobów akcyzowych z zapłaconą akcyzą odpowiednimi sformułowaniami 

dotyczącymi wyrobów akcyzowych znajdujących się poza procedurą zawieszenia poboru akcyzy. 

Nowe brzmienie tytułu rozdziału 7 w Dziale III oraz regulacji zawartych w tym rozdziale ma 

wskazywać, że odnoszą się one nie tylko do wyrobów akcyzowych (co do zasady wymienionych 

w załączniku nr 2 do ustawy), od których została zapłacona akcyzy, ale również wyrobów 

akcyzowych opodatkowanych zerową stawką akcyzy ze względu na przeznaczenie. 

Niniejszy projekt rozporządzenia dostosowuje przepisy w nim zawarte do zmienionej ustawy. 

Mając na uwadze wskazane wyżej zmiany w ustawie, w rozporządzeniu Ministra Finansów z 

dnia 23 sierpnia 2010 r. w sprawie niektórych ewidencji wyrobów akcyzowych należy zmienić 

przepis w § 1 pkt 2 lit. b oraz zdanie wstępne w § 7, w których jest mowa o ewidencji wyrobów 

akcyzowych nabywanych wewnątrzwspólnotowo przez podatnika dokonującego takiego nabycia 

wyrobów akcyzowych z akcyzą zapłaconą na terytorium państwa członkowskiego, na potrzeby 

wykonywanej działalności na terytorium kraju, poprzez zastąpienie zwrotu „wyroby akcyzowe z 

akcyzą zapłaconą na terytorium państwa członkowskiego” zwrotem „wyroby akcyzowe 

znajdujące się poza procedurą zawieszenia poboru akcyzy”.  

Projektowane rozporządzenie wejdzie w życie z dniem 31 lipca 2015 r., jednocześnie z ustawą o 

zmianie ustawy o podatku akcyzowym oraz niektórych innych ustaw. 
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Należy zauważyć, że rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 23 sierpnia 2010 r. w sprawie 

niektórych ewidencji wyrobów akcyzowych, zmienione na mocy niniejszego rozporządzenia, 

będzie obowiązywało tylko do dnia 31 grudnia 2015 r. Od dnia 1 stycznia 2016 r. wejdzie 

bowiem w życie nowe rozporządzenie Ministra Finansów w sprawie ewidencji i innych 

dokumentacji dotyczących wyrobów akcyzowych i znaków akcyzy, wydane na podstawie nowej 

delegacji ustawowej przewidzianej w art. 138s zmienionej ustawy, w którym zostaną zawarte 

szczegółowe regulacje dotyczące wszystkich ewidencji akcyzowych i innych dokumentacji 

prowadzonych na potrzeby kontroli w zakresie podatku akcyzowego. Jednocześnie z dniem 

1 stycznia 2016 r. utracą moc obowiązującą przepisy, które obecnie stanowią podstawę prawną 

do wydania rozporządzenia w sprawie niektórych ewidencji wyrobów akcyzowych. 

Projekt rozporządzenia jest zgodny z prawem Unii Europejskiej. 

Przedmiotowy projekt nie zawiera norm technicznych w rozumieniu przepisów rozporządzenia 

Rady Ministrów z dnia 23 grudnia 2002 r. w sprawie sposobu funkcjonowania krajowego 

systemu notyfikacji norm i aktów prawnych (Dz. U. Nr 239, poz. 2039 oraz z 2004 r. Nr 65, 

poz. 597), w związku z czym nie podlega notyfikacji. 

Projekt rozporządzenia z chwilą skierowania do uzgodnień zostanie zamieszczony w Biuletynie 

Informacji Publicznej Rządowego Centrum Legislacji (www.rcl.gov.pl).  
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Nazwa projektu: 
rozporządzenie Ministra Finansów zmieniające rozporządzenie w 

sprawie niektórych ewidencji wyrobów akcyzowych. 

Ministerstwo wiodące i ministerstwa współpracujące 

Ministerstwo Finansów 

Osoba odpowiedzialna za projekt w randze Ministra, Sekretarza 

Stanu lub Podsekretarza Stanu  

Podsekretarz Stanu Jarosław Neneman 

Kontakt do opiekuna merytorycznego projektu 

Ewelina Śramkowska, Dep. PA, Ministerstwo Finansów, tel. 694 37 25 

Data sporządzenia: 

03.2015 r. 

 

Źródło:  

upoważnienie ustawowe: art. 59 ust. 7 pkt 2, 

art. 62c ust. 6, art. 78 ust. 9 oraz art. 80 ust. 6 

ustawy z dnia 6 grudnia 2008 r. o podatku 

akcyzowym (Dz. U. z 2014 r. poz. 752, z 

późn. zm.).  

Nr w wykazie prac: ...  

 

OCENA SKUTKÓW REGULACJI 

1. Jaki problem jest rozwiązywany? 

Przedkładany projekt rozporządzenia zmienia rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 23 sierpnia 2010 r. w sprawie 

niektórych ewidencji wyrobów akcyzowych (Dz. U. z 2014 r. poz. 397). Projekt zmiany przedmiotowego rozporządzenia 

został przygotowany w związku ze zmianą ustawy z dnia 6 grudnia 2008 r. o podatku akcyzowym (Dz. U. z 2014 r., 

poz. 752, z późn. zm. ) dokonaną na mocy ustawy z dnia ... o zmianie ustawy o podatku akcyzowym oraz niektórych 

innych ustaw (Dz. U. poz. ...). 

W znowelizowanej ustawie o podatku akcyzowym przewidziano m.in. zmiany regulacji ujętych w rozdziale 7 Działu III 

ustawy, dotyczących nabywania wewnątrzwspólnotowego wyrobów akcyzowych poza procedurą zawieszenia poboru 

akcyzy (art. 77–84). W szczególności zmieniono tytuł dotychczasowego rozdziału 7 „Wyroby akcyzowe z zapłaconą 

akcyzą” na „Wyroby akcyzowe znajdujące się poza procedurą zawieszenia poboru akcyzy”, a w przepisach tego 

rozdziału zastąpiono sformułowania odnoszące się do wyrobów akcyzowych z zapłaconą akcyzą odpowiednimi 

sformułowaniami dotyczącymi wyrobów akcyzowych znajdujących się poza procedurą zawieszenia poboru akcyzy. 

Nowe brzmienie tytułu rozdziału 7 w Dziale III oraz regulacji zawartych w tym rozdziale ma wskazywać, że odnoszą się 

one nie tylko do wyrobów akcyzowych (co do zasady wymienionych w załączniku nr 2 do ustawy), od których została 

zapłacona akcyzy, ale również wyrobów akcyzowych opodatkowanych zerową stawką akcyzy ze względu na 

przeznaczenie. 

Niniejszy projekt rozporządzenia dostosowuje przepisy w nim zawarte do zmienionej ustawy.  

2. Rekomendowane rozwiązanie, w tym planowane narzędzia interwencji, i oczekiwany efekt 

Zmiany przewidziane w przedłożonym projekcie rozporządzenia mają wyłącznie charakter dostosowujący. Mając na 

uwadze zmiany regulacji w ustawie o podatku akcyzowym, w rozporządzeniu Ministra Finansów z dnia 23 sierpnia 

2010 r. w sprawie niektórych ewidencji wyrobów akcyzowych należy zmienić przepis w § 1 pkt 2 lit. b oraz zdanie 

wstępne w § 7, w których jest mowa o ewidencji wyrobów akcyzowych nabywanych wewnątrzwspólnotowo przez 

podatnika dokonującego nabycia wewnątrzwspólnotowego wyrobów akcyzowych z akcyzą zapłaconą na terytorium 

państwa członkowskiego, na potrzeby wykonywanej działalności na terytorium kraju, poprzez zastąpienie zwrotu 

„wyroby akcyzowe z akcyzą zapłaconą na terytorium państwa członkowskiego” zwrotem „wyroby akcyzowe znajdujące 

się poza procedurą zawieszenia poboru akcyzy”.  

3. Jak problem został rozwiązany w innych krajach, w szczególności krajach członkowskich OECD/UE?  

Szczegółowe kwestie dotyczące prowadzenia ewidencji akcyzowych zostały pozostawione do samodzielnego uregulowania 

przez poszczególne państwa członkowskie.  

4. Podmioty, na które oddziałuje projekt 

Grupa Wielkość Źródło danych  Oddziaływanie 

Podmioty prowadzące 

działalność jako 

zarejestrowany odbiorca 

799 Baza danych SEED (System 

Wymiany Informacji 

dotyczących Podatku 

Akcyzowego) – stan na dzień 

09.04.2015 r. 

Wejście w życie 

rozporządzenia nie wpłynie na 

zakres obowiązków bądź 

uprawnień podmiotów 

prowadzących działalność 

jako zarejestrowany odbiorca 

about:blankAKT%5b%5d85340099#mip12253149
about:blankAKT%5b%5d85340099#mip13182753
about:blankAKT%5b%5d85340099#mip12253290
about:blankAKT%5b%5d85340099#mip12253304
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Podmioty prowadzące 

działalność jako 

zarejestrowany wysyłający 

 

102 Baza danych SEED (System 

Wymiany Informacji 

dotyczących Podatku 

Akcyzowego) – stan na dzień 

09.04.2015 r. 

Wejście w życie 

rozporządzenia nie wpłynie na 

zakres obowiązków bądź 

uprawnień podmiotów 

prowadzących działalność jako 

zarejestrowany wysyłający 

Podmioty nabywające 

wewnątrzwspólnotowo 

wyroby akcyzowe 

znajdujące się poza 

procedurą zawieszenia 

poboru akcyzy 

Brak danych ____ Wejście w życie 

rozporządzenia nie wpłynie na 

zakres obowiązków bądź 

uprawnień podmiotów 

nabywających 

wewnątrzwspólnotowo 

wyroby akcyzowe znajdujące 

się poza procedurą 

zawieszenia poboru akcyzy  

Podmioty prowadzące 

działalność jako 

przedstawiciel podatkowy 

2 Informacja uzyskana od Izb 

Celnych – stan na dzień 

31.12.2014 r. 

Wejście w życie 

rozporządzenia nie wpłynie na 

zakres obowiązków bądź 

uprawnień podmiotów 

prowadzących działalność jako 

przedstawiciel podatkowy 

5. Informacje na temat zakresu, czasu trwania i podsumowanie wyników konsultacji 

 

 

6.  Wpływ na sektor finansów publicznych 

 Skutki w okresie 10 lat od wejścia w życie zmian [mln zł] 

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Łącznie (0–10) 

Dochody ogółem             

budżet państwa             

JST             

pozostałe jednostki (oddzielnie)             

Wydatki ogółem             

budżet państwa             

JST             

pozostałe jednostki (oddzielnie)             

Saldo ogółem             

budżet państwa             

JST             

pozostałe jednostki (oddzielnie)             

Źródła finansowania  Nie dotyczy.  

Dodatkowe 

informacje, w tym 

wskazanie źródeł 

danych i przyjętych do 

obliczeń założeń 

Wejście w życie rozporządzenia nie spowoduje skutków finansowych dla budżetu państwa i 

budżetów jednostek samorządu terytorialnego, w szczególności nie będzie miało wpływu na 

wzrost wydatków sektora finansów publicznych. 
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7. Wpływ na konkurencyjność gospodarki i przedsiębiorczość, w tym na funkcjonowanie przedsiębiorców oraz 

na rodzinę, obywateli i gospodarstwa domowe  

Skutki 

Czas w latach od wejścia w życie zmian 0 1 2 3 5 10 Łącznie (0–10) 

W ujęciu 

pieniężnym 

(w mln zł,  

ceny stałe 

z … r.) 

duże przedsiębiorstwa       Nie dotyczy 

sektor mikro-, małych i 

średnich 

przedsiębiorstw 

      Nie dotyczy 

rodzina, obywatele 

oraz gospodarstwa 

domowe 

      Nie dotyczy 

W ujęciu 

niepieniężnym 

duże przedsiębiorstwa Nie dotyczy 

sektor mikro-, małych i 

średnich 

przedsiębiorstw 

Nie dotyczy 

rodzina, obywatele 

oraz gospodarstwa 

domowe  

Nie dotyczy 

Niemierzalne   

Dodatkowe 

informacje, w tym 

wskazanie źródeł 

danych i przyjętych do 

obliczeń założeń  

Rozporządzenie nie będzie wywierało wpływu na konkurencyjność gospodarki i 

przedsiębiorczość. 

 

 

 

8.  Zmiana obciążeń regulacyjnych (w tym obowiązków informacyjnych) wynikających z projektu 

 nie dotyczy 

Wprowadzane są obciążenia poza bezwzględnie 

wymaganymi przez UE (szczegóły w odwróconej tabeli 

zgodności). 

 tak 

 nie 

 nie dotyczy 

zmniejszenie liczby dokumentów  

 zmniejszenie liczby procedur 

 skrócenie czasu na załatwienie sprawy 

 inne:       

 zwiększenie liczby dokumentów 

 zwiększenie liczby procedur 

 wydłużenie czasu na załatwienie sprawy 

 inne:       

 

Wprowadzane obciążenia są przystosowane do ich 

elektronizacji.  

 tak 

 nie 

 nie dotyczy 

 

Komentarz: 

zmiana rozporządzenia ma na celu wyłącznie dostosowanie przepisów wykonawczych do przepisów znowelizowanej 

ustawy o podatku akcyzowym.  

9. Wpływ na rynek pracy  

Rozporządzenie nie będzie miało wpływu na rynek pracy. 

10. Wpływ na pozostałe obszary 

 

 środowisko naturalne 

 sytuacja i rozwój regionalny 

 inne:       

 

 demografia 

 mienie państwowe 

 

 informatyzacja 

 zdrowie 

Omówienie wpływu Rozporządzenie nie będzie miało wpływu pozostałe obszary. 
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11. Planowane wykonanie przepisów aktu prawnego 

Przewiduje się, że przedmiotowe rozporządzenie wejdzie w życie jednocześnie z ustawą z dnia ... o zmianie ustawy o 

podatku akcyzowym oraz niektórych innych ustaw, tj. z dniem 31 lipca 2015 r. 

12. W jaki sposób i kiedy nastąpi ewaluacja efektów projektu oraz jakie mierniki zostaną zastosowane? 

Ze względu na zakres regulacji nie zachodzi potrzeba ewaluacji efektów projektu.  

13. Załączniki (istotne dokumenty źródłowe, badania, analizy itp.)  
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Projekt  

R O Z P O R Z Ą D Z E N I E  

M I N I S T R A  F I N A N S Ó W
1)

 

z dnia 

zmieniające rozporządzenie w sprawie zwolnienia z obowiązku złożenia zabezpieczenia 

akcyzowego 

Na podstawie art. 64 ust. 10 ustawy z dnia 6 grudnia 2008 r. o podatku akcyzowym 

(Dz. U. z 2014 r. poz. 752, z późn. zm.
2)

) zarządza się, co następuje: 

§ 1. W rozporządzeniu Ministra Finansów z dnia 15 grudnia 2014 r. w sprawie 

zwolnienia z obowiązku złożenia zabezpieczenia akcyzowego (Dz. U. poz. 1842) wprowadza 

się następujące zmiany: 

1) w § 4 dodaje się ust. 3 w brzmieniu: 

„3. W przypadku złożenia przez podmiot zwolniony z obowiązku złożenia 

zabezpieczenia akcyzowego wniosku o przedłużenie tego zwolnienia, spełniającego 

wymogi określone w art. 64 ust. 4 i 5 ustawy, nie później niż 3 miesiące przed upływem 

terminu, na jaki zwolnienie zostało udzielone, właściwy naczelnik nanosi na oryginale i 

kopii wniosku adnotację o terminie, do którego zwolnienie może być stosowane, jeżeli 

przed upływem tego terminu nie zostanie doręczona temu podmiotowi decyzja 

właściwego naczelnika urzędu celnego w sprawie przedłużenia albo odmowy 

przedłużenia zwolnienia.”; 

2) w § 5 po ust. 2 dodaje się ust. 2a w brzmieniu: 

„2a. W przypadku, o którym mowa w § 4 ust. 3, naczelnik urzędu celnego, któremu 

został złożony wniosek o przedłużenie zwolnienia z obowiązku złożenia zabezpieczenia 

akcyzowego, niezwłocznie przesyła kopię oryginału wniosku, na którym została 

naniesiona adnotacja o terminie, do którego zwolnienie może być stosowane, 

Dyrektorowi Izby Celnej w Warszawie, w celu umieszczenia informacji o tym terminie 

w wykazie podmiotów zwolnionych z obowiązku złożenia zabezpieczenia 

akcyzowego.”. 

                                                           
1) 

Minister Finansów kieruje działem administracji rządowej – finanse publiczne, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 2 

rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 22 września 2014 r. w sprawie szczegółowego zakresu 

działania Ministra Finansów (Dz. U. poz. 1256). 
2) 

Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2014 r. poz. 1559, 1662 i 1877 

oraz z 2015 r. poz. 18, 211 i ... . 



– 2 – 
 

§ 2. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 31 lipca 2015 r. 

 

MINISTER FINANSÓW 
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UZASADNIENIE 

Projekt rozporządzenia został sporządzony w związku z projektem ustawy o zmianie 

ustawy o podatku akcyzowym, która przewiduje m.in. że w przypadku złożenia przez 

podmiot zwolniony z obowiązku złożenia zabezpieczenia akcyzowego wniosku o 

przedłużenie tego zwolnienia, spełniającego wymogi ustawowe, nie później niż 3 miesiące 

przed upływem terminu, na jaki zwolnienie zostało udzielone, będzie możliwość stosowania 

tego zwolnienia do dnia doręczenia temu podmiotowi decyzji właściwego naczelnika urzędu 

celnego w sprawie przedłużenia albo odmowy przedłużenia zwolnienia, nie dłużej jednak niż 

przez 90 dni od dnia, w którym upływa termin, na jaki zwolnienie zostało udzielone. 

W związku z powyższym niniejszy projekt rozporządzenia przewiduje dodanie w § 4 i 5 

rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 15 grudnia 2014 r. w sprawie zwolnienia z 

obowiązku złożenia zabezpieczenia akcyzowego (Dz. U. poz. 1842) przepisów, które 

określają właściwy sposób udokumentowania powyższej sytuacji przez właściwego 

naczelnika urzędu celnego oraz zapewnienia publicznego dostępu do informacji o tym fakcie, 

poprzez jej umieszczenie w wykazie podmiotów zwolnionych z obowiązku złożenia 

zabezpieczenia akcyzowego, prowadzonym przez Dyrektora Izby Celnej w Warszawie.  

Projekt rozporządzenia jest zgodny z prawem Unii Europejskiej. 

Projekt rozporządzenia nie zawiera norm technicznych w rozumieniu przepisów 

rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 23 grudnia 2002 r. w sprawie sposobu funkcjonowania 

krajowego systemu notyfikacji norm i aktów prawnych (Dz. U. Nr 239, poz. 2039, z późn. 

zm.) w związku z czym nie podlega notyfikacji. 

Zgodnie z art. 5 ustawy z dnia 7 lipca 2005 r. o działalności lobbingowej w procesie 

stanowienia prawa (Dz. U. Nr 169, poz. 1414, z późn. zm.) oraz uchwały nr 190 Rady 

Ministrów z dnia 29 października 2013 r. – Regulamin pracy Rady Ministrów (M.P. poz. 979) 

tekst projektu, z chwilą przekazania go do uzgodnień z członkami Rady Ministrów, zostanie 

udostępniony w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie podmiotowej Rządowego 

Centrum Legislacji. 
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Nazwa projektu: 
rozporządzenie Ministra Finansów zmieniające rozporządzenie w 

sprawie zwolnienia z obowiązku złożenia zabezpieczenia akcyzowego.  

Ministerstwo wiodące i ministerstwa współpracujące 

Ministerstwo Finansów 

Osoba odpowiedzialna za projekt w randze Ministra, Sekretarza Stanu 

lub Podsekretarza Stanu  

Podsekretarz Stanu Jarosław Neneman 

Kontakt do opiekuna merytorycznego projektu 

Jerzy Maj, Dep. PA, Ministerstwo Finansów tel. 22 694 45 65  

Data sporządzenia: 
11.05.2015 r. 

 

Źródło:  

ustawa z dnia 6 grudnia 2008 r. o podatku 

akcyzowym (Dz. U. z 2014 r. poz. 752, 

z późn. zm.). 

Nr w wykazie prac:  

      

 

OCENA SKUTKÓW REGULACJI 
1. Jaki problem jest rozwiązywany? 

W dniu … został opracowany projekt ustawy o zmianie ustawy o podatku akcyzowym, która przewiduje możliwość 

stosowania zwolnienia z obowiązku złożenia zabezpieczenia akcyzowego, pod określonymi warunkami, po terminie na 

jaki zostało udzielone, nie dłużej jednak niż przez 90 dni, w związku z czym istnieje konieczność dostosowania do tych 

zmian przepisów rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 15 grudnia 2014 r. w sprawie zwolnienia z obowiązku 

złożenia zabezpieczenia akcyzowego. 

2. Rekomendowane rozwiązanie, w tym planowane narzędzia interwencji, i oczekiwany efekt 

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 15 grudnia 2015 r. w sprawie zwolnienia z obowiązku złożenia zabezpieczenia 

akcyzowego (Dz. U. poz. 1842) zostanie uzupełnione przepisami regulującymi szczegółowo kwestie dłuższego 

stosowania przedmiotowego zwolnienia, zgodnie ze zmienionymi przepisami ustawy o podatku akcyzowym.  

3. Jak problem został rozwiązany w innych krajach, w szczególności krajach członkowskich OECD/UE?  

Brak tożsamych rozwiązań w krajach UE.  

4. Podmioty, na które oddziałuje projekt 

Grupa Wielkość Źródło danych  Oddziaływanie 

Podmioty prowadzące 

skład podatkowy oraz 

podmioty posiadające 

„zezwolenie 

wyprowadzenia”, o którym 

mowa w art. 13 ust. 3 

ustawy 

Ok. 740 – wielkość 

zmienna, w związku 

z czym została 

określona 

w przybliżeniu  

 

Informacje z izb celnych o 

ilości podatników akcyzowych 

Składanie i stosowanie 

zabezpieczeń akcyzowych 

Urzędy celne 46 

Rozporządzenie Ministra 

Finansów w sprawie 

utworzenia izb celnych i 

urzędów celnych oraz 

określenia ich siedzib 

z dnia 23 października 2009 r. 

(Dz. U. Nr 180, poz. 1404) 

Przyjmowanie, stosowanie 

i zwrot zabezpieczeń 

akcyzowych 

5. Informacje na temat zakresu, czasu trwania i podsumowanie wyników konsultacji 

Zgodnie z art. 5 ustawy z dnia 7 lipca 2005 r. o działalności lobbingowej w procesie stanowienia prawa (Dz. U. Nr 169, 

poz. 1414, z późn. zm.) oraz uchwały nr 190 Rady Ministrów z dnia 29 października 2013 r. – Regulamin pracy Rady 

Ministrów (M.P. poz. 979) tekst projektu zostanie udostępniony w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie 

podmiotowej Rządowego Centrum Legislacji (www.rcl.gov.pl), z chwilą przekazania go do uzgodnień z członkami Rady 

Ministrów. Z chwilą udostępnienia w Biuletynie Informacji Publicznej projektu rozporządzenia, każdy będzie mógł 

zgłosić zainteresowanie pracami nad tym projektem w formie wymaganej ww. ustawą.  

6.  Wpływ na sektor finansów publicznych 

(ceny stałe z … r.) Skutki w okresie 10 lat od wejścia w życie zmian [mln zł] 

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Łącznie (0–10) 

Dochody ogółem             

http://www.rcl.gov.pl/
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budżet państwa             

JST             

pozostałe jednostki (oddzielnie)             

Wydatki ogółem             

budżet państwa             

JST             

pozostałe jednostki (oddzielnie)             

Saldo ogółem             

budżet państwa             

JST             

pozostałe jednostki (oddzielnie)             

Źródła finansowania  
 

 

Dodatkowe 

informacje, w tym 

wskazanie źródeł 

danych i przyjętych do 

obliczeń założeń 

Projekt rozporządzenia nie ma wpływu na sektor finansów publicznych, ze względu na 

charakter wprowadzanych zmian, które wyłącznie dostosowują jego przepisy do regulacji 

ustawowych.  

7. Wpływ na konkurencyjność gospodarki i przedsiębiorczość, w tym na funkcjonowanie przedsiębiorców oraz 

na rodzinę, obywateli i gospodarstwa domowe  

Skutki 

Czas w latach od wejścia w życie zmian 0 1 2 3 5 10 Łącznie (0–10) 

W ujęciu 

pieniężnym 

(w mln zł,  

ceny stałe 

z … r.) 

duże przedsiębiorstwa       Nie dotyczy 

sektor mikro-, małych i 

średnich 

przedsiębiorstw 

      Nie dotyczy 

rodzina, obywatele 

oraz gospodarstwa 

domowe 

      Nie dotyczy 

W ujęciu 

niepieniężnym 

duże przedsiębiorstwa Nie dotyczy 

sektor mikro-, małych i 

średnich 

przedsiębiorstw 

 

Nie dotyczy 

rodzina, obywatele 

oraz gospodarstwa 

domowe  

Nie dotyczy 

Niemierzalne  Nie dotyczy 

Dodatkowe 

informacje, w tym 

wskazanie źródeł 

danych i przyjętych do 

obliczeń założeń  

W ujęciu pieniężnym projekt rozporządzenia nie ma wpływu na konkurencyjność gospodarki 

i przedsiębiorczość, w tym na funkcjonowanie przedsiębiorców oraz na rodzinę, obywateli i 

gospodarstwa domowe, ze względu na charakter wprowadzanych zmian, które wyłącznie 

dostosowują jego przepisy do regulacji ustawowych. 

8.  Zmiana obciążeń regulacyjnych (w tym obowiązków informacyjnych) wynikających z projektu 

 nie dotyczy 

Wprowadzane są obciążenia poza bezwzględnie 

wymaganymi przez UE (szczegóły w odwróconej 

tabeli zgodności). 

 tak 

 nie 

 nie dotyczy 
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 zmniejszenie liczby dokumentów  

 zmniejszenie liczby procedur 

 skrócenie czasu na załatwienie sprawy 

 inne:       

 zwiększenie liczby dokumentów 

 zwiększenie liczby procedur 

 wydłużenie czasu na załatwienie sprawy 

 inne:       

Wprowadzane obciążenia są przystosowane do ich 

elektronizacji.  

 tak 

 nie 

 nie dotyczy 

Komentarz 

9. Wpływ na rynek pracy  

Rozporządzenie nie będzie miało wpływu na rynek pracy.  

10. Wpływ na pozostałe obszary 

 środowisko naturalne 

 sytuacja i rozwój regionalny 

 inne:       

 demografia 

 mienie państwowe 

 informatyzacja 

 zdrowie 

Omówienie wpływu Rozporządzenie nie będzie miało wpływu na pozostałe obszary.  

11. Planowane wykonanie przepisów aktu prawnego 

Wykonanie przepisów projektowanego rozporządzenia jest planowane po jego wejściu w życie z dniem 31 lipca 2015 r. 

12. W jaki sposób i kiedy nastąpi ewaluacja efektów projektu oraz jakie mierniki zostaną zastosowane? 

 

13. Załączniki (istotne dokumenty źródłowe, badania, analizy itp.)  

 



 

 

Projekt  

R O Z P O R Z Ą D Z E N I E  

M I N I S T R A  F I N A N S Ó W
1)

 

z dnia  

w sprawie zabezpieczeń akcyzowych 

Na podstawie art. 66 ust. 1, art. 67 ust. 3 i art. 74 ust. 5 ustawy z dnia 6 grudnia 2008 r. o 

podatku akcyzowym (Dz. U. z 2014 r. poz. 752, z późn. zm.
2)

) zarządza się, co następuje: 

§ 1. Rozporządzenie określa: 

1) wzór wniosku o wyrażenie zgody na złożenie zabezpieczenia ryczałtowego i wniosku o 

przedłużenie zgody na złożenie zabezpieczenia ryczałtowego; 

2) szczegółowy sposób ustalania wysokości zabezpieczenia generalnego i ryczałtowego; 

3) sposób i miejsce składania zabezpieczenia akcyzowego; 

4) sposób dokonania potwierdzenia przyjęcia zabezpieczenia akcyzowego; 

5) wzory druków służących do potwierdzenia przyjęcia zabezpieczenia akcyzowego; 

6) rodzaje innych dokumentów mających wartość płatniczą, które mogą być przyjmowane 

jako zabezpieczenie akcyzowe; 

7) szczegółowy sposób stosowania zabezpieczenia generalnego i ryczałtowego, w tym 

sposób: 

a) ustalania stanu wykorzystania zabezpieczenia generalnego oraz odnotowywania 

jego obciążenia i zwolnienia z obciążenia kwotą powstałego lub mogącego powstać 

zobowiązania podatkowego oraz opłaty paliwowej, o której mowa w art. 37h ust. 1 

ustawy z dnia 27 października 1994 r. o autostradach płatnych oraz o Krajowym 

Funduszu Drogowym (Dz. U. z 2012 r. poz. 931, z późn. zm.
3)

), zwanej dalej 

„opłatą paliwową”, której obowiązek zapłaty powstał lub może powstać, 

b) stosowania zabezpieczenia generalnego i ryczałtowego przy wykorzystaniu 

Systemu; 

                                                           
1)

 Minister Finansów kieruje działem administracji rządowej – finanse publiczne, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 2 

rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 22 września 2014 r. w sprawie szczegółowego zakresu 

działania Ministra Finansów (Dz. U. poz. 1256).
 
  

2) 
Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2014 r. poz. 1559, 1662 i 1877 

oraz z 2015 r. poz. 18, 211 i ... .  
3) 

Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2012 r. poz. 951, z 2013 r. 

poz. 433, 843, 1543 i 1646 oraz z 2014 r. poz. 805, 1310 i 1559.  
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8) szczegółowy sposób objęcia zabezpieczeniem akcyzowym wyrobów akcyzowych 

zwolnionych od akcyzy ze względu na ich przeznaczenie, o którym mowa w art. 32 

ust. 5 pkt 1 ustawy z dnia 6 grudnia 2008 r. o podatku akcyzowym, zwanej dalej 

„ustawą”; 

9) sposób i częstotliwość aktualizacji zabezpieczenia generalnego, o której mowa w art. 65 

ust. 6 ustawy; 

10) szczegółowe warunki i tryb zwrotu zabezpieczenia akcyzowego. 

§ 2. Wzór wniosku o wyrażenie zgody na złożenie zabezpieczenia ryczałtowego i 

wniosku o przedłużenie zgody na złożenie zabezpieczenia ryczałtowego określa załącznik 

nr 1 do rozporządzenia. 

§ 3. 1. Właściwy naczelnik urzędu celnego ustala wysokość zabezpieczenia generalnego 

składanego: 

1) przez podmiot prowadzący skład podatkowy, w tym gdy wydano mu zezwolenie na 

wysyłanie importowanych wyrobów akcyzowych z miejsca importu z zastosowaniem 

procedury zawieszenia poboru akcyzy, który nie uzyskał zwolnienia z obowiązku 

złożenia zabezpieczenia akcyzowego na podstawie art. 64 ust. 1 ustawy, w przypadku 

określonym w: 

a) art. 65 ust. 2 pkt 1 ustawy – jako równowartość największej dziennej kwoty akcyzy 

oraz opłaty paliwowej, w okresie ostatnich 6 miesięcy przed dniem ustalenia 

wysokości zabezpieczenia generalnego, stanowiącej sumę: 

– kwoty akcyzy oraz kwoty opłaty paliwowej od wszystkich wyrobów 

akcyzowych znajdujących się w danym dniu w składzie podatkowym albo 

składach podatkowych prowadzonych przez ten podmiot, łącznie z wyrobami 

objętymi zwolnieniem od akcyzy ze względu na ich przeznaczenie oraz 

– kwoty akcyzy oraz kwoty opłaty paliwowej od wyrobów akcyzowych, które w 

tym dniu znajdowały się w trakcie przemieszczania przez ten podmiot z 

zastosowaniem procedury zawieszenia poboru akcyzy, lub kwoty akcyzy oraz 

kwoty opłaty paliwowej od wyrobów akcyzowych zwolnionych od akcyzy ze 

względu na ich przeznaczenie, które w tym dniu znajdowały się w trakcie 

dostarczania ze składu podatkowego albo składów podatkowych prowadzonych 

przez ten podmiot, oraz 
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– przypadającej do zapłaty kwoty akcyzy oraz kwoty opłaty paliwowej od 

wyrobów akcyzowych wyprowadzonych ze składu podatkowego albo składów 

podatkowych prowadzonych przez ten podmiot poza procedurą zawieszenia 

poboru akcyzy w okresie rozliczeniowym właściwym dla tego dnia, 

b) art. 65 ust. 2 pkt 2 ustawy – jako równowartość przewidywanej największej 

dziennej kwoty akcyzy oraz opłaty paliwowej stanowiącej sumę: 

– kwoty akcyzy oraz kwoty opłaty paliwowej od wszystkich wyrobów 

akcyzowych, które mogą się znajdować w danym dniu w składzie podatkowym 

albo składach podatkowych prowadzonych przez ten podmiot, łącznie z 

wyrobami objętymi zwolnieniem od akcyzy ze względu na ich przeznaczenie 

oraz 

– kwoty akcyzy oraz kwoty opłaty paliwowej od wyrobów akcyzowych, które 

mogą się znajdować w tym dniu w trakcie przemieszczania przez ten podmiot z 

zastosowaniem procedury zawieszenia poboru akcyzy, lub kwoty akcyzy oraz 

kwoty opłaty paliwowej od wyrobów akcyzowych zwolnionych od akcyzy ze 

względu na ich przeznaczenie, które mogą się znajdować w tym dniu w trakcie 

dostarczania ze składu podatkowego albo składów podatkowych prowadzonych 

przez ten podmiot, oraz 

– mogącej przypadać do zapłaty kwoty akcyzy oraz kwoty opłaty paliwowej od 

wyrobów akcyzowych, które mogą zostać wyprowadzone ze składu 

podatkowego albo składów podatkowych prowadzonych przez ten podmiot 

poza procedurą zawieszenia poboru akcyzy w okresie rozliczeniowym 

właściwym dla tego dnia; 

2) przez podmiot prowadzący skład podatkowy, w tym gdy wydano mu zezwolenie na 

wysyłanie importowanych wyrobów akcyzowych z miejsca importu z zastosowaniem 

procedury zawieszenia poboru akcyzy, który uzyskał zwolnienie z obowiązku złożenia 

zabezpieczenia akcyzowego na podstawie art. 64 ust. 1 ustawy, w przypadku 

określonym w: 

a) art. 65 ust. 2 pkt 1 ustawy – jako równowartość największej dziennej kwoty akcyzy 

oraz opłaty paliwowej, w okresie ostatnich 6 miesięcy przed dniem ustalenia 

wysokości zabezpieczenia generalnego, stanowiącej sumę kwot akcyzy oraz kwot 

opłaty paliwowej od: 
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– wyrobów akcyzowych znajdujących się w tym dniu w trakcie przemieszczania 

przez ten podmiot z zastosowaniem procedury zawieszenia poboru akcyzy lub 

wyrobów akcyzowych zwolnionych od akcyzy ze względu na ich 

przeznaczenie znajdujących się w tym dniu w trakcie dostarczania ze składu 

podatkowego albo składów podatkowych prowadzonych przez ten podmiot 

oraz 

– wyrobów akcyzowych objętych zwolnieniem od akcyzy ze względu na ich 

przeznaczenie znajdujących się w tym dniu w składzie podatkowym albo w 

składach podatkowych, 

b) art. 65 ust. 2 pkt 2 ustawy – jako równowartość przewidywanej największej 

dziennej kwoty akcyzy oraz opłaty paliwowej stanowiącej sumę kwot akcyzy oraz 

kwot opłaty paliwowej od: 

– wyrobów akcyzowych, które mogą się znajdować w tym dniu w trakcie 

przemieszczania przez ten podmiot z zastosowaniem procedury zawieszenia 

poboru akcyzy, lub wyrobów akcyzowych zwolnionych od akcyzy ze względu 

na ich przeznaczenie, które mogą się znajdować w tym dniu w trakcie 

dostarczania ze składu podatkowego albo składów podatkowych prowadzonych 

przez ten podmiot oraz 

– wyrobów akcyzowych objętych zwolnieniem od akcyzy ze względu na ich 

przeznaczenie, które mogą się znajdować w tym dniu w składzie podatkowym 

albo w składach podatkowych prowadzonych przez ten podmiot; 

3) przez zarejestrowanego odbiorcę, z wyłączeniem zarejestrowanego odbiorcy 

posiadającego zezwolenie na jednorazowe nabycie wyrobów akcyzowych jako 

zarejestrowany odbiorca, w przypadku określonym w: 

a) art. 65 ust. 2 pkt 1 ustawy – jako równowartość największej, w okresie ostatnich 

6 miesięcy przed dniem ustalenia wysokości zabezpieczenia generalnego, kwoty 

akcyzy oraz opłaty paliwowej stanowiącej sumę kwot: 

– akcyzy obliczonej za miesięczny okres rozliczeniowy i wykazanej w deklaracji 

podatkowej, przed jej pomniejszeniem o kwotę przysługujących zwolnień oraz 

– opłaty paliwowej obliczonej za miesięczny okres rozliczeniowy i wykazanej w 

informacji o opłacie paliwowej, o której mowa w art. 37o ust. 1 ustawy z dnia 

27 października 1994 r. o autostradach płatnych oraz o Krajowym Funduszu 

Drogowym, zwanej dalej „informacją o opłacie paliwowej”, oraz 
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– akcyzy oraz opłaty paliwowej odpowiadających największej w tym okresie 

rozliczeniowym dziennej kwocie akcyzy oraz kwocie opłaty paliwowej od 

wyrobów akcyzowych zwolnionych od akcyzy ze względu na ich 

przeznaczenie znajdujących się u zarejestrowanego odbiorcy lub dostarczanych 

w tym dniu do podmiotu zużywającego, 

b) art. 65 ust. 2 pkt 2 ustawy – jako równowartość kwoty akcyzy oraz opłaty 

paliwowej stanowiącej sumę: 

– przewidywanej największej kwoty akcyzy za miesięczny okres rozliczeniowy 

podlegającej wykazaniu w deklaracji podatkowej, przed jej pomniejszeniem o 

kwotę przysługujących zwolnień oraz 

– przewidywanej największej kwoty opłaty paliwowej za miesięczny okres 

rozliczeniowy podlegającej wykazaniu w informacji o opłacie paliwowej, oraz 

– kwoty akcyzy oraz kwoty opłaty paliwowej odpowiadających przewidywanej 

największej w tym okresie rozliczeniowym kwocie akcyzy oraz kwocie opłaty 

paliwowej od wyrobów akcyzowych zwolnionych od akcyzy ze względu na ich 

przeznaczenie, które mogą się znajdować u zarejestrowanego odbiorcy lub być 

dostarczane w tym dniu do podmiotu zużywającego; 

4) przez zarejestrowanego wysyłającego, innego niż podmiot prowadzący skład 

podatkowy, w przypadku określonym w: 

a) art. 65 ust. 2 pkt 1 ustawy – jako równowartość największej dziennej kwoty akcyzy 

oraz opłaty paliwowej, w okresie ostatnich 6 miesięcy przed dniem ustalenia 

wysokości zabezpieczenia generalnego, od importowanych wyrobów akcyzowych 

znajdujących się w danym dniu w trakcie przemieszczania z zastosowaniem 

procedury zawieszenia poboru akcyzy, wysłanych z miejsc importu z 

zastosowaniem tej procedury przez tego zarejestrowanego wysyłającego, 

b) art. 65 ust. 2 pkt 2 ustawy – jako równowartość przewidywanej największej 

dziennej kwoty akcyzy oraz opłaty paliwowej od importowanych wyrobów 

akcyzowych, które mogą się znajdować w tym dniu w trakcie przemieszczania z 

zastosowaniem procedury zawieszenia poboru akcyzy i które mogą zostać wysłane 

z miejsc importu z zastosowaniem tej procedury przez tego zarejestrowanego 

wysyłającego; 



– 6 – 

 

  

5) przez podmiot pośredniczący, w przypadku określonym w: 

a) art. 65 ust. 2 pkt 1 ustawy – jako równowartość kwoty stanowiącej sumę kwoty 

mogącego powstać miesięcznego zobowiązania podatkowego oraz kwoty opłaty 

paliwowej, której obowiązek zapłaty może powstać, w przypadku użycia wyrobów 

akcyzowych niezgodnie z przeznaczeniem uprawniającym do zwolnienia od akcyzy 

lub naruszenia warunków tego zwolnienia, odpowiadających największej, w 

okresie ostatnich 6 miesięcy przed dniem ustalenia wysokości zabezpieczenia 

generalnego, ilości wyrobów akcyzowych zwolnionych od akcyzy ze względu na 

ich przeznaczenie dostarczonych ze składu podatkowego lub importowanych przez 

podmiot pośredniczący, 

b) art. 65 ust. 2 pkt 2 ustawy – jako równowartość kwoty stanowiącej sumę kwoty 

mogącego powstać miesięcznego zobowiązania podatkowego oraz kwoty opłaty 

paliwowej, której obowiązek może powstać, w przypadku użycia wyrobów 

akcyzowych niezgodnie z przeznaczeniem uprawniającym do zwolnienia od akcyzy 

lub naruszenia warunków tego zwolnienia, odpowiadających przewidywanej 

największej ilości wyrobów akcyzowych zwolnionych od akcyzy ze względu na ich 

przeznaczenie, które mogą zostać dostarczone ze składu podatkowego lub 

importowane przez podmiot pośredniczący; 

6) przez pośredniczący podmiot tytoniowy, w przypadku określonym w: 

a) art. 65 ust. 2 pkt 1 ustawy – w kwocie równej wysokości maksymalnej kwoty 

zobowiązania podatkowego mogącego powstać w przypadku sprzedaży suszu 

tytoniowego innemu podmiotowi niż podmiot prowadzący skład podatkowy lub 

pośredniczący podmiot tytoniowy lub zużycia suszu tytoniowego przez 

pośredniczący podmiot tytoniowy, odpowiadającej największej, w okresie ostatnich 

12 miesięcy przed dniem ustalenia wysokości zabezpieczenia generalnego, ilości 

nabytego suszu tytoniowego posiadanego przez pośredniczący podmiot tytoniowy, 

b) art. 65 ust. 2 pkt 2 ustawy – w kwocie równej wysokości przewidywanej 

maksymalnej kwoty miesięcznego zobowiązania podatkowego mogącego powstać 

w przypadku sprzedaży suszu tytoniowego innemu podmiotowi niż podmiot 

prowadzący skład podatkowy lub pośredniczący podmiot tytoniowy lub zużycia 

suszu tytoniowego przez pośredniczący podmiot tytoniowy, odpowiadającej 

przewidywanej największej, w okresie 12 miesięcy, miesięcznej ilości suszu 

tytoniowego, który może być nabyty przez pośredniczący podmiot tytoniowy; 
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7) przez podmiot reprezentujący przedsiębiorcę zagranicznego, w przypadku określonym 

w: 

a) art. 65 ust. 2 pkt 1 ustawy – w kwocie równej wysokości maksymalnej kwoty 

zobowiązania podatkowego mogącego powstać w przypadku sprzedaży przez tego 

przedsiębiorcę zagranicznego suszu tytoniowego na terytorium kraju innemu 

podmiotowi niż podmiot prowadzący skład podatkowy lub pośredniczący podmiot 

tytoniowy lub zużycia suszu tytoniowego na terytorium kraju przez tego 

przedsiębiorcę zagranicznego, odpowiadającej największej, w okresie ostatnich 

12 miesięcy przed dniem ustalenia wysokości zabezpieczenia generalnego, ilości 

nabytego suszu tytoniowego przez tego przedsiębiorcę zagranicznego, 

b) art. 65 ust. 2 pkt 2 ustawy – w kwocie równej wysokości przewidywanej 

maksymalnej kwoty miesięcznego zobowiązania podatkowego mogącego powstać 

w przypadku sprzedaży przez przedsiębiorcę zagranicznego suszu tytoniowego na 

terytorium kraju innemu podmiotowi niż podmiot prowadzący skład podatkowy lub 

pośredniczący podmiot tytoniowy lub zużycia suszu tytoniowego przez tego 

przedsiębiorcę zagranicznego, odpowiadającej przewidywanej największej, w 

okresie 12 miesięcy, miesięcznej ilości suszu tytoniowego, który może być nabyty 

przez tego przedsiębiorcę zagranicznego; 

8) przez podatnika, o którym mowa w art. 13 ust. 3 ustawy, w przypadku określonym w: 

a) art. 65 ust. 2 pkt 1 ustawy – jako równowartość największej, w okresie ostatnich 

6 miesięcy przed dniem ustalenia wysokości zabezpieczenia generalnego, kwoty 

stanowiącej sumę kwoty akcyzy oraz kwoty opłaty paliwowej od wyrobów 

akcyzowych wyprowadzonych ze składu podatkowego, obliczonych za miesięczny 

okres rozliczeniowy i wykazanych odpowiednio w deklaracji podatkowej lub 

informacji o opłacie paliwowej, 

b) art. 65 ust. 2 pkt 2 ustawy – jako równowartość przewidywanej największej kwoty 

stanowiącej sumę kwoty akcyzy oraz kwoty opłaty paliwowej od wyrobów 

akcyzowych, które mogą zostać wyprowadzone ze składu podatkowego, za 

miesięczny okres rozliczeniowy i które podlegałyby wykazaniu odpowiednio w 

deklaracji podatkowej, przed pomniejszeniem o kwotę przysługujących zwolnień, 

lub informacji o opłacie paliwowej; 

9) w przypadkach, o których mowa w art. 65 ust. 1a ustawy – jako równowartość kwoty 

wskazanej przez podmiot we wniosku o złożenie zabezpieczenia generalnego, 
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oszacowanej przez ten podmiot na poziomie pozwalającym na pokrycie w każdym 

czasie zobowiązań podatkowych oraz opłat paliwowych, które mają być objęte tym 

zabezpieczeniem. 

2. W przypadku  sprzedaży przez podmiot prowadzący skład podatkowy suszu 

tytoniowego innemu podmiotowi niż podmiot prowadzący skład podatkowy lub 

pośredniczący podmiot tytoniowy, wysokość zabezpieczenia generalnego, o którym mowa w 

§ 3 ust. 1 pkt 1, zwiększa się o kwotę akcyzy od suszu tytoniowego sprzedanemu innemu 

podmiotowi niż podmiot prowadzący skład podatkowy lub pośredniczący podmiot tytoniowy 

w okresie ostatnich 6 miesięcy przed dniem ustalenia wysokości zabezpieczenia generalnego. 

3. W przypadku pośredniczącego podmiotu tytoniowego, będącego jednocześnie 

podmiotem reprezentującym przedsiębiorcę zagranicznego, wysokość zabezpieczenia 

generalnego składanego przez ten podmiot ustala się, jako sumę kwoty zabezpieczenia 

generalnego, której wysokość została ustalona zgodnie z ust. 1 pkt 6, oraz kwoty 

zabezpieczenia generalnego, której wysokość została ustalona zgodnie z ust. 1 pkt 7. 

4. W przypadkach, o których mowa w ust. 1 pkt 1 lit. b, pkt 2 lit. b, pkt 3 lit. b, pkt 4 

lit. b, pkt 5 lit. b, pkt 6 lit. b i pkt 7 lit. b, naczelnik urzędu celnego może ustalić wysokość 

zabezpieczenia generalnego w oparciu o oświadczenie podmiotu składającego zabezpieczenie 

akcyzowe, określające dane stanowiące podstawę do ustalenia wysokości tego 

zabezpieczenia. 

5. W przypadku ustalania wysokości zabezpieczenia generalnego, o którym mowa 

w ust. 1, do jego kwoty: 

1) nie wlicza się kwot akcyzy oraz opłaty paliwowej od wyrobów akcyzowych określonych 

w załączniku nr 2 do ustawy, dla których została określona zerowa stawka akcyzy ze 

względu na przeznaczenie, 

2) wlicza się największą, w okresie ostatnich 6 miesięcy przed dniem ustalenia wysokości 

zabezpieczenia generalnego, kwotę powstałego zobowiązania podatkowego i opłaty 

paliwowej, której obowiązek zapłaty powstał, za miesięczny okres rozliczeniowy, w 

stosunku do wyrobów akcyzowych określonych w załączniku nr 2 do ustawy, dla 

których została określona zerowa stawka akcyzy ze względu na przeznaczenie, jeżeli te 

wyroby zostały opodatkowane stawką akcyzy inną niż zero. 

6. Na wniosek podmiotu składającego zabezpieczenie generalne, który stosował to 

zabezpieczenie przez 6 miesięcy i dokonywał w tym okresie zapłaty podatku akcyzowego w 

terminie, naczelnik urzędu celnego może ustalić ponownie wysokość zabezpieczenia 
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generalnego w sposób uproszczony, na poziomie kwoty największego w tym okresie 

obciążenia salda zabezpieczenia stanowiącego kwotę złożonego zabezpieczenia generalnego 

pomniejszoną o najmniejszą w tym okresie kwotę wolną tego zabezpieczenia. 

7. Wysokość zabezpieczenia generalnego ustalona zgodnie z ust. 1–5 stanowi 

odpowiednio podstawę do ustalenia wysokości zabezpieczenia ryczałtowego, o którym mowa 

w art. 65 ust. 8 ustawy. 

8. W przypadku gdy są składane jednocześnie zabezpieczenia ryczałtowe, których 

wysokość jest ustalona na poziomie określonym w art. 65 ust. 9 ustawy oraz na poziomie 

określonym przez ministra właściwego do spraw finansów publicznych na podstawie art. 66 

ust. 2 pkt 3 ustawy, dla każdego z tych zabezpieczeń ustala się oddzielnie wysokość 

zabezpieczenia generalnego stanowiącą podstawę do ustalenia wysokości zabezpieczenia 

ryczałtowego. 

9. W przypadku prowadzenia przez podmiot wielu składów podatkowych wysokość 

zabezpieczenia generalnego lub zabezpieczenia ryczałtowego ustala się i przyjmuje to 

zabezpieczenie łącznie dla wszystkich składów podatkowych albo dla każdego składu 

oddzielnie, zgodnie ze wskazaniem podmiotu, stosując odpowiednio przepisy ust. 1 pkt 1 i 2. 

W przypadku niewskazania przez podmiot sposobu ustalenia wysokości zabezpieczenia 

generalnego lub zabezpieczenia ryczałtowego zabezpieczenie przyjmuje się w wysokości 

ustalonej łącznie dla wszystkich składów podatkowych. 

10. W przypadku zabezpieczenia akcyzowego obejmującego opłatę paliwową właściwy 

naczelnik urzędu celnego ustala oddzielnie wysokość części zabezpieczenia, o których mowa 

w art. 73 ust. 1b ustawy, stanowiących łącznie wysokość zabezpieczenia akcyzowego 

ustaloną zgodnie z ust. 1–5. 

§ 4. Zabezpieczenie akcyzowe składa się, w przypadku zabezpieczenia akcyzowego 

składanego w formie określonej w: 

1) art. 67 ust. 1 pkt 1 ustawy – przez: 

a) wpłacenie kwoty zabezpieczenia akcyzowego w banku krajowym lub oddziale 

instytucji kredytowej w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r.  

– Prawo bankowe (Dz. U. z 2015 r. poz. 128), w placówce pocztowej lub 

spółdzielczej kasie oszczędnościowo-kredytowej, na właściwy bankowy rachunek 

izby celnej, na który dokonuje się wpłaty kwot z tytułu zapłaty akcyzy albo 

b) dokonanie, na podstawie dyspozycji udzielonej przez podmiot składający 

zabezpieczenie akcyzowe, przelewu kwoty zabezpieczenia akcyzowego na 
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właściwy bankowy rachunek izby celnej, na który dokonuje się wpłaty kwot z 

tytułu zapłaty akcyzy, przez prowadzący rachunek tego podmiotu bank krajowy, 

oddział instytucji kredytowej lub spółdzielczą kasę oszczędnościowo-kredytową, 

albo 

c) wpłacenie kwoty zabezpieczenia akcyzowego gotówką w kasie urzędu celnego; 

2) art. 67 ust. 1 pkt 2 ustawy – przez złożenie w urzędzie celnym oryginału dokumentu 

gwarancji bankowej lub ubezpieczeniowej, wystawionej przez gwaranta, o którym 

mowa w art. 69 ust. 3 ustawy, na kwotę wymaganego zabezpieczenia akcyzowego; 

3) art. 67 ust. 1 pkt 3 ustawy – przez złożenie w urzędzie celnym czeku gotówkowego lub 

rozrachunkowego, wystawionego przez podmiot składający zabezpieczenie akcyzowe na 

kwotę zabezpieczenia akcyzowego, potwierdzonego do wysokości tej kwoty przez osobę 

prawną mającą siedzibę na terytorium Unii Europejskiej lub terytorium państwa 

członkowskiego Europejskiego Stowarzyszenia Wolnego Handlu (EFTA) – strony 

umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym lub przez oddział banku zagranicznego, 

którzy prowadzą na terytorium kraju działalność bankową w rozumieniu przepisów 

ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Prawo bankowe; 

4) art. 67 ust. 1 pkt 4 lub 5 ustawy – przez złożenie w urzędzie celnym weksla lub innych 

dokumentów mających wartość płatniczą, o których mowa w § 6 ust. 1, na kwotę równą 

wysokości wymaganego zabezpieczenia akcyzowego określoną według wartości 

nominalnej tych dokumentów. 

§ 5. 1. Właściwy naczelnik urzędu celnego przyjmujący zabezpieczenie akcyzowe 

złożone w sposób, o którym mowa w § 4 pkt 1 lit. a i b oraz pkt 2, wydaje podmiotowi 

składającemu zabezpieczenie akcyzowe potwierdzenie złożenia zabezpieczenia akcyzowego, 

zwane dalej „potwierdzeniem”. Wzór potwierdzenia określa załącznik nr 2 do 

rozporządzenia. 

2. Właściwy naczelnik urzędu celnego przyjmujący zabezpieczenie akcyzowe złożone w 

sposób, o którym mowa w § 4 pkt 1 lit. c oraz pkt 3 i 4, wydaje podmiotowi składającemu 

zabezpieczenie akcyzowe pokwitowanie złożenia tego zabezpieczenia, będące drukiem 

ścisłego zarachowania, zwane dalej „pokwitowaniem”. Wzór pokwitowania określa załącznik 

nr 3 do rozporządzenia. 

3. W przypadku złożenia zabezpieczenia generalnego właściwy naczelnik urzędu 

celnego, wydając potwierdzenie lub pokwitowanie, wydaje podmiotowi, który będzie 

stosował zabezpieczenie generalne, również kartę do saldowania zabezpieczenia generalnego, 
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zwaną dalej „kartą do saldowania”. Wzór karty do saldowana określa załącznik nr 4 do 

rozporządzenia. 

4. W przypadku, o którym mowa w § 4 pkt 1 lit. a i b, potwierdzenie wydaje się po 

uzyskaniu potwierdzenia wpływu kwoty zabezpieczenia akcyzowego na właściwy rachunek 

bankowy właściwej izby celnej. 

5. Kartę do saldowania wydaje się na okres o miesiąc krótszy niż okres ważności 

złożonego zabezpieczenia akcyzowego, a w przypadku gdy forma złożonego zabezpieczenia 

akcyzowego zapewnia co najmniej przez miesiąc po upływie ważności tego zabezpieczenia 

pokrycie objętego nim zobowiązania podatkowego albo zobowiązania podatkowego i opłaty 

paliwowej – na okres jego ważności. 

6. W przypadku złożenia przez podmiot nowego zabezpieczenia akcyzowego zgodnie z 

art. 72 ust. 2 ustawy, kartę do saldowania wydaną na okres o miesiąc krótszy niż okres 

ważności złożonego zabezpieczenia akcyzowego, zastępuje się nową kartą do saldowania, 

której termin ważności określa się do końca okresu ważności tego zabezpieczenia. 

7. Potwierdzenie wydaje się w dwóch egzemplarzach, z których jeden jest wydawany 

podmiotowi składającemu zabezpieczenie akcyzowe, a drugi jest zatrzymywany przez 

naczelnika urzędu celnego, który je wydał. 

8. Pokwitowanie wydaje się w trzech egzemplarzach, z których jeden jest wydawany 

podmiotowi składającemu zabezpieczenie akcyzowe, a pozostałe są zatrzymywane przez 

naczelnika urzędu celnego, który je wydał. 

9. Właściwy naczelnik urzędu celnego może wydać podmiotowi uprawnionemu do 

stosowania zabezpieczenia generalnego, na jego uzasadniony wniosek, większą liczbę kart do 

saldowania, określając w każdej z nich cząstkową kwotę zabezpieczenia generalnego, do 

wysokości której karta może być stosowana. 

10. Na wniosek podmiotu obowiązanego do złożenia zabezpieczenia akcyzowego 

właściwy naczelnik urzędu celnego może zwiększyć liczbę stron karty do saldowania, pod 

warunkiem ich trwałego złączenia, ponumerowania, opieczętowania i dokonania adnotacji na 

pierwszej stronie karty o łącznej liczbie stron. 

11. Dla zabezpieczenia pokrycia zobowiązań podatkowych albo zobowiązań 

podatkowych i opłat paliwowych dotyczących wyrobów akcyzowych, które będą 

przemieszczane z zastosowaniem procedury zawieszenia poboru akcyzy przy wykorzystaniu 

Systemu, właściwy naczelnik urzędu celnego wydaje podmiotowi, który będzie stosował 

zabezpieczenie generalne, dokument „e-kartę” albo dokumenty „e-karty”, określając w nich 
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odpowiednio cząstkową kwotę albo cząstkowe kwoty zabezpieczenia generalnego, do 

wysokości których zabezpieczenie to może być saldowane elektronicznie. Przepisy ust. 5 i 6 

stosuje się odpowiednio. Wzór e-karty określa załącznik nr 5 do rozporządzenia. 

12. Suma cząstkowych kwot zabezpieczenia generalnego określonych w kartach do 

saldowania i e-kartach nie może przekroczyć kwoty złożonego zabezpieczenia generalnego. 

§ 6. 1. Dokumentami mającymi wartość płatniczą, które mogą być przyjmowane przez 

właściwego naczelnika urzędu celnego jako zabezpieczenie akcyzowe, są papiery 

wartościowe na okaziciela o określonym terminie wykupu, wyemitowane przez Skarb 

Państwa albo Narodowy Bank Polski. 

2. W przypadku papierów wartościowych, o których mowa w ust. 1, występujących w 

formie zdematerializowanej, właściwy naczelnik urzędu celnego przyjmuje świadectwo 

depozytowe albo inny dokument – wydane osobie uprawnionej do wykonywania praw z 

oznaczonych w treści świadectwa albo innego dokumentu papierów wartościowych wraz z 

oświadczeniem podmiotu prowadzącego rachunek tych papierów wartościowych o 

ustanowieniu na określony okres blokady odpowiedniej liczby papierów wartościowych na 

tym rachunku na rzecz właściwego naczelnika urzędu celnego. 

§ 7. 1. Właściwy naczelnik urzędu celnego odnotowuje każdorazowo na karcie do 

saldowania obciążenie zabezpieczenia generalnego kwotą powstałego lub mogącego powstać 

zobowiązania podatkowego albo kwotą zobowiązania podatkowego oraz opłaty paliwowej, 

której obowiązek zapłaty powstał lub może powstać, z uwzględnieniem ust. 2, zwane dalej 

„obciążeniem zabezpieczenia”, oraz zwolnienie zabezpieczenia generalnego z obciążenia 

kwotą zobowiązania podatkowego, które wygasło lub nie może już powstać, lub opłaty 

paliwowej, której obowiązek zapłaty wygasł lub nie może już powstać, zwane dalej 

„zwolnieniem zabezpieczenia”, w sposób umożliwiający obliczenie w każdym czasie kwoty 

wolnej zabezpieczenia stanowiącej kwotę złożonego zabezpieczenia pomniejszoną o kwoty 

zobowiązań podatkowych oraz opłat paliwowych, którymi zabezpieczenie jest obciążone. 

2. W przypadku wyrobów akcyzowych określonych w załączniku nr 2 do ustawy, dla 

których została określona zerowa stawka akcyzy ze względu na przeznaczenie, obciążenie 

zabezpieczenia kwotą powstałego zobowiązania podatkowego oraz opłaty paliwowej, której 

obowiązek zapłaty powstał, w stosunku do tych wyrobów, odnotowuje się w przypadku 

opodatkowania tych wyrobów stawką akcyzy inną niż zero. 
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3. Obciążenie zabezpieczenia odnotowuje się po stwierdzeniu, że zobowiązanie 

podatkowe powstało lub powstał obowiązek zapłaty opłaty paliwowej, lub mogą one powstać, 

z uwzględnieniem ust. 2, po przedłożeniu przez podmiot obowiązany do złożenia 

zabezpieczenia akcyzowego: 

1) oryginału karty do saldowania, na podstawie której dokonuje się ustalenia stanu 

wykorzystania tego zabezpieczenia; 

2) dokumentów określających rodzaj i ilość wyrobów akcyzowych objętych tym 

zabezpieczeniem, w sposób umożliwiający obliczenie lub oszacowanie powstałego lub 

mogącego powstać zobowiązania podatkowego lub opłaty paliwowej, której obowiązek 

zapłaty powstał lub może powstać. 

4. W przypadku podmiotu prowadzącego skład podatkowy przedłożenie dokumentów, o 

których mowa w ust. 3, w celu odnotowania obciążenia zabezpieczenia, powinno nastąpić z 

chwilą powstania obowiązku podatkowego z tytułu wyprodukowania wyrobu akcyzowego w 

składzie podatkowym lub wprowadzenia wyrobu akcyzowego do składu podatkowego, nie 

później jednak niż następnego dnia roboczego po wyprodukowaniu lub wprowadzeniu do 

składu podatkowego tego wyrobu, lub nie później niż przed dopuszczeniem do obrotu w 

rozumieniu przepisów prawa celnego importowanych wyrobów akcyzowych 

przemieszczanych przez ten podmiot z zastosowaniem procedury zawieszenia poboru akcyzy. 

5. W przypadku przemieszczania wyrobów akcyzowych z zastosowaniem procedury 

zawieszenia poboru akcyzy ze składu podatkowego podmiotu prowadzącego skład 

podatkowy, zwolnionego z obowiązku złożenia zabezpieczenia akcyzowego na podstawie 

art. 64 ust. 1 ustawy, przedłożenie dokumentów, o których mowa w ust. 3, w celu 

odnotowania obciążenia zabezpieczenia, powinno nastąpić przed wyprowadzeniem tych 

wyrobów akcyzowych ze składu podatkowego. 

6. W przypadkach, o których mowa w art. 32 ust. 3 pkt 1 i 2 ustawy, w sytuacji gdy 

podmiot prowadzący skład podatkowy korzysta ze zwolnienia, o którym mowa w art. 64 

ust. 1 ustawy, przedłożenie dokumentów, o których mowa w ust. 3, w celu odnotowania 

obciążenia zabezpieczenia generalnego złożonego przez ten podmiot dla zabezpieczenia 

zobowiązań podatkowych albo zobowiązań podatkowych oraz opłat paliwowych, 

dotyczących wyrobów zwolnionych od akcyzy ze względu na ich przeznaczenie, powinno 

nastąpić przed wyprowadzeniem tych wyrobów ze składu podatkowego w celu dostarczenia 

ich podmiotowi zużywającemu lub podmiotowi pośredniczącemu. 
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7. W przypadku, o którym mowa w art. 65 ust. 1a pkt 2 ustawy, objęcie zobowiązania 

podatkowego lub opłaty paliwowej podmiotu wysyłającego zabezpieczeniem generalnym 

przewoźnika lub spedytora może być dokonane po przedłożeniu: 

1) we właściwym urzędzie celnym dokumentu, o którym mowa w ust. 3 pkt 1, wydanego 

przewoźnikowi lub spedytorowi i dokumentów, o których mowa w ust. 3 pkt 2, oraz 

2) przez podmiot wysyłający właściwemu naczelnikowi urzędu celnego, przed 

wyprowadzeniem ze składu podatkowego wyrobów akcyzowych przemieszczanych z 

zastosowaniem procedury zawieszenia poboru akcyzy, pisemnego oświadczenia 

przewoźnika lub spedytora o wyrażeniu zgody na objęcie ich zabezpieczeniem 

generalnym: 

a) określonego zobowiązania podatkowego podmiotu wysyłającego albo 

b) określonych zobowiązań podatkowych podmiotu wysyłającego, albo 

c) określonego zobowiązania podatkowego oraz określonej opłaty paliwowej 

podmiotu wysyłającego, albo 

d) określonych zobowiązań podatkowych oraz opłat paliwowych podmiotu 

wysyłającego. 

8. W przypadku, o którym mowa w art. 63 ust. 4 ustawy, objęcie zobowiązania 

podatkowego albo zobowiązania podatkowego oraz opłaty paliwowej podmiotu wysyłającego 

zabezpieczeniem akcyzowym podmiotu odbierającego może być dokonane po przedłożeniu: 

1) we właściwym urzędzie celnym: 

a) oryginału lub uwierzytelnionej urzędowo kopii potwierdzenia lub pokwitowania, a 

w przypadku zabezpieczenia generalnego, oryginału karty do saldowania, na 

podstawie której dokonuje się ustalenia stanu wykorzystania tego zabezpieczenia, 

wydanych podmiotowi odbierającemu, 

b) dokumentów, o których mowa w ust. 3 pkt 2, oraz 

2) przez podmiot wysyłający właściwemu naczelnikowi urzędu celnego, przed 

wyprowadzeniem ze składu podatkowego wyrobów akcyzowych przemieszczanych z 

zastosowaniem procedury zawieszenia poboru akcyzy do składu podatkowego podmiotu 

odbierającego, pisemnego oświadczenia podmiotu odbierającego o wyrażeniu zgody na 

objęcie jego zabezpieczeniem akcyzowym: 

a) określonego zobowiązania podatkowego podmiotu wysyłającego albo 

b) określonych zobowiązań podatkowych podmiotu wysyłającego, albo 
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c) określonego zobowiązania podatkowego oraz opłaty paliwowej podmiotu 

wysyłającego, albo 

d) określonych zobowiązań podatkowych oraz opłat paliwowych podmiotu 

wysyłającego. 

9. W przypadku, o którym mowa w art. 63 ust. 4 ustawy, właściwy naczelnik urzędu 

celnego odnotowuje obciążenie zabezpieczenia podmiotu odbierającego na jego karcie do 

saldowania albo objęcie zobowiązania podatkowego albo zobowiązania podatkowego oraz 

opłaty paliwowej podmiotu wysyłającego zabezpieczeniem ryczałtowym podmiotu 

odbierającego, na odwrocie oryginału potwierdzenia lub pokwitowania, wydanego 

podmiotowi odbierającemu. 

10. W przypadku zarejestrowanego odbiorcy, z wyłączeniem zarejestrowanego odbiorcy 

posiadającego zezwolenie na jednorazowe nabycie wyrobów akcyzowych jako 

zarejestrowany odbiorca, przedłożenie dokumentów, o których mowa w ust. 3, w celu 

odnotowania obciążenia zabezpieczenia, następuje niezwłocznie po wprowadzeniu wyrobu 

akcyzowego do określonego we właściwym zezwoleniu miejsca odbioru wyrobów 

akcyzowych, nie później jednak niż w następnym dniu roboczym po ich wprowadzeniu. 

11. W przypadku podatnika prowadzącego działalność gospodarczą, który nabywa 

wyroby akcyzowe z akcyzą zapłaconą na terytorium państwa członkowskiego na potrzeby 

wykonywanej działalności gospodarczej na terytorium kraju, przedłożenie dokumentów, o 

których mowa w ust. 3, w celu odnotowania obciążenia zabezpieczenia, następuje najpóźniej 

z chwilą złożenia właściwemu naczelnikowi urzędu celnego zgłoszenia o planowanym 

nabyciu wewnątrzwspólnotowym. 

12. W przypadku zarejestrowanego wysyłającego, innego niż podmiot prowadzący skład 

podatkowy, przedłożenie dokumentów, o których mowa w ust. 3, w celu odnotowania 

obciążenia zabezpieczenia, następuje przed dopuszczeniem do obrotu w rozumieniu 

przepisów prawa celnego importowanych wyrobów akcyzowych wysyłanych przez niego z 

miejsca importu z zastosowaniem procedury zawieszenia poboru akcyzy. 

13. W przypadku podatnika, o którym mowa w art. 13 ust. 3 ustawy, przedłożenie 

dokumentów, o których mowa w ust. 3, w celu odnotowania obciążenia zabezpieczenia, 

następuje przed wyprowadzeniem ze składu podatkowego poza procedurą zawieszenia poboru 

akcyzy wyrobów akcyzowych niebędących własnością podmiotu prowadzącego skład 

podatkowy. 
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14. Właściwy naczelnik urzędu celnego odnotowuje zwolnienie zabezpieczenia 

generalnego, odpowiednio w całości lub części, na wniosek podmiotu obowiązanego do 

złożenia zabezpieczenia akcyzowego po stwierdzeniu, że zobowiązanie podatkowe lub 

obowiązek zapłaty opłaty paliwowej, w całości lub części, wygasły lub nie mogą już powstać, 

i po przedłożeniu przez ten podmiot oryginału karty do saldowania, na której dokonano 

obciążenia tego zabezpieczenia generalnego. 

15. W przypadku przemieszczania przez podmiot prowadzący skład podatkowy 

wyrobów akcyzowych z zastosowaniem procedury zawieszenia poboru akcyzy, z wyjątkiem 

przemieszczania ich do składu podatkowego, który jest prowadzony przez ten podmiot, oraz 

w przypadku przemieszczania wyrobów akcyzowych przez zarejestrowanego wysyłającego, 

innego niż prowadzący skład podatkowy, właściwy naczelnik urzędu celnego odnotowuje 

zwolnienie zabezpieczenia generalnego po uzyskaniu potwierdzenia odbioru tych wyrobów 

przez ich odbiorcę. 

16. Właściwy naczelnik urzędu celnego odnotowuje zwolnienie zabezpieczenia 

generalnego złożonego przez podmiot prowadzący skład podatkowy, dotyczące wyrobów 

akcyzowych zwolnionych od akcyzy ze względu na ich przeznaczenie, w terminie 7 dni od 

dnia przedstawienia dokumentu dostawy lub innego dokumentu zawierającego potwierdzenie 

odbioru tych wyrobów akcyzowych przez podmiot zużywający lub podmiot pośredniczący 

albo po zużyciu tych wyrobów przez ten podmiot, występujący jako podmiot zużywający, na 

cele uprawniające do zwolnienia. 

17. Właściwy naczelnik urzędu celnego odnotowuje zwolnienie zabezpieczenia 

generalnego złożonego przez zarejestrowanego odbiorcę, z wyłączeniem zarejestrowanego 

odbiorcy posiadającego zezwolenie na jednorazowe nabycie wyrobów akcyzowych jako 

zarejestrowany odbiorca, dotyczące wyrobów akcyzowych zwolnionych od akcyzy ze 

względu na ich przeznaczenie, po przedstawieniu dokumentu dostawy lub innego dokumentu 

zawierającego potwierdzenie odbioru wyrobów akcyzowych objętych zwolnieniem od akcyzy 

przez podmiot zużywający albo po zużyciu tych wyrobów przez zarejestrowanego odbiorcę, 

występującego jako podmiot zużywający, na cele uprawniające do zwolnienia. 

18. Po wyczerpaniu miejsca na adnotacje w karcie do saldowania albo na uzasadniony 

wniosek podmiotu uprawnionego do stosowania zabezpieczenia generalnego, właściwy 

naczelnik urzędu celnego, który ją wydał, wydaje nowy egzemplarz karty, na którym 

zamieszcza informację o aktualnym stanie wykorzystania zabezpieczenia generalnego, w 
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szczególności przez odnotowanie wszystkich zobowiązań podatkowych lub opłat 

paliwowych, którymi jest obciążone to zabezpieczenie. 

§ 8. 1. W przypadku przemieszczania przez podmiot wysyłający wyrobów akcyzowych 

z zastosowaniem procedury zawieszenia poboru akcyzy przy wykorzystaniu Systemu 

ustalanie stanu wykorzystania zabezpieczenia generalnego odbywa się w sposób 

elektroniczny, a odnotowanie obciążenia zabezpieczenia generalnego lub odnotowanie 

objęcia tych wyrobów zabezpieczeniem ryczałtowym następuje automatycznie po ustaleniu w 

Systemie, że: 

1) podmiot wysyłający jest uprawniony do zastosowania tego zabezpieczenia akcyzowego; 

2) nie upłynął termin ważności tego zabezpieczenia akcyzowego; 

3) kwota zobowiązania podatkowego albo kwota zobowiązania podatkowego oraz opłaty 

paliwowej, którą ma zostać obciążone zabezpieczenie generalne, nie jest większa od 

kwoty wolnej tego zabezpieczenia; 

4) forma i rodzaj zabezpieczenia akcyzowego są właściwe do objęcia nim zobowiązania 

podatkowego albo zobowiązania podatkowego oraz opłaty paliwowej; 

5) przemieszczane wyroby akcyzowe i sposób ich przemieszczania są właściwe dla 

zastosowania tego zabezpieczenia akcyzowego. 

2. W przypadku braku raportu odbioru albo gdy raport odbioru potwierdza dostarczenie 

części przemieszczanych wyrobów akcyzowych do podmiotu odbierającego, właściwy 

naczelnik urzędu celnego dokonuje w Systemie odnotowania zwolnienia zabezpieczenia 

generalnego lub odnotowania zwolnienia z objęcia przemieszczanych wyrobów 

zabezpieczeniem ryczałtowym w terminie 3 dni od dnia uzyskania potwierdzenia, że 

zobowiązanie podatkowe lub obowiązek zapłaty opłaty paliwowej dotyczące 

przemieszczanych wyrobów akcyzowych wygasły lub nie mogą już powstać. 

§ 9. 1. Podmiot pośredniczący odnotowuje każdorazowo na karcie do saldowania 

obciążenie zabezpieczenia generalnego 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, 

którą stanowi kwota akcyzy albo kwota akcyzy oraz opłaty paliwowej, przypadająca do 

zapłaty w przypadku naruszenia warunków zwolnienia wyrobów akcyzowych ze względu na 

ich przeznaczenie, najpóźniej z chwilą odebrania tych wyrobów dostarczonych ze składu 
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podatkowego na terytorium kraju lub objęcia takich wyrobów, importowanych przez podmiot 

pośredniczący, procedurą dopuszczenia do obrotu w rozumieniu przepisów prawa celnego. 

2. Podmiot pośredniczący odnotowuje na karcie do saldowania zwolnienie 

zabezpieczenia generalnego z obciążenia kwotą zobowiązania podatkowego lub opłaty 

paliwowej, o których mowa w ust. 1, jeżeli powstałe zobowiązanie podatkowe lub obowiązek 

zapłaty opłaty paliwowej wygasły albo nie mogą już powstać. Zwolnienie zabezpieczenia 

generalnego może nastąpić najwcześniej po zużyciu wyrobów akcyzowych zwolnionych od 

akcyzy ze względu na ich przeznaczenie przez podmiot pośredniczący, występujący jako 

podmiot zużywający, na cele uprawniające do zwolnienia albo z chwilą otrzymania przez 

podmiot pośredniczący potwierdzenia odbioru wyrobów akcyzowych objętych zwolnieniem 

od akcyzy ze względu na ich przeznaczenie przez podmiot zużywający. 

3. Podmiot pośredniczący powinien aktualizować wysokość zabezpieczenia generalnego 

przynajmniej raz w miesiącu. 

4. W celu prawidłowej aktualizacji wysokości złożonego zabezpieczenia generalnego 

podmiot pośredniczący ustala na bieżąco stan jego wykorzystania, obliczając każdorazowo 

wysokość kwoty wolnej zabezpieczenia, najpóźniej na dzień przed otrzymaniem wyrobów 

akcyzowych objętych zwolnieniem od akcyzy ze względu na ich przeznaczenie 

dostarczonych ze składu podatkowego na terytorium kraju lub objęciem takich wyrobów 

procedurą dopuszczenia do obrotu w rozumieniu przepisów prawa celnego. 

5. W przypadku ustalenia, że kwota wolna zabezpieczenia generalnego, o której mowa 

w ust. 4, jest niewystarczająca do objęcia zabezpieczeniem akcyzy lub opłaty paliwowej od 

kolejnych wyrobów akcyzowych zwolnionych od akcyzy ze względu na ich przeznaczenie, 

podmiot pośredniczący dokonuje zwiększenia kwoty złożonego zabezpieczenia najpóźniej na 

dzień przed odpowiednio otrzymaniem tych wyrobów lub ich objęciem procedurą 

dopuszczenia do obrotu w rozumieniu przepisów prawa celnego. 

6. Podmiot pośredniczący przedkłada kartę do saldowania do wglądu właściwemu 

naczelnikowi urzędu celnego, a na żądanie tego naczelnika, również dokumenty, na 

podstawie których dokonano obciążenia zabezpieczenia generalnego lub zwolnienia go z tego 

obciążenia, przynajmniej raz w miesiącu w terminie do 15. dnia każdego miesiąca 

kalendarzowego. 

§ 10. 1. Pośredniczący podmiot tytoniowy oraz podmiot reprezentujący przedsiębiorcę 

zagranicznego odnotowują każdorazowo na karcie do saldowania obciążenie zabezpieczenia 

generalnego kwotą powstałego lub mogącego powstać zobowiązania podatkowego, którą 
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stanowi kwota akcyzy przypadająca do zapłaty w przypadku sprzedaży nabytego suszu 

tytoniowego na terytorium kraju innemu podmiotowi niż podmiot prowadzący skład 

podatkowy lub pośredniczący podmiot tytoniowy, lub zużycia suszu tytoniowego na 

terytorium kraju przez pośredniczący podmiot tytoniowy, z chwilą nabycia suszu tytoniowego 

lub objęcia suszu tytoniowego, importowanego przez pośredniczący podmiot tytoniowy, 

procedurą dopuszczenia do obrotu w rozumieniu przepisów prawa celnego. 

2. Pośredniczący podmiot tytoniowy oraz podmiot reprezentujący przedsiębiorcę 

zagranicznego odnotowują na karcie do saldowania zwolnienie zabezpieczenia generalnego z 

obciążenia kwotą zobowiązania podatkowego, o którym mowa w ust. 1, jeżeli powstałe 

zobowiązanie podatkowe wygasło albo nie może już powstać. Zwolnienie zabezpieczenia 

generalnego może nastąpić najwcześniej po potwierdzeniu odbioru suszu tytoniowego 

sprzedanego podmiotowi prowadzącemu skład podatkowy lub pośredniczącemu podmiotowi 

tytoniowemu na terytorium kraju albo będącego przedmiotem dostawy 

wewnątrzwspólnotowej przez podmiot odbierający na dokumencie handlowym, albo 

potwierdzeniu eksportu suszu tytoniowego przez właściwy urząd celny, a w przypadku 

sprzedaży nabytego suszu tytoniowego innemu podmiotowi niż podmiot prowadzący skład 

podatkowy lub pośredniczący podmiot tytoniowy, lub zużycia nabytego suszu tytoniowego 

przez pośredniczący podmiot tytoniowy, po dokonaniu zapłaty kwoty powstałego 

zobowiązania podatkowego. 

3. Pośredniczący podmiot tytoniowy oraz podmiot reprezentujący przedsiębiorcę 

zagranicznego powinien aktualizować wysokość zabezpieczenia generalnego przynajmniej 

raz w miesiącu. 

4. W celu prawidłowej aktualizacji wysokości złożonego zabezpieczenia generalnego 

pośredniczący podmiot tytoniowy oraz podmiot reprezentujący przedsiębiorcę zagranicznego 

ustalają na bieżąco stan jego wykorzystania, obliczając każdorazowo wysokość kwoty wolnej 

zabezpieczenia, najpóźniej na dzień przed nabyciem suszu tytoniowego na terytorium kraju 

lub objęciem suszu tytoniowego, importowanego przez pośredniczący podmiot tytoniowy, 

procedurą dopuszczenia do obrotu w rozumieniu przepisów prawa celnego. 

5. W przypadku ustalenia, że kwota wolna zabezpieczenia generalnego, o której mowa 

w ust. 4, jest niewystarczająca do objęcia tym zabezpieczeniem akcyzy od kolejnej ilości 

nabytego suszu tytoniowego, pośredniczący podmiot tytoniowy oraz podmiot reprezentujący 

przedsiębiorcę zagranicznego dokonują zwiększenia kwoty złożonego zabezpieczenia 
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najpóźniej na dzień przed odpowiednio nabyciem tego suszu lub jego objęciem procedurą 

dopuszczenia do obrotu w rozumieniu przepisów prawa celnego. 

6. Pośredniczący podmiot tytoniowy oraz podmiot reprezentujący przedsiębiorcę 

zagranicznego przedkładają kartę do saldowania do wglądu właściwemu naczelnikowi urzędu 

celnego, a na żądanie tego naczelnika również dokumenty, na podstawie których dokonano 

obciążenia zabezpieczenia generalnego lub zwolnienia go z tego obciążenia, przynajmniej raz 

w miesiącu w terminie do 15. dnia każdego miesiąca kalendarzowego. 

§ 11. 1. Zabezpieczenia akcyzowe złożone w sposób określony w § 4 pkt 1 lit. c oraz 

pkt 3 i 4 mogą zostać zwrócone osobie uprawnionej do ich odbioru po zwrocie oryginału 

pokwitowania. 

2. W przypadku stosowania procedury zawieszenia poboru akcyzy zabezpieczenie 

akcyzowe podlega zwrotowi po zakończeniu i rozliczeniu tej procedury. 

3. Zabezpieczenie akcyzowe złożone w sposób, o którym mowa w § 4: 

1) pkt 1 lit. a i b – zwraca w kwocie nominalnej izba celna, na której rachunek bankowy 

została wpłacona lub przelana kwota zabezpieczenia akcyzowego, przelewem na 

rachunek podmiotu zobowiązanego do złożenia zabezpieczenia akcyzowego w banku 

krajowym, oddziale instytucji kredytowej lub spółdzielczej kasie oszczędnościowo- 

-kredytowej – po uzyskaniu przez tę izbę z banku prowadzącego jej rachunek wyciągu 

bankowego potwierdzającego uznanie tego rachunku kwotą zabezpieczenia; 

2) pkt 1 lit. c – może zostać zwrócone w kwocie nominalnej w każdym urzędzie celnym; 

3) pkt 2 i 4 – zwraca się w tym urzędzie celnym, w którym zostało złożone; 

4) pkt 3: 

a) zwraca się w izbie celnej właściwej miejscowo dla naczelnika urzędu celnego, w 

którym zostało złożone, 

b) w przypadku realizacji przez izbę celną czeku, o którym mowa w art. 67 ust. 1 pkt 3 

ustawy – zwraca się w kwocie nominalnej w izbie celnej, na której rachunek 

bankowy została wpłacona kwota pochodząca z realizacji czeku, po uzyskaniu 

przez tę izbę wyciągu bankowego potwierdzającego uznanie tego rachunku tą 

kwotą. 

4. W przypadku zagubienia oryginału pokwitowania zabezpieczenie akcyzowe może 

zostać zwrócone osobie uprawnionej do jego odbioru po złożeniu przez nią pisemnego 

oświadczenia o zagubieniu oryginału pokwitowania. Zabezpieczenie akcyzowe, o którym 

mowa w § 4 pkt 1 lit c, może zostać zwrócone osobie uprawnionej do jego odbioru w 



– 21 – 

 

  

urzędzie celnym, w którym zostało złożone, po uzyskaniu przez ten urząd potwierdzenia, że 

kwota zabezpieczenia nie została zwrócona w innym urzędzie celnym, nie później jednak niż 

przed upływem dwóch miesięcy od dnia złożenia w tym urzędzie oświadczenia o zagubieniu 

oryginału pokwitowania. 

§ 12. 1. Do zabezpieczeń akcyzowych złożonych w należnej wysokości przed dniem 

wejścia w życie rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 15 grudnia 2014 r. w sprawie 

zabezpieczeń akcyzowych (Dz. U. poz. 1857) stosuje się przepisy rozporządzenia Ministra 

Finansów z dnia 30 sierpnia 2010 r. w sprawie zabezpieczeń akcyzowych (Dz. U. Nr 160, 

poz. 1076) do dnia: 

1) wygaśnięcia lub utraty ważności złożonego zabezpieczenia akcyzowego, 

2) złożenia nowego lub dodatkowego zabezpieczenia akcyzowego, 

3) przedłużenia złożonego zabezpieczenia akcyzowego lub jego ważności 

– nie dłużej jednak niż do dnia 31 grudnia 2015 r. 

2. Na uzasadniony wniosek podmiotu uprawnionego do stosowania zabezpieczenia 

akcyzowego, o którym mowa w ust. 1, naczelnik urzędu celnego, który wydał kartę do 

saldowania, wydaje nowy egzemplarz karty, na którym zamieszcza informację o aktualnym 

stanie wykorzystania zabezpieczenia generalnego, w szczególności przez odnotowanie 

wszystkich zobowiązań podatkowych lub opłat paliwowych, którymi jest obciążone to 

zabezpieczenie. 

§ 13. Druki pokwitowania złożenia zabezpieczenia akcyzowego sporządzone według 

wzoru określonego w załączniku nr 3 do rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 15 grudnia 

2014 r. w sprawie zabezpieczeń akcyzowych, mogą być stosowane dla potwierdzenia złożenia 

zabezpieczenia akcyzowego w sposób, o którym mowa w § 4 pkt 1 lit. c oraz pkt 3 i 4, do 

wyczerpania nakładu, jednak nie dłużej niż do dnia 31 sierpnia 2015 r., pod warunkiem 

umieszczenia w nich danych określonych w załączniku nr 3 do niniejszego rozporządzenia. 

§ 14. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 31 lipca 2015 r.
4)

 

 

MINISTER FINANSÓW 

 

                                                           
4) 

Niniejsze rozporządzenie było poprzedzone rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 15 grudnia 2014 r. 

w sprawie zabezpieczeń akcyzowych (Dz. U. poz. 1857), które utraciło moc z dniem wejścia w życie 

niniejszego rozporządzenia w związku z wejściem w życie ustawy z dnia … o zmianie ustawy o podatku 

akcyzowym (Dz. U. poz. …).  
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Załączniki  

do rozporządzenia  

Ministra Finansów  

z dnia ... (poz. ...)  

Załącznik nr 1 

Wzór 

Wniosek 

o wyrażenie zgody na złożenie zabezpieczenia ryczałtowego /przedłużenie zgody na złożenie   

zabezpieczenia ryczałtowego*                                                                   
Imię i nazwisko lub nazwa oraz NIP podmiotu:                
 

         

1                                                                                                         
NIP           

Miejscowość i data: 

 
 
                                              (dzień – miesiąc – rok)          
                                                                                                                          5 

          

Adres zamieszkania lub adres siedziby podmiotu: 

 

 

2 

Naczelnik Urzędu Celnego 

 

    (nazwa i adres urzędu celnego)                                    6 

Numer akcyzowy podmiotu lub numer podmiotu 

pośredniczącego: 

3 

Termin, na jaki zgoda ma być udzielona/przedłużona*:  

                                

                               (dzień – miesiąc – rok) 
                                                       7 

          

Rodzaj prowadzonej działalności:  

 

 

 

4 

Rodzaj działalności prowadzonej w składzie podatkowym 

i jego numer akcyzowy
 1)

:       
 

 

 
                           8 

Ja niżej podpisany(a), na podstawie art. 65 ust. 8 ustawy z dnia 6 grudnia 2008 r. o podatku akcyzowym (Dz. U. 

z 2014 r. poz. 752, z późn. zm.) wnioskuję o wyrażenie zgody/przedłużenie zgody* na złożenie zabezpieczenia 

ryczałtowego na okres do dnia ............................... . Oświadczam, że przewidywana maksymalna kwota zobowiązań 

podatkowych i opłat paliwowych* podlegających zabezpieczeniu akcyzowemu wynosi
2)

:  

.......................................... (słownie) .........................................................................................................................  

....................................................................................................................................................................................   

Oświadczam, że spełniam warunki określone w art. 64 ust. 1 pkt 1, 3 i 4 ustawy z dnia 6 grudnia 2008 r. o podatku 

akcyzowym, na potwierdzenie czego przedkładam następujące dokumenty: 

1)  .................................................................................................................................................... 

2)  .................................................................................................................................................... 

3)  .................................................................................................................................................... 

4)  .................................................................................................................................................... 

5)  .................................................................................................................................................... 

6)  .................................................................................................................................................... 

7)  .................................................................................................................................................... 

 

Oświadczam, że w stosunku do podmiotu wymienionego w polu 1 niniejszego wniosku nie toczy się postępowanie 

likwidacyjne, upadłościowe (z wyjątkiem postępowania upadłościowego z możliwością zawarcia układu) 

lub egzekucyjne. 

 

......................................................................................................... 
(data i podpis podmiotu wymienionego w polu 1 albo osoby uprawnionej do reprezentowania tego podmiotu) 

______________________________________________________________________________________________________ 

* Niewłaściwe skreślić 

 
1)  

Dotyczy wyłącznie podmiotów prowadzących skład podatkowy. 

2)
 Należy wpisać kwotę równą wysokości zabezpieczenia generalnego, które podmiot byłby obowiązany złożyć, gdyby 

nie uzyskał zgody na złożenie zabezpieczenia ryczałtowego.
 

 



– 23 – 

  

 

 

 

 

 

Do wniosku należy dołączyć: 

1) oświadczenie o numerze w rejestrze przedsiębiorców w Krajowym Rejestrze Sądowym albo w Centralnej 

Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej; 

2) oświadczenie o nadanym statystycznym numerze identyfikacyjnym REGON; 

3)
 
informację banku, w którym podmiot posiada podstawowy rachunek bankowy, potwierdzającą wysokość 

posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową podmiotu; 

4) sprawozdania finansowe podmiotu sporządzone zgodnie z przepisami o rachunkowości, a jeżeli podlegają one 

badaniu przez biegłego rewidenta, również z opiniami o badanych sprawozdaniach, albo w przypadku podmiotów 

niezobowiązanych do sporządzania sprawozdania finansowego inne dokumenty określające obroty, zysk 

oraz zobowiązania i należności – za okres ostatnich 3 lat obrotowych, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest 

krótszy - za ten okres; 

5) aktualne zaświadczenie, wydane przez właściwego naczelnika urzędu skarbowego, że podmiot nie zalega 

z opłacaniem podatków stanowiących dochód budżetu państwa, lub właściwy organ odroczył lub rozłożył na raty 

jego zaległe płatności, lub wstrzymał wykonanie wydanej wobec niego decyzji; 

6) aktualne zaświadczenie, wydane przez właściwy oddział Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy 

Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego, że podmiot nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia społeczne i 

zdrowotne, lub właściwy organ odroczył lub rozłożył na raty jego zaległe płatności, lub wstrzymał wykonanie 

wydanej wobec niego decyzji. 
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Załącznik nr 2 

Wzór 

Potwierdzenie złożenia zabezpieczenia akcyzowego 

 

URZĄD CELNY 
 

 

.................................................................................... 
(stempel nagłówkowy urzędu celnego) 

1 

Potwierdzenie złożenia                             

zabezpieczenia akcyzowego 

 
Nr ................................................................. 

 

 

                                       (data wydania potwierdzenia)                                2 

Podmiot obowiązany do złożenia zabezpieczenia akcyzowego*: 

......................................................................................................................................................................................................... 

.............................................................................................................................................. ........................................................... 
                                             (imię i nazwisko albo nazwa oraz adres miejsca zamieszkania lub adres siedziby)                                                 3 

Status podmiotu obowiązanego do złożenia zabezpieczenia akcyzowego: 

                  
1) podmiot 
prowadzący 

skład 

podatkowy 

2) 
zarejestrowany 

odbiorca 

3) podatnik 
określony w art. 

13 ust. 3 ustawy  

4) podatnik 
określony w art. 

78 ust. 1 ustawy                             

5) podmiot 
pośredniczący 

6) 
przedstawiciel 

podatkowy 

7) 
zarejestrowany 

wysyłający 

8) 
pośredniczący 

podmiot 

tytoniowy 
4 

Podmiot składający zabezpieczenie akcyzowe**: 

............................................................................................................................................................................................................. 

............................................................................................................................................................................................................. 
                                                              (imię i nazwisko albo nazwa oraz adres miejsca zamieszkania lub adres siedziby)                                                 5 

Zabezpieczenie akcyzowe: 

   1) generalne  3) niższe ryczałtowe 
                     

 2) ryczałtowe 30 %  4) pozostałe
1)

 
        

 
 

6 

Kwota złożonego 

zabezpieczenia  

akcyzowego: 

słownie: .................................................................................................... 

.....................................................................................................................  
 

7 

         
zł 

  
gr. 

Termin ważności zabezpieczenia 

akcyzowego: 
od dnia 

do dnia 

bez terminu 

           
           

           
           

           

                     

8 

Forma zabezpieczenia akcyzowego: 
 

           
         1.gotówka                        2. gwarancja                          3. gwarancja   
                                                       bankowa                         ubezpieczeniowa                                                                                                        

                                                                                                                     9 

Rodzaj zobowiązań podatkowych objętych zabezpieczeniem akcyzowym***:  
 

…………………………………………………………………………………………………...………. 
10 

Opłata paliwowa: 

 Tak  Nie 

10a 

Uwagi2):  

 

11 

Potwierdzam odbiór potwierdzenia: 

……………………..……………………………………. 
                     (imię, nazwisko, nr dok. tożsamości, data i podpis)                   12 

Naczelnik Urzędu Celnego 

................................……………………………………. 
              (pieczęć urzędowa lub datownik i podpis)                 13 

* W przypadku zabezpieczenia generalnego złożonego przez przewoźnika lub spedytora należy w miejscach wykropkowanych wpisać 
wyrazy „Podmioty obowiązane do złożenia zabezpieczenia akcyzowego, o których mowa w art. 65 ust. 1a pkt 2  ustawy z dnia 6 grudnia 

2008 r. o podatku akcyzowym (Dz. U. z 2014 r. poz. 752, z późn. zm.).”. 

**Podmiot obowiązany do złożenia zabezpieczenia akcyzowego lub podmiot określony w art. 63 ust. 3 pkt 1–3 ustawy z dnia 6 grudnia 
2008 r. o podatku akcyzowym. 

*** Rodzaj zobowiązań podatkowych, określony jako przedmiot opodatkowania zgodnie z ustawą o podatku akcyzowym.  

                                                           
1) Zabezpieczenie akcyzowe złożone dla zagwarantowania pokrycia wyłącznie jednego zobowiązania podatkowego lub jednego 
zobowiązania podatkowego oraz opłaty paliwowej. 
2) W przypadku złożenia zabezpieczenia ryczałtowego obejmującego opłatę paliwową albo zabezpieczenia akcyzowego składanego dla 

zagwarantowania pokrycia wyłącznie jednego zobowiązania podatkowego oraz opłaty paliwowej należy w szczególności umieścić w 
uwagach informację o procentowym udziale części zabezpieczenia akcyzowego, której wysokość została ustalona dla pokrycia opłaty 

paliwowej do celów, o których mowa w art. 73 ust. 1b ustawy z dnia 6 grudnia 2008 r. o podatku akcyzowym, w ogólnej kwocie złożonego 

zabezpieczenia akcyzowego ustalonej zgodnie z § 3 rozporządzenia, z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku. 
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Wzór                                                                 Załącznik nr 3 

Pokwitowanie złożenia zabezpieczenia akcyzowego 
Druk ścisłego zarachowania - Seria .............. Nr ........................... 

 

URZĄD CELNY 
 

 

.................................................................................... 
                        (stempel nagłówkowy urzędu celnego)                      1 

Pokwitowanie złożenia                             

zabezpieczenia akcyzowego 

Nr ................................................................. 
 

          
                              (data wydania pokwitowania)                                     2 

Podmiot obowiązany do złożenia zabezpieczenia akcyzowego*: 

............................................................................................................................................................................................... 

............................................................................................................................................................................................... 
                                                        (imię i nazwisko albo nazwa oraz adres miejsca zamieszkania lub adres siedziby)                                                  3 

Status podmiotu obowiązanego do złożenia zabezpieczenia akcyzowego: 

                  
1) podmiot 

prowadzący 

skład 
podatkowy 

2) 

zarejestrowany 

odbiorca 

3) podatnik 

określony w art. 

13 ust. 3 ustawy  

4) podatnik 

określony w art. 

78 ust. 1 ustawy                             

5) podmiot 

pośredniczący 

6) 

przedstawiciel 

podatkowy 

7) 

zarejestrowany 

wysyłający 

8) 

pośredniczący 

podmiot 
tytoniowy 

4 

Podmiot składający zabezpieczenie akcyzowe**: 

............................................................................................................................................................................................................. 

............................................................................................................................................................................................... 
                                                       (imię i nazwisko albo nazwa oraz adres miejsca zamieszkania lub adres siedziby)                                                 5 

Zabezpieczenie akcyzowe: 

   1) generalne  3) niższe ryczałtowe 
                     

 2) ryczałtowe 30 %  4) pozostałe
1)

 
        

 
 

6 

Kwota złożonego 

zabezpieczenia  

akcyzowego: 

słownie:.................................................................................................... 

....................................................................................................................  
 

7 

         
zł 

  
gr. 

Termin ważności zabezpieczenia 

akcyzowego: 

od dnia 

do dnia 

bez terminu 

           
           

           
           

           

                     

8 

Forma zabezpieczenia akcyzowego: 
 

           
1.gotówka                2.czek               3.weksel               4.weksel                5.inna 
                                                             własny                  własny 
                                                                                     potwierdzony 

……………………………........……………….....………………            9                                                                                                  

Rodzaj zobowiązań podatkowych objętych zabezpieczeniem akcyzowym***:  
 

…………………………………………………………………………………………………...………. 
10 

Opłata paliwowa: 

 Tak  Nie 

10a 

Uwagi2):  

11 

Potwierdzam odbiór pokwitowania: 

……………………..……………………………………. 
                     (imię, nazwisko, nr dok. tożsamości, data i podpis)               12 

Naczelnik Urzędu Celnego 

..............................……………………………………. 
                                (pieczęć urzędowa lub datownik i podpis)                   13 

* W przypadku zabezpieczenia generalnego złożonego przez przewoźnika lub spedytora należy w miejscach wykropkowanych wpisać 

wyrazy „Podmioty obowiązane do złożenia zabezpieczenia akcyzowego, o których mowa w art. 65 ust. 1a pkt 2  ustawy z dnia 6 grudnia 

2008 r. o podatku akcyzowym (Dz. U. z 2014 r. poz. 752, z późn. zm.).”. 

**Podmiot obowiązany do złożenia zabezpieczenia akcyzowego lub podmiot określony w art. 63 ust. 3 pkt 1–3 ustawy z dnia 6 grudnia 
2008 r. o podatku akcyzowym. 

*** Rodzaj zobowiązań podatkowych, określony jako przedmiot opodatkowania zgodnie z ustawą o podatku akcyzowym. 

                                                           
1) Zabezpieczenie akcyzowe złożone dla zagwarantowania pokrycia wyłącznie jednego zobowiązania podatkowego lub jednego 
zobowiązania podatkowego oraz opłaty paliwowej. 
2) W przypadku złożenia zabezpieczenia ryczałtowego obejmującego opłatę paliwową albo zabezpieczenia akcyzowego składanego dla 

zagwarantowania pokrycia wyłącznie jednego zobowiązania podatkowego oraz opłaty paliwowej należy w szczególności umieścić w 
uwagach informację o procentowym udziale części zabezpieczenia akcyzowego, której wysokość została ustalona dla pokrycia opłaty 

paliwowej do celów, o których mowa w art. 73 ust. 1b ustawy z dnia 6 grudnia 2008 r. o podatku akcyzowym, w ogólnej kwocie złożonego 

zabezpieczenia akcyzowego ustalonej zgodnie z § 3 rozporządzenia, z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku. 
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Wzór                                                               Załącznik nr 4 
Karta do saldowania zabezpieczenia generalnego 

Urząd Celny  

.................................................. 

                     (stempel nagłówkowy urzędu celnego)                   1 

 
 

.................................................. 

                          (pieczęć urzędowa lub datownik)                        2 

Karta do saldowania zabezpieczenia generalnego Nr .................................................. 

Dotyczy potwierdzeń/pokwitowań złożenia zabezpieczenia nr .................................................. z dnia ......................, 

nr ..................................................... z dnia ................................., nr ..................................................... z dnia ..................................             3 

Imię i nazwisko lub nazwa oraz adres miejsca zamieszkania lub adres siedziby podmiotu uprawnionego do 

stosowania zabezpieczenia generalnego: ............................................................................................................................. ...... 

 ..............................................................................................................................................................................................................     4 

Forma zabezpieczenia akcyzowego: ...................................................... 

................................................................................................................... ..............   

5 

Termin ważności zabezpieczenia generalnego: 

  od dnia 

  do dnia 

  bez terminu 

 

           
           

           
           

           

                    6 

Kwota złożonego zabezpieczenia generalnego
1)

: .................................. 

słownie: ................................................................................................................. 

Rodzaj zobowiązań podatkowych, do których 

może być stosowana karta do saldowania: 

............................................................................................. 

......................................................; Opłata paliwowa: 

 Tak  Nie 8  
 

Część zabezpieczenia akcyzowego, której wysokość została ustalona 

dla pokrycia opłaty paliwowej2)
: ............................................. słownie: ................ 

...……………………………………………………………………..….………  7 

Wysokość kwoty zabezpieczenia generalnego, która może być 

obciążana na podstawie niniejszej karty do saldowania:   
słownie: 
............................................................................................................................. ........................................................................................................     9 

         
zł 

  
gr. 

Termin ważności karty do saldowania: od dnia ................................................ do dnia ...................................................   10 

Uwagi: 

Niniejsza karta zawiera ................... ponumerowanych 

stron.                                                                          11 

Naczelnik Urzędu Celnego 
 

............................................................... 

                                       Pieczęć i podpis)                                    12                      

Adnotacje urzędu celnego 
Uwaga: Kwota wolna zabezpieczenia = wysokość kwoty zabezpieczenia, która może być obciążana na podstawie 

niniejszej karty do saldowania (określona w polu 9) + suma kwot z kol. 8 i 9 – suma kwot z kol. 3 i 4.                                                           

Obciążenie zabezpieczenia generalnego lub pokrycie 

z zabezpieczenia zobowiązania podatkowego lub opłaty  

paliwowej  

Zwolnienie zabezpieczenia generalnego 

Data 

adnot

acji 

Podstawa obciążenia3)  

Kwota 
Podpis i odcisk 
pieczęci albo 

odcisk datownika 

UC, albo podpis  
podmiotu4) 

Data 

adnot

acji 
Podstawa zwolnienia5) 

Kwota Podpis i odcisk 
pieczęci albo 

odcisk datownika 

UC, albo podpis  
podmiotu4) 

Akcyza 
Opłata 

paliwowa 
Akcyza 

Opłata 

paliwowa 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

          

1) Ogólna kwota zabezpieczenia generalnego złożonego przez podmiot ustalona przez naczelnika urzędu celnego zgodnie z § 3 rozporządzenia. 
2) Kwota stanowiąca część ogólnej kwoty zabezpieczenia generalnego złożonego przez podmiot ustalonej przez naczelnika urzędu celnego zgodnie z § 3 

rozporządzenia, określona wyłącznie do celów, o których mowa w art. 73 ust. 1b ustawy z dnia 6 grudnia 2008 r. o podatku akcyzowym (Dz. U. z 2014 r. poz. 

752, z późn. zm.). Wypełnia się w przypadku zabezpieczenia akcyzowego obejmującego opłatę paliwową, w pozostałych przypadkach należy wpisać „NIE  
DOTYCZY”. 
3) Nazwa, numer i data wystawienia dokumentu albo opis czynności lub stanu faktycznego stanowiącego podstawę obciążenia. 
4) Podpis funkcjonariusza celnego lub pracownika urzędu celnego i odcisk pieczęci urzędowej albo odcisk datownika urzędu celnego, a w przypadku innego 

podmiotu uprawnionego do dokonania obciążenia lub zwolnienia zabezpieczenia, imię, nazwisko i podpis upoważnionej osoby.  
5)  Nazwa, numer i data wystawienia dokumentu stanowiącego podstawę zwolnienia.                                            

.......................................................                                                                                                                                    
(pieczęć urzędowa lub datownik)       
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Załącznik nr 5  
 

Wzór  
 

e-karta 

 
Adnotacje urzędu celnego 

 

 

 

 

 

                                                                                                                   
1) Ogólna kwota zabezpieczenia generalnego złożonego przez podmiot ustalona przez naczelnika urzędu celnego zgodnie z § 3 rozporządzenia. 
2) Kwota stanowiąca część ogólnej kwoty zabezpieczenia generalnego złożonego przez podmiot ustalonej przez naczelnika urzędu celnego zgodnie z § 3 

rozporządzenia, określona wyłącznie do celów, o których mowa w art. 73 ust. 1b ustawy z dnia 6 grudnia 2008 r. o podatku akcyzowym (Dz. U. z 2014 r. 
poz. 752, z późn. zm.). Wypełnia się w przypadku zabezpieczenia akcyzowego obejmującego opłatę paliwową, w pozostałych przypadkach należy wpisać 

„NIE DOTYCZY”. 

Urząd Celny  

.................................................. 

(stempel nagłówkowy urzędu celnego) 
1 

 
 

……………………………… 

                     (pieczęć urzędowa lub datownik)                      2 

E-karta Nr .................................... 

Dotyczy potwierdzeń/pokwitowań złożenia zabezpieczenia nr ...................................................... z dnia ........................., 

nr ....................................................... z dnia ........................., nr ..................................................... z dnia ...........................       3 

Imię i nazwisko lub nazwa oraz adres miejsca zamieszkania lub adres siedziby podmiotu uprawnionego 

do stosowania zabezpieczenia generalnego:  ...................................................................................................................................... 

 ............................................................................................................................. .................................................................................................... 4 

Forma zabezpieczenia akcyzowego: ................................................ 

…........................................................................................ ................................   

5 

Termin ważności zabezpieczenia generalnego: 

     od dnia 

     do dnia 

     bez terminu 

           
           

           
           

           

                    6 
 

Kwota złożonego zabezpieczenia generalnego
1)

: ............................ 

słownie: ........................................................................................................... 

Część zabezpieczenia akcyzowego, której wysokość została ustalona 

dla pokrycia opłaty paliwowej2): ......................................................... słownie: 

.................................................................................................................. ..........   

                                                                  Opłata paliwowa: 

 Tak  Nie 7 
 

Kwota określona w niniejszej e-karcie   

może być stosowana wyłącznie 

dla zagwarantowania pokrycia należności 

powstałych lub mogących powstać  

w związku z przemieszczeniem wyrobów 

akcyzowych z zastosowaniem procedury 

zawieszenia poboru akcyzy 

z wykorzystaniem Systemu.                                           
.                                                                                                               8 

         
zł 

  
gr. 

Wysokość kwoty zabezpieczenia generalnego, która może 

być obciążana na podstawie niniejszej e-karty:   
słownie: 
............................................................................................................................................. ................................................................................     9 

Termin ważności e-karty: od dnia ............................................. do dnia ..........................................                        10 

Uwagi: 

 

                                                                                    11 

Naczelnik Urzędu Celnego 
 

......................................................... 

                                   (Pieczęć i podpis)                               12 
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UZASADNIENIE 

Projekt rozporządzenia został sporządzony w związku z projektem ustawy o zmianie 

ustawy o podatku akcyzowym, która przewiduje m.in. zmiany przepisów dotyczących 

zabezpieczeń akcyzowych w zakresie objęcia zabezpieczeniem akcyzowych suszu 

tytoniowego oraz rezygnacji z zabezpieczenia akcyzowego w przypadku wyrobów 

akcyzowych określonych w załączniku nr 2 do ustawy opodatkowanych zerową stawką 

akcyzy.  

W związku z powyższymi zmianami w treści rozporządzenia z dnia 15 grudnia 2014 r. 

w sprawie zabezpieczeń akcyzowych (Dz. U. poz. 1857) dodano nowe przepisy oraz 

dokonano zmian w przepisach tylko w zakresie dotyczącym powyższych kwestii. Pozostałe 

przepisy rozporządzenia z dnia 15 grudnia 2014 r. w sprawie zabezpieczeń akcyzowych nie 

uległy zmianie. Ponieważ wyżej wymieniony projekt ustawy przewiduje zmianę przepisu 

przywołanego w upoważnieniu ustawowym określonym w art. 66 ust. 1 pkt 5 konieczne jest, 

zgodnie z zasadami poprawnej legislacji, wydanie nowego rozporządzenia.  

Mając na uwadze ograniczony zakres zmian projektowanych w treści rozporządzenia w 

sprawie zabezpieczeń akcyzowych, opisano w niniejszym uzasadnieniu tylko dodane oraz 

zmienione przepisy, tzn. w § 3 w ust. 1 pkt 6 oraz ust. 3 i 4, w § 7 ust. 1–3 i 9, § 10 oraz § 12.  

W § 3 w ust. 1 dodano przepisy określające sposób obliczania oraz szacowania 

wysokości zabezpieczenia generalnego składanego przez pośredniczący podmiot tytoniowy. 

Podstawą do ustalenia tej wysokości będzie maksymalna kwota miesięcznego zobowiązania 

podatkowego, które mogłoby powstać gdyby pośredniczący podmiot tytoniowy sprzedał susz 

tytoniowy innemu podmiotowi niż podmiot prowadzący skład podatkowy lub pośredniczący 

podmiot tytoniowy lub gdyby go zużył. Wysokość zabezpieczenia generalnego będzie 

odpowiadała największej ilości suszu tytoniowego nabytego (albo przewidywanej największej 

ilości suszu, która zostanie nabyta) przez pośredniczący podmiot tytoniowy w okresie 

ostatnich 12 miesięcy przed dniem ustalenia wysokości zabezpieczenia. Przyjęto  

12-miesięczny okres dla ustalenia ilości nabytego suszu z uwagi na sezonowość w obrocie 

produktami rolniczymi. Należy dodać, że zgodnie z art. 65 ust. 3b projektu ustawy wysokość 

zabezpieczenia generalnego składanego przez pośredniczący podmiot tytoniowy nie może być 

mniejsza niż 2 mln zł. 

W § 3 w ust. 3 dodano przepis określający sposób ustalania zabezpieczenia akcyzowego 

w zakresie dotyczącym wyrobów akcyzowych określonych w załączniku nr 2 do ustawy, dla 

których została określona zerowa stawka akcyzy ze względu na przeznaczenie. Zgodnie 

z art. 63 ust. 1 ustawy opodatkowanych podatku akcyzowym zabezpieczenie akcyzowe 

powinno gwarantować pokrycie zobowiązań podatkowych i opłat paliwowych zarówno tych, 
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których obowiązek zapłaty powstał, jak i tych, które dopiero mogą powstać (w wyniku 

zaistnienia określonych zdarzeń lub sytuacji). W przypadku wyrobów akcyzowych 

określonych w załączniku nr 2 do ustawy, dla których została określona zerowa stawka 

akcyzy ze względu na przeznaczenie, określono wyjątek od powyższej zasady wyrażony w 

art. 63 ust. 1a. Zgodnie z tym przepisem, w przypadku wyżej wymienionych wyrobów 

zrezygnowano z zabezpieczenia pokrycia zobowiązań podatkowych i opłat paliwowych, gdy 

wyroby te są opodatkowane zerową stawką akcyzy ze względu na przeznaczenie. Zgodnie 

zatem z art. 63 ust. 1 i 1a projektu ustawy o zmianie ustawy o podatku akcyzowym, w 

przypadku powyższych wyrobów zabezpieczeniu akcyzowemu podlegają powstałe 

zobowiązania podatkowe i opłaty paliwowe, których obowiązek zapłaty powstał, gdy wyroby 

te, np. ze względu na zmianę przeznaczenia, zostaną opodatkowane stawką akcyzy inną niż 

zero. W związku z powyższym § 3 ust. 3 szczegółowo określa, które kwoty akcyzy i opłaty 

paliwowej nie są wliczane do ustalanej wysokości zabezpieczenia generalnego (pkt 1), oraz 

które kwoty akcyzy i opłaty paliwowej są do tej wysokości wliczane (pkt 2). 

Zabezpieczenie generalne ustalone zgodnie z § 3 ust. 1 i 2 jest podstawą do ustalenia 

wysokości zabezpieczenia ryczałtowego, o czym stanowi § 3 ust. 4 projektu, w związku z 

czym w jego treści przywołano również § 3 ust. 3 określający sposób ustalania wysokości 

zabezpieczenia generalnego w odniesieniu do wyrobów akcyzowych określonych w 

załączniku nr 2 do ustawy, dla których została określona zerowa stawka akcyzy ze względu 

na przeznaczenie. 

Odstąpienie w projekcie ustawy o zmianie ustawy o podatku akcyzowym od obowiązku 

złożenia zabezpieczenia akcyzowego dla wyrobów akcyzowych, gdy są one opodatkowane 

zerową stawką akcyzy powoduje, że złożone zabezpieczenie generalne nie będzie w tym 

czasie obciążone, zatem takie obciążenie nie będzie odnotowywane, o czym stanowi art. 65 

ust. 7 projektu ustawy. W związku z powyższym w § 7 ust. 2 projektu rozporządzenia dodano 

przepis określający szczegółowo, że w przypadku wyrobów akcyzowych określonych w 

załączniku nr 2 do ustawy, dla których została określona zerowa stawka akcyzy ze względu 

na przeznaczenie, obciążenie zabezpieczenia kwotą powstałego zobowiązania podatkowego 

oraz opłaty paliwowej, której obowiązek zapłaty powstał, w stosunku do tych wyrobów, 

będzie odnotowywane w przypadku ich opodatkowania stawką akcyzy inną niż zero.  

Konieczność uwzględnienia powyższego przepisu została odpowiednio odnotowana w 

treści § 7 ust. 1 i 3, w których jest również mowa o odnotowywaniu obciążenia 

zabezpieczenia generalnego. 

W § 10 dodano przepisy dotyczące zabezpieczenia akcyzowego składanego przez 

pośredniczący podmiot tytoniowy. Powielają one regulacje określone dla podmiotów 



– 30 – 

  

pośredniczących z uwzględnieniem specyfiki suszu tytoniowego (nabycie suszu tytoniowego 

nie powoduje powstania obowiązku podatkowego, aczkolwiek może doprowadzić do jego 

powstania, a ponadto w przypadku tego wyrobu akcyzowego nie występuje opłata paliwowa).  

Zgodnie z § 10 pośredniczący podmiot tytoniowy będzie odnotowywał obciążenie 

zabezpieczenia generalnego kwotą powstałego lub mogącego powstać zobowiązania 

podatkowego, z chwilą nabycia suszu tytoniowego na terytorium kraju lub objęcia suszu 

tytoniowego, importowanego przez pośredniczący podmiot tytoniowy, procedurą 

dopuszczenia do obrotu w rozumieniu przepisów prawa celnego. Odnotowanie zwolnienia 

zabezpieczenia generalnego z obciążenia pośredniczący podmiot tytoniowy będzie mógł 

odnotować najwcześniej po wydaniu sprzedanego suszu tytoniowego podmiotowi 

prowadzącemu skład podatkowy lub pośredniczącemu podmiotowi tytoniowemu, a w 

przypadku zużycia nabytego suszu tytoniowego przez pośredniczący podmiot tytoniowy, co 

spowoduje powstanie zobowiązania podatkowego, po dokonaniu zapłaty kwoty tego 

zobowiązania. Pośredniczący podmiot tytoniowy powinien aktualizować wysokość 

zabezpieczenia generalnego przynajmniej raz w miesiącu. Pośredniczący podmiot tytoniowy 

powinien ponadto ustalać na bieżąco stan wykorzystania zabezpieczenia generalnego, 

najpóźniej na dzień przed nabyciem suszu tytoniowego na terytorium kraju lub objęciem 

importowanego suszu tytoniowego procedurą dopuszczenia do obrotu. W przypadku gdy 

kwota wolna zabezpieczenia generalnego będzie niewystarczająca do objęcia tym 

zabezpieczeniem nabywanego suszu, pośredniczący podmiot tytoniowy powinien zwiększyć 

kwotę zabezpieczenia przed jego nabyciem, ponieważ zgodnie z art. 20g ust. 1 pkt 2 projektu 

ustawy o zmianie ustawy o podatku akcyzowym brak pokrycia w terminie lub w należnej 

wysokości kwoty powstałych lub mogących powstać zobowiązań podatkowych przez 

zabezpieczenie akcyzowe złożone przez pośredniczący podmiot tytoniowy będzie podstawą 

do wykreślenia tego podmiotu z rejestru pośredniczących podmiotów tytoniowych. 

Pośredniczący podmiot tytoniowy, analogicznie jek podmiot pośredniczący, będzie 

obowiązany przedkładać kartę do saldowania do wglądu właściwemu naczelnikowi urzędu 

celnego, a na żądanie tego naczelnika, również dokumenty, na podstawie których dokonano 

obciążenia zabezpieczenia generalnego lub zwolnienia go z tego obciążenia, przynajmniej raz 

w miesiącu w terminie do 15. dnia każdego miesiąca kalendarzowego. 

Zgodnie z art. 4 ust. 2 ustawy o autostradach płatnych oraz o Krajowym Funduszu 

Drogowym, ustawy o Funduszu Kolejowym oraz ustawy o podatku akcyzowym, podmioty 

które złożyły zabezpieczenie akcyzowe w należnej wysokości przed dniem wejścia w życie 

tej ustawy, tzn. przed 1 stycznia 2015 r., są zwolnione z obowiązku zabezpieczenia opłaty 

paliwowej do dnia wygaśnięcia lub utraty ważności złożonego zabezpieczenia akcyzowego, 
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złożenia nowego lub dodatkowego zabezpieczenia akcyzowego, przedłużenia złożonego 

zabezpieczenia akcyzowego lub jego ważności – nie dłużej jednak niż do dnia 31 grudnia 

2015 r. W związku z powyższym w § 12 utrzymano przepisy przejściowe, na których 

podstawie do tych „starych” zabezpieczeń akcyzowych będą stosowane przepisy 

rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 30 sierpnia 2010 r. w sprawie zabezpieczeń 

akcyzowych, z tym że również w przypadku starych zabezpieczeń akcyzowych właściwy 

naczelnik urzędu celnego będzie mógł wydać nowy egzemplarz karty do saldowania na 

uzasadniony wniosek podmiotu uprawnionego do stosowania zabezpieczenia generalnego. 

Ponadto w § 13 zamieszczono przepis przejściowy zezwalający na korzystanie w 

III kwartale 2015 r. z zapasów „starych” druków pokwitowań złożenia zabezpieczenia 

akcyzowego, pod warunkiem umieszczenia w nich danych, które są określone w załączniku 

nr 3 do niniejszego rozporządzenia, tzn. pod warunkiem odnotowania w uwagach, że 

podmiotem składającym zabezpieczenie (obowiązanym do jego złożenia) jest pośredniczący 

podmiot tytoniowy, w przypadku złożenia zabezpieczenia przez ten podmiot.  

Jednocześnie w związku z dodaniem nowych przepisów uległa zmianie numeracja 

jednostek redakcyjnych projektu oraz numeracja odwołań do tych przepisów znajdujące się w 

treści projektu. 

Ponadto dokonano zmiany wzorów dokumentów określonych w załącznikach nr 2 i 3, 

polegającej na dodaniu w polu „Status podmiotu obowiązanego do złożenia zabezpieczenia 

akcyzowego” pośredniczącego podmiotu tytoniowego.  

Projekt rozporządzenia jest zgodny z przepisami Unii Europejskiej. 

Projekt rozporządzenia nie zawiera norm technicznych w rozumieniu przepisów 

rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 23 grudnia 2002 r. w sprawie sposobu funkcjonowania 

krajowego systemu notyfikacji norm i aktów prawnych (Dz. U. Nr 239, poz. 2039, z późn. 

zm.), w związku z czym nie podlega notyfikacji.  

Zgodnie z art. 5 ustawy z dnia 7 lipca 2005 r. o działalności lobbingowej w procesie 

stanowienia prawa (Dz. U. Nr 169, poz. 1414, z późn. zm.) oraz uchwały nr 190 Rady 

Ministrów z dnia 29 października 2013 r. – Regulamin pracy Rady Ministrów (M.P. poz. 979) 

tekst projektu zostanie udostępniony w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie 

podmiotowej Rządowego Centrum Legislacji z chwilą przekazania go do uzgodnień z 

członkami Rady Ministrów. 
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Nazwa projektu: 
rozporządzenie Ministra Finansów w sprawie zabezpieczeń akcyzowych.  

Ministerstwo wiodące i ministerstwa współpracujące 

Ministerstwo Finansów 

Osoba odpowiedzialna za projekt w randze Ministra, Sekretarza Stanu 

lub Podsekretarza Stanu  

Podsekretarz Stanu Jarosław Neneman 

Kontakt do opiekuna merytorycznego projektu 

Jerzy Maj, Dep. PA, Ministerstwo Finansów tel. 22 694 45 65  

Data sporządzenia: 

11.05.2015 r. 

 

Źródło:  

ustawa z dnia 6 grudnia 2008 r. o podatku 

akcyzowym (Dz. U. z 2014 r. poz. 752, 

z późn. zm.). 

Nr w wykazie prac:  

      

 

OCENA SKUTKÓW REGULACJI 
1. Jaki problem jest rozwiązywany? 

W dniu … został opracowany projekt ustawy o zmianie ustawy o podatku akcyzowym, która przewiduje rezygnację z 

zabezpieczenia akcyzowego w przypadku wyrobów akcyzowych określonych w załączniku nr 2 do ustawy 

opodatkowanych zerową stawką akcyzy oraz objęcie zabezpieczeniem akcyzowym suszu tytoniowego. Ww. ustawa 

przewiduje zmianę przepisu przywołanego w upoważnieniu ustawowym określonym w art. 66 ust. 1 pkt 5 stanowiącym 

podstawę do wydania rozporządzenia w sprawie zabezpieczeń akcyzowych. co powoduje konieczność wydania nowego 

rozporządzenia. 

2. Rekomendowane rozwiązanie, w tym planowane narzędzia interwencji, i oczekiwany efekt 

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 15 grudnia 2014 r. w sprawie zabezpieczeń akcyzowych (Dz. U. poz. 1857) 

zostanie zastąpione nowym rozporządzeniem w tej sprawie. Właściwe przepisy rozporządzenia z dnia 15 grudnia 2014 r. 

zostaną w projekcie zmienione oraz zostaną dodane nowe przepisy w sposób, który dostosuje ich brzmienie do treści 

zmienionych przepisów ustawy o podatku akcyzowym.  

3. Jak problem został rozwiązany w innych krajach, w szczególności krajach członkowskich OECD/UE?  

Brak tożsamych rozwiązań w krajach UE.  

4. Podmioty, na które oddziałuje projekt 

Grupa Wielkość Źródło danych  Oddziaływanie 

Podatnicy podatku 

akcyzowego prowadzący 

działalność gospodarczą 

Ok. 2350 – wielkość 

zmienna, w związku 

z czym została 

określona 

w przybliżeniu  

Informacje z izb celnych o 

ilości podatników akcyzowych 

Składanie i stosowanie 

zabezpieczeń akcyzowych 

Urzędy celne 46 

Rozporządzenie Ministra 

Finansów w sprawie 

utworzenia izb celnych i 

urzędów celnych oraz 

określenia ich siedzib 

z dnia 23 października 2009 r. 

(Dz. U. Nr 180, poz. 1404) 

Przyjmowanie, stosowanie 

i zwrot zabezpieczeń 

akcyzowych 

5. Informacje na temat zakresu, czasu trwania i podsumowanie wyników konsultacji 

Zgodnie z art. 5 ustawy z dnia 7 lipca 2005 r. o działalności lobbingowej w procesie stanowienia prawa (Dz. U. Nr 169, 

poz. 1414, z późn. zm.) oraz uchwały nr 190 Rady Ministrów z dnia 29 października 2013 r. – Regulamin pracy Rady 

Ministrów (M.P. poz. 979) tekst projektu zostanie udostępniony w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie 

podmiotowej Rządowego Centrum Legislacji (www.rcl.gov.pl), z chwilą przekazania go do uzgodnień z członkami Rady 

Ministrów. Z chwilą udostępnienia w Biuletynie Informacji Publicznej projektu rozporządzenia, każdy będzie mógł 

zgłosić zainteresowanie pracami nad tym projektem w formie wymaganej ww. ustawą.  

http://www.rcl.gov.pl/
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6.  Wpływ na sektor finansów publicznych 

(ceny stałe z … r.) Skutki w okresie 10 lat od wejścia w życie zmian [mln zł] 

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Łącznie (0–10) 

Dochody ogółem             

budżet państwa             

JST             

pozostałe jednostki (oddzielnie)             

Wydatki ogółem             

budżet państwa             

JST             

pozostałe jednostki (oddzielnie)             

Saldo ogółem             

budżet państwa             

JST             

pozostałe jednostki (oddzielnie)             

Źródła finansowania   

Dodatkowe informacje, 

w tym wskazanie 

źródeł danych i 

przyjętych do obliczeń 

założeń 

Projekt rozporządzenia nie ma wpływu na sektor finansów publicznych, ze względu na charakter 

wprowadzanych zmian, które wyłącznie dostosowują jego przepisy do regulacji ustawowych 

wprowadzających objęcie zabezpieczeniem akcyzowym suszu tytoniowego i rezygnację z tego 

zabezpieczenia w przypadku wyrobów akcyzowych opodatkowanych zerową stawką akcyzy ze 

względu na przeznaczenie.  

7. Wpływ na konkurencyjność gospodarki i przedsiębiorczość, w tym na funkcjonowanie przedsiębiorców oraz 

na rodzinę, obywateli i gospodarstwa domowe  

Skutki 

Czas w latach od wejścia w życie zmian 0 1 2 3 5 10 Łącznie (0–10) 

W ujęciu 

pieniężnym  

(w mln zł, ceny 

stałe z … r.) 

duże przedsiębiorstwa       Nie dotyczy 

sektor mikro-, małych i 

średnich 

przedsiębiorstw 

      Nie dotyczy 

rodzina, obywatele oraz 

gospodarstwa domowe 

      Nie dotyczy 

W ujęciu 

niepieniężnym 

duże przedsiębiorstwa Nie dotyczy 

sektor mikro-, małych i 

średnich 

przedsiębiorstw 

 

Nie dotyczy 
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rodzina, obywatele oraz 

gospodarstwa domowe  
Nie dotyczy 

Niemierzalne  Nie dotyczy 

Dodatkowe informacje, 

w tym wskazanie 

źródeł danych i 

przyjętych do obliczeń 

założeń  

W ujęciu pieniężnym projekt rozporządzenia nie ma wpływu na konkurencyjność gospodarki 

i przedsiębiorczość, w tym na funkcjonowanie przedsiębiorców oraz na rodzinę, obywateli i 

gospodarstwa domowe, ze względu na charakter wprowadzanych zmian, które wyłącznie 

dostosowują jego przepisy do regulacji ustawowych, wprowadzających objęcie zabezpieczeniem 

akcyzowym suszu tytoniowego i rezygnację z tego zabezpieczenia w przypadku wyrobów 

akcyzowych opodatkowanych zerową stawką akcyzy ze względu na przeznaczenie. 

8.  Zmiana obciążeń regulacyjnych (w tym obowiązków informacyjnych) wynikających z projektu 

 nie dotyczy 

Wprowadzane są obciążenia poza bezwzględnie 

wymaganymi przez UE (szczegóły w odwróconej 

tabeli zgodności). 

 tak 

 nie 

 nie dotyczy 

 zmniejszenie liczby dokumentów  

 zmniejszenie liczby procedur 

 skrócenie czasu na załatwienie sprawy 

 inne:       

 zwiększenie liczby dokumentów 

 zwiększenie liczby procedur 

 wydłużenie czasu na załatwienie sprawy 

 inne:       

Wprowadzane obciążenia są przystosowane do ich 

elektronizacji.  

 tak 

 nie 

 nie dotyczy 

Komentarz 

9. Wpływ na rynek pracy  

Rozporządzenie nie będzie miało wpływu na rynek pracy.  

10. Wpływ na pozostałe obszary 

 środowisko naturalne 

 sytuacja i rozwój regionalny 

 inne:       

 demografia 

 mienie państwowe 

 informatyzacja 

 zdrowie 

Omówienie wpływu Rozporządzenie nie będzie miało wpływu na pozostałe obszary.  

11. Planowane wykonanie przepisów aktu prawnego 

Wykonanie przepisów projektowanego rozporządzenia jest planowane po jego wejściu w życie z dniem 30 czerwca 

2015 r. 

12.  W jaki sposób i kiedy nastąpi ewaluacja efektów projektu oraz jakie mierniki zostaną zastosowane? 

Ewaluacja funkcjonowania zabezpieczeń akcyzowych jest dokonywana w oparciu o półroczne informacje izb celnych 

o zabezpieczeniach akcyzowych, a po wdrożeniu w 2015 r. systemu teleinformatycznego przeznaczonego do 

elektrycznej obsługi tych zabezpieczeń, również na podstawie danych z tego systemu.  
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13. Załączniki (istotne dokumenty źródłowe, badania, analizy itp.)  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

36-05-dg 



Projekt 

R O Z P O R Z Ą D Z E N I E   

M I N I S T R A  F I N A N S Ó W
1)

 

z dnia  

w sprawie wzoru dokumentu potwierdzenia złożenia zabezpieczenia akcyzowego 

lub zapłaty akcyzy na terytorium kraju 

Na podstawie art. 76 ustawy z dnia 6 grudnia 2008 r. o podatku akcyzowym (Dz. U. 

z 2014 r. poz. 752, z późn. zm.
2)

) zarządza się, co następuje: 

§ 1. Określa się wzór dokumentu potwierdzenia złożenia zabezpieczenia akcyzowego 

lub zapłaty akcyzy na terytorium kraju, stanowiący załącznik do rozporządzenia. 

§ 2. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 31 lipca 2015 r. 

 

MINISTER FINANSÓW 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 

1) 
Minister Finansów kieruje działem administracji rządowej – finanse publiczne, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 2 

rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 22 września 2014 r. w sprawie szczegółowego zakresu 

działania Ministra Finansów (Dz. U.  poz. 1256). 
2) 

Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2014 r. poz. 1559, 1662 i 1877 

oraz z 2015 r. poz. 18,  211 i ... . 
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Załącznik  

do rozporządzenia  

Ministra Finansów  

z dnia ... (poz. ...) 
 

WZÓR 

Nr ewidencyjny dokumentu: 

DOKUMENT POTWIERDZENIA  

ZŁOŻENIA ZABEZPIECZENIA AKCYZOWEGO/ZAPŁATY AKCYZY*  NA TERYTORIUM KRAJU 

A. DANE DOTYCZĄCE ODBIORCY I DOSTAWCY  

1. Odbiorca
1)

  4. Wysyłający
2)

 

2. Adres odbiorcy 5. Adres dostawcy 

3. Numer podatnika VAT UE będącego 

odbiorcą 

6. Numer podatnika VAT UE będącego dostawcą 

B. DANE DOTYCZĄCE WYSYŁKI I DOSTAWY  

7. Adres wysyłki 10. Adres dostawy 

8. Data wysyłki 11. Przewidywana data dostawy  

 

9. Przewoźnik/środek transportu 12. Data i numer faktury 

C.  OPIS WYROBÓW I OBLICZENIE AKCYZY ZAPŁACONEJ / NALEŻNEJ*
    

13.  Ośmiocyfrowy    

kod Nomenklatury 

Scalonej CN 

14. Nazwa wyrobu 15. Ilość 16. Kwota      

akcyzy
3)

 

    

17. Kwota akcyzy razem: …………………….. PLN                                                     

 słownie:..................................................................................................................... . ......................................   PLN 

 

Naczelnik urzędu celnego (nazwa i adres) 

 

 
Data i podpis 

* Niepotrzebne skreślić  
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Objaśnienia: 

1) 
Przez odbiorcę należy rozumieć podmiot prowadzący działalność gospodarczą na terytorium 

Rzeczypospolitej Polskiej i nabywający, na potrzeby tej działalności, wyroby akcyzowe z akcyzą zapłaconą 

na terytorium państwa członkowskiego Unii Europejskiej. 
2) 

Przez dostawcę należy rozumieć podmiot działający na terytorium państwa członkowskiego Unii 

Europejskiej innego niż Rzeczypospolita Polska, który dostarcza wyroby akcyzowe. 
3) 

Kwotę akcyzy, zgodnie z art. 63 § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 

2005 r. Nr 8, poz. 60 z późn. zm.) zaokrągla się do pełnych złotych. 
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U Z A S A D N I E N I E  

 

Projekt rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie wzoru dokumentu potwierdzenia 

złożenia zabezpieczenia akcyzowego lub zapłaty akcyzy na terytorium kraju został 

sporządzony w związku z projektem ustawy o zmianie ustawy o podatku akcyzowym i 

stanowi wykonanie delegacji wynikającej z art. 76 ustawy z dnia 6 grudnia 2008 r. o podatku 

akcyzowym (Dz. U. z 2014 r. poz. 752, z późn. zm.). Ponieważ wyżej wymieniony projekt 

ustawy przewiduje zmianę przepisu przywołanego w upoważnieniu ustawowym określonym 

w art. 76, konieczne jest, zgodnie z zasadami poprawnej legislacji, wydanie nowego 

rozporządzenia. Treść niniejszego projektu rozporządzenia jest zgodna treścią z 

rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 20 sierpnia 2010 r. (Dz. U. Nr 156, poz. 1049) w 

sprawie wzoru dokumentu potwierdzenia złożenia zabezpieczenia akcyzowego lub zapłaty 

akcyzy na terytorium kraju. 

Wzór dokumentu, który określa projekt rozporządzenia, jest ujednoliconym 

dokumentem służącym do potwierdzenia w państwie członkowskim UE, z którego została 

dokonana dostawa wewnątrzwspólnotowa wyrobów akcyzowych z zapłaconą akcyzą na 

terytorium tego państwa, iż w państwie członkowskim odbiorcy tych wyrobów (tzn. RP) 

należna akcyza została zapłacona lub jej zapłata została zagwarantowana przez złożenie 

zabezpieczenia akcyzowego. 
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Nazwa projektu: 
rozporządzenie Ministra Finansów w sprawie wzoru dokumentu 

potwierdzenia złożenia zabezpieczenia akcyzowego lub zapłaty akcyzy 

na terytorium kraju. 

Ministerstwo wiodące i ministerstwa współpracujące 

Ministerstwo Finansów 

Osoba odpowiedzialna za projekt w randze Ministra, Sekretarza 

Stanu lub Podsekretarza Stanu  

Podsekretarz Stanu Jarosław Neneman 

Kontakt do opiekuna merytorycznego projektu 

Jerzy Maj, Dep. PA, Ministerstwo Finansów tel. 22 694 45 65  

Data sporządzenia: 

11.05.2015  r. 

 

Źródło:  

ustawa z dnia 6 grudnia 2008 r. o podatku 

akcyzowym (Dz. U. z 2014 r. poz. 752, 

z późn. zm.). 

Nr w wykazie prac:  

      

 

OCENA SKUTKÓW REGULACJI 

1. Jaki problem jest rozwiązywany? 

W dniu … został opracowany projekt ustawy o zmianie ustawy o podatku akcyzowym, która przewiduje zmianę przepisu 

przywołanego w upoważnieniu ustawowym określonym w art. 76, w związku z czym konieczne jest, zgodnie z zasadami 

poprawnej legislacji, wydanie nowego rozporządzenia.  

2. Rekomendowane rozwiązanie, w tym planowane narzędzia interwencji, i oczekiwany efekt 

Niniejsze rozporządzenie stanowi wykonanie przez Ministra Finansów obowiązku określenia wzoru dokumentu 

potwierdzenia złożenia zabezpieczenia akcyzowego lub zapłaty akcyzy na terytorium kraju, w oparciu o zmienioną 

ustawę o podatku akcyzowym.  

3. Jak problem został rozwiązany w innych krajach, w szczególności krajach członkowskich OECD/UE?  

 

 

4. Podmioty, na które oddziałuje projekt 

Grupa Wielkość Źródło danych  Oddziaływanie 

Podatnicy podatku 

akcyzowego prowadzący 

działalność gospodarczą 

nabywający 

wewnątrzwspólnotowo 

wyroby akcyzowe z 

zapłaconą akcyzą  

 

Ok. 680 – wielkość 

zmienna, w związku 

z czym została 

określona 

w przybliżeniu  

 

Informacje z izb celnych o 

ilości podatników akcyzowych 

Potwierdzenie, że zostało  

złożone zabezpieczenie 

akcyzowe lub została zapłacona  

należna akcyza  

Urzędy celne 46 

Rozporządzenie Ministra 

Finansów w sprawie 

utworzenia izb celnych i 

urzędów celnych oraz 

określenia ich siedzib 

z dnia 23 października 2009 r. 

(Dz. U. Nr 180, poz. 1404) 

5. Informacje na temat zakresu, czasu trwania i podsumowanie wyników konsultacji 

Zgodnie z art. 5 ustawy z dnia 7 lipca 2005 r. o działalności lobbingowej w procesie stanowienia prawa (Dz. U. Nr 169, 

poz. 1414, z późn. zm.) oraz uchwały nr 190 Rady Ministrów z dnia 29 października 2013 r. – Regulamin pracy Rady 

Ministrów (M.P. poz. 979) tekst projektu zostanie udostępniony w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie podmiotowej 

Rządowego Centrum Legislacji (www.rcl.gov.pl), z chwilą przekazania go do uzgodnień z członkami Rady Ministrów. Z 

chwilą udostępnienia w Biuletynie Informacji Publicznej projektu rozporządzenia, każdy będzie mógł zgłosić 

zainteresowanie pracami nad tym projektem w formie wymaganej ww. ustawą.  

6.  Wpływ na sektor finansów publicznych 

(ceny stałe z … r.) Skutki w okresie 10 lat od wejścia w życie zmian [mln zł] 

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Łącznie (0–10) 

Dochody ogółem             

budżet państwa             

JST             

pozostałe jednostki (oddzielnie)             

http://www.rcl.gov.pl/
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Wydatki ogółem             

budżet państwa             

JST             

pozostałe jednostki (oddzielnie)             

Saldo ogółem             

budżet państwa             

JST             

pozostałe jednostki (oddzielnie)             

Źródła finansowania  
 

 

Dodatkowe 

informacje, w tym 

wskazanie źródeł 

danych i przyjętych do 

obliczeń założeń 

Projekt rozporządzenia nie ma wpływu na sektor finansów publicznych, ze względu na 

charakter wprowadzanych zmian, które wyłącznie dostosowują jego przepisy do regulacji 

ustawowych.  

7. Wpływ na konkurencyjność gospodarki i przedsiębiorczość, w tym na funkcjonowanie przedsiębiorców oraz 

na rodzinę, obywateli i gospodarstwa domowe  

Skutki 

Czas w latach od wejścia w życie zmian 0 1 2 3 5 10 Łącznie (0–10) 

W ujęciu 

pieniężnym 

(w mln zł,  

ceny stałe 

z … r.) 

duże przedsiębiorstwa       Nie dotyczy 

sektor mikro-, małych i 

średnich 

przedsiębiorstw 

      Nie dotyczy 

rodzina, obywatele 

oraz gospodarstwa 

domowe 

      Nie dotyczy 

W ujęciu 

niepieniężnym 

duże przedsiębiorstwa 

Projekt nie ma wpływu na konkurencyjność gospodarki i przedsiębiorczość, w 

tym na funkcjonowanie przedsiębiorców.  
sektor mikro-, małych i 

średnich 

przedsiębiorstw 

rodzina, obywatele 

oraz gospodarstwa 

domowe  

Nie dotyczy 

Niemierzalne  Nie dotyczy 

Dodatkowe 

informacje, w tym 

wskazanie źródeł 

danych i przyjętych do 

obliczeń założeń  

W ujęciu pieniężnym projekt rozporządzenia nie ma wpływu na konkurencyjność gospodarki 

i przedsiębiorczość, w tym na funkcjonowanie przedsiębiorców oraz na rodzinę, obywateli 

i gospodarstwa domowe, ze względu na charakter wprowadzanych zmian, które wyłącznie 

dostosowują jego przepisy do regulacji ustawowych. 

8.  Zmiana obciążeń regulacyjnych (w tym obowiązków informacyjnych) wynikających z projektu 

 nie dotyczy 

Wprowadzane są obciążenia poza bezwzględnie 

wymaganymi przez UE (szczegóły w odwróconej tabeli 

zgodności). 

 tak 

 nie 

 nie dotyczy 

 zmniejszenie liczby dokumentów  

 zmniejszenie liczby procedur 

 skrócenie czasu na załatwienie sprawy 

 inne:       

 zwiększenie liczby dokumentów 

 zwiększenie liczby procedur 

 wydłużenie czasu na załatwienie sprawy 

 inne:       

Wprowadzane obciążenia są przystosowane do ich 

elektronizacji.  

 tak 

 nie 

 nie dotyczy 
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Komentarz 

9. Wpływ na rynek pracy  

Rozporządzenie nie będzie miało wpływu na rynek pracy.   

10. Wpływ na pozostałe obszary 

 środowisko naturalne 

 sytuacja i rozwój regionalny 

 inne:       

 demografia 

 mienie państwowe 

 informatyzacja 

 zdrowie 

Omówienie wpływu Rozporządzenie nie będzie miało wpływu na pozostałe obszary.   

11.  Planowane wykonanie przepisów aktu prawnego 

Wykonanie przepisów projektowanego rozporządzenia jest planowane po jego wejściu w życie z dniem 30 czerwca 2015 r. 

12.  W jaki sposób i kiedy nastąpi ewaluacja efektów projektu oraz jakie mierniki zostaną zastosowane? 

 

13.  Załączniki (istotne dokumenty źródłowe, badania, analizy itp.)  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10/05/BS 



Projekt 

R O Z P O R Z Ą D Z E N I E  

M I N I S T R A  F I N A N S Ó W
1)

 

z dnia 

zmieniające rozporządzenie w sprawie wzoru zgłoszenia o planowanym nabyciu 

wewnątrzwspólnotowym 

Na podstawie art. 78 ust. 8 ustawy z dnia 6 grudnia 2008 r. o podatku akcyzowym 

(Dz. U. z 2014 r. poz. 725, z późn. zm. 
2)

) zarządza się, co następuje: 

§ 1. W rozporządzeniu Ministra Finansów z dnia 24 lutego 2009 r. w sprawie wzoru 

zgłoszenia o planowanym nabyciu wewnątrzwspólnotowym (Dz. U. Nr 32, poz. 240) 

wprowadza się następujące zmiany: 

1) § 1 otrzymuje brzmienie: 

„§ 1. Określa się wzór zgłoszenia o planowanym nabyciu wewnątrzwspólnotowym 

wyrobów akcyzowych znajdujących się poza procedurą zawieszenia poboru akcyzy na 

potrzeby wykonywanej na terytorium kraju działalności gospodarczej, stanowiący załącznik 

do rozporządzenia.”; 

2) załącznik do rozporządzenia otrzymuje brzmienie określone w załączniku do niniejszego 

rozporządzenia. 

§ 2. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 31 lipca 2015 r. 

 

MINISTER FINANSÓW 

                                                           
1)

 Minister Finansów kieruje działem administracji rządowej – finanse publiczne, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 2 

rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 22 września 2014 r. w sprawie szczegółowego zakresu 

działania Ministra Finansów (Dz. U. poz. 1256). 
2)

 Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2014 r. poz. 1559, 1662 i 1877 

oraz z 2015 r. poz. 18, 211 i ... . 



Załącznik  

do rozporządzenia  

Ministra Finansów 

z dnia ... (poz. ...) 

 

WZÓR 

 

ZGŁOSZENIE O PLANOWANYM NABYCIU WEWNĄTRZWSPÓLNOTOWYM 

WYROBÓW AKCYZOWYCH ZNAJDUJĄCYCH SIĘ POZA PROCEDURĄ ZAWIESZENIA POBORU AKCYZY 

NA POTRZEBY WYKONYWANEJ NA TERYTORIUM KRAJU DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ 
 

1. Zgłaszający 

 

 

 

 

Reprezentowany przez: 

 

 

 

 

Zgłoszenie o planowanym nabyciu  

wewnątrzwspólnotowym wyrobów akcyzowych  
 

A. Urząd celny przyjmujący zgłoszenie 

 

 

 

 

 

2. Nadawca 

 

 

 

3. Przewidywana data dostawy (rok – miesiąc – dzień):  

4. Kwota zabezpieczenia akcyzowego w zł 
1)

 

B. Adnotacje urzędu celnego o zabezpieczeniu 

 

 

5. Dane wyrobów akcyzowych przewidywanych do nabycia 

Lp. Szczegółowy opis wyrobów Kod CN Ilość / j. m. Stawka akcyzy Kwota akcyzy w zł 
1)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

6. Załączone dokumenty: 

 

7. Miejscowość, data (rok – miesiąc – dzień): 

 

 

Imię, nazwisko, nr dowodu osobistego lub innego dokumentu 

stwierdzającego tożsamość: 

 

 

 

Podpis 

 
1)

 kwotę akcyzy zaokrągla się do pełnych złotych w ten sposób, że końcówki kwot wynoszące mniej niż 50 groszy pomija się, a 

końcówki kwot wynoszące 50 i więcej groszy podwyższa się do pełnych złotych – zgodnie z art. 63 § 1 ustawy z dnia 

29 sierpnia 1997 r. – Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2012 r. poz. 749, z późn. zm.). 
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UZASADNIENIE 

 

Projekt rozporządzenia stanowi wykonanie ustawowego upoważnienia dla ministra 

właściwego do spraw finansów publicznych, zawartego w art. 78 ust. 8 ustawy z dnia 

6 grudnia 2008 r. o podatku akcyzowym. Projektowane rozporządzenie wprowadza zmiany w 

rozporządzeniu z dnia 24 lutego 2009 r. w sprawie wzoru zgłoszenia o planowanym nabyciu 

wewnątrzwspólnotowym (Dz. U. Nr 32, poz. 240). Konieczność przygotowania projektu 

rozporządzenia wynika ze zmian w ustawie o podatku akcyzowym wprowadzonych ustawą z 

dnia ... o zmianie ustawy o podatku akcyzowym oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. 

poz. ...). W dotychczasowym stanie prawnym zgłoszenia dokonywał podatnik, nabywający 

wewnątrzwspólnotowo wyroby akcyzowe z akcyzą zapłaconą na terytorium państwa 

członkowskiego, na potrzeby wykonywanej działalności gospodarczej na terytorium kraju. 

Zgodnie z postanowieniami zmienionego art. 78 ustawy 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 on zobowiązany dokonać zgłoszenia o 

planowanym nabyciu wewnątrzwspólnotowym. Obowiązek ten dotyczy także przypadków 

nabycia wewnątrzwspólnotowego wyrobów akcyzowych niewymienionych w załączniku nr 2 

do ustawy, które są objęte na terytorium kraju stawką akcyzy inną niż stawka zerowa. 

Podatnik powinien dokonać zgłoszenia przed wprowadzeniem wyrobów akcyzowych na 

terytorium kraju do właściwego naczelnika urzędu celnego. Ustawodawca zobligował go 

także do złożenia zabezpieczenia akcyzowego. 

W związku z powyższym zmieniono brzmienie § 1 rozporządzenia. W projekcie 

rozporządzenia ustalono także nowy wzór zgłoszenia o planowanym nabyciu 

wewnątrzwspólnotowym, uwzględniający zmiany ustawowe. Stanowi on załącznik do 

rozporządzenia. 

W polach formularzy wpisuje się dane niezbędne do sprawowania nadzoru nad obrotem 

wyrobami akcyzowymi, w szczególności informacje dotyczące ilości nabywanych wyrobów 

akcyzowych i kwot należnej do zapłaty akcyzy, dane umożliwiające identyfikację osób 

uczestniczących w obrocie oraz szczegółowe dane dotyczące wyrobów akcyzowych, takie 

jak: opis wyrobów, kod CN, ilość, stawka i kwota akcyzy. 

Kwestie będące przedmiotem niniejszego rozporządzenia nie są regulowane przez prawo 

wspólnotowe i nie podlegają harmonizacji. 
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Projekt niniejszego rozporządzenia jest zgodny z przepisami Unii Europejskiej. 

Projektowana regulacja nie zawiera norm technicznych w rozumieniu przepisów 

rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 23 grudnia 2002 r. w sprawie sposobu funkcjonowania 

krajowego systemu notyfikacji norm i aktów prawnych (Dz. U. Nr 239, poz. 2039, z późn. 

zm.) w związku z czym nie podlega notyfikacji. 
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Nazwa projektu: 
rozporządzenie zmieniające rozporządzenie w sprawie wzoru zgłoszenia 

o planowanym nabyciu wewnątrzwspólnotowym. 

Ministerstwo wiodące i ministerstwa współpracujące 
Ministerstwo Finansów 
Osoba odpowiedzialna za projekt w randze Ministra, Sekretarza Stanu 

lub Podsekretarza Stanu  

Podsekretarz Stanu Jarosław Neneman 

Kontakt do opiekuna merytorycznego projektu 
Cezary Komorowski, Ministerstwo Finansów, Dep. PA tel. 694 32 67 

e-mail: cezary.komorowski@mf.gov.pl 

Data sporządzenia: 

11 maja 2015 r. 

 

Źródło:  
upoważnienie ustawowe. 

 

Nr w wykazie prac Ministra Finansów: 

 

 

OCENA SKUTKÓW REGULACJI 
1. Jaki problem jest rozwiązywany? 

Konieczność przygotowania projektu rozporządzenia wynika ze zmian w ustawie o podatku akcyzowym 

wprowadzonych ustawą z dnia ... o zmianie ustawy o podatku akcyzowym oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. ...). 

W dotychczasowym stanie prawnym zgłoszenia dokonywał podatnik, nabywający wewnątrzwspólnotowo wyroby 

akcyzowe z akcyzą zapłaconą na terytorium państwa członkowskiego, na potrzeby wykonywanej działalności 

gospodarczej na terytorium kraju. Zgodnie z postanowieniami zmienionego art. 78 ustawy 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 on 

zobowiązany dokonać zgłoszenia o planowanym nabyciu wewnątrzwspólnotowym. Obowiązek ten dotyczy także 

przypadków nabycia wewnątrzwspólnotowego wyrobów akcyzowych niewymienionych w załączniku nr 2 do ustawy, 

które są objęte na terytorium kraju stawką akcyzy inną niż stawka zerowa. 

2. Rekomendowane rozwiązanie, w tym planowane narzędzia interwencji, i oczekiwany efekt 

Dostosowanie brzmienia przepisów rozporządzenia i wzoru zgłoszenia o planowanym nabyciu wewnątrzwspólnotowym 

do zmiany wprowadzonej w ustawie o podatku akcyzowym. 

3. Jak problem został rozwiązany w innych krajach, w szczególności krajach członkowskich OECD/UE?  

Brak tożsamych rozwiązań w krajach członkowskich UE. 

4. Podmioty, na które oddziałuje projekt 

Grupa Wielkość Źródło danych  Oddziaływanie 

 

Podatnicy podatku 

akcyzowego prowadzący 

działalność gospodarczą 

 

Ok. 2350 – liczba 

zmienna 

 

Izby Celne 

Doprecyzowanie 

dotychczasowej regulacji, która 

była niejednolicie 

interpretowana przez 

podatników i organy 

podatkowe.  

 

Naczelnicy Urzędów 

Celnych 

 

45 

 

Ministerstwo Finansów 

Doprecyzowanie 

dotychczasowej regulacji, która 

była niejednolicie 

interpretowana przez 

podatników i organy 

podatkowe. 

5. Informacje na temat zakresu, czasu trwania i podsumowanie wyników konsultacji 

Projekt regulacji zostanie przesłany do zaopiniowania przez zainteresowane duże podmioty gospodarcze oraz organizacje 

reprezentujące krajowych przedsiębiorców. 

Zgodnie z art. 5 ustawy z dnia 7 lipca 2005 r. o działalności lobbingowej w procesie stanowienia prawa projekt zostanie 

udostępniony w Biuletynie Informacji Publicznej Rządowego centrum Legislacji, z chwilą przekazania do uzgodnień z 

członkami Rady Ministrów. Od tego momentu każdy będzie mógł zgłosić zainteresowanie pracami nad projektem. 

6.  Wpływ na sektor finansów publicznych 

(ceny stałe z … r.) Skutki w okresie 10 lat od wejścia w życie zmian [mln zł] 

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Łącznie (0–10) 

Dochody ogółem             

Kod pola został  zmieniony

mailto:cezary.komorowski@mf.gov.pl
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budżet państwa             

JST             

pozostałe jednostki (oddzielnie)             

Wydatki ogółem             

budżet państwa             

JST             

pozostałe jednostki (oddzielnie)             

Saldo ogółem             

budżet państwa             

JST             

pozostałe jednostki (oddzielnie)             

Źródła finansowania  

Wejście w życie rozporządzenia nie spowoduje skutków finansowych dla budżetu państwa i 

budżetów jednostek samorządu terytorialnego. Pozostaje również bez wpływu na wzrost wydatków 

sektora finansów publicznych. 

Dodatkowe informacje, 

w tym wskazanie 

źródeł danych i 

przyjętych do obliczeń 

założeń 

 

 

 

 

7. Wpływ na konkurencyjność gospodarki i przedsiębiorczość, w tym na funkcjonowanie przedsiębiorców oraz 

na rodzinę, obywateli i gospodarstwa domowe  

Skutki 

Czas w latach od wejścia w życie zmian 0 1 2 3 5 10 Łącznie (0–10) 

W ujęciu 

pieniężnym 

(w mln zł,  

ceny stałe  

z …… r.) 

duże przedsiębiorstwa        

sektor mikro-, małych i 

średnich 

przedsiębiorstw 

       

rodzina, obywatele oraz 

gospodarstwa domowe 

       

W ujęciu 

niepieniężnym 

duże przedsiębiorstwa Usunięcie problemów interpretacyjnych 

sektor mikro-, małych i 

średnich 

przedsiębiorstw 

Usunięcie problemów interpretacyjnych 

rodzina, obywatele oraz 

gospodarstwa domowe  

 

Niemierzalne   

Dodatkowe informacje, 

w tym wskazanie 

źródeł danych i 

przyjętych do obliczeń 

założeń 

 

8.  Zmiana obciążeń regulacyjnych (w tym obowiązków informacyjnych) wynikających z projektu 

  nie dotyczy 

Wprowadzane są obciążenia poza bezwzględnie 

wymaganymi przez UE (szczegóły w odwróconej tabeli 

zgodności). 

 tak 

 nie 

 nie dotyczy 

 zmniejszenie liczby dokumentów  

 zmniejszenie liczby procedur 

 skrócenie czasu na załatwienie sprawy 

 inne:       

 zwiększenie liczby dokumentów 

 zwiększenie liczby procedur 

 wydłużenie czasu na załatwienie sprawy 

 inne:       
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Wprowadzane obciążenia są przystosowane do ich 

elektronizacji.  

 tak 

 nie 

 nie dotyczy 

Komentarz 

9. Wpływ na rynek pracy  

Wejście w życie rozporządzenia nie będzie miało wpływu na rynek pracy. 

 

10. Wpływ na pozostałe obszary 

 środowisko naturalne 

 sytuacja i rozwój regionalny 

 inne:       

 demografia 

 mienie państwowe 

 informatyzacja 

 zdrowie 

Omówienie wpływu Wejście w życie rozporządzenia nie będzie miało wpływu na sytuację i rozwój regionalny. 

11.  Planowane wykonanie przepisów aktu prawnego 

30 czerwca 2015 r. 

12.  W jaki sposób i kiedy nastąpi ewaluacja efektów projektu oraz jakie mierniki zostaną zastosowane? 

Ze względu na przedmiot regulacji nie jest przewidywana ewaluacja projektu, tym samym nie przewiduje się stosowania 

mierników dla tej ewaluacji. 

13.  Załączniki (istotne dokumenty źródłowe, badania, analizy itp.)  

Nie dotyczy. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

05/56rch 



Projekt 

 

R O Z P O R Z Ą D Z E N I E  

M I N I S T R A  F I N A N S Ó W
1)

 

z dnia 

w sprawie wzoru deklaracji uproszczonej dla podatku akcyzowego  

Na podstawie art. 78 ust. 10 i art. 106 ust. 4 pkt 2 ustawy z dnia 6 grudnia ustawy z dnia 

6 grudnia 2008 r. o podatku akcyzowym (Dz. U. z 2014 r. poz. 752, z późn. zm.
2)

) zarządza 

się, co następuje: 

§ 1. Określa się wzór deklaracji uproszczonej nabycia wewnątrzwspólnotowego  

(AKC-U) wraz z objaśnieniami, stanowiący załącznik do rozporządzenia. 

§ 2. Wzór deklaracji określony w załączniku do niniejszego rozporządzenia stosuje się 

po raz pierwszy począwszy od rozliczenia za lipiec 2015 r. 

§ 3. Druki formularzy deklaracji sporządzone według wzoru określonego w załączniku 

do rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 14 grudnia 2011 r. w sprawie wzoru deklaracji 

uproszczonej dla podatku akcyzowego (Dz. U. Nr 286, poz. 1677), mogą być stosowane, nie 

dłużej jednak niż do dnia 31 stycznia 2016 r.  

§ 4. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 31 lipca 2015 r.
3) 

 

MINISTER FINANSÓW
 

 

 

 

 

                                                           
1)

 Minister Finansów kieruje działem administracji rządowej – finanse publiczne, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 2 

rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 22 września 2014 r. w sprawie szczegółowego zakresu 

działania Ministra Finansów (Dz. U. poz. 1256). 
2)

 Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2014 r. poz. 1559, 1662 i 1877 

oraz z 2015 r. poz. 18, 211 i … . 
3)

 Niniejsze rozporządzenie było poprzedzone rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 14 grudnia 2011 r. w 

sprawie wzoru deklaracji uproszczonej dla podatku akcyzowego (Dz. U. Nr 286, poz. 1677), które traci moc 

z dniem wejścia w życie ustawy z dnia ... o zmianie ustawy o podatku akcyzowym oraz niektórych innych 

ustaw (Dz. U. poz. ...). 
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UZASADNIENIE 

Projektowane rozporządzenie zostało przygotowane w związku z nowelizacją ustawy z dnia 

6 grudnia 2008 r. o podatku akcyzowym (Dz. U. z 2014 r. poz. 752, z późn. zm.), której 

celem jest uproszczenie przepisów w zakresie podatku akcyzowego oraz zniesienie lub 

ograniczenie niektórych uciążliwych i zbędnych obowiązków administracyjnych dotyczących 

podmiotów prowadzących działalność gospodarczą w zakresie wyrobów akcyzowych i 

samochodów osobowych.  

W ustawie o podatku akcyzowym zmianie uległ zapis art. 78. Zmiany zaproponowane w tym 

przepisie stanowią konsekwencję zmiany definicji uproszczonego dokumentu 

towarzyszącego, a ponadto mają na celu konieczność doprecyzowania dotychczasowej 

regulacji, która była niejednolicie interpretowana przez organy podatkowe. W wyniku 

wprowadzenia zmiany, zobowiązanymi do złożenia deklaracji uproszczonej będą podatnicy, 

którzy nabywają wewnątrzwspólnotowo wyroby akcyzowe znajdujące się poza procedurą 

zawieszenia poboru akcyzy, na potrzeby wykonywanej działalności gospodarczej. 

W związku z powyższym w główce deklaracji AKC-U zmianie uległa informacja 

dotycząca terminu składania deklaracji oraz treść objaśnienia nr 2 (na trzeciej stronie 

deklaracji). 

W art. 14 ustawy został rozszerzony przepis dotyczący właściwości organów 

podatkowych w przypadku, gdy czynności podlegające opodatkowaniu akcyzą są 

wykonywane lub stany faktyczne podlegające opodatkowaniu akcyzą występują na obszarze 

właściwości miejscowej dwóch lub więcej organów podatkowych. W związku z tym w 

główce deklaracji zmianie uległa informacja dotycząca miejsca składania deklaracji. 

Projekt rozporządzenia będzie opublikowany w Biuletynie Informacji Publicznej (BIP), 

zgodnie z art. 5 ustawy z dnia 7 lipca 2005 r. o działalności lobbingowej w procesie 

stanowienia prawa (Dz. U. Nr 169, poz. 1414, z późn. zm.). 

Projektowane zmiany nie zawierają norm technicznych w rozumieniu rozporządzenia 

Rady Ministrów z dnia 23 grudnia 2002 r. w sprawie sposobu funkcjonowania krajowego 

systemu notyfikacji norm i aktów prawnych (Dz. U. Nr 239, poz. 2039, z późn. zm.), w 

związku z czym nie podlegają notyfikacji. 

Projekt rozporządzenia jest zgodny z prawem Unii Europejskiej. 
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Nazwa projektu: 
rozporządzenie Ministra Finansów w sprawie wzoru deklaracji 

uproszczonej dla podatku akcyzowego. 

Ministerstwo wiodące i ministerstwa współpracujące 

Ministerstwo Finansów 

 

Osoba odpowiedzialna za projekt w randze Ministra, Sekretarza 

Stanu lub Podsekretarza Stanu  

Jarosław Neneman 

Kontakt do opiekuna merytorycznego projektu 

Cezary Komorowski 

Departament Podatku Akcyzowego  

tel.: 22 694 32 67 

cezary.komorowski@mofnet.gov.pl 

 

Krystyna Zdejszy-Kalińska 

Departament Podatku Akcyzowego  

tel.: 22 694 58 17 

krystyna.zdejszy-kalinska@mofnet.gov.pl 

Data sporządzenia: 

5 maja 2015 r.  

 

Źródło:  

ustawa o podatku akcyzowym. 

 

Nr w wykazie prac:  

 

 

OCENA SKUTKÓW REGULACJI 
1. Jaki problem jest rozwiązywany? 

Dostosowanie przepisów rozporządzenia do zmienianych przepisów ustawy o podatku akcyzowym. 

2. Rekomendowane rozwiązanie, w tym planowane narzędzia interwencji, i oczekiwany efekt 

Wprowadzenie obowiązku składania deklaracji uproszczonej przez podatników, którzy nabywają wewnątrzwspólnotowo 

wyroby akcyzowe, wymienione w załączniku nr 2 do ustawy, opodatkowane zerową stawką akcyzy ze względu na 

przeznaczenie.  

3. Jak problem został rozwiązany w innych krajach, w szczególności krajach członkowskich OECD/UE?  

 

4. Podmioty, na które oddziałuje projekt 

Grupa Wielkość Źródło danych  Oddziaływanie 

Podatnicy podatku 

akcyzowego nabywający 

wewnątrzwspólnotowo 

wyroby akcyzowe 

opodatkowane zerową 

stawką akcyzy ze względu 

na przeznaczenie 

     

5. Informacje na temat zakresu, czasu trwania i podsumowanie wyników konsultacji 

Projekt rozporządzenia będzie przedmiotem konsultacji społecznych z zainteresowanymi podmiotami gospodarczymi i 

organizacjami reprezentującymi krajowych przedsiębiorców oraz zostanie zamieszczony na stronie internetowej 

Rządowego Centrum Legislacji (www.rcl.gov.pl). 

6.  Wpływ na sektor finansów publicznych 

(ceny stałe z … r.) Skutki w okresie 10 lat od wejścia w życie zmian [mln zł] 

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Łącznie (0–10) 

Dochody ogółem             

budżet państwa             

JST             

pozostałe jednostki (oddzielnie)             

Wydatki ogółem             

budżet państwa             

JST             



– 4 – 
 

pozostałe jednostki (oddzielnie)             

Saldo ogółem             

budżet państwa             

JST             

pozostałe jednostki (oddzielnie)             

Źródła finansowania   

Dodatkowe 

informacje, w tym 

wskazanie źródeł 

danych i przyjętych do 

obliczeń założeń 

Wejście w życie rozporządzenia nie spowoduje skutków finansowych dla budżetu państwa i 

budżetów jednostek samorządu terytorialnego. Pozostaje również bez wpływu na wzrost 

wydatków sektora finansów publicznych. 

7. Wpływ na konkurencyjność gospodarki i przedsiębiorczość, w tym na funkcjonowanie przedsiębiorców oraz 

na rodzinę, obywateli i gospodarstwa domowe  

Skutki 

Czas w latach od wejścia w życie zmian 0 1 2 3 5 10 Łącznie  

(0–10) 

W ujęciu 

pieniężnym 

(w mln zł,  

ceny stałe 

z … r.) 

duże przedsiębiorstwa        

sektor mikro-, małych i 

średnich 

przedsiębiorstw 

       

rodzina, obywatele 

oraz gospodarstwa 

domowe 

       

W ujęciu 

niepieniężnym 

duże przedsiębiorstwa  

sektor mikro-, małych i 

średnich 

przedsiębiorstw 

 

rodzina, obywatele 

oraz gospodarstwa 

domowe  

 

Niemierzalne   

Dodatkowe 

informacje, w tym 

wskazanie źródeł 

danych i przyjętych do 

obliczeń założeń  

Wejście w życie regulacji zawartych w projekcie rozporządzenia nie będzie miało wpływu na 

konkurencyjność gospodarki. 

8. Zmiana obciążeń regulacyjnych (w tym obowiązków informacyjnych) wynikających z projektu 

 nie dotyczy 

Wprowadzane są obciążenia poza bezwzględnie 

wymaganymi przez UE (szczegóły w odwróconej tabeli 

zgodności). 

 tak 

 nie 

 nie dotyczy 

 zmniejszenie liczby dokumentów  

 zmniejszenie liczby procedur 

 skrócenie czasu na załatwienie sprawy 

 inne:       

 zwiększenie liczby dokumentów 

 zwiększenie liczby procedur 

 wydłużenie czasu na załatwienie sprawy 

 inne:       

Wprowadzane obciążenia są przystosowane do ich 

elektronizacji.  

 tak 

 nie 

nie dotyczy 

Komentarz 

9. Wpływ na rynek pracy  

Wejście w życie rozporządzenia nie będzie miało wpływu na rynek pracy. 
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10. Wpływ na pozostałe obszary 

 

 środowisko naturalne 

 sytuacja i rozwój regionalny 

 inne:       

 

 demografia 

 mienie państwowe 

 

 informatyzacja 

 zdrowie 

Omówienie wpływu Wejście w życie rozporządzenia nie będzie miało wpływu na sytuację i rozwój regionalny. 

11. Planowane wykonanie przepisów aktu prawnego 

30 czerwca 2015 r.  

12. W jaki sposób i kiedy nastąpi ewaluacja efektów projektu oraz jakie mierniki zostaną zastosowane? 

Ze względu na przedmiot regulacji nie jest przewidziana ewaluacja projektu, a tym samym nie przewiduje się stosowania 

mierników dla tej ewaluacji. 

13. Załączniki (istotne dokumenty źródłowe, badania, analizy itp.)  

Nie dotyczy. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

20/05-kt 



 Załącznik do rozporządzenia Ministra Finansów  
z dnia                                        2015 r. (poz.     ) 

 

   POLA JASNE WYPEŁNIA PODATNIK, POLA CIEMNE WYPEŁNIA URZĄD CELNY. WYPEŁNIAĆ NA MASZYNIE, KOMPUTEROWO LUB RĘCZNIE DUŻYMI 
DRUKOWANYMI LITERAMI, CZARNYM LUB NIEBIESKIM KOLOREM. 

 

 AKC-U(6) 1/3 

 

1. Identyfikator podatkowy NIP/numer PESEL(niepotrzebne skreślić) podatnika1) 

             

             
             
                          

 2. Nr dokumentu 3. Status 

 

 

    AKC-U      
 

DEKLARACJA UPROSZCZONA NABYCIA WEWNĄTRZWSPÓLNOTOWEGO  
 

 

Podstawa prawna: Art. 78 ust. 1 pkt 3  i art. 106 ust. 2 ustawy z dnia 6 grudnia 2008 r. o podatku akcyzowym (Dz. U. z  2014 r. poz. 752, z późn. zm.), zwanej 
dalej „ustawą”.  

Termin składania:  Do 10 dni, licząc od dnia powstania obowiązku podatkowego, w przypadku nabycia wyrobów akcyzowych znajdujących się poza procedurą 
zawieszenia poboru akcyzy, dokonanego na potrzeby wykonywanej przez podatnika działalności gospodarczej;  

do 14 dni, licząc od dnia powstania obowiązku podatkowego w przypadku nabycia wewnątrzwspólnotowego samochodów osobowych przez 

podmiot, nie później jednak niż w dniu rejestracji samochodu osobowego na terytorium kraju zgodnie z przepisami o ruchu drogowym. 

 

 
Miejsce składania:  Urząd celny kierowany przez naczelnika właściwego ze względu na miejsce wykonywania czynności lub wystąpienia stanów faktycznych, 

podlegających opodatkowaniu akcyzą; jeżeli czynności podlegające opodatkowaniu akcyzą są wykonywane lub stany faktyczne podlegające 
opodatkowaniu akcyzą występują na obszarze właściwości miejscowej dwóch lub więcej naczelników urzędów celnych – zgodnie z art. 14 ust. 
4 – 4e ustawy; jeżeli właściwym organem podatkowym jest Naczelnik Urzędu Celnego I w Warszawie, wówczas miejscem składania jest Urząd 
Celny I  w Warszawie.  

A. MIEJSCE I CEL SKŁADANIA DEKLARACJI 

 4. Urząd celny, do którego adresowana jest deklaracja 
 
 
 

5. Cel złożenia formularza (zaznaczyć właściwy kwadrat): 
 
1. złożenie deklaracji                                             2. korekta deklaracji 

B. DANE PODATNIKA  
*- dotyczy podmiotów niebędących osobami fizycznymi     **- dotyczy podmiotów będących osobami fizycznymi 

B.1. DANE IDENTYFIKACYJNE  

 6. Rodzaj podatnika (zaznaczyć właściwy kwadrat) 
 

1. podatnik niebędący osobą fizyczną                                2. osoba fizyczna 

7. Nazwa pełna */Nazwisko, pierwsze imię **  
 

 

 

 

 

B.2. ADRES SIEDZIBY*/ADRES ZAMIESZKANIA** 
 8. Kraj 

 

9. Województwo 10. Powiat 

 11. Gmina 
 

12. Ulica 13. Nr domu 14. Nr lokalu 

 15. Miejscowość 
 

16. Kod pocztowy 17. Poczta 18. Adres e-mail i nr telefonu 

C. KWOTA PODATKU AKCYZOWEGO 
 Kwota podatku akcyzowego z pozycji 65 19. 

 
 

                                                zł 
 Zwolnienia i obniżenia 20. 
 
 

                                                zł 
 Kwota stanowiąca wartość podatkowych znaków akcyzy 

 
Kwota stanowiąca wartość podatkowych znaków akcyzy, które zostały naniesione na wyroby 
akcyzowe nabyte wewnątrzwspólnotowo. 

21. 
 
 

                                                zł 
 

Podatek akcyzowy do zapłaty 
***

 

 
Kwota podatku akcyzowego z pozycji 19 pomniejszona o kwotę z pozycji 20 i 21. Jeżeli 
różnica jest liczbą ujemną,  należy wpisać 0. 
 

 

19. 

 

 

 

22. 
 
 

                                                zł 
 
 
 
 

zł 



   POLA JASNE WYPEŁNIA PODATNIK, POLA CIEMNE WYPEŁNIA URZĄD CELNY. WYPEŁNIAĆ NA MASZYNIE, KOMPUTEROWO LUB RĘCZNIE DUŻYMI DRUKOWANYMI LITERAMI, CZARNYM LUB NIEBIESKIM KOLOREM. 

 

AKC-U(6) 2/3  

 

D. OBLICZENIE KWOT PODATKU AKCYZOWEGO OD POSZCZEGÓLNYCH WYROBÓW AKCYZOWYCH ORAZ OD SAMOCHODÓW OSOBOWYCH 

Lp. 
Nazwa wyrobów akcyzowych oraz samochodów osobowych, dla których ustalono 

odrębne stawki podatkowe (w przypadku samochodów osobowych – podać markę, 
model, rok produkcji, pojemność skokową silnika i nr nadwozia) 

Data powstania 
obowiązku 

podatkowego 
2)

          

(dzień-miesiąc-rok)  

Ośmiocyfrowy kod CN 
(dla wyrobów węglowych 

– pozycja CN) 

  
Podstawa 

 opodatkowania 
3) 4) 5)

 

Stawka podatku 
Kwota podatku w zł 

5)
 

(e x f) 
 

a b c d e f g 

 23. 24. 25. 26. 27. 28. 

 29. 30. 31. 32. 33. 34. 

 35. 36. 37. 38. 39. 40. 

 41. 42. 43. 44. 45. 46. 

 47. 48. 49. 50. 51. 52. 

 53. 54. 55. 56. 57. 58. 

 59. 60. 61. 62. 63. 64. 

 Razem: 65. 

 



   POLA JASNE WYPEŁNIA PODATNIK, POLA CIEMNE WYPEŁNIA URZĄD CELNY. WYPEŁNIAĆ NA MASZYNIE, KOMPUTEROWO LUB RĘCZNIE DUŻYMI 
DRUKOWANYMI LITERAMI, CZARNYM LUB NIEBIESKIM KOLOREM. 

 

 AKC-U(6) 3/3 

 

E. OŚWIADCZENIE PODATNIKA LUB OSOBY REPREZENTUJĄCEJ PODATNIKA 
           Oświadczam, że są mi znane przepisy Kodeksu karnego skarbowego o odpowiedzialności za podanie danych niezgodnych z rzeczywistością. 

 66. Imię 
 

67. Nazwisko 

 68. Data wypełnienia deklaracji  (dzień – miesiąc – rok) 
 

69. Podpis (i pieczątka) podatnika lub osoby reprezentującej podatnika 

      -   -       

   
 70. Numer telefonu i adres e-mail podatnika lub osoby reprezentującej podatnika 

 

 

 

F. ADNOTACJE URZĘDU CELNEGO 
 71. Uwagi urzędu celnego 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 72. Identyfikator przyjmującego formularz 
 

 

73. Podpis przyjmującego formularz 

 

***
 Pouczenie: W przypadku niewpłacenia w obowiązującym terminie kwoty z poz. 22 lub wpłacenia jej w 
niepełnej wysokości, niniejsza deklaracja stanowi podstawę do wystawienia tytułu wykonawczego, zgodnie z 
przepisami ustawy z dnia 17 czerwca 1966 r. o postępowaniu egzekucyjnym w administracji (Dz. U. z  
2014 r. poz. 1619, z późn. zm.). 

Objaśnienia: 
 

1)   
Numer PESEL należy podać w przypadku podatników będących osobami fizycznymi objętymi rejestrem 
PESEL nieprowadzących działalności gospodarczej lub niebędących zarejestrowanymi podatnikami 
podatku od towarów i usług. 

2)  
Datę powstania obowiązku podatkowego w przypadku nabycia wewnątrzwspólnotowego samochodu 
osobowego niezarejestrowanego wcześniej na terytorium kraju zgodnie z przepisami o ruchu drogowym 
określa się na podstawie art. 101 ust. 2 ustawy. Datę powstania obowiązku podatkowego z tytułu nabycia 
wewnątrzwspólnotowego wyrobów akcyzowych znajdujących się poza procedurą zawieszenia poboru 
akcyzy, dokonanego na potrzeby wykonywanej przez podatnika działalności gospodarczej na terytorium 
kraju, określa się na podstawie art. 10 ust. 4 ustawy.  

3)   
W przypadku kilogramów i hektolitrów ilość podaje się z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku,                   
w przypadku tysięcy litrów, tysięcy kilogramów, tysięcy sztuk i gigadżuli – z dokładnością do trzech miejsc 
po przecinku.  

4)  
Wartość opałowa odpowiadająca ilości wyrobów  węglowych, będąca przedmiotem opodatkowania, 
wyrażona w GJ. 

5)    
Podstawy opodatkowania (wyrażone kwotowo) i kwoty podatków zaokrągla się do pełnych złotych w ten 
sposób, że końcówki kwot wynoszące mniej niż 50 groszy pomija się, a końcówki kwot wynoszące 50 i 
więcej groszy podwyższa się do pełnych złotych – zgodnie z art. 63 § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. – 
Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2012 r. poz. 749, z późn. zm.). 

 
 
 
 
 
 
 

21/05-kt 



Projekt 

 

ROZPORZĄDZENIE 

MINISTRA FINANSÓW
1)

  

z dnia 

    

w sprawie zezwoleń na wykonywanie działalności w zakresie podatku akcyzowego 

 

Na podstawie art. 84 ust. 2 ustawy z dnia 6 grudnia 2008 r. o podatku akcyzowym (Dz. U. 

z 2014 r. poz. 752, z późn. zm.
2)

) zarządza się, co następuje: 

 

Rozdział 1 

Przepisy ogólne 

 

§ 1. Rozporządzenie określa: 

 1) szczegółowy sposób wydawania, zmiany oraz cofania zezwoleń: 

a) na prowadzenie składu podatkowego, 

b) na nabywanie wyrobów akcyzowych jako zarejestrowany odbiorca, 

c) na jednorazowe nabycie wyrobów akcyzowych jako zarejestrowany odbiorca, 

d) na wykonywanie czynności w charakterze przedstawiciela podatkowego, 

e) na prowadzenie działalności jako podmiot pośredniczący,  

f) na wysyłanie wyrobów akcyzowych jako zarejestrowany wysyłający, 

g) wyprowadzenia; 

 2) wzory wniosków o wydanie zezwoleń, o których mowa w pkt 1, a także sposób 

dokumentowania spełnienia warunków, od których uzależnione jest wydanie danego 

zezwolenia. 

 

§ 2. 1. Podmiot ubiegający się o wydanie zezwoleń, o których mowa w § 1 pkt 1, składa 

do właściwego naczelnika urzędu celnego wniosek o wydanie zezwolenia wraz z 

wymaganymi dokumentami. 

2. Dokumenty, o których mowa w ust. 1, powinny być dołączone w oryginale lub 

uwierzytelnionej kopii oraz zawierać dane aktualne w dniu składania wniosku o wydanie 

zezwolenia.  

                                                 
1) Minister Finansów kieruje działem administracji rządowej – finanse publiczne, na podstawie § 1 ust. 2  pkt 2 

rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 22 września 2014 r. w sprawie szczegółowego zakresu 

działania Ministra Finansów (Dz. U.  poz. 1256). 
2) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2014 r. poz. 1559, 1662 i 1877 

oraz z 2015 r. poz. 18, 211 i ... . 
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3. Dokumenty, o których mowa w § 4 ust. 1 pkt 3 lit. a, nie mogą być sporządzone 

wcześniej niż na 1 miesiąc przed dniem złożenia wniosku. 

4. Dokumenty, o których mowa w § 4 ust. 1 pkt 3 lit. b oraz § 5 ust. 2 pkt 1, nie mogą być 

sporządzone wcześniej niż na 3 miesiące przed dniem złożenia wniosku. 

 

§ 3. 1. Podmiot ubiegający się o zmianę zezwoleń, o których mowa w § 1 pkt 1, składa do 

właściwego naczelnika urzędu celnego wniosek o dokonanie zmiany zezwolenia wraz z tymi 

dokumentami wymaganymi do wydania zezwolenia, które dotyczą zmiany. Przepis § 2  

ust. 2–4 stosuje się odpowiednio. 

2. Podmiot ubiegający się o zmianę zezwoleń, o których mowa w § 1 pkt 1 lit. a, b, c i f, 

w zakresie będącej przedmiotem dotychczasowej działalności grupy wyrobów akcyzowych 

wymienionej w art. 2 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 6 grudnia 2008 r. o podatku akcyzowym, 

zwanej dalej „ustawą”, wskazuje rodzaje wyrobów akcyzowych, które będą przedmiotem 

jego działalności po zmianie zezwolenia, zgodnie z opisami zawartymi w zestawieniach 

zawartych we wnioskach o wydanie tych zezwoleń. W przypadku gdy przedmiotem 

działalności podmiotu po zmianie zezwolenia będą wyroby inne niż ujęte w zestawieniach 

zawartych we wnioskach o wydanie zezwoleń, należy opisać rodzaje tych wyrobów i wskazać 

ich klasyfikację w układzie odpowiadającym Nomenklaturze Scalonej (CN). 

 

Rozdział 2 

Zezwolenie na prowadzenie składu podatkowego 

 

§ 4. 1. Wzór wniosku o wydanie zezwolenia na prowadzenie składu podatkowego określa 

załącznik nr 1 do rozporządzenia. 

2. Do wniosku, o którym mowa w ust. 1, należy dołączyć: 

1)  dokument potwierdzający, że wnioskodawca jest podatnikiem podatku od towarów i 

usług (VAT);  

2)  dokument potwierdzający tytuł prawny wnioskodawcy do korzystania z miejsca, w 

którym ma być prowadzony skład podatkowy, zawierający adres i numer ewidencyjny 

działki, na której znajdować się ma skład podatkowy; 

3)  zaświadczenie wydane przez: 

a) właściwego naczelnika urzędu skarbowego o niezaleganiu przez wnioskodawcę w 

podatkach stanowiących dochód budżetu państwa,  
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b) właściwy dla siedziby lub miejsca zamieszkania oddział Zakładu Ubezpieczeń 

Społecznych o niezaleganiu przez wnioskodawcę z zapłatą składek na ubezpieczenia 

społeczne i zdrowotne; 

4)  informację z Krajowego Rejestru Karnego o niekaralności osób kierujących działalnością 

wnioskodawcy za przestępstwo przeciwko wiarygodności dokumentów, przeciwko 

mieniu, przeciwko obrotowi gospodarczemu, przeciwko obrotowi pieniędzmi i papierami 

wartościowymi lub przestępstwo skarbowe; 

5)  dokumenty wymagane na podstawie przepisów odrębnych, związane z działalnością 

wykonywaną w składzie podatkowym lub rodzajem wyrobów akcyzowych, w 

szczególności wymagane koncesje lub zezwolenia, chyba że ich wydanie na podstawie 

przepisów odrębnych uwarunkowane jest obowiązkiem posiadania zezwolenia na 

prowadzenie składu podatkowego; 

6) inne dokumenty, które zgodnie z przepisami odrębnymi, powinny zostać dołączone do 

zgłoszenia, o którym mowa w art. 64 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o Służbie 

Celnej (Dz. U. z 2013 r. poz. 1404, z późn. zm.
3)

); 

7) w przypadkach, o których mowa w art. 48 ust. 3 pkt 1, 2 i 4 i ust. 4a ustawy, 

oświadczenie, o którym mowa w art. 48 ust. 4 lub ust. 4 d ustawy.  

 

§ 5. 1. Wzór wniosku o wydanie rolnikowi zezwolenia na prowadzenie składu 

podatkowego, w którym zgodnie z ustawą z dnia 25 sierpnia 2006 r. o biokomponentach i 

biopaliwach ciekłych (Dz. U. z 2014 r. poz. 1643
4)

), zwanej dalej „ustawą o biokomponentach 

i biopaliwach ciekłych”, będą wykonywane wyłącznie czynności polegające na wytwarzaniu 

na własny użytek estru lub czystego oleju roślinnego, o których mowa w art. 2 ust. 1 pkt 11 

lit. c tej ustawy, określa załącznik nr 2 do rozporządzenia. 

2. Do wniosku, o którym mowa w ust. 1, należy dołączyć: 

1) zaświadczenie wydane przez właściwy dla miejsca zamieszkania albo siedziby oddział 

Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub jednostkę organizacyjną Kasy Rolniczego 

Ubezpieczenia Społecznego o niezaleganiu przez wnioskodawcę z zapłatą składek na 

ubezpieczenia społeczne i zdrowotne;  

2)  dokumenty określone w § 4 ust. 2 pkt 2, pkt 3 lit. a, pkt 4–7.  

3. Jeżeli z wnioskiem występuje grupa producentów rolnych, o której mowa w art. 2 

ust. 3 pkt 2 ustawy o biokomponentach i biopaliwach ciekłych, do wniosku należy również 

dołączyć decyzję marszałka województwa, na podstawie której grupa ta została wpisana do 

                                                 
3)

 Zmiany
 
 wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2014 r. poz. 486,1055, 1395 i 1662 oraz z 2015 r. 

poz. 211. 
4)

 Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2014 r. poz. 457 oraz z 2015 r. poz. 151. 
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rejestru grup producentów rolnych, o którym mowa w ustawie z dnia 15 września 2000 r. o 

grupach producentów rolnych i ich związkach oraz o zmianie innych ustaw (Dz. U. Nr 88, 

poz. 983, z późn. zm.
5)

). 

 

§ 6. 1. Podmiot posiadający już zezwolenie na prowadzenie składu podatkowego, do 

wniosku o wydanie zezwolenia na prowadzenie innego składu podatkowego, o którym mowa 

w § 4 ust. 1, dołącza dokumenty określone w § 4 ust. 2 pkt 2 oraz 5–8, a do wniosku, 

o którym mowa w § 5 ust. 1, dokumenty określone w § 4 ust. 2 pkt 2 oraz 5–7. 

2. W przypadku zezwolenia wydanego na czas oznaczony wniosek o wydanie zezwolenia 

na kolejny okres należy złożyć nie później niż 3 miesiące przed upływem terminu ważności 

zezwolenia.  

3. Wniosek złożony po upływie terminu, o którym mowa w ust. 2, traktuje się jako 

wniosek o wydanie nowego zezwolenia na prowadzenie składu podatkowego. Przepisy § 4 i 6 

stosuje się odpowiednio. 

4. Do wniosku, o którym mowa w ust. 1, należy dołączyć dokumenty określone w § 4 

ust. 2 pkt 5 i 8, a w przypadku zezwolenia, o którym mowa w § 5 ust. 1, dokumenty określone 

w § 4 ust. 2 pkt 5.  

 

§ 7. 1. Przed wydaniem zezwolenia na prowadzenie składu podatkowego, właściwy 

naczelnik urzędu celnego wzywa wnioskodawcę do złożenia zabezpieczenia akcyzowego, w 

terminie 14 dni od dnia doręczenia wezwania, chyba że wnioskodawca został zwolniony z 

obowiązku złożenia zabezpieczenia na podstawie art. 64 ust. 1 ustawy. 

2. Na uzasadniony wniosek złożony przez wnioskodawcę przed upływem terminu, 

o którym mowa w ust. 1, właściwy naczelnik urzędu celnego może przedłużyć termin 

wyznaczony do złożenia zabezpieczenia akcyzowego, nie dłużej jednak niż o 30 dni. 

3. Przed zmianą zezwolenia na prowadzenie składu podatkowego, o której mowa w 

art. 48 ust. 7 ustawy, w przypadku gdy zmiana zezwolenia powoduje, że po zmianie 

zezwolenia zabezpieczenie akcyzowe złożone przez podmiot prowadzący skład podatkowy 

nie zapewni pokrycia w należnej wysokości kwoty zobowiązania podatkowego albo kwoty 

zobowiązania podatkowego i opłaty paliwowej, właściwy naczelnik urzędu celnego wzywa 

wnioskodawcę do złożenia dodatkowego lub nowego zabezpieczenia akcyzowego, w terminie 

14 dni od dnia doręczenia wezwania, chyba że wnioskodawca został zwolniony z obowiązku 

złożenia zabezpieczenia na podstawie art. 64 ust. 1 ustawy. Przepis ust. 2 stosuje się 

odpowiednio.  
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§ 8. 1. Właściwy naczelnik urzędu celnego, przed podjęciem z urzędu decyzji o cofnięciu 

zezwolenia na prowadzenie składu podatkowego, wzywa podmiot prowadzący skład 

podatkowy do usunięcia stwierdzonych uchybień w określonym terminie, o ile charakter 

stwierdzonych uchybień pozwala na ich usunięcie.  

2. Właściwy naczelnik urzędu celnego, przed wydaniem decyzji o cofnięciu zezwolenia 

na prowadzenie składu podatkowego, może przeprowadzić kontrolę składu podatkowego, w 

szczególności w zakresie rozliczeń z tytułu podatku akcyzowego oraz aktualnego stanu 

ilościowego i jakościowego wyrobów akcyzowych znajdujących się w składzie podatkowym. 

 

Rozdział 3 

Zezwolenia na nabywanie wyrobów akcyzowych jako zarejestrowany odbiorca, na 

jednorazowe nabycie wyrobów akcyzowych jako zarejestrowany odbiorca, na 

wykonywanie czynności w charakterze przedstawiciela podatkowego, na prowadzenie 

działalności jako podmiot pośredniczący, na wysyłanie wyrobów akcyzowych jako 

zarejestrowany wysyłający oraz zezwolenie wyprowadzenia  

 

§ 9. 1. Wzór wniosku o wydanie zezwolenia na nabywanie wyrobów akcyzowych, jako 

zarejestrowany odbiorca, określa załącznik nr 3 do rozporządzenia. 

2. Do wniosku, o którym mowa w ust. 1, należy dołączyć: 

1) plan miejsca odbioru wyrobów akcyzowych;  

2) dokument potwierdzający tytuł prawny wnioskodawcy do korzystania z miejsca odbioru 

wyrobów akcyzowych; 

3) dokumenty określone w § 4 ust. 2 pkt 1, 3–5 i 7. 

3. Podmiot posiadający już zezwolenie na nabywanie wyrobów akcyzowych, jako 

zarejestrowany odbiorca, do wniosku o wydanie kolejnego zezwolenia na nabywanie 

wyrobów akcyzowych, jako zarejestrowany odbiorca, dołącza dokumenty określone w ust. 2 

pkt 1–2 i § 4 ust. 2 pkt 5 i 7. 

4. W przypadku zezwolenia wydanego na czas oznaczony, wniosek o wydanie 

zezwolenia na kolejny okres należy złożyć nie później niż 3 miesiące przed upływem terminu 

ważności zezwolenia, dołączając dokumenty określone w § 4 ust. 2 pkt 5.  

5. Wniosek złożony po upływie terminu, o którym mowa w ust. 4, traktuje się jako 

wniosek o wydanie nowego zezwolenia na nabywanie wyrobów akcyzowych, jako 

zarejestrowany odbiorca. Do wniosku takiego należy dołączyć dokumenty określone w ust. 2. 

Przepis ust. 3 stosuje się odpowiednio.  



– 6 – 

 

 

6. Do wydawania, zmiany oraz cofania zezwolenia na nabywanie wyrobów akcyzowych, 

jako zarejestrowany odbiorca, stosuje się odpowiednio § 7 i § 8 ust. 1.  

  

§ 10. 1. Wzór wniosku o wydanie zezwolenia na jednorazowe nabycie wyrobów 

akcyzowych, jako zarejestrowany odbiorca, określa załącznik nr 4 do rozporządzenia. 

2. Do wniosku, o którym mowa w ust. 1, należy dołączyć dokumenty określone w § 4 

ust. 2 pkt 1, 3–5. Przepisy § 7 i § 8 ust. 1 stosuje się odpowiednio.  

 

§ 11. 1. Wzór wniosku o wydanie zezwolenia na wykonywanie czynności w charakterze 

przedstawiciela podatkowego określa załącznik nr 5 do rozporządzenia. 

2. Do wniosku, o którym mowa w ust. 1, należy dołączyć: 

1) oświadczenie, o którym mowa w art. 81 ust. 3 ustawy; 

2) dokumenty określone w § 4 ust. 2 pkt 1, 3–5, dotyczące przedstawiciela podatkowego; 

3) oświadczenia przedstawiciela podatkowego, że nie jest wobec niego prowadzone 

postępowanie egzekucyjne, likwidacyjne lub upadłościowe, z wyłączeniem postępowania 

upadłościowego z możliwością zawarcia układu oraz, że nie zostało mu cofnięte, ze 

względu na naruszenie przepisów prawa, w okresie ostatnich 3 lat, licząc od dnia złożenia 

wniosku o wydanie zezwolenia, żadne z udzielonych mu zezwoleń, o których mowa w 

art. 84 ust. 1 ustawy, jak również koncesja lub zezwolenie na prowadzenie działalności 

gospodarczej, ani nie została wydana decyzja o zakazie wykonywania przez niego 

działalności regulowanej w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o 

swobodzie działalności gospodarczej (Dz. U. z 2015 r. poz. 584), w zakresie wyrobów 

akcyzowych. 

3. W przypadku zezwolenia wydanego na czas oznaczony, wniosek o wydanie 

zezwolenia na kolejny okres należy złożyć nie później niż 3 miesiące przed upływem terminu 

ważności zezwolenia, dołączając dokumenty określone w ust. 1 pkt 1 i § 4 ust. 2 pkt 5.  

4. Wniosek złożony po upływie terminu, o którym mowa w ust. 3, traktuje się jako 

wniosek o wydanie nowego zezwolenia na wykonywanie czynności w charakterze 

przedstawiciela podatkowego. Do wniosku takiego należy dołączyć dokumenty określone w 

ust. 2.  

5. Do wydawania, zmiany oraz cofania zezwolenia na wykonywanie czynności w 

charakterze przedstawiciela podatkowego stosuje się odpowiednio § 7 i § 8 ust.1.  

 

§ 12. 1. Wzór wniosku o wydanie zezwolenia na prowadzenie działalności jako podmiot 

pośredniczący określa załącznik nr 6 do rozporządzenia. 
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2. Do wniosku, o którym mowa w ust. 1, należy dołączyć dokumenty określone w § 4 

ust. 2 pkt 1, 3–5.  

3. W przypadku zezwolenia wydanego na czas oznaczony, wniosek o wydanie 

zezwolenia na kolejny okres należy złożyć nie później niż 3 miesiące przed upływem terminu 

ważności zezwolenia, dołączając dokumenty określone w § 4 ust. 2 pkt 5.  

4. Wniosek złożony po upływie terminu, o którym mowa w ust. 3, traktuje się jako 

wniosek o wydanie nowego zezwolenia na prowadzenie działalności jako podmiot 

pośredniczący. Do wniosku takiego należy dołączyć dokumenty określone w ust. 2.  

5. Do wydawania, zmiany oraz cofania zezwolenia na prowadzenie działalności jako 

podmiot pośredniczący stosuje się odpowiednio § 7 i § 8 ust. 1.  

 

§ 13. 1. Wzór wniosku o wydanie zezwolenia na wysyłanie wyrobów akcyzowych jako 

zarejestrowany wysyłający określa załącznik nr 7 do rozporządzenia. 

2. Do wniosku o wydanie zezwolenia na wysyłanie wyrobów akcyzowych jako 

zarejestrowany wysyłający należy dołączyć dokumenty określone w § 4 ust. 2 pkt 1, 3–5.  

3. W przypadku zezwolenia wydanego na czas oznaczony, wniosek o wydanie 

zezwolenia na kolejny okres należy złożyć nie później niż 3 miesiące przed upływem terminu 

ważności zezwolenia, dołączając dokumenty określone w § 4 ust. 2 pkt 5.  

4. Wniosek złożony po upływie terminu, o którym mowa w ust. 3, traktuje się jako 

wniosek o wydanie nowego zezwolenia na wysyłanie wyrobów akcyzowych jako 

zarejestrowany wysyłający. Do wniosku takiego należy dołączyć dokumenty określone w 

ust. 2.  

5. Do wydawania, zmiany oraz cofania zezwolenia na wysyłanie wyrobów akcyzowych 

jako zarejestrowany wysyłający stosuje się odpowiednio § 7 i § 8 ust. 1.  

 

§ 14. 1. Wzór wniosku o wydanie zezwolenia wyprowadzenia określa załącznik nr 8 do 

rozporządzenia. 

2. Do wniosku, o którym mowa w ust. 1, należy dołączyć:  

1)  pisemną zgodę, o której mowa w art. 54 ust. 3 ustawy; 

2)  dokumenty określone w § 4 ust. 2 pkt 1, 3–5.  

3. Podmiot posiadający już zezwolenie wyprowadzenia, do wniosku o wydanie kolejnego 

zezwolenia wyprowadzenia dołącza dokumenty określone w ust. 2 pkt 1 i § 4 ust. 2 pkt 5. 

4. W przypadku zezwolenia wydanego na czas oznaczony, wniosek o wydanie 

zezwolenia na kolejny okres należy złożyć nie później niż 3 miesiące przed upływem terminu 

ważności zezwolenia, dołączając dokumenty określone w § 4 ust. 2 pkt 5.  
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5. Wniosek złożony po upływie terminu, o którym mowa w ust. 4, traktuje się jako 

wniosek o wydanie nowego zezwolenia wyprowadzenia. Do wniosku takiego należy dołączyć 

dokumenty określone w ust. 2. Przepis ust. 3 stosuje się odpowiednio.  

6. Do wydawania, zmiany oraz cofania zezwolenia wyprowadzenia stosuje się 

odpowiednio § 7 i § 8 ust. 1.  

 

Rozdział 4 

Przepisy końcowe 

 

§ 15. Traci moc rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 30 sierpnia 2010 r. w sprawie 

zezwoleń na wykonywanie działalności w zakresie podatku akcyzowego (Dz. U. z 2014 r. 

poz. 767). 

 

§ 16. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 31 lipca 2015 r. 

 

 

 

MINISTER FINANSÓW 
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Załączniki  

do rozporządzenia  

Ministra Finansów 

z dnia ... (poz. ...) 

Załącznik nr 1  

WZÓR 

Naczelnik Urzędu Celnego 

                                  w ......................... 

 

WNIOSEK 

o wydanie zezwolenia na prowadzenie składu podatkowego 

Wniosek ten stanowi jednocześnie zgłoszenie oraz dokumentację, o 

których mowa w art. 64 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o 

Służbie Celnej (Dz. U. z 2013 poz. 1404, z późn. zm). 

1. Imię i nazwisko albo nazwa wnioskodawcy: 
.............................................................. 

.............................................................. 

 

2. Miejsce zamieszkania albo adres siedziby wnioskodawcy: 

.............................................................. 

.............................................................. 

 

3. Adres do korespondencji, o ile jest inny niż wskazany  

w pkt 2: 

.............................................................. 

.............................................................. 

 

4. Nazwa rejestru i numer, pod którym zarejestrowany jest 

podmiot: 

 

□ Krajowy Rejestr Sądowy 

.............................................................. 

 □ Centralna Ewidencja i Informacja o Działalności 

Gospodarczej: 

.............................................................. 
 

5. Inne formy identyfikacji wnioskodawcy: 

 

□ NIP …………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 
 

□ REGON……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
(jeżeli został nadany) 

 

 

6. Adres planowanej lokalizacji składu podatkowego: 

.............................................................. 

.............................................................. 
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7. Rodzaj/e działalności planowanej w składzie 

podatkowym(oznaczone X): 

 

□ produkcja       □ magazynowanie     □ przeładowywanie   

□ wprowadzenie    □ wyprowadzenie 
 

8. Rodzaj/e wyrobów akcyzowych będących przedmiotem 

działalności wnioskowanej w pkt 7 (oznaczone X): 

 
Wyroby energetyczne: 

 

 Napoje alkoholowe: 
 

Oleje roślinne i zwierzęce o kodach CN od 1507 do 

1518, jeśli są przeznaczone do celów napędowych 

lub opałowych (art. 20 ust. 1 lit. a dyrektywy 

2003/96/WE)  

 

  
 

 Alkohol etylowy (art. 20 

dyrektywy 92/83/EWG) 

 

  
 

Oleje mineralne o kodach CN 2707 10, 2707 20, 

2707 30 i 2707 50 (art. 20 ust. 1 lit. b 

dyrektywy 2003/96/WE)  

 

  
 

  
 

  
 

Benzyna ołowiowa o kodach CN 2710 11 31, 2710 11 

51 i 2710 11 59 (art. 20 ust. 1 lit. c; załącznik 

1 tabela A rząd pierwszy dyrektywy 2003/96/WE)  

 

  
 

 Alkohol etylowy skażony środkami 
dopuszczonymi do skażania 

alkoholu etylowego na podstawie 

przepisów odrębnych (art. 20 w 

związku z art. 27 ust. 1 lit. b 

dyrektywy 92/83/EWG) 

  
 

Benzyna bezołowiowa o kodach CN 2710 11 31, 2710 

11 41, 2710 11 45 i 2710 11 49 (art. 20 ust. 1 

lit. c; załącznik 1 tabela A rząd drugi dyrektywy 

2003/96/WE)  

 

  
 

    
 

Olej napędowy o kodach CN od 2710 19 41 do 2710 

19 49 (art. 20 ust. 1 lit. c; załącznik 1 tabela 

A rząd trzeci dyrektywy 2003/96/WE)  

 

  
 

 Piwo (art. 2 dyrektywy 92/83/EWG)  
 

  
 

Olej opałowy o kodach CN od 2710 19 41 do 2710 19 

49 (art. 20 ust. 1 lit. c; załącznik nr 1 tabela 

C rząd pierwszy dyrektywy 2003/96/WE)  

 

  
 

 Wino niemusujące (art. 8 pkt 1 

dyrektywy 92/83/EWG) i 

niemusujące napoje fermentowane 

inne niż wino i piwo (art. 12 pkt 

1 dyrektywy 92/83/EWG)  

 

  
 

Nafta do celów napędowych o kodach CN 2710 19 21 

i 2710 19 25 (art. 20 ust. 1 lit. c; załącznik 1 

tabela A rząd czwarty dyrektywy 2003/96/WE)  

 

  
 

 Wino musujące (art. 8 pkt 2 

dyrektywy 92/83/EWG) i musujące 

napoje fermentowane inne niż wino 

i piwo (art. 12 pkt 2 dyrektywy 

92/83/EWG)  

  
 

Nafta do celów opałowych o kodach CN 2710 19 21 i 

2710 19 25 (art. 20 ust. 1 lit. c; załącznik 1 

tabela C rząd trzeci dyrektywy 2003/96/WE)  

 

  
 

 Produkty pośrednie (art. 17 

dyrektywy 92/83/EWG)  

 

  
 

Ciężki olej opałowy o kodach CN od 2710 19 61 do 

2710 19 69 (art. 20 ust. 1 lit. c; załącznik 1 

tabela C rząd drugi dyrektywy 2003/96/WE)  

 

  
 

 Wyroby tytoniowe: 
 

  
 

Wyroby o kodach CN 2710 11 21, 2710 11 25 i 2710 

19 29, o ile wyroby te są przemieszczane luzem 

(art. 20 ust. 1 lit. c dyrektywy 2003/96/WE)  

 

  
 

 Papierosy (art. 4 i art. 7 ust. 2 
dyrektywy 95/59/WE)  

 

  
 

Wyroby o kodach CN od 2710 11 do 2710 19 69, 

wyżej niewymienione (art. 20 ust. 1 lit. c 

dyrektywy 2003/96/WE)  

 

  
 

 Cygara i cygaretki (art. 3 i art. 
7 ust. 1 dyrektywy 95/59/WE)  

 

  
 

Gaz płynny i inne węglowodory gazowe (LPG) o 

kodzie CN 2711 z wyjątkiem 2711 11, 2711 21 i 

2711 29 (art. 20 ust. 1 lit. d; załącznik 1 

tabela A rząd piąty; załącznik 1 tabela C rząd 

czwarty dyrektywy 2003/96/WE)  

 

  
 

 Tytoń cięty do ręcznego 

sporządzania papierosów (art. 5, 

6 i art. 7 ust. 2 dyrektywy 

95/59/WE)  

 

  
 

Nasycone węglowodory acykliczne o kodzie CN 2901 

10 (art. 20 ust. 1 lit. e dyrektywy 2003/96/WE)  

 

  
 

 Inny tytoń do palenia (art. 5 i 
art. 7 ust. 2 dyrektywy 95/59/WE)  

 

  
 

Węglowodory cykliczne o kodach CN 2902 20, 2902 

30, 2902 41, 2902 42, 2902 43 i 2902 44 (art. 20 

ust. 1 lit. f dyrektywy 2003/96/WE)  
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Metanol (alkohol metylowy) o kodzie CN 2905 11 

00, który nie jest pochodzenia syntetycznego, 

jeśli jest przeznaczony do celów napędowych lub 

opałowych (art. 20 ust. 1 lit. g dyrektywy 

2003/96/WE)  

 

  
 

  
 

Wyroby o kodach CN 3824 90 91 i 3824 90 97, jeśli 

są przeznaczone do celów napędowych lub opałowych 

(art. 20 ust. 1 lit. h dyrektywy 2003/96/WE)  

  
 

  

Wyroby o kodach CN 3811 11 10, 3811 11 90, 3811 

19 00 i 3811 90 00
   

 

□ wyroby akcyzowe spoza zestawienia (oznaczone X): 
� nazwa wyrobu/ów (kod/y CN): 

.............................................................. 

..............................................................

.............................................................. 

 
9. Proponowany termin obowiązywania zezwolenia (oznaczone x): 

�□ czas nieoznaczony  

�□ czas oznaczony, nie dłuższy niż 3 lata, tj.............   

 

 

10. Wniosek o zwolnienie z obowiązku złożenia zabezpieczenia 

akcyzowego na podstawie art. 64 ust. 1 ustawy z dnia 6 grudnia 

2008 r. o podatku akcyzowym (Dz. U. z 2014 r. poz.752, z późn. 

zm.), wnioskodawcy spełniającego warunki określone w tym 

przepisie
1)
:       

�□ TAK 

�□ NIE 
 

11. Proponowane zabezpieczenie akcyzowe, o którym mowa w art. 

63 ustawy z dnia 6 grudnia 2008 r. o podatku akcyzowym
2)
: 

 

a) forma zabezpieczenia akcyzowego: 

.............................................................. 

b) wysokość zabezpieczenia akcyzowego: 

.............................................................. 

 

   

12. Informacja o aktualnym lub wcześniejszym prowadzeniu przez 

wnioskodawcę działalności w zakresie akcyzy, w szczególności:  

numery zezwoleń uzyskanych na podstawie przepisów o podatku 

akcyzowym i numery decyzji o ich cofnięciu, jeżeli zostały 

wydane: 

.............................................................. 

.............................................................. 

.............................................................. 

 

13. Dane osoby upoważnionej do reprezentowania wnioskodawcy w  

toku postępowania o wydanie zezwolenia: 
 

a) imię i nazwisko ........................................... 

b) nr telefonu/faksu/adres poczty elektronicznej: 

.............................................................. 
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.............................................................. 

  

                             
14. Oświadczenia Wnioskodawcy. 

 

Oświadczam, że: 

 

a) że nie jest wobec mnie prowadzone postępowanie egzekucyjne, 

likwidacyjne lub upadłościowe, z wyłączeniem postępowania 

upadłościowego z możliwością zawarcia układu, 

        

b) w miejscu lub pomieszczeniu, w którym ma być prowadzony 

skład podatkowy nie jest prowadzony inny skład podatkowy, oraz 

że  miejsce to lub pomieszczenie, spełnia warunki do 

prowadzenia działalności gospodarczej, wymagane przez 

Państwową Inspekcję Sanitarną, Inspekcję Ochrony Środowiska, 

Państwową Straż Pożarną oraz Państwową Inspekcję Pracy, 

                       

c) nie zostało mi cofnięte, ze względu na naruszenie przepisów 

prawa, w okresie ostatnich 3 lat, licząc od dnia złożenia 

wniosku o wydanie zezwolenia, żadne z udzielonych mu zezwoleń, 

o których mowa w art. 84 ust. 1 ustawy, jak również koncesja 

lub zezwolenie na prowadzenie działalności gospodarczej ani 

nie została  wydana decyzja o zakazie wykonywania przez niego 

działalności regulowanej w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 

2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej (t.j. 

Dz. U. z 2015 r. poz. 584), w zakresie wyrobów akcyzowych. 

 

 

.................     ..................     ................

                 

(Miejscowość i data)       (imię i nazwisko czytelnie)       (podpis wnioskodawcy)  

                                                         
 

1)
 Zgodnie z art. 64 ust. 1 ustawy z dnia 6 grudnia 2008 r. o  

podatku akcyzowym, występujący z wnioskiem o zwolnienie z 

obowiązku złożenia zabezpieczenia akcyzowego powinien: 

-mieć swoją siedzibę lub miejsce zamieszkania na terytorium  

kraju,  

-stosować procedurę zawieszenia poboru akcyzy co najmniej od 

roku,  

-posiadać sytuację finansową i majątek, które zapewniają 

wywiązywanie się ze zobowiązań podatkowych i obowiązku zapłaty 

opłaty paliwowej, 

-nie posiadać zaległości z tytułu cła i podatków stanowiących 

dochód budżetu państwa, opłaty paliwowej, składek na 

ubezpieczenia społeczne i zdrowotne oraz nie może być wobec 

niego prowadzone postępowanie egzekucyjne, likwidacyjne lub 

upadłościowe oraz 

-zobowiązać się do zapłacenia, na pierwsze pisemne żądanie 

właściwego naczelnika urzędu celnego, kwoty akcyzy oraz kwoty 
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opłaty paliwowej przypadającej do zapłaty z tytułu powstania 

zobowiązania podatkowego oraz obowiązku zapłaty opłaty 

paliwowej. 

Wzór wniosku o zwolnienie z obowiązku złożenia zabezpieczenia 

akcyzowego, a także sposób udokumentowania spełnienia warunków 

udzielenia takiego zwolnienia określają przepisy wydane na 

podstawie art. 64 ust.10 ustawy z dnia 6 grudnia 2008 r. o 

podatku akcyzowym. Jeżeli wnioskodawca złożył wniosek o 

zwolnienie z obowiązku złożenia zabezpieczenia akcyzowego w 

trybie art. 64 tej ustawy, zaznacza odpowiedź „tak”. W innych 

przypadkach zaznacza odpowiedź „nie”.         

2)
Punkt ten należy wypełnić w przypadku niewystąpienia z 

wnioskiem o zwolnienie z obowiązku złożenia zabezpieczenia 

akcyzowego. 
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Załącznik nr 2 

 

WZÓR 

 

                              

                                  Naczelnik Urzędu Celnego 

                                  w .......................... 

 

 

WNIOSEK 

o wydanie rolnikowi1) zezwolenia na prowadzenie składu 

podatkowego, w którym zgodnie z ustawą z dnia 25 sierpnia 

2006 r. o biokomponentach i biopaliwach ciekłych (Dz.U. 

z 2014 r. poz. 1643, z późn. zm.) będą wykonywane wyłącznie 

czynności polegające na wytwarzaniu na własny użytek estru lub 

czystego oleju roślinnego, o których mowa w art. 2 ust.1 

pkt 11 lit. c tej ustawy 

Wniosek ten stanowi jednocześnie zgłoszenie oraz dokumentację, 

o których mowa w art. 64 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 

2009 r. o Służbie Celnej (Dz. U. z 2013 poz. 1404, 

z późn. zm). 

 

1. Imię i nazwisko albo nazwa wnioskodawcy: 

 
.............................................................. 

.............................................................. 
 

 

2. Adres zamieszkania albo siedziby wnioskodawcy
3)
: 

 

.............................................................. 

.............................................................. 

 

 

3. Adres do korespondencji, o ile jest inny niż wskazany w pkt 

2: 

 

.............................................................. 

.............................................................. 
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4. Nazwa rejestru i numer, pod którym zarejestrowany jest 

podmiot: 

 

□  Krajowy Rejestr Sądowy 

 

.............................................................. 

 □ Centralna Ewidencja i Informacja o Działalności 

Gospodarczej:  

 

.............................................................. 
 

 

5. Inne formy identyfikacji wnioskodawcy: 

 

□ NIP …………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

□ PESEL ……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

□  REGON………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
(jeżeli został nadany) 

 

□ Numer nadany na podstawie przepisów o krajowym systemie    

ewidencji producentów, ewidencji gospodarstw rolnych oraz 

ewidencji wniosków o przyznanie płatności (o ile taki numer  

posiada): 

..............................................................  

 

 

6. Ilość hektarów użytków rolnych będących w posiadaniu 

wnioskodawcy
4)
: 

 
.............................................................. 
.............................................................. 

 

 

7. Adres planowanej lokalizacji składu podatkowego: 

 
.............................................................. 
.............................................................. 

 

8. Rodzaj/e wyrobów akcyzowych, które będą produkowane w 

składzie podatkowym(wraz z kodami CN): 

 

□  ester........................................................ 

□ czysty olej roślinny 

.............................................................. 

 

9. Zakres planowanej działalności: 

 

a) szacunkowe dane dotyczące ilości estru lub czystego oleju 

roślinnego, które mają być produkowane w składzie podatkowym 

w okresie 1 miesiąca, ustalone z uwzględnieniem art. 21 ust. 

2 ustawy z dnia 25 sierpnia 2006 r. o biokomponentach i 

biopaliwach ciekłych): 
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.............................................................. 

.............................................................. 

 

b)szacunkowe dane dotyczące rodzajów i ilości surowców, jakie 

będą zużywane do produkcji estru lub czystego oleju 

roślinnego:  

.............................................................. 

.............................................................. 

 

 

10. Proponowany termin obowiązywania zezwolenia (oznaczone x): 

□� czas nieoznaczony  

□� czas oznaczony, nie dłuższy niż 3 lata, 

tj..................  

 

 

11. Wniosek o zwolnienie z obowiązku złożenia zabezpieczenia 
akcyzowego na podstawie art. 64 ust. 1 w związku z ust. 2 

ustawy z dnia 6 grudnia 2008 r. o podatku akcyzowym (Dz. U. z 

2014 r. poz. 752, z późn. zm.), w przypadku spełnienia 

warunków określonych w tych przepisach
5)
: 

�□ TAK 

�□ NIE 

 

 

12. Proponowane zabezpieczenie akcyzowe, o którym mowa w 

art.63 ustawy z dnia 6 grudnia 2008 r. o podatku akcyzowym
6)
:
  

 

a) forma zabezpieczenia akcyzowego: 

.............................................................. 

b) wysokość zabezpieczenia akcyzowego: 

.............................................................. 
 

 

13. Informacja o aktualnym lub wcześniejszym prowadzeniu przez  
wnioskodawcę działalności w zakresie akcyzy, w szczególności:  

numery zezwoleń uzyskanych na podstawie przepisów o podatku 

akcyzowym i numery decyzji o ich cofnięciu, jeżeli zostały 

wydane: 
.............................................................. 

.............................................................. 

..............................................................  

 

14. Dane osoby upoważnionej do reprezentowania wnioskodawcy w 

toku postępowania o wydanie zezwolenia: 

 
a) imię i nazwisko:........................................... 
.............................................................. 

b) telefon/faks/adres poczty elektronicznej:  

.............................................. 

.............................................................. 
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15. Oświadczenie Wnioskodawcy. 

 

Oświadczam, że: 

 

nie zostałem wykreślony z rejestru rolników w ciągu ostatnich 

trzech lat ze względu na naruszenie przepisów ustawy z dnia 25 

sierpnia 2006 r. o biokomponentach i biopaliwach ciekłych 

(Dz. U. z 2014 r. poz. 1643, z późn. zm.).  

 

 

.................     ..................     ............... 

(Miejscowość i data)  (imię i nazwisko czytelnie)    (podpis wnioskodawcy)  

             

                                                                            

 
1)
 Rolnik w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 25 sierpnia 

2006r. o biokomponentach i biopaliwach ciekłych. 

 
2)
 W przypadku grup, o których mowa w art. 2 ust. 3 ustawy z 

dnia 25 sierpnia 2006 r. o biokomponentach i biopaliwach 

ciekłych należy podać imiona i nazwiska członków grupy albo 

nazwę grupy. 

 
3)
 W przypadku grupy, o której mowa w art. 2 ust. 3 pkt 1 

ustawy z dnia 25 sierpnia 2006 r. o biokomponentach i 

biopaliwach ciekłych należy podać miejsce zamieszkania każdego 

z członków grupy.  

 
4)
 W przypadku grupy, o której mowa w art. 2 ust. 3 pkt 1 

ustawy z dnia 25 sierpnia 2006 r. o biokomponentach i 

biopaliwach ciekłych należy podać  ilość hektarów użytków 

rolnych będących w posiadaniu wnioskodawcy - w rozbiciu na 

poszczególnych członków grupy. 

 
5) 

Zgodnie z art. 64 ust. 1 pkt 1,4 i 5 w zw. z art. 64 ust. 2 

ustawy z dnia 6 grudnia 2008 r. o podatku akcyzowym, rolnik 

występujący z wnioskiem o zwolnienie z obowiązku złożenia 

zabezpieczenia akcyzowego  powinien :  

- mieć swoją siedzibę lub miejsce zamieszkania na terytorium  

kraju,  

- nie posiadać zaległości z tytułu cła, podatków stanowiących 

dochód budżetu państwa, opłaty paliwowej oraz składek na 

ubezpieczenia społeczne i zdrowotne lub uzyskać od właściwego 

organu odroczenie lub rozłożenie na raty swoich zaległych 

płatności lub wstrzymanie  wykonania wydanej wobec siebie 

decyzji oraz 

- zobowiązać się do zapłacenia, na pierwsze pisemne żądanie 

właściwego naczelnika urzędu celnego, kwoty akcyzy, kwoty 
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opłaty paliwowej przypadającej do zapłaty z tytułu powstania 

zobowiązania podatkowego oraz obowiązku zapłaty opłaty 

paliwowej.   

Wzór wniosku o zwolnienie z obowiązku złożenia zabezpieczenia 

akcyzowego, a także sposób udokumentowania spełnienia warunków 

udzielenia takiego zwolnienia określają przepisy wydane na 

podstawie art. 64 ust. 10 ustawy z dnia 6 grudnia 2008 r. o 

podatku akcyzowym. Jeśli wnioskodawca złożył wniosek o 

zwolnienie z obowiązku złożenia zabezpieczenia akcyzowego w 

trybie art. 64 tej ustawy, zaznacza odpowiedź „tak”. W innych 

przypadkach zaznacza odpowiedź „nie”.   
 

6) 
Punkt ten należy wypełnić w przypadku niewystąpienia z 

wnioskiem o zwolnienie z obowiązku złożenia zabezpieczenia 

akcyzowego. 
 

7) 
W przypadku grupy, o której mowa w art. 2 ust. 3 pkt 1 

ustawy z dnia 25 sierpnia 2006 r. o biokomponentach i 

biopaliwach ciekłych podpisy z podaniem daty składają wszyscy 

członkowie grupy. 
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Załącznik nr 3                         

 

 

WZÓR 

 

                               

                                   Naczelnik Urzędu Celnego 

                                   w ......................... 

 

 

 

WNIOSEK 

o wydanie zezwolenia na nabywanie wyrobów akcyzowych jako zarejestrowany  

odbiorca  

Wniosek ten stanowi jednocześnie zgłoszenie oraz dokumentację, o których mowa w art. 64 ust. 3 

ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o Służbie Celnej (Dz. U. z 2013 r. poz. 1404, z późn. zm.) 

 

1. Imię i nazwisko albo nazwa wnioskodawcy: 
.............................................................. 

.............................................................. 

 

2. Miejsce zamieszkania albo adres siedziby wnioskodawcy: 

.............................................................. 

.............................................................. 

 

3. Adres do korespondencji, o ile jest inny niż wskazany  

w pkt 2: 

.............................................................. 

.............................................................. 

 

4. Nazwa rejestru i numer, pod który zarejestrowany jest 

podmiot: 

 

□ Krajowy Rejestr Sądowy 

.............................................................. 

 □ Centralna Ewidencja i Informacja o Działalności 

Gospodarczej: 

.............................................................. 
 

5. Inne formy identyfikacji wnioskodawcy: 

 

□ NIP …………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 
     

□ REGON……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
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6. Adres planowanej lokalizacji miejsca odbioru wyrobów 

akcyzowych: 

.............................................................. 

.............................................................. 
 

7. Zakres planowanej działalności na podstawie szacunkowych 

danych dotyczących ilości lub wartości wyrobów akcyzowych, 

będących w okresie 1 miesiąca przedmiotem nabycia 

wewnątrzwspólnotowego:........................................   

..............................................................   

 

8. Rodzaj wyrobów akcyzowych, które będą nabywane 

wewnątrzwspólnotowo: 

 

□ wyroby akcyzowe z zestawienia (oznaczone X): 

 
Wyroby energetyczne: 

 

 Napoje alkoholowe: 
 

Oleje roślinne i zwierzęce o kodach CN od 1507 do 

1518, jeśli są przeznaczone do celów napędowych 

lub opałowych (art. 20 ust. 1 lit. a dyrektywy 

2003/96/WE)  

 

  
 

 Alkohol etylowy (art. 20 

dyrektywy 92/83/EWG) 

 

  
 

Oleje mineralne o kodach CN 2707 10, 2707 20, 

2707 30 i 2707 50 (art. 20 ust. 1 lit. b 

dyrektywy 2003/96/WE)  

 

  
 

  
 

  
 

Benzyna ołowiowa o kodach CN 2710 11 31, 2710 11 

51 i 2710 11 59 (art. 20 ust. 1 lit. c; załącznik 

1 tabela A rząd pierwszy dyrektywy 2003/96/WE)  

 

  
 

 Alkohol etylowy skażony środkami 
dopuszczonymi do skażania 

alkoholu etylowego na podstawie 

przepisów odrębnych (art. 20 w 

związku z art. 27 ust. 1 lit. b 

dyrektywy 92/83/EWG) 

  
 

Benzyna bezołowiowa o kodach CN 2710 11 31, 2710 

11 41, 2710 11 45 i 2710 11 49 (art. 20 ust. 1 

lit. c; załącznik 1 tabela A rząd drugi dyrektywy 

2003/96/WE)  

 

  
 

  
 

  
 

Olej napędowy o kodach CN od 2710 19 41 do 2710 

19 49 (art. 20 ust. 1 lit. c; załącznik 1 tabela 

A rząd trzeci dyrektywy 2003/96/WE)  

 

  
 

 Piwo (art. 2 dyrektywy 92/83/EWG)  
 

  
 

Olej opałowy o kodach CN od 2710 19 41 do 2710 19 

49 (art. 20 ust. 1 lit. c; załącznik nr 1 tabela 

C rząd pierwszy dyrektywy 2003/96/WE)  

 

  
 

 Wino niemusujące (art. 8 pkt 1 

dyrektywy 92/83/EWG) i 

niemusujące napoje fermentowane 

inne niż wino i piwo (art. 12 pkt 

1 dyrektywy 92/83/EWG)  

 

  
 

Nafta do celów napędowych o kodach CN 2710 19 21 

i 2710 19 25 (art. 20 ust. 1 lit. c; załącznik 1 

tabela A rząd czwarty dyrektywy 2003/96/WE)  

 

  
 

 Wino musujące (art. 8 pkt 2 

dyrektywy 92/83/EWG) i musujące 

napoje fermentowane inne niż wino 

i piwo (art. 12 pkt 2 dyrektywy 

92/83/EWG)  

 

  
 

Nafta do celów opałowych o kodach CN 2710 19 21 i 

2710 19 25 (art. 20 ust. 1 lit. c; załącznik 1 

tabela C rząd trzeci dyrektywy 2003/96/WE)  

 

  
 

 Produkty pośrednie (art. 17 

dyrektywy 92/83/EWG)  

 

  
 

Ciężki olej opałowy o kodach CN od 2710 19 61 do 

2710 19 69 (art. 20 ust. 1 lit. c; załącznik 1 

tabela C rząd drugi dyrektywy 2003/96/WE)  

 

  
 

 Wyroby tytoniowe: 
 

  
 

Wyroby o kodach CN 2710 11 21, 2710 11 25 i 2710 

19 29, o ile wyroby te są przemieszczane luzem 

(art. 20 ust. 1 lit. c dyrektywy 2003/96/WE)  

 

  
 

 Papierosy (art. 4 i art. 7 ust. 2 
dyrektywy 95/59/WE)  

 

  
 

Wyroby o kodach CN od 2710 11 do 2710 19 69, 

wyżej niewymienione (art. 20 ust. 1 lit. c 

dyrektywy 2003/96/WE)  

  
 

 Cygara i cygaretki (art. 3 i art. 
7 ust. 1 dyrektywy 95/59/WE)  
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Gaz płynny i inne węglowodory gazowe (LPG) o 

kodzie CN 2711 z wyjątkiem 2711 11, 2711 21 i 

2711 29 (art. 20 ust. 1 lit. d; załącznik 1 

tabela A rząd piąty; załącznik 1 tabela C rząd 

czwarty dyrektywy 2003/96/WE)  

 

  
 

 Tytoń cięty do ręcznego 

sporządzania papierosów (art. 5, 

6 i art. 7 ust. 2 dyrektywy 

95/59/WE)  

 

  
 

Nasycone węglowodory acykliczne o kodzie CN 2901 

10 (art. 20 ust. 1 lit. e dyrektywy 2003/96/WE)  

 

  
 

 Inny tytoń do palenia (art. 5 i 
art. 7 ust. 2 dyrektywy 95/59/WE)  

 

  
 

Węglowodory cykliczne o kodach CN 2902 20, 2902 

30, 2902 41, 2902 42, 2902 43 i 2902 44 (art. 20 

ust. 1 lit. f dyrektywy 2003/96/WE)  

 

  
 

  
 

Metanol (alkohol metylowy) o kodzie CN 2905 11 

00, który nie jest pochodzenia syntetycznego, 

jeśli jest przeznaczony do celów napędowych lub 

opałowych (art. 20 ust. 1 lit. g dyrektywy 

2003/96/WE)  

 

  
 

  
 

Wyroby o kodach CN 3811 11 10, 3811 11 90, 3811 

19 00 i 3811 90 00 
  

 

□ wyroby akcyzowe spoza zestawienia (oznaczone X): 

� nazwa wyrobu/ów (kod/y CN): ........................... 

..............................................................

..............................................................

.............................................................. 

 
9.Proponowany termin obowiązywania zezwolenia (oznaczone x): 

� □ czas nieoznaczony  

� □ czas oznaczony, nie dłuższy niż 3 lata,tj..................   

 

10. Proponowane zabezpieczenie akcyzowe, o którym mowa w 

art.63 ustawy z dnia 6 grudnia 2008 r. o podatku akcyzowym 

(Dz. U. z 2014 r. poz. 752, z późn. zm.):  

 

a) forma zabezpieczenia akcyzowego: 
.............................................................. 

b) wysokość zabezpieczenia akcyzowego: 

.............................................................. 

 

11. Informacja o aktualnym lub wcześniejszym prowadzeniu przez  
wnioskodawcę działalności w zakresie akcyzy, w szczególności:  

numery zezwoleń uzyskanych na podstawie przepisów o podatku 

akcyzowym i numery decyzji o ich cofnięciu, jeżeli zostały 

wydane: 
.............................................................. 
.............................................................. 

.............................................................. 

 

12. Dane osoby upoważnionej do reprezentowania wnioskodawcy w  
toku postępowania o wydanie zezwolenia: 

a) imię i nazwisko: ......................................... 
b) telefon/faks/adres poczty elektronicznej: 

............................................................. 
 

13. Oświadczenia Wnioskodawcy. 

 

Oświadczam, że: 
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a)w miejscu lub pomieszczeniu proponowanym przez mnie jako 

miejsce odbioru wyrobów akcyzowych nie znajduje się miejsce 

odbioru wyrobów akcyzowych innego podmiotu, 

 

        

b) nie zostało mi cofnięte, ze względu na naruszenie przepisów 

prawa, w okresie ostatnich 3 lat, licząc od dnia złożenia 

wniosku o wydanie zezwolenia, żadne z udzielonych mi zezwoleń, 

o których mowa w art. 84 ust. 1 ustawy, jak również koncesja 

lub zezwolenie na prowadzenie działalności gospodarczej ani 

nie została  wydana decyzja o zakazie wykonywania przez niego 

działalności regulowanej w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 

2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej (Dz. U. 

z 2015 r. poz. 672, poz. 584), w zakresie wyrobów akcyzowych, 

 

        
c) nie jest wobec mnie prowadzone postępowanie egzekucyjne, 

likwidacyjne lub upadłościowe, z wyłączeniem postępowania 

upadłościowego z możliwością zawarcia układu. 

 

 

.................     ..................     ............... 

(Miejscowość i data)  (imię i nazwisko czytelnie)    (podpis wnioskodawcy)  
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Załącznik nr 4   

 

 

 

WZÓR 

 

 

 

                                   Naczelnik Urzędu Celnego 

                                   w ......................... 

 

 

 

 

WNIOSEK 

o wydanie zezwolenia na jednorazowe nabycie wyrobów akcyzowych jako  

zarejestrowany odbiorca  

 

1. Imię i nazwisko albo nazwa wnioskodawcy: 
.............................................................. 

.............................................................. 

 

2. Miejsce zamieszkania albo adres siedziby wnioskodawcy: 

.............................................................. 

.............................................................. 

 

3. Adres do korespondencji, o ile jest inny niż wskazany  

w pkt 2: 

.............................................................. 

.............................................................. 

 

4. Nazwa rejestru i numer, pod który zarejestrowany jest 

podmiot: 

 

□ Krajowy Rejestr Sądowy 

.............................................................. 

 □ Centralna Ewidencja i Informacja o Działalności 

Gospodarczej: 

.............................................................. 
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5. Inne formy identyfikacji wnioskodawcy: 

 

□ NIP …………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 
 

□ REGON……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

 

6. Adres planowanej lokalizacji miejsca odbioru wyrobów 

akcyzowych:  

.............................................................. 

.............................................................. 
 

7. Zakres planowanej działalności (ilość wyrobów akcyzowych, 

które zostaną nabyte wewnątrzwspólnotowo przez wnioskodawcę): 

 

............................................................. 

............................................................. 

 

 

8. Rodzaj wyrobów akcyzowych, które zostaną nabyte 

wewnątrzwspólnotowo: 

 

□ wyroby akcyzowe z zestawienia (oznaczone X): 

 
Wyroby energetyczne: 

 

 Napoje alkoholowe: 
 

Oleje roślinne i zwierzęce o kodach CN od 1507 do 

1518, jeśli są przeznaczone do celów napędowych 

lub opałowych (art. 20 ust. 1 lit. a dyrektywy 

2003/96/WE)  

 

  
 

 Alkohol etylowy (art. 20 

dyrektywy 92/83/EWG) 

 

  
 

Oleje mineralne o kodach CN 2707 10, 2707 20, 

2707 30 i 2707 50 (art. 20 ust. 1 lit. b 

dyrektywy 2003/96/WE)  

 

  
 

  
 

  
 

Benzyna ołowiowa o kodach CN 2710 11 31, 2710 11 

51 i 2710 11 59 (art. 20 ust. 1 lit. c; załącznik 

1 tabela A rząd pierwszy dyrektywy 2003/96/WE)  

 

  
 

 Alkohol etylowy skażony środkami 
dopuszczonymi do skażania 

alkoholu etylowego na podstawie 

przepisów odrębnych (art. 20 w 

związku z art. 27 ust. 1 lit b 

dyrektywy 92/83/EWG) 

  
 

Benzyna bezołowiowa o kodach CN 2710 11 31, 2710 

11 41, 2710 11 45 i 2710 11 49 (art. 20 ust. 1 

lit. c; załącznik 1 tabela A rząd drugi dyrektywy 

2003/96/WE)  

 

  
 

   
 

Olej napędowy o kodach CN od 2710 19 41 do 2710 

19 49 (art. 20 ust. 1 lit. c; załącznik 1 tabela 

A rząd trzeci dyrektywy 2003/96/WE)  

 

  
 

 Piwo (art. 2 dyrektywy 92/83/EWG)  
 

  
 

Olej opałowy o kodach CN od 2710 19 41 do 2710 19 

49 (art. 20 ust. 1 lit. c; załącznik nr 1 tabela 

C rząd pierwszy dyrektywy 2003/96/WE)  

 

  
 

 Wino niemusujące (art. 8 pkt 1 

dyrektywy 92/83/EWG) i 

niemusujące napoje fermentowane 

inne niż wino i piwo (art. 12 pkt 

1 dyrektywy 92/83/EWG)  

 

  
 

Nafta do celów napędowych o kodach CN 2710 19 21 

i 2710 19 25 (art. 20 ust. 1 lit. c; załącznik 1 

tabela A rząd czwarty dyrektywy 2003/96/WE)  

 

  
 

 Wino musujące (art. 8 pkt 2 

dyrektywy 92/83/EWG) i musujące 

napoje fermentowane inne niż wino 

i piwo (art. 12 pkt 2 dyrektywy 

92/83/EWG)  

 

  
 

Nafta do celów opałowych o kodach CN 2710 19 21 i 

2710 19 25 (art. 20 ust. 1 lit. c; załącznik 1 

tabela C rząd trzeci dyrektywy 2003/96/WE)  

 

  
 

 Produkty pośrednie (art. 17 

dyrektywy 92/83/EWG)  

 

  
 



– 25 – 

 

 

Ciężki olej opałowy o kodach CN od 2710 19 61 do 

2710 19 69 (art. 20 ust. 1 lit. c; załącznik 1 

tabela C rząd drugi dyrektywy 2003/96/WE)  

 

  
 

 Wyroby tytoniowe: 
 

  
 

Wyroby o kodach CN 2710 11 21, 2710 11 25 i 2710 

19 29, o ile wyroby te są przemieszczane luzem 

(art. 20 ust. 1 lit. c dyrektywy 2003/96/WE)  

 

  
 

 Papierosy (art. 4 i art. 7 ust. 2 
dyrektywy 95/59/WE)  

 

  
 

Wyroby o kodach CN od 2710 11 do 2710 19 69, 

wyżej niewymienione (art. 20 ust. 1 lit. c 

dyrektywy 2003/96/WE)  

 

  
 

 Cygara i cygaretki (art. 3 i art. 
7 ust. 1 dyrektywy 95/59/WE)  

 

  
 

Gaz płynny i inne węglowodory gazowe (LPG) o 

kodzie CN 2711 z wyjątkiem 2711 11, 2711 21 i 

2711 29 (art. 20 ust. 1 lit. d; załącznik 1 

tabela A rząd piąty; załącznik 1 tabela C rząd 

czwarty dyrektywy 2003/96/WE)  

 

  
 

 Tytoń cięty do ręcznego 

sporządzania papierosów (art. 5, 

6 i art. 7 ust. 2 dyrektywy 

95/59/WE)  

 

  
 

Nasycone węglowodory acykliczne o kodzie CN 2901 

10 (art. 20 ust. 1 lit. e dyrektywy 2003/96/WE)  

 

  
 

 Inny tytoń do palenia (art. 5 i 
art. 7 ust. 2 dyrektywy 95/59/WE)  

 

  
 

Węglowodory cykliczne o kodach CN 2902 20, 2902 

30, 2902 41, 2902 42, 2902 43 i 2902 44 (art. 20 

ust. 1 lit. f dyrektywy 2003/96/WE)  

 

  
 

  
 

Metanol (alkohol metylowy) o kodzie CN 2905 11 

00, który nie jest pochodzenia syntetycznego, 

jeśli jest przeznaczony do celów napędowych lub 

opałowych (art. 20 ust. 1 lit. g dyrektywy 

2003/96/WE)  

 

  
 

  
 

Wyroby o kodach CN 3824 90 91 i 3824 90 97, jeśli 

są przeznaczone do celów napędowych lub opałowych 

(art. 20 ust. 1 lit. h dyrektywy 2003/96/WE)  

 

  
 

  
 

Wyroby o kodach CN 3811 11 10, 3811 11 90, 3811 

19 00 i 3811 90 00
   

 

□ wyroby akcyzowe spoza zestawienia (oznaczone X): 
� nazwa wyrobu/ów (kod/y CN): 

..............................................................

..............................................................

.............................................................. 

�  

 
9. Dane podmiotu, od którego będą nabyte wewnątrzwspólnotowo 

wyroby akcyzowe (imię i nazwisko/nazwa; adres 

zamieszkania/siedziby; nazwa państwa członkowskiego, numer 

akcyzowy podmiotu) 

..............................................................

.............................................................. 

 

10. Proponowane zabezpieczenie akcyzowe, o którym mowa w art. 

63 ustawy z dnia 6 grudnia 2008 r. o podatku akcyzowym (Dz. U. 

z 2014 r.poz.752, z późn. zm.): 

 

a) forma zabezpieczenia akcyzowego: 

.............................................................. 
b) wysokość zabezpieczenia akcyzowego: 

.............................................................. 

 

 

11. Informacja o aktualnym lub wcześniejszym prowadzeniu przez 

wnioskodawcę działalności w zakresie akcyzy, w szczególności:  

numery zezwoleń uzyskanych na podstawie przepisów o podatku 
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akcyzowym i numery decyzji o ich cofnięciu, jeżeli zostały 

wydane: 

.............................................................. 

.............................................................. 

.............................................................. 

 

12. Dane osoby upoważnionej do reprezentowania wnioskodawcy w  
toku postępowania o wydanie zezwolenia: 
a) imię i nazwisko: .......................................... 

b) telefon/faks/adres poczty elektronicznej: 

.............................................................. 

..............................................................                                                                                                                                               

 

             

13. Oświadczenie Wnioskodawcy. 

 

Oświadczam, że: 

 

nie zostało mi cofnięte, ze względu na naruszenie przepisów 

prawa, w okresie ostatnich 3 lat, licząc od dnia złożenia 

wniosku o wydanie zezwolenia, żadne z udzielonych mi zezwoleń, 

o których mowa w art. 84 ust. 1 ustawy, jak również koncesja 

lub zezwolenie na prowadzenie działalności gospodarczej ani 

nie została  wydana decyzja o zakazie wykonywania przez niego 

działalności regulowanej w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 

2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej (Dz. U. 

z 2015 r. poz. 584), w zakresie wyrobów akcyzowych. 

 

 

.................     ..................     ............... 

(Miejscowość i data)  (imię i nazwisko czytelnie)    (podpis wnioskodawcy)  
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Załącznik nr 5 

 

WZÓR 

                                  

 

                                      Naczelnik Urzędu Celnego 

                                      w ...................... 

 

 

WNIOSEK 

o wydanie zezwolenia na wykonywanie czynności w charakterze przedstawiciela 

podatkowego 

 

1. Imię, nazwisko albo  nazwa sprzedawcy, o którym mowa w art. 

81 ust. 1 ustawy z dnia 6 grudnia 2008 r. o podatku akcyzowym 

(Dz. U. z 2014 r. poz. 752, z późn. zm.): 

..............................................................   

.............................................................. 

    

2. Adres zamieszkania albo siedziby sprzedawcy:   

..............................................................   

.............................................................. 

 

3. Rodzaj działalności gospodarczej prowadzonej przez    

sprzedawcę:   

..............................................................   

..............................................................   

 

4. Imię, nazwisko albo nazwa podmiotu wskazanego jako    

przedstawiciel podatkowy: 

..............................................................   

.............................................................. 

 

5. Adres zamieszkania albo siedziby podmiotu wskazanego jako 

przedstawiciel podatkowy: 

..............................................................   

..............................................................   

 

6. Adres do korespondencji podmiotu wskazanego jako 

przedstawiciel podatkowy, o ile jest inny niż wskazany w pkt 

6: 
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..............................................................   

.............................................................. 

 

7. Nazwa rejestru i numer, pod którym zarejestrowany jest 

podmiot wskazany jako przedstawiciel podatkowy: 

 

□ Krajowy Rejestr Sądowy 

.............................................................. 

 □ Centralna Ewidencja i Informacja o Działalności 

Gospodarczej: 

.............................................................. 
 

8. Inne formy identyfikacji podmiotu wskazanego jako 

przedstawiciel podatkowy: 

 

□ NIP …………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

□ REGON……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

  

9. Rodzaje wyrobów akcyzowych (wraz z kodami CN), które będą 

nabywane wewnątrzwspólnotowo:   

.............................................................. 

.............................................................. 

 

10. Zakres planowanej działalności (ilość wyrobów akcyzowych, 

które zostaną nabyte wewnątrzwspólnotowo): 

 

............................................................. 

............................................................. 

 

11. Proponowany termin obowiązywania zezwolenia (oznaczone x): 

□� czas nieoznaczony  

□� czas oznaczony, nie dłuższy niż 3 lata, tj.................  

 

12.Proponowane przez podmiot wskazany jako przedstawiciel 

podatkowy zabezpieczenie akcyzowe, o którym mowa w art. 63 

ustawy z dnia 6 grudnia 2008 r. o podatku akcyzowym: 

 
a) forma zabezpieczenia akcyzowego:  

.............................................................. 
b) wysokość zabezpieczenia akcyzowego: 

.............................................................. 
 

13. Informacja o aktualnym lub wcześniejszym prowadzeniu 

działalności w zakresie akcyzy przez podmiot wskazany jako 

przedstawiciel podatkowy, w szczególności:  numery zezwoleń 

uzyskanych na podstawie przepisów o podatku akcyzowym i numery 

decyzji o ich cofnięciu, jeżeli zostały wydane: 

.............................................................. 

.............................................................. 

.............................................................. 
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14.Dane osoby upoważnionej do reprezentowania sprzedawcy w 

toku postępowania o wydanie zezwolenia: 

a) imię i nazwisko: .......................................... 
b) telefon/faks/ adres poczty elektronicznej:  

.............................................................. 

 

 

 

 .................     ..................     ............... 

(Miejscowość i data)  (imię i nazwisko czytelnie)    (podpis sprzedawcy)  
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Załącznik nr 6 

 

WZÓR 

                                

 

                                   Naczelnik Urzędu Celnego 

                                   w ......................... 

 

 

WNIOSEK 

o wydanie zezwolenia na prowadzenie działalności jako podmiot pośredniczący  

1. Imię i nazwisko albo nazwa wnioskodawcy: 
.............................................................. 

.............................................................. 

 

2. Miejsce zamieszkania albo adres siedziby wnioskodawcy: 

.............................................................. 

.............................................................. 

 

3. Adres do korespondencji, o ile jest inny niż wskazany  

w pkt 2: 

.............................................................. 

.............................................................. 

 

4. Nazwa rejestru i numer, pod który zarejestrowany jest 

podmiot: 

 

□ Krajowy Rejestr Sądowy 

.............................................................. 

 □ Centralna Ewidencja i Informacja o Działalności 

Gospodarczej: 

.............................................................. 
 

5. Inne formy identyfikacji wnioskodawcy: 

 

□ NIP …………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

□ REGON……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

 

6. Zakres planowanej działalności określony na podstawie 

szacunkowych danych dotyczących ilości i wartości wyrobów 

akcyzowych, podlegających zwolnieniu od akcyzy ze względu na 

przeznaczenie, które mają być dostarczane podmiotom 

zużywającym w okresie jednego miesiąca:  

.............................................................. 
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.............................................................. 

 

7. Rodzaje wyrobów akcyzowych (wraz z kodami CN): 

.............................................................. 

.............................................................. 

.............................................................. 

 

 

8. Proponowany termin obowiązywania zezwolenia (oznaczone x): 

□� czas nieoznaczony  

□� czas oznaczony, nie dłuższy niż 3 lata, 

tj..................   

 

9. Proponowane zabezpieczenie akcyzowe, o którym mowa w art. 
63 ustawy z dnia 6 grudnia 2008 r. o podatku akcyzowym (Dz. U. 

z 2014 r. poz.752, z późn. zm.): 

 

a) forma zabezpieczenia akcyzowego: 

............................................................. 

b) wysokość zabezpieczenia akcyzowego: 

.............................................................. 
 

10. Informacja o aktualnym lub wcześniejszym prowadzeniu przez  

wnioskodawcę działalności w zakresie akcyzy, w szczególności:  

numery zezwoleń uzyskanych na podstawie przepisów o podatku 

akcyzowym i numery decyzji o ich cofnięciu, jeżeli zostały 

wydane: 

.............................................................. 

.............................................................. 

.............................................................. 

 

11. Dane osoby upoważnionej do reprezentowania wnioskodawcy w  
toku postępowania o wydanie zezwolenia: 
a) imię i nazwisko: ......................................... 

b) telefon/faks/adres poczty elektronicznej: 

............................................. 

 

12. Oświadczenia Wnioskodawcy. 

 

Oświadczam, że: 

 
a) że nie jest wobec mnie prowadzone postępowanie egzekucyjne, 

likwidacyjne lub upadłościowe, z wyłączeniem postępowania 

upadłościowego z możliwością zawarcia układu, 

      

b) że nie zostało mi cofnięte, ze względu na naruszenie 

przepisów prawa, w okresie ostatnich 3 lat, licząc od dnia 

złożenia wniosku o wydanie zezwolenia, żadne z udzielonych mi 

zezwoleń, o których mowa w art. 84 ust. 1 ustawy, jak również 

koncesja lub zezwolenie na prowadzenie działalności 

gospodarczej ani nie została  wydana decyzja o zakazie 

wykonywania przez niego działalności regulowanej w rozumieniu 

przepisów ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie 
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działalności gospodarczej (Dz. U. z 2015 r. poz. 584), w 

zakresie wyrobów akcyzowych. 

 

 

                                  

 

.................     ..................     ............... 

(Miejscowość i data)  (imię i nazwisko czytelnie)    (podpis sprzedawcy)  
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Załącznik nr 7 

 

 

 

 

WZÓR 

                              

                              

 

                                   Naczelnik Urzędu Celnego 

                                   w ......................... 

 

 

 

WNIOSEK 

o wydanie zezwolenia na wysyłanie wyrobów akcyzowych jako zarejestrowany 

wysyłający  

 

1. Imię i nazwisko albo nazwa wnioskodawcy: 
.............................................................. 

.............................................................. 

 

2. Miejsce zamieszkania albo adres siedziby wnioskodawcy: 

.............................................................. 

.............................................................. 

 

3. Adres do korespondencji, o ile jest inny niż wskazany  

w pkt 2: 

.............................................................. 

.............................................................. 

 

4. Nazwa rejestru i numer, pod który zarejestrowany jest 

podmiot: 

 

□ Krajowy Rejestr Sądowy 

.............................................................. 

 □ Centralna Ewidencja i Informacja o Działalności 

Gospodarczej: 

.............................................................. 

 

5. Inne formy identyfikacji wnioskodawcy: 

 

□ NIP …………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
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□ REGON……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

6. Zakres planowanej działalności na podstawie szacunkowych 

danych dotyczących ilości lub wartości importowanych wyrobów 

akcyzowych, będących w okresie 1 miesiąca przedmiotem wysyłki 

z zastosowaniem procedury zawieszenia poboru akcyzy: 

..............................................................   

.............................................................. 

 

7. Rodzaj/e wyrobów akcyzowych: 

□� wyroby akcyzowe z zestawienia (oznaczone X): 

 
Wyroby energetyczne: 

 

 Napoje alkoholowe: 
 

Oleje roślinne i zwierzęce o kodach CN od 1507 do 

1518, jeśli są przeznaczone do celów napędowych 

lub opałowych (art. 20 ust. 1 lit. a dyrektywy 

2003/96/WE)  

 

  
 

 Alkohol etylowy (art. 20 

dyrektywy 92/83/EWG) 

 

  
 

Oleje mineralne o kodach CN 2707 10, 2707 20, 

2707 30 i 2707 50 (art. 20 ust. 1 lit. b 

dyrektywy 2003/96/WE)  

 

  
 

  
 

  
 

Benzyna ołowiowa o kodach CN 2710 11 31, 2710 11 

51 i 2710 11 59 (art. 20 ust. 1 lit. c; załącznik 

1 tabela A rząd pierwszy dyrektywy 2003/96/WE)  

 

  
 

 Alkohol etylowy skażony środkami 
dopuszczonymi do skażania 

alkoholu etylowego na podstawie 

przepisów odrębnych (art. 20 w 

związku z art. 27 ust. 1 lit. b 

dyrektywy 92/83/EWG) 

  
 

Benzyna bezołowiowa o kodach CN 2710 11 31, 2710 

11 41, 2710 11 45 i 2710 11 49 (art. 20 ust. 1 

lit. c; załącznik 1 tabela A rząd drugi dyrektywy 

2003/96/WE)  

 

  
 

  
 

  
 

Olej napędowy o kodach CN od 2710 19 41 do 2710 

19 49 (art. 20 ust. 1 lit. c; załącznik 1 tabela 

A rząd trzeci dyrektywy 2003/96/WE)  

 

  
 

 Piwo (art. 2 dyrektywy 92/83/EWG)  
 

  
 

Olej opałowy o kodach CN od 2710 19 41 do 2710 19 

49 (art. 20 ust. 1 lit. c; załącznik nr 1 tabela 

C rząd pierwszy dyrektywy 2003/96/WE)  

 

  
 

 Wino niemusujące (art. 8 pkt 1 

dyrektywy 92/83/EWG) i 

niemusujące napoje fermentowane 

inne niż wino i piwo (art. 12 pkt 

1 dyrektywy 92/83/EWG)  

 

  
 

Nafta do celów napędowych o kodach CN 2710 19 21 

i 2710 19 25 (art. 20 ust. 1 lit. c; załącznik 1 

tabela A rząd czwarty dyrektywy 2003/96/WE)  

 

  
 

 Wino musujące (art. 8 pkt 2 

dyrektywy 92/83/EWG) i musujące 

napoje fermentowane inne niż wino 

i piwo (art. 12 pkt 2 dyrektywy 

92/83/EWG)  

 

  
 

Nafta do celów opałowych o kodach CN 2710 19 21 i 

2710 19 25 (art. 20 ust. 1 lit. c; załącznik 1 

tabela C rząd trzeci dyrektywy 2003/96/WE)  

 

  
 

 Produkty pośrednie (art. 17 

dyrektywy 92/83/EWG)  

 

  
 

Ciężki olej opałowy o kodach CN od 2710 19 61 do 

2710 19 69 (art. 20 ust. 1 lit. c; załącznik 1 

tabela C rząd drugi dyrektywy 2003/96/WE)  

 

  
 

 Wyroby tytoniowe: 
 

  
 

Wyroby o kodach CN 2710 11 21, 2710 11 25 i 2710 

19 29, o ile wyroby te są przemieszczane luzem 

(art. 20 ust. 1 lit. c dyrektywy 2003/96/WE)  

 

  
 

 Papierosy (art. 4 i art. 7 ust. 2 
dyrektywy 95/59/WE)  

 

  
 

Wyroby o kodach CN od 2710 11 do 2710 19 69, 

wyżej niewymienione (art. 20 ust. 1 lit. c 

dyrektywy 2003/96/WE)  

 

  
 

 Cygara i cygaretki (art. 3 i art. 
7 ust. 1 dyrektywy 95/59/WE)  

 

  
 

Gaz płynny i inne węglowodory gazowe (LPG) o 

kodzie CN 2711 z wyjątkiem 2711 11, 2711 21 i 

2711 29 (art. 20 ust. 1 lit. d; załącznik 1 

tabela A rząd piąty; załącznik 1 tabela C rząd 

  
 

 Tytoń cięty do ręcznego 

sporządzania papierosów (art. 5, 

6 i art. 7 ust. 2 dyrektywy 

95/59/WE)  
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czwarty dyrektywy 2003/96/WE)  

 

 

Nasycone węglowodory acykliczne o kodzie CN 2901 

10 (art. 20 ust. 1 lit. e dyrektywy 2003/96/WE)  

 

  
 

 Inny tytoń do palenia (art. 5 i 
art. 7 ust. 2 dyrektywy 95/59/WE)  

 

  
 

Węglowodory cykliczne o kodach CN 2902 20, 2902 

30, 2902 41, 2902 42, 2902 43 i 2902 44 (art. 20 

ust. 1 lit. f dyrektywy 2003/96/WE)  

 

  
 

  
 

Wyroby o kodach CN 3824 90 91 i 3824 90 97, jeśli 

są przeznaczone do celów napędowych lub opałowych 

(art. 20 ust. 1 lit. h dyrektywy 2003/96/WE) 

   

  
 

  
 

Wyroby o kodach CN 3811 11 10, 3811 11 90, 3811 

19 00 i 3811 90 00 
  

 

□ wyroby akcyzowe spoza zestawienia (oznaczone X): 
� nazwa wyrobu/ów (kod/y CN): ...........................  
 

8.Proponowany termin obowiązywania zezwolenia (oznaczone x): 

�□  czas nieoznaczony  

�□  czas oznaczony, nie dłuższy niż 3 lata, 

tj..................   
 

 

9. Proponowane zabezpieczenie akcyzowe, o którym mowa w art. 

63 ustawy z dnia 6 grudnia 2008r. o podatku akcyzowym (Dz. U. 

z 2014 r. poz. 752, z późn. zm.): 

a) forma zabezpieczenia akcyzowego: 

.............................................................. 
b) wysokość zabezpieczenia akcyzowego: 

.............................................................. 

 

 

10. Informacja o aktualnym lub wcześniejszym prowadzeniu przez  

wnioskodawcę działalności w zakresie akcyzy, w szczególności:  

numery zezwoleń uzyskanych na podstawie przepisów o podatku 

akcyzowym i numery decyzji o ich cofnięciu, jeżeli zostały 

wydane: 
.............................................................. 

.............................................................. 

.............................................................. 

 

 

11. Dane osoby upoważnionej do reprezentowania wnioskodawcy w  
toku postępowania o wydanie zezwolenia: 
a) imię i nazwisko: .......................................... 

b) telefon/faks/adres poczty elektronicznej: 

.............................................. ...............                               

                               

12. Oświadczenia Wnioskodawcy. 

 

Oświadczam, że: 

 

a) nie jest wobec mnie prowadzone postępowanie egzekucyjne, 

likwidacyjne lub upadłościowe, z wyłączeniem postępowania 

upadłościowego z możliwością zawarcia układu, 
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b) że nie zostało mi cofnięte, ze względu na naruszenie 

przepisów prawa, w okresie ostatnich 3 lat, licząc od dnia 

złożenia wniosku o wydanie zezwolenia, żadne z udzielonych mi 

zezwoleń, o których mowa w art. 84 ust. 1 ustawy, jak również 

koncesja lub zezwolenie na prowadzenie działalności 

gospodarczej ani nie została  wydana decyzja o zakazie 

wykonywania przez niego działalności regulowanej w rozumieniu 

przepisów ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie 

działalności gospodarczej (Dz. U. z 2013 r. poz. 672, poz. 

675, poz. 983 i poz. 1036), w zakresie wyrobów akcyzowych. 

 

 

                                  

 

  

.................     ..................     ............... 

(Miejscowość i data)  (imię i nazwisko czytelnie)    (podpis sprzedawcy)  
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Załącznik nr 8 

 

WZÓR 

                              

                                   Naczelnik Urzędu Celnego 

                                   w ......................... 

 

WNIOSEK 

o wydanie zezwolenia wyprowadzenia   

 

1. Imię i nazwisko albo nazwa wnioskodawcy: 
.............................................................. 

.............................................................. 

 

 

2. Miejsce zamieszkania albo adres siedziby wnioskodawcy: 

.............................................................. 

.............................................................. 

 

 

3. Adres do korespondencji, o ile jest inny niż wskazany  

w pkt 2: 

.............................................................. 

.............................................................. 

 

 

4. Nazwa rejestru i numer, pod który zarejestrowany jest 

podmiot: 

 

□ Krajowy Rejestr Sądowy 

.............................................................. 

 □ Centralna Ewidencja i Informacja o Działalności 

Gospodarczej: 

.............................................................. 

 

5. Inne formy identyfikacji wnioskodawcy: 

 

□ NIP …………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

□ REGON……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
                          (jeżeli został nadany) 

 

6. Adres do korespondencji o  ile  jest  inny  niż wskazany  

w pkt. 2: 

.............................................................. 
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.............................................................. 
  

 

7. Adres, pod którym zlokalizowany jest skład podatkowy, z 

którego będzie następowało wyprowadzanie wyrobów akcyzowych 

poza procedurą zawieszenia poboru akcyzy, oraz numer akcyzowy 

tego składu podatkowego: 

.............................................................. 

.............................................................. 

 

 

8. Rodzaje wyrobów akcyzowych (wraz z kodami CN), które będą 

wyprowadzane ze składu podatkowego poza procedurą zawieszenia 

poboru akcyzy: 

.............................................................. 

.............................................................. 

 

9. Zakres planowanej działalności (ilość wyrobów akcyzowych, 

które zostaną wyprowadzone ze składu podatkowego poza 

procedurą zawieszenia poboru akcyzy: 

 

............................................................. 

............................................................. 

 

 

10. Proponowany termin obowiązywania zezwolenia (oznaczone x): 

�□ czas nieoznaczony  

�□ czas oznaczony, nie dłuższy niż 3 lata, 
tj..................   

 
11. Wniosek o zwolnienie z obowiązku złożenia zabezpieczenia 

akcyzowego na podstawie art. 64 ust. 1 w związku z ust. 1a 

ustawy z dnia 6 grudnia 2008 r. o podatku akcyzowym (Dz. U. z 

2014 r. poz. 752, z późn. zm.), w przypadku spełnienia 

warunków określonych w tych przepisach (oznaczone x)
1)
:   

�□ TAK 

�□ NIE 

  

 

12. Proponowane zabezpieczenie akcyzowe, o którym mowa w art. 

63 ustawy z dnia 6 grudnia 2008 r. o podatku akcyzowym2): 

 

a) forma zabezpieczenia akcyzowego: 
.............................................................. 
b) wysokość zabezpieczenia akcyzowego: 

.............................................................. 

 

 

13. Informacja o aktualnym lub wcześniejszym prowadzeniu przez  

wnioskodawcę działalności w zakresie akcyzy, w szczególności:  

numery zezwoleń uzyskanych na podstawie przepisów o podatku 

akcyzowym i numery decyzji o ich cofnięciu, jeżeli zostały 

wydane: 
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.............................................................. 

.............................................................. 

.............................................................. 

 

 

14. Dane osoby upoważnionej do reprezentowania wnioskodawcy w 

toku postępowania o wydanie zezwolenia: 
a) imię i nazwisko: .......................................... 
b) telefon/faks/adres poczty elektronicznej: 

.............................................................. 

                               

15. Oświadczenia Wnioskodawcy. 

 

Oświadczam, że: 

 

a) nie jest wobec mnie prowadzone postępowanie egzekucyjne, 

likwidacyjne lub upadłościowe, z wyłączeniem postępowania 

upadłościowego z możliwością zawarcia układu, 

 

         

b) że nie zostało mi cofnięte, ze względu na naruszenie 

przepisów prawa, w okresie ostatnich 3 lat, licząc od dnia 

złożenia wniosku o wydanie zezwolenia, żadne z udzielonych mi 

zezwoleń, o których mowa w art. 84 ust. 1 ustawy, jak również 

koncesja lub zezwolenie na prowadzenie działalności 

gospodarczej ani nie została  wydana decyzja o zakazie 

wykonywania przez niego działalności regulowanej w rozumieniu 

przepisów ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie 

działalności gospodarczej (Dz. U. z 2015 r. poz. 584,), w 

zakresie wyrobów akcyzowych. 

 

 

                                   

.................     ..................     ............... 

(Miejscowość i data)  (imię i nazwisko czytelnie)    (podpis sprzedawcy)  

                                  

 

                                
 

_________________ 

1)
Zgodnie z art. 64 ust. 1 pkt 1 oraz 3-5 w zw. z art. 64  ust. 

1a ustawy z dnia 6 grudnia 2008 r. o podatku akcyzowym, 

występujący z wnioskiem o zwolnienie z obowiązku złożenia 

zabezpieczenia akcyzowego powinien: 

- mieć swoją siedzibę lub miejsce zamieszkania na terytorium  

kraju,  

- posiadać sytuację finansową i majątek, które zapewniają 

wywiązywanie się ze zobowiązań podatkowych oraz obowiązku 

zapłaty opłaty paliwowej, 

- nie posiadać zaległości z tytułu cła i podatków stanowiących 

dochód budżetu państwa, opłaty paliwowej, składek na 
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ubezpieczenia społeczne i zdrowotne oraz nie może być wobec 

niego prowadzone postępowanie egzekucyjne, likwidacyjne lub 

upadłościowe oraz 

- zobowiązać się do zapłacenia, na pierwsze pisemne żądanie 

właściwego naczelnika urzędu celnego, kwoty akcyzyoraz kwoty 

opłaty paliwowej przypadającej do zapłaty z tytułu powstania 

zobowiązania podatkowego oraz obowiązku zapłaty opłaty 

paliwowej. 

Wzór wniosku o zwolnienie z obowiązku złożenia zabezpieczenia 

akcyzowego, a także sposób udokumentowania spełnienia warunków 

udzielenia takiego zwolnienia określają przepisy wydane na 

podstawie art. 64 ust.10 ustawy z dnia 6 grudnia 2008 r. o 

podatku akcyzowym. Jeżeli wnioskodawca złożył wniosek o 

zwolnienie z obowiązku złożenia zabezpieczenia w trybie art. 

64 tej ustawy, zaznacza odpowiedź „tak”. W innych przypadkach 

zaznacza odpowiedź „nie”.         
2)
Punkt ten należy wypełnić w przypadku niewystąpienia z 

wnioskiem o zwolnienie z obowiązku złożenia zabezpieczenia 

akcyzowego. 

 



UZASADNIENIE 

 

Projekt rozporządzenia stanowi realizację upoważnienia ustawowego zawartego w art. 84. 

ust. 2  ustawy z dnia 6 grudnia  2008 r. o podatku akcyzowym (Dz. U. z 2014 r. poz. 752, 

z późn. zm.), zwanej dalej „ustawą”. Na podstawie wskazanego przepisu, którego brzmienie 

wejdzie w życie z dniem 31 lipca 2015 r., zgodnie z wejściem w życie ustawy z dnia … 

o zmianie ustawy o podatku akcyzowym oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. ...), 

zwanej dalej „ustawą zmieniającą”, Minister Finansów został zobowiązany do określenia, w 

drodze rozporządzenia, szczegółowego sposobu wydawania, zmiany oraz cofania zezwoleń, 

których posiadanie jest niezbędne dla prowadzenia różnych rodzajów działalności w zakresie 

wyrobów akcyzowych, zgodnie z ustawą o podatku akcyzowym oraz określenia wzorów 

wniosków o wydanie tych zezwoleń, a także sposobu dokumentowania spełnienia warunków, 

od których uzależnione jest wydanie danego zezwolenia.  

Przytoczone upoważnienie ustawowe, w stosunku do upoważnienia w brzmieniu 

obowiązującym do dnia 31 lipca 2015 r., zawiera rozszerzenie obejmujące szczegółowy 

sposób „zmiany” zezwoleń akcyzowych i stanowi konsekwencję uchylenia w ustawie 

regulacji przewidujących obowiązek uzyskania nowego zezwolenia akcyzowego, w 

przypadku zmiany w zakresie będącej przedmiotem dotychczasowej działalności grupy 

wyrobów akcyzowych, wymienionej w art. 2 ust. 1 pkt 1 ustawy o podatku akcyzowym. W 

dotychczasowym stanie prawnym w takim przypadku podmiot miał obowiązek uzyskania 

nowego zezwolenia. 

Projektowane rozporządzenie zastąpi obowiązujące rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 

30 sierpnia 2010 r. w sprawie zezwoleń na wykonywanie działalności w zakresie podatku 

akcyzowego (Dz. U. z 2014 r. poz. 767), które traci moc z wejściem w życie projektowanej 

regulacji. Proponowane w projekcie rozwiązania są konsekwencją nowelizacji ustawy o 

podatku akcyzowym oraz dążenia do wprowadzenia uproszczeń (ograniczenia procedur i 

zmniejszenia liczby dokumentów) dla podmiotów prowadzących działalność gospodarczą w 

zakresie wyrobów akcyzowych, na podstawie zezwoleń akcyzowych, zgodnie z ustawą o 

podatku akcyzowym. 

Rozdział 1 – Przepisy ogólne rozporządzenia, które wskazują zakres regulowany 

projektowanym rozporządzeniem, uzupełniono o zapis dotyczący zmiany zezwolenia. 

W związku z powyższym, w projekcie rozporządzenia (§ 3) zawarto regulację, zobowiązującą 

podmiot występujący do właściwego naczelnika urzędu celnego o zmianę zezwolenia do 

przedłożenia dokumentów dotyczących zmian.  



– 42 – 

 

 

Natomiast w przypadku wystąpienia o zmianę zezwolenia na prowadzenie składu 

podatkowego, zezwolenia na nabywanie wyrobów akcyzowych jako zarejestrowany odbiorca, 

zezwolenia na jednorazowe nabycie wyrobów akcyzowych jako zarejestrowany odbiorca lub 

zezwolenia na wysyłanie wyrobów akcyzowych jako zarejestrowany wysyłający, w zakresie 

będącej przedmiotem działalności dotychczasowej grupy wyrobów akcyzowych wymienionej 

w art. 2 ust. 1 pkt 1 ustawy, zobowiązano podmiot do określenia rodzaju wyrobów 

akcyzowych, zgodnie z opisami umieszczonymi w zestawieniach zawartych we wnioskach o 

wydanie danego zezwolenia. W sytuacji zaś gdy przedmiotem działalności podmiotu po 

zmianie zezwolenia będą wyroby inne niż ujęte w zestawieniach zawartych we wnioskach o 

wydanie zezwoleń, wskazano konieczność opisu rodzaju wyrobu akcyzowego oraz wskazania 

klasyfikacji w układzie odpowiadającym Nomenklaturze Scalonej (CN).  

W rozdziale 2 zawarto regulacje w przedmiocie zezwoleń na prowadzenie składu 

podatkowego, w tym wskazano, że załącznik nr 1 stanowi wzór wniosku o wydanie 

zezwolenia, określono sposób dokumentowania spełnienia warunków do uzyskania 

zezwolenia oraz procedurę i tryb postępowania przy rozpatrywaniu wniosku. 

W zakresie dokumentów dołączanych do wniosku o wydanie zezwolenia na prowadzenie 

składu podatkowego, składanych do naczelnika urzędu celnego, zrezygnowano z : 

1) zaświadczenia o nadaniu statystycznego numeru identyfikacyjnego REGON, bowiem 

informacja o nadanym podmiotowi numerze identyfikacyjnym jest udostępniana w 

wyszukiwarce podmiotów gospodarki narodowej na stronie internetowej Głównego Urzędu 

Statystycznego, a udostępnienie danych na stronie internetowej GUS jest potwierdzeniem 

dokonania wpisu tych informacji w rejestrze REGON,  

2) potwierdzenia przyjęcia zgłoszenia rejestracyjnego podatnika podatku akcyzowego, 

bowiem informacje w tym zakresie organ celny może pozyskiwać i sprawdzać z urzędu, 

sprawdzenia może dokonywać w ramach systemu SZPROT, 

3) odpisu z rejestru w Krajowym Rejestrze Sądowym albo zaświadczenia o wpisie do 

ewidencji do działalności gospodarczej, gdyż Krajowy Rejestr Sądowy jest scentralizowaną, 

informatyczną bazą danych, która powszechnie udostępnia informację o statusie prawnym 

zarejestrowanego podmiotu, najważniejszych elementach jego sytuacji finansowej oraz 

sposobie jego reprezentowania. Natomiast od 1 stycznia 2012 r. dane przedsiębiorców 

zarejestrowanych w gminnych ewidencjach działalności gospodarczej są dostępne w 

ogólnodostępnym rejestrze publicznym, jakim jest Centralna Ewidencja i Informacja o 

Działalności Gospodarczej (CEIDG),  
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4) projektu regulaminu funkcjonowania składu podatkowego, bowiem dokumenty wchodzące 

w skład regulaminu funkcjonowania składu podatkowego zostaną włączone jako 

dokumentacja stanowiąca akta weryfikacyjne, które będą podlegać urzędowemu sprawdzeniu, 

na podstawie przepisów ustawy o Służbie Celnej. Zgodnie bowiem z nowelizacją ustawy o 

podatku akcyzowym wniosek o wydanie zezwolenia na prowadzenie składu podatkowego 

będzie jednocześnie zgłoszeniem oraz dokumentacją, o których mowa w art. 64 ust. 3 ustawy 

z dnia 27 sierpnia 2009 r. o Służbie Celnej (Dz. U. z 2013 r. poz. 1404, z późn. zm.). 

Ponadto, zrezygnowano również z obowiązku dołączania do wniosku o wydanie zezwolenia 

na prowadzenie składu podatkowego następujących dokumentów – oświadczeń 

wnioskodawcy, że : 

1) nie jest wobec niego prowadzone postępowanie egzekucyjne, likwidacyjne lub 

upadłościowe, z wyłączeniem postępowania upadłościowego z możliwością zawarcia układu, 

2) w miejscu lub pomieszczeniu, w którym ma być prowadzony skład podatkowy nie jest 

prowadzony inny skład podatkowy, oraz że miejsce to lub pomieszczenie spełnia warunki do 

prowadzenia działalności gospodarczej, wymagane przez Państwową Inspekcję Sanitarną, 

Inspekcję Ochrony Środowiska, Państwową Straż Pożarną oraz Państwową Inspekcję Pracy, 

3) nie zostało mu cofnięte, ze względu na naruszenie przepisów prawa, w okresie ostatnich 

3 lat, licząc od dnia złożenia wniosku o wydanie zezwolenia, żadne z udzielonych mu 

zezwoleń, o których mowa w art. 84 ust. 1 ustawy, jak również koncesja lub zezwolenie na 

prowadzenie działalności gospodarczej, ani nie została wydana decyzja o zakazie 

wykonywania przez niego działalności regulowanej w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 

2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej (Dz. U. z 2015 r. poz. 584), w zakresie 

wyrobów akcyzowych, uznając za wystarczające włączenie treści ww. oświadczeń do 

wniosku o wydanie zezwolenia na prowadzenie składu podatkowego. Powyższe ograniczy 

ilość dokumentów dołączanych do wniosku, a jednocześnie umożliwi sprawdzenie czy 

wnioskodawca spełnia warunki niezbędne do uzyskania takiego zezwolenia. 

W rozdziale 3 zawierającym regulacje dotyczące wydawania zezwoleń dla innych podmiotów 

niż prowadzące skład podatkowy (np. zarejestrowany odbiorca, przedstawiciel podatkowy, 

podmiot pośredniczący, zarejestrowany wysyłający), określono wymogi dokumentacyjne 

spełnienia warunków do otrzymania odpowiedniego zezwolenia. W tych przypadkach, 

podobnie jak i w przypadku podmiotów ubiegających się o wydanie zezwolenia na 

prowadzenie składu podatkowego, również włączono treść odpowiednich oświadczeń do 

wzorów wniosków o wydanie poszczególnych zezwoleń: 
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1) na nabywanie wyrobów akcyzowych jako zarejestrowany odbiorca – w zakresie 

oświadczenia wnioskodawcy, że nie jest wobec niego prowadzone postępowanie 

egzekucyjne, likwidacyjne lub upadłościowe, z wyłączeniem postępowania 

upadłościowego z możliwością zawarcia układu, nie zostało mu cofnięte, ze względu 

na naruszenie przepisów prawa, w okresie ostatnich 3 lat, licząc od dnia złożenia 

wniosku o wydanie zezwolenia, żadne z udzielonych mu zezwoleń, o których mowa w 

art. 84 ust. 1 ustawy, jak również koncesja lub zezwolenie na prowadzenie 

działalności gospodarczej, ani nie została wydana decyzja o zakazie wykonywania 

przez niego działalności regulowanej w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 2 lipca 

2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej (Dz. U. z 2015 r. poz. 584) w zakresie 

wyrobów akcyzowych oraz, że w miejscu lub pomieszczeniu proponowanym przez 

wnioskodawcę jako miejsce odbioru wyrobów akcyzowych nie znajduje się miejsce 

odbioru wyrobów akcyzowych innego podmiotu, 

2) na jednorazowe nabycie wyrobów akcyzowych jako zarejestrowany odbiorca – w 

zakresie oświadczenia wnioskodawcy, że nie zostało mu cofnięte, ze względu na 

naruszenie przepisów prawa, w okresie ostatnich 3 lat, licząc od dnia złożenia 

wniosku o wydanie zezwolenia, żadne z udzielonych mu zezwoleń, o których mowa w 

art. 84 ust. 1 ustawy, jak również koncesja lub zezwolenie na prowadzenie 

działalności gospodarczej, ani nie została wydana decyzja o zakazie wykonywania 

przez niego działalności regulowanej w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 2 lipca 

2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej (Dz. U. z 2015 r. poz. 584) w zakresie 

wyrobów akcyzowych, 

3) na wykonywanie czynności w charakterze przedstawiciela podatkowego – w zakresie 

oświadczenia wnioskodawcy, że nie jest wobec niego prowadzone postępowanie 

egzekucyjne, likwidacyjne lub upadłościowe, z wyłączeniem postępowania 

upadłościowego z możliwością zawarcia układu oraz, że nie zostało mu cofnięte, ze 

względu na naruszenie przepisów prawa, w okresie ostatnich 3 lat, licząc od dnia 

złożenia wniosku o wydanie zezwolenia, żadne z udzielonych mu zezwoleń, o których 

mowa w art. 84 ust. 1 ustawy, jak również koncesja lub zezwolenie na prowadzenie 

działalności gospodarczej, ani nie została wydana decyzja o zakazie wykonywania 

przez niego działalności regulowanej w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 2 lipca 

2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej (Dz. U. z 2015 r. poz. 584) w zakresie 

wyrobów akcyzowych, 
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4) na prowadzenie działalności jako podmiot pośredniczący – w zakresie oświadczenia 

wnioskodawcy, że nie jest wobec niego prowadzone postępowanie egzekucyjne, 

likwidacyjne lub upadłościowe, z wyłączeniem postępowania upadłościowego z 

możliwością zawarcia układu oraz, że nie zostało mu cofnięte, ze względu na 

naruszenie przepisów prawa, w okresie ostatnich 3 lat, licząc od dnia złożenia 

wniosku o wydanie zezwolenia, żadne z udzielonych mu zezwoleń, o których mowa w 

art. 84 ust. 1 ustawy, jak również koncesja lub zezwolenie na prowadzenie 

działalności gospodarczej, ani nie została wydana decyzja o zakazie wykonywania 

przez niego działalności regulowanej w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 2 lipca 

2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej (Dz. U. z 2015 r. poz. 584) w zakresie 

wyrobów akcyzowych, 

5) na wysyłanie wyrobów akcyzowych jako zarejestrowany wysyłający – w zakresie 

oświadczenia wnioskodawcy, że nie jest wobec niego prowadzone postępowanie 

egzekucyjne, likwidacyjne lub upadłościowe, z wyłączeniem postępowania 

upadłościowego z możliwością zawarcia układu oraz, że nie zostało mu cofnięte, ze 

względu na naruszenie przepisów prawa, w okresie ostatnich 3 lat, licząc od dnia 

złożenia wniosku o wydanie zezwolenia, żadne z udzielonych mu zezwoleń, o których 

mowa w art. 84 ust. 1 ustawy, jak również koncesja lub zezwolenie na prowadzenie 

działalności gospodarczej, ani nie została wydana decyzja o zakazie wykonywania 

przez niego działalności regulowanej w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 2 lipca 

2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej (Dz. U. z 2015 r. poz. 584) w zakresie 

wyrobów akcyzowych, 

6) wyprowadzenia – na nabywanie wyrobów akcyzowych jako zarejestrowany odbiorca 

– w zakresie oświadczenia, że nie jest wobec niego prowadzone postępowanie 

egzekucyjne, likwidacyjne lub upadłościowe, z wyłączeniem postępowania 

upadłościowego z możliwością zawarcia układu oraz, że nie zostało mu cofnięte, ze 

względu na naruszenie przepisów prawa, w okresie ostatnich 3 lat, licząc od dnia 

złożenia wniosku o wydanie zezwolenia, żadne z udzielonych mu zezwoleń, o których 

mowa w art. 84 ust. 1 ustawy, jak również koncesja lub zezwolenie na prowadzenie 

działalności gospodarczej, ani nie została wydana decyzja o zakazie wykonywania 

przez niego działalności regulowanej w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 2 lipca 

2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej (Dz. U. z 2015 r. poz. 584) w zakresie 

wyrobów akcyzowych,  
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7) rolnikowi na prowadzenie składu podatkowego – oświadczenia, że nie został on 

wykreślony z rejestru rolników w ciągu ostatnich trzech lat ze względu na naruszenie 

przepisów ustawy o biokomponentach i biopaliwach ciekłych. 

Ponadto, w stosunku do obecnie obowiązujących wersji wzorów formularzy, dokonano 

następujących zmian w związku z potrzebą doprecyzowania lub uproszczenia dotychczas 

obowiązujących regulacji w zakresie wydawania zezwoleń oraz dostosowania do zmian 

przepisów: 

1) odpowiednio do zmian przepisów rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie 

urzędowego sprawdzenia przewidującym objęcie urzędowym sprawdzeniem wszystkie składy 

podatkowe oraz zarejestrowanych odbiorców posiadających zezwolenie na wielokrotne 

nabywanie wyrobów akcyzowych w procedurze zawieszenia poboru akcyzy zawarto 

informację o przeznaczeniu formularza (w przypadku wniosku o wydanie zezwolenia na 

prowadzenie składu podatkowego, wniosku o wydanie rolnikowi zezwolenia na prowadzenie 

składu podatkowego, w którym zgodnie z ustawą z dnia 25 sierpnia 2006 r. o 

biokomponentach i biopaliwach ciekłych (...) oraz wniosku o wydanie zezwolenia na 

nabywanie wyrobów akcyzowych jako zarejestrowany odbiorca wskazując, że wniosek 

stanowi jednocześnie zgłoszenie oraz dokumentację, o których mowa w art. 64 ust. 3 ustawy 

z dnia 27 sierpnia 2009 r. o Służbie Celnej (Dz. U. z 2013 r. poz. 1404, z późn. zm.), 

2) dostosowano zapis dotyczący podania numeru, pod którym zarejestrowana jest działalność 

gospodarcza przedsiębiorców będących osobami fizycznymi do obowiązujących przepisów 

(podmiot podaje numer, pod którym jest zarejestrowany w Centralnej Ewidencji i Informacji 

o Działalności Gospodarczej), 

3) w ramach podawania danych kontaktowych wnioskodawcy formularz uzupełniono o adres 

do korespondencji, z zaznaczeniem konieczności podania go jedynie w przypadku gdy jest on 

inny niż wskazany adres zamieszkania lub siedziby wnioskodawcy, 

4) w ramach podawania danych kontaktowych osoby upoważnionej do reprezentowania 

wnioskodawcy w toku postępowania o wydanie zezwolenia rozszerzono dane o podanie 

adresu poczty elektronicznej, 

5) z uwagi na wprowadzone zmiany odpowiednio przenumerowano pozycje wzorów 

formularzy (i w związku z tym zweryfikowano objaśnienia i komentarze). 

W związku z wejściem w życie nowego brzmienia upoważnienia ustawowego oraz 

charakterem i zakresem koniecznych do wprowadzenia zmian, rozporządzenie Ministra 

Finansów z dnia 30 sierpnia 2010 r. w sprawie zezwoleń na wykonywanie działalności w 
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zakresie podatku akcyzowego (Dz. U. z 2014 r. poz. 767) traci moc wraz z wejściem w życie 

projektowanego rozporządzenia. 

Termin wejścia w życie projektowanego rozporządzenia, wyznaczony na dzień 31 lipca 

2015 r., wynika z daty wejścia w życie ustawy zmieniającej, tj. 31 lipca 2015 r. i z tego 

powodu odstąpiono od postanowień uchwały nr 20 Rady Ministrów z dnia 18 lutego 2014 r. 

(M.P. poz. 205) w sprawie zaleceń ujednolicenia terminów wejścia w życie niektórych aktów 

prawnych. 

Zgodnie z art. 5 ustawy z dnia 7 lipca 2005 r. o działalności lobbingowej w procesie 

stanowienia prawa (Dz. U. Nr 169, poz. 1414, z póżn. zm.) w związku z art. 52§ uchwały 

nr 190 Rady Ministrów z dnia 29 października 2013 r. – Regulamin pracy Rady Ministrów 

(M.P. poz. 979), projekt zostanie udostępniony w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie 

podmiotowej Rządowego Centrum Legislacji, w serwisie Rządowy Proces Legislacji. 

Projekt rozporządzenia jest zgodny z prawem Unii Europejskiej. 

Projekt rozporządzenia nie zawiera norm technicznych w rozumieniu przepisów 

rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 23 grudnia 2002 r. w sprawie sposobu funkcjonowania 

krajowego systemu notyfikacji norm i aktów prawnych (Dz. U. Nr 239, poz. 2039, z późn. 

zm.), w związku z czym nie podlega notyfikacji. 



Nazwa projektu: 
rozporządzenie Ministra Finansów w sprawie zezwoleń na wykonywanie 

działalności w zakresie podatku akcyzowego. 
Ministerstwo wiodące i ministerstwa współpracujące 
Ministerstwo Finansów 
Osoba odpowiedzialna za projekt w randze Ministra, Sekretarza Stanu 

lub Podsekretarza Stanu  

Podsekretarz Stanu Jarosław Neneman 

Kontakt do opiekuna merytorycznego projektu 
 Alicja Deczyk – główny specjalista w Departamencie Podatku 

Akcyzowego  
 tel. 22-694-56-88, alicja.deczyk@mf.gov.pl 

Data sporządzenia: 

11.05.2015 r. 

 
Źródło:  
ustawa z dnia 6 grudnia 2008 r. o podatku 

akcyzowym (Dz. U. z 2014 r. poz. 752, 

z późn. zm.). 

Nr w wykazie prac: 
      

 

OCENA SKUTKÓW REGULACJI 

1. Jaki problem jest rozwiązywany? 

Uzasadnieniem wydania nowego rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie zezwoleń na wykonywanie działalności 

w zakresie podatku akcyzowego  jest zmiana upoważnienia ustawowego zawartego w art. 84. ust. 2  ustawy z dnia 

6 grudnia 2008 r. (Dz. U. z 2014 r. poz. 752, z późn. zm.), dokonana ustawą  z dnia …o  zmianie ustawy o podatku 

akcyzowym oraz niektórych innych ustaw (Dz. U.  poz. ...). Zmiana w tym zakresie polega na rozszerzeniu delegacji 

ustawowej o upoważnienie dla ministra właściwego do spraw finansów publicznych do określenia, w drodze 

rozporządzenia, szczegółowego sposobu zmiany zezwoleń akcyzowych, w zakresie będącej przedmiotem 

dotychczasowej działalności grupy wyrobów akcyzowych, o której mowa w art. 2 ust. 1 pkt 1 ustawy o podatku 

akcyzowym. W dotychczasowym stanie prawnym w takim przypadku podmiot miał obowiązek uzyskania nowego 

zezwolenia. Z uwagi na to, że projektowane rozporządzenie przewiduje w takiej sytuacji zmianę zezwolenia, zaistniała 

konieczność uregulowania tej kwestii w przepisach wykonawczych. Ponadto zaproponowane rozwiązania spowodują 

zmniejszenie liczby wniosków i dokumentacji przekazywanej organom podatkowym, a w przypadku organów 

podatkowych ograniczą liczbę procedur. 

2. Rekomendowane rozwiązanie, w tym planowane narzędzia interwencji, i oczekiwany efekt 

Rekomendowanym rozwiązaniem jest działanie legislacyjne, polegające na wydaniu nowego rozporządzenia w miejsce 

rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 30 sierpnia 2010 r. w sprawie zezwoleń na wykonywanie działalności w 

zakresie podatku akcyzowego (Dz. U. z 2014 r. poz. 767).  
Do najważniejszych zmian wprowadzanych projektowanym rozporządzeniem, w stosunku do regulacji obecnie 

obowiązujących, zaliczyć należy: 
– określenie sposobu zmiany zezwolenia oraz zakresu danych, w przypadku gdy podmiot posiadający zezwolenie 

wystąpi o jego zmianę w zakresie zmiany będącej przedmiotem dotychczasowej działalności grupy wyrobów 

akcyzowych, wymienionej w art. 2 ust. 1 pkt 1 ustawy o podatku akcyzowym, 
– określenie warunków, które muszą spełniać operatorzy logistyczni, by uzyskać zezwolenie na prowadzenie składu 

podatkowego, 
– rezygnację z dotychczasowych regulacji odnoszących się do oceny miejsca przeznaczonego na prowadzenie składu 

podatkowego lub miejsce odbioru, w związku z włączeniem czynności w tym zakresie w procedurę urzędowego 

sprawdzania, o którym mowa w ustawie o Służbie Celnej, 
 – odstąpienie od konieczności dołączenia przez podmiot do wniosku o wydanie poszczególnych zezwoleń dokumentów, 

w sytuacji gdy dane zawarte w tych dokumentach są dostępne w systemach informatycznych organu lub są bezpłatnie 

udostępnione w ogólnodostępnych sieciach teleinformatycznych w rejestrach publicznych posiadanych przez inne 

podmioty publiczne, do których organ ma dostęp w drodze elektronicznej, ograniczając obowiązek podmiotu jedynie do 

wskazywania np. numeru NIP, KRS itp., 
– dostosowanie  wzorów wniosków o wydanie zezwoleń na wykonywanie działalności w zakresie podatku akcyzowego, 

stanowiących załączniki do projektowanego rozporządzenia, do zmian przewidzianych w ustawie np. możliwość 

składania tylko jednego wniosku o wydanie zezwolenia i jednocześnie urzędowe sprawdzenie w przypadku podmiotu 

ubiegającego się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie składu podatkowego czy zezwolenia na nabywanie wyrobów 

akcyzowych jako zarejestrowany odbiorca oraz przewidzianych w rozporządzeniu udogodnień dla podmiotów 

dotyczących  ograniczenia ilości dokumentów dołączanych do wniosku. 
Oczekiwanym efektem jest zachowanie spójności między rozwiązaniami przedstawionymi w nowej ustawie, a 

przepisami zawartymi w akcie wykonawczym, którego przepisy pozostają w związku merytorycznym i funkcjonalnym w 

stosunku do rozwiązań ustawy.  

3. Jak problem został rozwiązany w innych krajach, w szczególności krajach członkowskich OECD/UE?  

Brak danych. 

Kod pola został  zmieniony

mailto:alicja.deczyk@mf.gov.pl
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4. Podmioty, na które oddziałuje projekt 

Grupa Wielkość Źródło danych  Oddziaływanie 
Podmioty ubiegające się o 

wydanie  zezwoleń na 

wykonywanie działalności 

w zakresie podatku 

akcyzowego 

 
Wielkości zmienne 

 

 

  

 

Redukcja obciążeń 

administracyjnych – 

zmniejszenie liczby wniosków i 

dokumentacji przekazywanej 

organom podatkowym 

Urzędy celne 46 

Rozporządzenie Ministra 

Finansów w sprawie 

utworzenia izb celnych i 

urzędów celnych oraz 

określenia ich siedzib 
z dnia 23 października 2009 r. 

(Dz. U. Nr 180, poz. 1404) 

Redukcja obciążeń 

administracyjnych – 

zmniejszenie liczby procedur 

oraz liczby wniosków i 

dokumentacji przekazywanej 

organom podatkowym 

5. Informacje na temat zakresu, czasu trwania i podsumowanie wyników konsultacji 

Zgodnie z art. 5 ustawy z dnia 7 lipca 2005 r. o działalności lobbingowej w procesie stanowienia prawa (Dz. U. Nr 169, 

poz. 1414, z późn. zm.) oraz uchwały nr 190 Rady Ministrów z dnia 29 października 2013 r. – Regulamin pracy Rady 

Ministrów (M.P. poz. 979) tekst projektu zostanie udostępniony w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie podmiotowej 

Rządowego Centrum Legislacji (www.rcl.gov.pl), z chwilą przekazania go do uzgodnień z członkami Rady Ministrów. Z 

chwilą udostępnienia w Biuletynie Informacji Publicznej projektu rozporządzenia, każdy będzie mógł zgłosić 

zainteresowanie pracami nad tym projektem w formie wymaganej ww. ustawą.  

6.  Wpływ na sektor finansów publicznych 

(ceny stałe z … r.) Skutki w okresie 10 lat od wejścia w życie zmian [mln zł] 

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Łącznie (0–10) 

Dochody ogółem             

budżet państwa             

JST             

pozostałe jednostki (oddzielnie)             

Wydatki ogółem             

budżet państwa             

JST             

pozostałe jednostki (oddzielnie)             

Saldo ogółem             

budżet państwa             

JST             

pozostałe jednostki (oddzielnie)             

Źródła finansowania  
 

 

Dodatkowe informacje, 

w tym wskazanie 

źródeł danych i 

przyjętych do obliczeń 

założeń 

Projekt rozporządzenia nie ma wpływu na sektor finansów publicznych ze względu na charakter 

wprowadzanych zmian, które dostosowują jego przepisy do regulacji ustawowych.  

7. Wpływ na konkurencyjność gospodarki i przedsiębiorczość, w tym na funkcjonowanie przedsiębiorców oraz 

na rodzinę, obywateli i gospodarstwa domowe  

Skutki 

Czas w latach od wejścia w życie zmian 0 1 2 3 5 10 Łącznie (0–10) 

W ujęciu duże przedsiębiorstwa       Nie dotyczy 

http://www.rcl.gov.pl/
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pieniężnym 

(w mln zł,  

ceny stałe  

z …  r.) 

sektor mikro-, małych i 

średnich 

przedsiębiorstw 

      Nie dotyczy 

rodzina, obywatele oraz 

gospodarstwa domowe 

      Nie dotyczy 

W ujęciu 

niepieniężnym 

duże przedsiębiorstwa Nie dotyczy 

sektor mikro-, małych i 

średnich 

przedsiębiorstw 

 

Nie dotyczy 

rodzina, obywatele oraz 

gospodarstwa domowe  Nie dotyczy 

Niemierzalne  Nie dotyczy 

Dodatkowe informacje, 

w tym wskazanie 

źródeł danych i 

przyjętych do obliczeń 

założeń  

W ujęciu pieniężnym projekt rozporządzenia nie ma wpływu na konkurencyjność gospodarki 

i przedsiębiorczość, w tym na funkcjonowanie przedsiębiorców oraz na rodzinę, obywateli i 

gospodarstwa domowe. 

8.  Zmiana obciążeń regulacyjnych (w tym obowiązków informacyjnych) wynikających z projektu 

 nie dotyczy 
Wprowadzane są obciążenia poza bezwzględnie 

wymaganymi przez UE (szczegóły w odwróconej tabeli 

zgodności). 

 tak 
 nie 
 nie dotyczy 

 zmniejszenie liczby dokumentów  
 zmniejszenie liczby procedur 
 skrócenie czasu na załatwienie sprawy 
 inne:       

 zwiększenie liczby dokumentów 
 zwiększenie liczby procedur 
 wydłużenie czasu na załatwienie sprawy 
 inne:       

 
Wprowadzane obciążenia są przystosowane do ich 

elektronizacji.  
 tak 
 nie 
 nie dotyczy 

 
Komentarz:  
ułatwienia dla przedsiębiorców – ograniczenie liczby procedur oraz zmniejszenie ilości dokumentów dołączanych do 

wniosku. 

9. Wpływ na rynek pracy  

Rozporządzenie nie będzie miało wpływu na rynek pracy.   

10. Wpływ na pozostałe obszary 

 środowisko naturalne 
 sytuacja i rozwój regionalny 
 inne:       

 demografia 
 mienie państwowe 

 informatyzacja 
 zdrowie 

Omówienie wpływu Rozporządzenie nie będzie miało wpływu na pozostałe obszary.   

11.  Planowane wykonanie przepisów aktu prawnego 

Wykonanie przepisów projektowanego rozporządzenia jest planowane po jego wejściu w życie z dniem 31 lipca 2015 r. 

12.  W jaki sposób i kiedy nastąpi ewaluacja efektów projektu oraz jakie mierniki zostaną zastosowane? 

 Nie przewiduje się mechanizmów ewaluacji efektów projektu.  
 

13.  Załączniki (istotne dokumenty źródłowe, badania, analizy itp.)  

Brak załączników. 
05/54rch 



Projekt  

R O Z P O R Z Ą D Z E N I E  

M I N I S T R A  F I N A N S Ó W
1) 

z dnia  

zmieniające rozporządzenie w sprawie oznaczania wyrobów akcyzowych 

znakami akcyzy 

Na podstawie art. 122 ust. 1, art. 123 ust. 4, art. 125 ust. 6, art. 126 ust. 6, art. 129, 

art. 131 ust. 10, art. 132 ust. 5, art. 137, art. 138 ust. 5 ustawy z dnia 6 grudnia 2008 r. o 

podatku akcyzowym (Dz. U. z 2014 r. poz. 752 z późn. zm.
2)

) zarządza się, co następuje:  

§ 1. W rozporządzeniu Ministra Finansów z dnia 7 stycznia 2013 r. w sprawie 

oznaczania wyrobów akcyzowych znakami akcyzy (Dz. U. z 2015 r. poz. 129) wprowadza się 

następujące zmiany: 

1) w § 1 pkt 10 otrzymuje brzmienie: 

„10) sposób przewozu i przechowywania znaków akcyzy;”; 

2) w § 8 ust. 1 pkt 7 dodaje się lit. f w brzmieniu: 

„f) wyprowadzanie ze składu podatkowego wyrobów akcyzowych jako podmiot, o 

którym mowa w art. 116 ust. 1 pkt 7 ustawy;”; 

3) uchyla się § 9 i 13; 

4) w § 11 uchyla się ust. 4; 

5) w § 12 ust. 2 otrzymuje brzmienie: 

„2. Podmiot, o którym mowa w art. 116 ust. 1 pkt 7, uzyskuje od podmiotu 

prowadzącego skład podatkowy dokument rozliczeniowy z przekazanych mu 

banderol, natomiast właściciel wyrobów akcyzowych, o którym mowa w art. 13 

ust. 3 ustawy, uzyskuje od podmiotu prowadzącego skład podatkowy albo od 

podmiotu mającego siedzibę na terytorium państwa trzeciego dokument 

rozliczeniowy z przekazanych mu banderol, z uwzględnieniem rodzaju, serii, roku 

                                                           
1) 

Minister Finansów kieruje działem administracji rządowej – finanse publiczne, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 2 

rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia z dnia 22 września 2014 r. w sprawie szczegółowego zakresu 

działania Ministra Finansów (Dz. U. poz. 1256). 
2)

 Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2014 r. poz. 1559, 1662 i 1877 

oraz z 2015 r. poz. 18, 211 i … . 
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wytworzenia, numeru ewidencyjnego i liczby banderol przekazanych w celu 

naniesienia na opakowania jednostkowe wyrobów akcyzowych, wykorzystanych 

do naniesienia, uszkodzonych, zniszczonych, utraconych lub niewykorzystanych: 

1) w terminie 7 dni od dnia naniesienia banderol – w przypadku oznaczania 

wyrobów akcyzowych w składzie podatkowym na terytorium kraju; 

2) niezwłocznie po wyprowadzeniu wyrobów akcyzowych ze składu 

podatkowego, nie później jednak niż w terminie trzech miesięcy od dnia 

wydania banderol podmiotowi prowadzącemu skład podatkowy – w przypadku 

oznaczania wyrobów akcyzowych w składzie podatkowym na terytorium 

państwa członkowskiego; 

3) niezwłocznie po otrzymaniu wyrobów, nie później jednak niż w terminie trzech 

miesięcy od dnia wydania banderol podmiotowi mającemu siedzibę na 

terytorium państwa trzeciego.”; 

6) uchyla się załączniki nr 14–17.  

§ 2. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 31 lipca 2015 r., z wyjątkiem pkt 1 i 3–6, 

które wchodzą w życie z dniem 1 stycznia 2016 r.  

 

MINISTER FINANSÓW
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UZASADNIENIE 

Zmiana rozporządzenia w sprawie oznaczania wyrobów akcyzowych znakami akcyzy 

związana jest nowelizacją ustawy z dnia 6 grudnia 2008 r. o podatku akcyzowym (Dz. U. 

z 2014 r. poz. 752, z późn. zm.), która wprowadza możliwość otrzymywania znaków akcyzy 

przez podmioty zamierzające nabyć wyroby akcyzowe objęte obowiązkiem oznaczania 

znakami akcyzy i posiadające zezwolenie wyprowadzenia tych wyrobów z cudzego składu 

podatkowego, jak również polega na dodaniu działu zawierającego kompleksowe regulacje 

dotyczące ewidencji i innych dokumentacji. 

W związku z powyższym: 

1) wprowadzono nowy zapis w § 8 ust. 1 pkt 7, umożliwiający podmiotowi wymienionemu 

w art. 116 ust. 1 pkt 7 ustawy ubieganie się o wydanie banderol, 

2) wprowadzono zmianę zapisu § 1 pkt 10 oraz uchylono § 9 i 13 i załączniki od nr 14 do 

nr 17, a także wprowadzono zmiany w § 11 ust. 4 i § 12 ust. 2, które to przepisy będą 

przeniesione do rozporządzenia w sprawie ewidencji i innych dokumentacji dotyczących 

wyrobów akcyzowych i znaków akcyzy. 

Materia regulowana w projekcie rozporządzenia nie jest objęta prawem Unii Europejskiej. 

Projekt rozporządzenia nie podlega procedurze notyfikacji, zgodnie z trybem określonym w 

przepisach rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 23 grudnia 2002 r. w sprawie sposobu 

funkcjonowania krajowego systemu notyfikacji norm i aktów prawnych (Dz. U. Nr 239, 

poz. 2039, z późn. zm.). 

Projekt rozporządzenia zostanie zamieszczony w Biuletynie Informacji Publicznej 

Rządowego Centrum Legislacji – zgodnie z przepisami uchwały nr 190 Rady Ministrów z 

dnia 29 października 2013 r. – Regulamin pracy Rady Ministrów (M.P. poz. 979). 
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Nazwa projektu: 
rozporządzenie Ministra Finansów zmieniające rozporządzenie w 

sprawie oznaczania wyrobów akcyzowych znakami akcyzy. 

Ministerstwo wiodące i ministerstwa współpracujące 

Ministerstwo Finansów 

 
Osoba odpowiedzialna za projekt w randze Ministra, Sekretarza Stanu 

lub Podsekretarza Stanu  
Jarosław Neneman 

Kontakt do opiekuna merytorycznego projektu 

Małgorzata Olszewska 

Departament Podatku Akcyzowego  

tel.: 22 694 42 95 

malgorzata.olszewska@mofnet.gov.pl 

Data sporządzenia: 

19 lutego 2015 r.  

 

Źródło:  

ustawa o podatku akcyzowym. 

 

Nr w wykazie prac:  

 
 

OCENA SKUTKÓW REGULACJI 
1. Jaki problem jest rozwiązywany? 

Dostosowanie przepisów rozporządzenia do zmienianych przepisów ustawy o podatku akcyzowym, m.in. w zakresie 

umożliwienia odbioru banderol podmiotom zamierzającym nabyć wyroby akcyzowe, objęte obowiązkiem oznaczania 

znakami akcyzy i posiadającym zezwolenie wyprowadzenia tych wyrobów z cudzego składu podatkowego. 

2. Rekomendowane rozwiązanie, w tym planowane narzędzia interwencji, i oczekiwany efekt 

1. Dodanie regulacji, które umożliwią ww. podmiotom ubieganie się o wydanie banderol. 

2. Dotychczasowe zapisy rozporządzenia dotyczące ewidencji znaków akcyzy i innych dokumentacji zostaną zawarte w 

nowym akcie wykonawczym, obejmującym wszystkie rodzaje ewidencji i innych dokumentacji dotyczących podatku 

akcyzowego.  

3. Jak problem został rozwiązany w innych krajach, w szczególności krajach członkowskich OECD/UE?  

System oznaczania wyrobów akcyzowych znakami akcyzy nie jest objęty prawem Unii Europejskiej.  

4. Podmioty, na które oddziałuje projekt 

Grupa Wielkość Źródło danych  Oddziaływanie 

podmioty obowiązane do 

oznaczania wyrobów 

akcyzowych znakami 

akcyzy 

ok. 800 ewidencja podmiotów  

5. Informacje na temat zakresu, czasu trwania i podsumowanie wyników konsultacji 

Projekt rozporządzenia w ramach konsultacji społecznych zostanie przekazany do Krajowego Stowarzyszenia Przemysłu 

Tytoniowego, Polskiego Stowarzyszenia Przemysłu Tytoniowego, Polskiej Rady Winiarstwa i Związku Pracodawców 

Polski Związek Spirytusowy oraz zamieszczony na stronie internetowej Rządowego Centrum Legislacji 

(www.rcl.gov.pl). 

6.  Wpływ na sektor finansów publicznych 

(ceny stałe z … r.) Skutki w okresie 10 lat od wejścia w życie zmian [mln zł] 

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Łącznie (0–10) 

Dochody ogółem             

budżet państwa             

JST             

pozostałe jednostki (oddzielnie)             

Wydatki ogółem             

budżet państwa             

JST             

pozostałe jednostki (oddzielnie)             
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Saldo ogółem             

budżet państwa             

JST             

pozostałe jednostki (oddzielnie)             

Źródła finansowania   

Dodatkowe informacje, 

w tym wskazanie 

źródeł danych i 

przyjętych do obliczeń 

założeń 

Wejście w życie rozporządzenia nie spowoduje skutków finansowych dla budżetu państwa i 

budżetów jednostek samorządu terytorialnego. Pozostaje również bez wpływu na wzrost wydatków 

sektora finansów publicznych. 

7. Wpływ na konkurencyjność gospodarki i przedsiębiorczość, w tym na funkcjonowanie przedsiębiorców oraz 

na rodzinę, obywateli i gospodarstwa domowe  

Skutki 

Czas w latach od wejścia w życie zmian 0 1 2 3 5 10  Łącznie (0–10) 

W ujęciu 

pieniężnym 

(w mln zł,  

ceny stałe 

z … r.) 

duże przedsiębiorstwa        

sektor mikro-, małych i 

średnich 

przedsiębiorstw 

       

rodzina, obywatele oraz 

gospodarstwa domowe 

       

W ujęciu 

niepieniężnym 

duże przedsiębiorstwa  

sektor mikro-, małych i 

średnich 

przedsiębiorstw 

 

rodzina, obywatele oraz 

gospodarstwa domowe  

 

Niemierzalne   

Dodatkowe informacje, 

w tym wskazanie 

źródeł danych i 

przyjętych do obliczeń 

założeń  

Wejście w życie regulacji zawartych w projekcie rozporządzenia nie będzie miało wpływu na 

konkurencyjność gospodarki. 

8. Zmiana obciążeń regulacyjnych (w tym obowiązków informacyjnych) wynikających z projektu 

 nie dotyczy 

Wprowadzane są obciążenia poza bezwzględnie 

wymaganymi przez UE (szczegóły w odwróconej 

tabeli zgodności). 

 tak 

 nie 

 nie dotyczy 

 zmniejszenie liczby dokumentów  

 zmniejszenie liczby procedur 

 skrócenie czasu na załatwienie sprawy 

 inne:       

 zwiększenie liczby dokumentów 

 zwiększenie liczby procedur 

 wydłużenie czasu na załatwienie sprawy 

 inne:       

Wprowadzane obciążenia są przystosowane do ich 

elektronizacji.  

 tak 

 nie 

 nie dotyczy 

Komentarz 

9. Wpływ na rynek pracy  

Wejście w życie rozporządzenia nie będzie miało wpływu na rynek pracy. 

10. Wpływ na pozostałe obszary 

 

 środowisko naturalne 

 sytuacja i rozwój regionalny 

 inne:       

 

 demografia 

 mienie państwowe 

 

 informatyzacja 

 zdrowie 
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Omówienie wpływu Wejście w życie rozporządzenia nie będzie miało wpływu na sytuację i rozwój regionalny. 

11.  Planowane wykonanie przepisów aktu prawnego 

31 lipca 2015 r. i 1 stycznia 2016 r. 

12.  W jaki sposób i kiedy nastąpi ewaluacja efektów projektu oraz jakie mierniki zostaną zastosowane? 

Ze względu na przedmiot regulacji nie jest przewidziana ewaluacja projektu, a tym samym nie przewiduje się stosowania 

mierników dla tej ewaluacji. 

13.  Załączniki (istotne dokumenty źródłowe, badania, analizy itp.)  

Nie dotyczy. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

36/05/EP 



 

Projekt  

ROZPORZĄDZENIE 

MINISTRA FINANSÓW
1) 

z dnia  

w sprawie ewidencji i innych dokumentacji dotyczących wyrobów akcyzowych 

i znaków akcyzy
 

Na podstawie art. 138s ustawy z dnia 6 grudnia 2008 r. o podatku akcyzowym (Dz. U. 

z 2014 r. poz. 752, z późn. zm.
2)

) zarządza się, co następuje: 

Rozdział 1  

Przepisy ogólne 

§ 1. Rozporządzenie określa: 

1) szczegółowy zakres danych, które powinny znajdować się w ewidencjach, o których 

mowa w art. 138a ust. 1, art. 138b, art. 138c, art. 138e–138g i art. 138l ustawy, oraz 

protokołach, o których mowa w art. 138m ustawy; 

2) sposób prowadzenia ewidencji, o których mowa w art. 138a ust. 1, art. 138b, art. 138c, 

art. 138e–138l ustawy; 

3) wzory ewidencji, o której mowa w art. 138l ustawy, oraz protokołów z czynności, o 

których mowa w art. 138m ust. 1 pkt 2–4 ustawy; 

4) rodzaje ksiąg kontroli, o których mowa w art. 138d ust. 1 ustawy, szczegółowy zakres 

danych, które powinny znajdować się w tych księgach, oraz ich wzory, a także sposób 

ich prowadzenia; 

5) rodzaje dokumentacji, o których mowa w art. 138o ustawy, szczegółowy zakres danych, 

które powinny znajdować się w tych dokumentacjach, oraz ich wzory, a także sposób 

ich prowadzenia. 

                                                 
1)

  Minister Finansów kieruje działem administracji rządowej – finanse publiczne, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 2 

rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 22 września 2014 r. w sprawie szczegółowego zakresu 

działania Ministra Finansów (Dz. U. poz. 1256). 
2)

  Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2014 r. poz. 1559, 1662 i 1877 

oraz z 2015 r. poz. 18, 211 i ... . 
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Rozdział 2 

Sposób prowadzenia ewidencji, ksiąg kontroli i innych dokumentacji 

§ 2. Przez dokumentacje, o których mowa w niniejszym rozdziale, rozumie się 

ewidencje, księgi kontroli oraz dokumentacje, o których mowa w § 1. 

§ 3. 1. Dokumentacja jest prowadzona w sposób ciągły i umożliwiający identyfikację 

poszczególnych rodzajów wyrobów akcyzowych oraz czynności związanych z wyrobami 

akcyzowymi lub znakami akcyzy. 

2. Wpisów do dokumentacji dokonuje się bezpośrednio po zakończeniu czynności lub 

zaistnieniu stanu faktycznego, podlegających wpisaniu, z wyłączeniem:  

1) wpisów do ewidencji wyrobów akcyzowych prowadzonej przez podmiot prowadzący 

skład podatkowy informacji dotyczących wyrobów akcyzowych o kodach CN 3811 11 

10, 3811 11 90, 3811 19 00 i 3811 90 00 zużywanych do wyprodukowania w składzie 

podatkowym innych wyrobów akcyzowych, których dokonuje się nie rzadziej niż raz 

dziennie; 

2) wpisów do ewidencji wyrobów zwolnionych prowadzonej przez podmiot zużywający 

informacji dotyczących zużywanych wyrobów zwolnionych, których ilość jest ustalana 

na podstawie współczynnikowo określonego poziomu ich zużycia przez poszczególne 

urządzenia, wskazanego w dokumentacji prowadzonej przez podmiot zużywający, 

których dokonuje się raz w miesiącu, po zweryfikowaniu ilości podczas dokładnej i 

rzeczywistej kontroli zużycia. 

§ 4. W ewidencji energii elektrycznej: 

1) łączna ilość energii elektrycznej, o której mowa w art. 91 ust. 3 pkt 2 ustawy, 

wynikająca z faktur, ujmowana jest zgodnie z datą sprzedaży wykazaną w fakturze;  

2) łączna ilość energii, o której mowa w art. 91 ust. 3 pkt 5 ustawy, ujmowana jest na 

podstawie wskazań urządzeń pomiarowo-rozliczeniowych, z uwzględnieniem art. 91 

ust. 4 ustawy. 

§ 5. 1. Ewidencja banderol jest prowadzona odrębnie dla każdej serii banderol. 

2. W ewidencji banderol jako wydanie wpisuje się także otrzymanie, na podstawie 

upoważnień właściwych naczelników urzędów celnych w sprawach znaków akcyzy, nowych 

banderol w zamian za banderole utracone, uszkodzone lub zniszczone w procesie oznaczania 

wyrobów akcyzowych, w ramach dopuszczalnych norm strat banderol w stosunku do łącznej 
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liczby banderol wykorzystanych w ciągu miesiąca kalendarzowego do oznaczania wyrobów 

akcyzowych. 

§ 6. 1. Podmiot prowadzący dokumentację dokonuje jej zamknięcia i miesięcznego 

podsumowania za każdy miesiąc kalendarzowy, nie później niż w terminie 3 dni po upływie 

ostatniego dnia każdego miesiąca. 

2. Stan ewidencyjny na koniec miesiąca przenosi się na następny miesiąc jako stan 

początkowy.  

§ 7. Ustalony na podstawie przepisów odrębnych rzeczywisty stan zapasów wyrobów 

akcyzowych, po porównaniu ze stanem ewidencyjnym, podlega wpisaniu do ewidencji i jest 

przyjmowany jako stan początkowy na następny okres. 

§ 8. Podmiot prowadzący ewidencję przekazuje na żądanie właściwego naczelnika 

urzędu celnego raport z zamknięć i miesięcznych podsumowań ewidencji za wskazane 

miesiące, w terminie 14 dni od dnia doręczenia żądania. 

§ 9. 1. W przypadku prowadzenia dokumentacji w formie papierowej, przed 

rozpoczęciem jej wypełniania karty dokumentacji powinny zostać przeszyte, a strony 

ponumerowane i opatrzone pieczęcią podmiotu prowadzącego dokumentację. Właściwy 

naczelnik urzędu celnego opatruje przeszycie plombą, przy użyciu plombownicy stosowanej 

do plombowania dokumentacji prowadzonych przez organ celny, a na ostatniej stronie 

dokumentacji wpisuje liczbę jej stron i składa podpis. 

2. Wpisów do dokumentacji należy dokonywać w sposób trwały i wyraźny. Zmiany i 

poprawki powinny być dokonywane w taki sposób, aby przekreślony pierwotny tekst pozostał 

czytelny. Każda zmiana lub poprawka powinna zostać potwierdzona podpisem osoby 

dokonującej zmiany lub poprawki, z podaniem daty wprowadzenia, oraz w razie potrzeby 

opisana w rubryce „uwagi”. 

§ 10. 1. Dokumentacja w formie elektronicznej jest prowadzona zgodnie z pisemną 

instrukcją obsługi programu komputerowego, wykorzystywanego do prowadzenia tej 

dokumentacji i w taki sposób, aby: 

1) umożliwiała wgląd w treść dokonywanych wpisów oraz ochronę przechowywanych 

danych przed zniekształceniem lub utratą; 

2) umożliwiała dokonywanie korekty danych opatrzonej adnotacją osoby dokonującej tej 

korekty oraz daty jej dokonania; 
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3) pozwalała na drukowanie wpisów i raportów, o których mowa w § 2 ust. 3, w porządku 

chronologicznym; 

4) uniemożliwiała usuwanie wpisów. 

2. Podmiot prowadzący dokumentację w formie elektronicznej przechowuje kopię 

dokumentacji zapisaną na informatycznych nośnikach danych, w sposób zapewniający 

ochronę przechowywanych danych przed zniekształceniem lub utratą, lub w formie wydruku 

sporządzonego za okresy jednodniowe. 

§ 11. 1. Ewidencja wyrobów akcyzowych prowadzona przez podmiot prowadzący skład 

podatkowy składa się z odrębnych części, które zawierają dane dotyczące:  

1) wyrobów akcyzowych objętych procedurą zawieszenia poboru akcyzy innych niż 

wyroby opodatkowane zerową stawką akcyzy ze względu na przeznaczenie, o których 

mowa w art. 89 ustawy z dnia 6 grudnia 2008 r. o podatku akcyzowym, oraz wyroby 

energetyczne magazynowane w jednym zbiorniku z wyrobami o innych statusach;  

2) wyrobów akcyzowych, od których została zapłacona akcyza; 

3) wyrobów akcyzowych zwolnionych od akcyzy, innych niż wyroby energetyczne 

magazynowane w jednym zbiorniku z wyrobami o innych statusach; 

4) wyrobów akcyzowych opodatkowanych zerową stawką akcyzy ze względu na 

przeznaczenie, o których mowa w art. 89 ustawy z dnia 6 grudnia 2008 r. o podatku 

akcyzowym, objętych procedurą zawieszenia poboru akcyzy, innych niż wyroby 

energetyczne magazynowane w jednym zbiorniku z wyrobami o innych statusach: 

a) objętych procedurą zawieszenia poboru akcyzy, 

b) poza procedurą zawieszenia poboru akcyzy; 

5) wyrobów akcyzowych opodatkowanych zerową stawką akcyzy ze względu na 

przeznaczenie, o których mowa w art. 89 ustawy z dnia 6 grudnia 2008 r. o podatku 

akcyzowym, poza procedurą zawieszenia poboru akcyzy, innych niż wyroby 

energetyczne magazynowane w jednym zbiorniku z wyrobami o innych statusach; 

6) wyrobów energetycznych o różnych statusach magazynowanych w jednym zbiorniku; 

7) suszu tytoniowego. 

2. Część ewidencji dotycząca wyrobów akcyzowych objętych procedurą zawieszenia 

poboru akcyzy składa się z zestawień danych dotyczących wyrobów akcyzowych: 

1) wprowadzonych do składu podatkowego, z wyłączeniem wprowadzonych wyłącznie w 

celu dokonania przeładunku; 

2) przeładowywanych w składzie podatkowym; 
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3) zużytych do wyprodukowania w składzie podatkowym innych wyrobów; 

4) wyprodukowanych w składzie podatkowym; 

5) magazynowanych w składzie podatkowym, z wyłączeniem wyrobów 

przeładowywanych w składzie podatkowym oraz wyrobów energetycznych objętych 

procedurą zawieszenia poboru akcyzy magazynowanych w jednym zbiorniku z 

wyrobami o innych statusach; 

6) wyprowadzonych ze składu podatkowego przez podmiot prowadzący skład podatkowy, 

z wyłączeniem wyprowadzanych po przeładunku; 

7) wyprowadzonych ze składu podatkowego przez właściciela wyrobów niebędącego 

podmiotem prowadzącym skład podatkowy; 

8) wykorzystanych na własny użytek; 

9) zniszczonych. 

3. Część ewidencji dotycząca wyrobów akcyzowych, od których została zapłacona 

akcyza składa się z zestawień danych dotyczących wyrobów akcyzowych: 

1) magazynowanych w składzie podatkowym z wyłączeniem wyrobów energetycznych z 

zapłaconą akcyzą magazynowanych w jednym zbiorniku z wyrobami o innych 

statusach; 

2) zużytych do wyprodukowania w składzie podatkowym innych wyrobów. 

4. Część ewidencji dotycząca wyrobów akcyzowych zwolnionych od akcyzy składa się 

z zestawień danych dotyczących wyrobów akcyzowych: 

1) wprowadzonych do składu podatkowego; 

2) zużytych do wyprodukowania w składzie podatkowym innych wyrobów; 

3) wyprodukowanych w składzie podatkowym; 

4) magazynowanych w składzie podatkowym z wyłączeniem zwolnionych od akcyzy 

wyrobów energetycznych objętych magazynowanych w jednym zbiorniku z wyrobami 

o innych statusach; 

5) wyprowadzonych ze składu; 

6) wykorzystanych na własny użytek; 

7) zniszczonych. 

5. Część ewidencji dotycząca wyrobów akcyzowych opodatkowanych zerową stawką 

akcyzy ze względu na przeznaczenie, o których mowa w art. 89 ustawy z dnia 6 grudnia 

2008 r. o podatku akcyzowym, składa się z zestawień danych dotyczących wyrobów 

akcyzowych: 
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1) wprowadzonych do składu podatkowego; 

2) zużytych do wyprodukowania w składzie podatkowym innych wyrobów; 

3) wyprodukowanych w składzie podatkowym; 

4) magazynowanych w składzie podatkowym, z wyłączeniem wyrobów energetycznych 

opodatkowanych zerową stawką akcyzy ze względu na przeznaczenie 

magazynowanych w jednym zbiorniku z wyrobami o innych statusach; 

5) wyprowadzonych ze składu; 

6) wykorzystanych na własny użytek; 

7) zniszczonych. 

6. Część ewidencji dotycząca wyrobów energetycznych magazynowanych w jednym 

zbiorniku składa się z zestawień danych dotyczących: 

1) wyrobów objętych procedurą zawieszenia poboru akcyzy;  

2) wyrobów, od których została zapłacona akcyza; 

3) wyrobów zwolnionych od akcyzy; 

4) wyrobów opodatkowanych zerową stawką akcyzy ze względu na przeznaczenie; 

5) wyrobów wyprowadzonych ze zbiornika. 

7. Część ewidencji dotycząca suszu tytoniowego składa się z zestawień danych 

dotyczących suszu tytoniowego: 

1) nabytego na terytorium kraju; 

2) nabytego wewnątrzwspólnotowo; 

3) importowanego; 

4) sprzedanego na terytorium kraju; 

5) dostarczonego wewnątrzwspólnotowo; 

6) eksportowanego, 

7) przetworzonego; 

8) zużytego; 

9) zniszczonego. 

§ 12. Do sposobu prowadzenia ewidencji suszu tytoniowego przez pośredniczący 

podmiot tytoniowy stosuje się odpowiednio § 10 ust. 7. 

§ 13. Ewidencja wyrobów zwolnionych składa się z odrębnych części, które zawierają 

dane dotyczące wyrobów zwolnionych: 

1) wysłanych przez podmiot prowadzący ewidencję; 
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2) otrzymanych przez podmiot prowadzący ewidencję; 

3) zużytych na cele uprawniające do ich zwolnienia od akcyzy przez podmiot prowadzący 

ewidencję; 

4) magazynowanych przez podmiot prowadzący ewidencję; 

5) magazynowanych przez podmiot pośredniczący w jednym zbiorniku z wyrobami 

akcyzowymi, które nie są zwolnione od akcyzy. 

Rozdział 3  

Rodzaje ksiąg kontroli prowadzonych na potrzeby kontroli alkoholu etylowego 

§ 14. Podmiot dokonujący zużycia alkoholu etylowego prowadzi księgę kontroli 

przerobu alkoholu etylowego na ocet; wzór księgi kontroli przerobu alkoholu etylowego na 

ocet określa załącznik nr 1 do rozporządzenia. 

§ 15. Podmiot prowadzący działalność w zakresie wytwarzania, odzyskiwania, 

rektyfikacji, odwadniania i rozlewu alkoholu etylowego oraz wytwarzania i rozlewu napojów 

spirytusowych prowadzi odpowiednio księgi kontroli: 

1) rektyfikacji i odwadniania alkoholu etylowego; wzór księgi kontroli rektyfikacji i 

odwadniania alkoholu etylowego określa załącznik nr 2 do rozporządzenia; 

2) produkcji i rozlewu napojów spirytusowych; wzór księgi kontroli produkcji i rozlewu 

napojów spirytusowych określa załącznik nr 3 do rozporządzenia. 

§ 16. Przepisu § 14 nie stosuje się do podmiotu, który wytwarza alkohol etylowy w 

procesie destylacji odfermentowanych zacierów lub brzeczki, sporządzonych z surowców 

skrobiowo-cukrowych, zwanego dalej „gorzelnią”. 

§ 17. 1. Gorzelnia prowadzi księgę kontroli produkcji i rozchodu alkoholu etylowego; 

wzór księgi kontroli produkcji i rozchodu alkoholu etylowego określa załącznik nr 4 do 

rozporządzenia. 

2. W księdze, o której mowa w ust. 1, gorzelnia odnotowuje przebieg produkcji 

alkoholu etylowego oraz zmiany w produkcji alkoholu etylowego niewynikające ze zmiany 

ilości zacierów w czasie procesu fermentacji lub zmiany surowca, zmiany w produkcji 

wynikające z awarii urządzeń oraz wyniki codziennej obserwacji stanu naczynia 

przelewowego w szafce stągwi, oraz posadzki pomieszczeń magazynowych, w których 

przechowuje się alkohol etylowy. 
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3. W przypadku stosowania w gorzelni licznika objętości w księdze, o której mowa w 

ust. 1, zamieszcza się informacje o: 

1) otwarciu i badaniu licznika objętości – zamieszczając informację o dacie i przyczynie 

otwarcia, stanie początkowym i końcowym licznika oraz stanie zamknięć urzędowych; 

2) przyczynach powstania usterek – zamieszczając datę, godzinę i stan licznika objętości 

lub innego urządzenia pomiarowego. 

4. Przepis ust. 3 stosuje się odpowiednio w razie wycieku alkoholu etylowego 

spowodowanego awarią urządzeń lub powstałego wskutek zdarzenia losowego lub siły 

wyższej. 

5. W księdze, o której mowa w ust. 1, gorzelnia odnotowuje także każdą ilość alkoholu 

etylowego wydawaną z magazynu gorzelni. 

Rozdział 4  

Rodzaje dokumentacji, o których mowa w art. 138o ustawy 

§ 18. Podmiot prowadzący działalność w zakresie produkcji piwa jest obowiązany do 

odnotowywania czynności produkcyjnych dotyczących sporządzenia warki piwa oraz 

rozlewu i obrotu piwem w: 

1) karcie przebiegu gotowania warki; wzór karty przebiegu gotowania warki określa 

załącznik nr 5 do rozporządzenia; 

2) księdze kontroli przychodu i rozchodu piwa; wzór księgi kontroli przychodu i rozchodu 

piwa określa załącznik nr 6 do rozporządzenia. 

§ 19. Podmiot prowadzący działalność w zakresie produkcji wyrobów winiarskich jest 

obowiązany do odnotowywania czynności produkcyjnych dotyczących nastawu i kupażu 

wyrobów winiarskich, ich dosładzania, doprawiania i alkoholizowania oraz rozlewu w: 

1) metryczce nastawu; wzór metryczki nastawu określa załącznik nr 7 do rozporządzenia; 

2) karcie kupażu lub wytwarzania wyrobu winiarskiego; wzór karty kupażu lub 

wytwarzania wyrobu winiarskiego określa załącznik nr 8 do rozporządzenia; 

3) księdze kontroli rozlewu wyrobów winiarskich; wzór księgi kontroli rozlewu wyrobów 

winiarskich określa załącznik nr 9 do rozporządzenia. 
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Rozdział 5  

Szczegółowy zakres danych, które powinny znajdować się w ewidencji wyrobów 

akcyzowych prowadzonej przez podmiot prowadzący skład podatkowy 

Wyroby w procedurze zawieszenia poboru akcyzy 

§ 20. 1. Ewidencja wyrobów akcyzowych prowadzona przez podmiot prowadzący skład 

podatkowy, w części dotyczącej wyrobów objętych procedurą zawieszenia poboru akcyzy, w 

zakresie zestawienia danych zestawienia danych dotyczących wyrobów wprowadzonych do 

składu podatkowego, z wyłączeniem wprowadzonych wyłącznie w celu dokonania 

przeładunku, zawiera: 

1) nazwy wyrobów wraz z ich kodami Nomenklatury Scalonej (CN) oraz informacje o 

naniesionych na te wyroby znakach akcyzy lub ich znakowaniu i barwieniu; 

2) ilości wyrobów w jednostkach miary właściwych dla ustalenia podstawy 

opodatkowania, a w przypadku piwa liczba hektolitrów gotowego wyrobu; 

3) datę wprowadzenia wyrobów do składu; 

4) dane identyfikacyjne podmiotu, od którego wyroby akcyzowe zostały dostarczone; 

5) dane identyfikacyjne właściciela wyrobów akcyzowych, innego niż podmiot 

prowadzący skład podatkowy; 

6) numer referencyjny e-AD, a jeżeli System jest niedostępny – lokalny numer 

referencyjny umieszczony w dokumencie zastępującym e-AD, albo numer 

identyfikacyjny dokumentu handlowego, w przypadku wyrobów innych niż określone 

w załączniku nr 2 do ustawy, objętych stawką akcyzy inną niż stawka zerowa, na 

podstawie którego wyroby akcyzowe zostały wprowadzone do składu podatkowego; 

7) kwotę podatku akcyzowego, której pobór został zawieszony. 

2. Ewidencja wyrobów akcyzowych prowadzona przez podmiot prowadzący skład 

podatkowy, w części dotyczącej wyrobów objętych procedurą zawieszenia poboru akcyzy, w 

zakresie zestawienia danych dotyczących wyrobów przeładowywanych w składzie, zawiera: 

1) nazwy przeładowywanych wyrobów wraz z ich kodami Nomenklatury Scalonej (CN) 

oraz informacje o naniesionych na te wyroby znakach akcyzy lub ich znakowaniu i 

barwieniu; 

2) ilości wyrobów w jednostkach miary właściwych dla ustalenia podstawy 

opodatkowania, a w przypadku piwa liczba hektolitrów gotowego wyrobu; 
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3) daty: wprowadzenia wyrobów do składu, dokonania przeładunku oraz wyprowadzenia 

wyrobów ze składu; 

4) dane identyfikacyjne środka transportu, z którego wyroby zostały przeładowywane oraz 

środka transportu, na który wyroby zostały przeładowane; 

5) dane identyfikacyjne właściciela wyrobów akcyzowych, innego niż podmiot 

prowadzący skład podatkowy; 

6) numer referencyjny e-AD, a jeżeli System jest niedostępny – lokalny numer 

referencyjny umieszczony w dokumencie zastępującym e-AD, albo numer 

identyfikacyjny dokumentu handlowego, w przypadku wyrobów innych niż określone 

w załączniku nr 2 do ustawy, objętych stawką akcyzy inną niż stawka zerowa, na 

podstawie którego wyroby akcyzowe zostały wprowadzone do składu; 

7) kwotę podatku akcyzowego, której pobór został zawieszony. 

3. Ewidencja wyrobów akcyzowych prowadzona przez podmiot prowadzący skład 

podatkowy, w części dotyczącej wyrobów objętych procedurą zawieszenia poboru akcyzy, w 

zakresie zestawienia danych dotyczących wyrobów zużytych do wyprodukowania w składzie 

innych wyrobów, zawiera: 

1) nazwy wyrobów zużytych oraz wyrobów z nich wyprodukowanych wraz z kodami 

Nomenklatury Scalonej (CN) tych wyrobów oraz informacje o naniesionych na te 

wyroby znakach akcyzy lub ich znakowaniu i barwieniu; 

2) ilości wyrobów zużytych oraz wyrobów z nich wyprodukowanych w jednostkach miary 

właściwych dla ustalenia podstawy opodatkowania, a w przypadku piwa liczba 

hektolitrów gotowego wyrobu; 

3) datę zużycia wyrobów do wyprodukowania w składzie innych wyrobów; 

4) dane identyfikacyjne właściciela wyrobów wyprodukowanych, innego niż podmiot 

prowadzący skład podatkowy; 

5) kwoty podatku akcyzowego od wyrobów zużytych oraz wyrobów z nich 

wyprodukowanych, których pobór został zawieszony. 

4. Ewidencja wyrobów akcyzowych prowadzona przez podmiot prowadzący skład 

podatkowy, w części dotyczącej wyrobów objętych procedurą zawieszenia poboru akcyzy, w 

zakresie zestawienia danych dotyczących wyrobów wyprodukowanych w składzie 

podatkowym, zawiera: 
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1) nazwy wyprodukowanych wyrobów wraz z ich kodami Nomenklatury Scalonej (CN) 

oraz informacje o naniesionych na te wyroby znakach akcyzy lub ich znakowaniu i 

barwieniu; 

2) ilości wyprodukowanych wyrobów w jednostkach miary właściwych dla ustalenia 

podstawy opodatkowania, a w przypadku piwa liczba hektolitrów gotowego wyrobu; 

3) datę wyprodukowania wyrobów w składzie; 

4) sposób wyprodukowania wyrobów; 

5) dane identyfikacyjne właściciela wyprodukowanych wyrobów, innego niż podmiot 

prowadzący skład podatkowy; 

6) kwotę podatku akcyzowego, której pobór został zawieszony. 

5. Ewidencja wyrobów akcyzowych prowadzona przez podmiot prowadzący skład 

podatkowy, w części dotyczącej wyrobów objętych procedurą zawieszenia poboru akcyzy, w 

zakresie zestawienia danych dotyczących wyrobów magazynowanych w składzie 

podatkowym, z wyłączeniem wyrobów przeładowywanych w składzie podatkowym, zawiera: 

1) nazwy magazynowanych wyrobów wraz z ich kodami Nomenklatury Scalonej (CN) 

oraz informacje o naniesionych na te wyroby znakach akcyzy lub ich znakowaniu i 

barwieniu; 

2) ilości magazynowanych wyrobów w jednostkach miary właściwych dla ustalenia 

podstawy opodatkowania, a w przypadku piwa liczba hektolitrów gotowego wyrobu; 

3) datę rozpoczęcia i zakończenia magazynowania; 

4) informację czy wyroby zostały wprowadzone do składu podatkowego czy 

wyprodukowane; 

5) dane identyfikacyjne podmiotu, od którego wyroby akcyzowe zostały dostarczone lub 

podmiotu, do którego wyroby zostały dostarczone; 

6) dane identyfikacyjne właściciela wyrobów akcyzowych, innego niż podmiot 

prowadzący skład podatkowy; 

7) dokładne określenie miejsca w składzie podatkowym, w którym wyroby się znajdują, i 

informacje o ich przemieszczaniu wewnątrz tego składu; 

8) numer referencyjny e-AD, a jeżeli System jest niedostępny – lokalny numer 

referencyjny umieszczony w dokumencie zastępującym e-AD, albo numer 

identyfikacyjny dokumentu handlowego, w przypadku wyrobów akcyzowych innych 

niż określone w załączniku nr 2 do ustawy, objętych stawką akcyzy inną niż stawka 
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zerowa, na podstawie którego wyroby akcyzowe zostały wprowadzone do składu 

podatkowego; 

9) kwotę podatku akcyzowego od magazynowanych wyrobów, której pobór został 

zawieszony. 

6. Ewidencja wyrobów akcyzowych prowadzona przez podmiot prowadzący skład 

podatkowy, w części dotyczącej wyrobów objętych procedurą zawieszenia poboru akcyzy, w 

zakresie zestawienia danych dotyczących wyrobów wyprowadzonych ze składu 

podatkowego, z wyłączeniem wyprowadzanych po przeładunku, zawiera: 

1) nazwy wyprowadzonych wyrobów wraz z ich kodami Nomenklatury Scalonej (CN) 

oraz informacje o naniesionych na te wyroby znakach akcyzy lub ich znakowaniu i 

barwieniu; 

2) ilości wyprowadzonych wyrobów w jednostkach miary właściwych dla ustalenia 

podstawy opodatkowania, a w przypadku piwa liczba hektolitrów gotowego wyrobu; 

3) datę wyprowadzenia wyrobów ze składu; 

4) dane identyfikacyjne podmiotu, do którego wyroby akcyzowe zostały dostarczone; 

5) numer referencyjny e-AD, a jeżeli System jest niedostępny – lokalny numer 

referencyjny umieszczony w dokumencie zastępującym e-AD, albo numer 

identyfikacyjny dokumentu handlowego, w przypadku wyrobów akcyzowych innych 

niż określone w załączniku nr 2 do ustawy, objętych stawką akcyzy inną niż stawka 

zerowa, na podstawie którego wyroby akcyzowe zostały wyprowadzone ze składu 

podatkowego; 

6) dane identyfikacyjne właściciela wyrobów akcyzowych, innego niż podmiot 

prowadzący skład podatkowy; 

7) kwotę podatku akcyzowego, której pobór został zawieszony. 

7. Ewidencja wyrobów akcyzowych prowadzona przez podmiot prowadzący skład 

podatkowy, w części dotyczącej wyrobów objętych procedurą zawieszenia poboru akcyzy, w 

zakresie zestawienia danych dotyczących wyrobów wykorzystanych na własny użytek, 

zawiera: 

1) nazwy wykorzystanych na własny użytek wyrobów wraz z ich kodami Nomenklatury 

Scalonej (CN) oraz informacje o naniesionych na te wyroby znakach akcyzy lub ich 

znakowaniu i barwieniu; 
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2) ilości wykorzystanych na własny użytek wyrobów w jednostkach miary właściwych dla 

ustalenia podstawy opodatkowania, a w przypadku piwa liczba hektolitrów gotowego 

wyrobu; 

3) datę wykorzystania wyrobów na własny użytek; 

4) dane identyfikacyjne właściciela wyrobów akcyzowych, innego niż podmiot 

prowadzący skład podatkowy; 

5) kwotę podatku akcyzowego od wykorzystanych wyrobów oraz datę złożenia deklaracji 

podatkowej. 

8. Ewidencja wyrobów akcyzowych prowadzona przez podmiot prowadzący skład 

podatkowy, w części dotyczącej wyrobów objętych procedurą zawieszenia poboru akcyzy, w 

zakresie zestawienia danych dotyczących wyrobów zniszczonych, zawiera: 

1) nazwy zniszczonych wyrobów wraz z ich kodami Nomenklatury Scalonej (CN) oraz 

informacje o naniesionych na te wyroby znakach akcyzy lub ich znakowaniu i 

barwieniu; 

2) ilości zniszczonych wyrobów w jednostkach miary właściwych dla ustalenia podstawy 

opodatkowania, a w przypadku piwa liczba hektolitrów gotowego wyrobu; 

3) datę zniszczenia wyrobów na własny użytek; 

4) przyczyny zniszczenia; 

5) dane identyfikacyjne właściciela wyrobów akcyzowych, innego niż podmiot 

prowadzący skład podatkowy; 

6) kwotę podatku akcyzowego, której pobór został zawieszony. 

Wyroby z zapłaconą akcyzą 

§ 21. 1. Ewidencja wyrobów akcyzowych prowadzona przez podmiot prowadzący skład 

podatkowy, w części dotyczącej wyrobów akcyzowych, od których została zapłacona akcyza, 

w zakresie zestawienia danych dotyczących wyrobów magazynowanych w składzie, zawiera: 

1) nazwy wyrobów wraz z ich kodami Nomenklatury Scalonej (CN) oraz informacje o 

naniesionych na te wyroby znakach akcyzy lub ich znakowaniu i barwieniu; 

2) ilości wyrobów w jednostkach miary właściwych dla ustalenia podstawy 

opodatkowania, a w przypadku piwa liczba hektolitrów gotowego wyrobu; 

3) datę rozpoczęcia i zakończenia magazynowania; 

4) informację czy wyroby zostały wprowadzone do składu podatkowego czy 

wyprodukowane w składzie; 
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5) dane identyfikacyjne podmiotu, od którego wyroby akcyzowe zostały dostarczone. 

2. Ewidencja wyrobów akcyzowych prowadzona przez podmiot prowadzący skład 

podatkowy, w części dotyczącej wyrobów akcyzowych, od których została zapłacona akcyza, 

w zakresie zestawienia danych dotyczących wyrobów zużytych do wyprodukowania w 

składzie innych wyrobów, zawiera: 

1) nazwy wyrobów zużytych oraz wyrobów z nich wyprodukowanych wraz z kodami 

Nomenklatury Scalonej (CN) tych wyrobów, oraz informacje o naniesionych na te 

wyroby znakach akcyzy lub ich znakowaniu i barwieniu; 

2) ilości wyrobów zużytych oraz wyrobów z nich wyprodukowanych w jednostkach miary 

właściwych dla ustalenia podstawy opodatkowania, a w przypadku piwa liczba 

hektolitrów gotowego wyrobu; 

3) datę zużycia wyrobów do wyprodukowania w składzie innych wyrobów; 

4) dane identyfikacyjne właściciela wyrobów wyprodukowanych, innego niż podmiot 

prowadzący skład podatkowy. 

Wyroby zwolnione 

§ 22. 1. Ewidencja wyrobów akcyzowych prowadzona przez podmiot prowadzący skład 

podatkowy, w części dotyczącej wyrobów akcyzowych zwolnionych od akcyzy, w zakresie 

zestawienia danych dotyczących wyrobów wprowadzonych do składu, zawiera: 

1) nazwy wyrobów wraz z ich kodami Nomenklatury Scalonej (CN); 

2) ilości wyrobów w jednostkach miary właściwych dla ustalenia podstawy 

opodatkowania, a w przypadku określenia w dokumencie dostawy ilości gazu płynnego 

dostarczanego do podmiotu zużywającego w litrach – ilości tego gazu w litrach, pod 

warunkiem podania parametrów przeliczenia masy na objętość; 

3) datę wystawienia i numery identyfikujące dokument dostawy albo dokument, o którym 

mowa w art. 32 ust. 10 ustawy, na podstawie których wyroby zwolnione zostały 

wysłane; 

4) datę wprowadzenia wyrobów do składu. 

2. Ewidencja wyrobów akcyzowych prowadzona przez podmiot prowadzący skład 

podatkowy, w części dotyczącej wyrobów akcyzowych zwolnionych od akcyzy, w zakresie 

zestawienia danych dotyczących wyrobów zużytych w składzie podatkowym do 

wyprodukowania innych wyrobów, zawiera: 
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1) nazwy wyrobów zużytych oraz wyrobów z nich wyprodukowanych wraz z kodami 

Nomenklatury Scalonej (CN) tych wyrobów; 

2) ilości zużytych wyrobów w jednostkach miary właściwych dla ustalenia podstawy 

opodatkowania, a w przypadku określenia w dokumencie dostawy ilości gazu płynnego 

dostarczanego do podmiotu zużywającego w litrach – ilości tego gazu w litrach, pod 

warunkiem podania parametrów przeliczenia masy na objętość; 

3) ilości wyrobów wyprodukowanych; 

4) datę zużycia wyrobów do wyprodukowania w składzie innych wyrobów; 

5) dane identyfikacyjne właściciela wyrobów wyprodukowanych, innego niż podmiot 

prowadzący skład podatkowy. 

3. Ewidencja wyrobów akcyzowych prowadzona przez podmiot prowadzący skład 

podatkowy, w części dotyczącej wyrobów akcyzowych zwolnionych od akcyzy, w zakresie 

zestawienia danych dotyczących wyrobów magazynowanych w składzie, zawiera: 

1) nazwy wyrobów wraz z ich kodami Nomenklatury Scalonej (CN); 

2) ilości wyrobów w jednostkach miary właściwych dla ustalenia podstawy 

opodatkowania, a w przypadku określenia w dokumencie dostawy ilości gazu płynnego 

dostarczanego do podmiotu zużywającego w litrach – ilości tego gazu w litrach, pod 

warunkiem podania parametrów przeliczenia masy na objętość; 

3) datę rozpoczęcia i zakończenia magazynowania; 

4) dokładne określenie miejsca w składzie podatkowym, w którym wyroby się znajdują, i 

informacje o ich przemieszczaniu wewnątrz tego składu; 

5) informację czy wyroby zostały wprowadzone do składu podatkowego czy 

wyprodukowane w składzie. 

4. Ewidencja wyrobów akcyzowych prowadzona przez podmiot prowadzący skład 

podatkowy, w części dotyczącej wyrobów akcyzowych zwolnionych od akcyzy, w zakresie 

zestawienia danych dotyczących wyrobów wyprowadzonych ze składu, zawiera: 

1) nazwy wyrobów wraz z ich kodami Nomenklatury Scalonej (CN); 

2) ilości wyrobów w jednostkach miary właściwych dla ustalenia podstawy 

opodatkowania, a w przypadku określenia w dokumencie dostawy ilości gazu płynnego 

dostarczanego do podmiotu zużywającego w litrach – ilości tego gazu w litrach, pod 

warunkiem podania parametrów przeliczenia masy na objętość; 

3) datę wyprowadzenia wyrobów; 
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4) datę wystawienia i numery identyfikujące dokument dostawy albo dokument, o którym 

mowa w art. 32 ust. 10 ustawy, na podstawie których wyroby zwolnione zostały 

wysłane. 

5. Ewidencja wyrobów akcyzowych prowadzona przez podmiot prowadzący skład 

podatkowy, w części dotyczącej wyrobów akcyzowych zwolnionych od akcyzy, w zakresie 

zestawienia danych dotyczących wyrobów wykorzystanych na własny użytek, zawiera: 

1) nazwy wyrobów wraz z ich kodami Nomenklatury Scalonej (CN); 

2) ilości wyrobów w jednostkach miary właściwych dla ustalenia podstawy 

opodatkowania, a w przypadku określenia w dokumencie dostawy ilości gazu 

płynnego dostarczanego do podmiotu zużywającego w litrach – ilości tego gazu w 

litrach, pod warunkiem podania parametrów przeliczenia masy na objętość; 

3) datę wyprowadzenia wyrobów; 

4) datę wykorzystania wyrobów na własny użytek; 

5) datę złożenia deklaracji podatkowej. 

6. Ewidencja wyrobów akcyzowych prowadzona przez podmiot prowadzący skład 

podatkowy, w części dotyczącej wyrobów akcyzowych zwolnionych od akcyzy, w zakresie 

zestawienia danych dotyczących wyrobów zniszczonych, zawiera: 

1) nazwy wyrobów wraz z ich kodami Nomenklatury Scalonej (CN); 

2) ilości wyrobów w jednostkach miary właściwych dla ustalenia podstawy 

opodatkowania, a w przypadku określenia w dokumencie dostawy ilości gazu płynnego 

dostarczanego do podmiotu zużywającego w litrach – ilości tego gazu w litrach, pod 

warunkiem podania parametrów przeliczenia masy na objętość; 

3) datę wyprowadzenia wyrobów; 

4) datę zniszczenia. 

Wyroby opodatkowane zerową stawką 

§ 23. 1. Ewidencja wyrobów akcyzowych prowadzona przez podmiot prowadzący skład 

podatkowy, w części dotyczącej wyrobów energetycznych opodatkowanych zerową stawką 

akcyzy objętych procedurą zawieszenia poboru akcyzy, w zakresie zestawienia danych 

dotyczących wyrobów wprowadzonych do składu, zawiera: 

1) nazwy wyrobów wraz z ich kodami Nomenklatury Scalonej (CN); 

2) ilości wyrobów w jednostkach miary właściwych dla ustalenia podstawy 

opodatkowania; 
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3) datę wprowadzenia wyrobów do składu; 

4) dane identyfikacyjne podmiotu, od którego wyroby akcyzowe zostały dostarczone; 

5) dane identyfikacyjne właściciela wyrobów akcyzowych, innego niż podmiot 

prowadzący skład podatkowy; 

6) numer referencyjny e-AD, a jeżeli System jest niedostępny – lokalny numer 

referencyjny umieszczony w dokumencie zastępującym e-AD, na podstawie którego 

wyroby zostały wprowadzone do składu; 

7) kwotę akcyzy, której pobór byłby zawieszony lub która byłaby należna od wyrobów w 

przypadku ich przeznaczenia do celów napędowych lub opałowych. 

2. Ewidencja wyrobów akcyzowych prowadzona przez podmiot prowadzący skład 

podatkowy, w części dotyczącej wyrobów energetycznych opodatkowanych zerową stawką 

akcyzy objętych procedurą zawieszenia poboru akcyzy, w zakresie zestawienia danych 

dotyczących wyrobów przeładowywanych w składzie, zawiera: 

1) nazwy przeładowywanych wyrobów wraz z ich kodami Nomenklatury Scalonej (CN); 

2) ilości wyrobów w jednostkach miary właściwych dla ustalenia podstawy 

opodatkowania; 

3) daty: wprowadzenia wyrobów do składu, dokonania przeładunku oraz wyprowadzenia 

wyrobów ze składu; 

4) dane identyfikacyjne środka transportu, z którego wyroby zostały przeładowywane oraz 

środka transportu, na który wyroby zostały przeładowane; 

5) dane identyfikacyjne właściciela wyrobów akcyzowych, innego niż podmiot 

prowadzący skład podatkowy; 

6) numer referencyjny e-AD, a jeżeli System jest niedostępny – lokalny numer 

referencyjny umieszczony w dokumencie zastępującym e-AD, na podstawie którego 

wyroby akcyzowe zostały wprowadzone do składu; 

7) kwotę akcyzy, której pobór byłby zawieszony lub która byłaby należna od wyrobów w 

przypadku ich przeznaczenia do celów napędowych lub opałowych. 

3. Ewidencja wyrobów akcyzowych prowadzona przez podmiot prowadzący skład 

podatkowy, w części dotyczącej wyrobów energetycznych opodatkowanych zerową stawką 

akcyzy objętych procedurą zawieszenia poboru akcyzy, w zakresie zestawienia danych 

dotyczących wyrobów zużytych do wyprodukowania innych wyrobów, zawiera: 

1) nazwy wyrobów zużytych oraz wyrobów z nich wyprodukowanych wraz z kodami 

Nomenklatury Scalonej (CN) tych wyrobów; 
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2) ilości wyrobów zużytych oraz wyrobów z nich wyprodukowanych w jednostkach miary 

właściwych dla ustalenia podstawy opodatkowania; 

3) datę zużycia wyrobów do wyprodukowania w składzie innych wyrobów; 

4) dane identyfikacyjne właściciela wyrobów wyprodukowanych, innego niż podmiot 

prowadzący skład podatkowy; 

5) kwoty akcyzy od wyrobów zużytych oraz wyrobów z nich wyprodukowanych, których 

pobór został zawieszony, a w przypadku gdy wyroby wyprodukowane opodatkowane są 

zerową stawką akcyzy, również kwotę akcyzy, której pobór byłby zawieszony lub która 

byłaby należna od tych wyrobów w przypadku ich przeznaczenia do celów napędowych 

lub opałowych. 

4. Ewidencja wyrobów akcyzowych prowadzona przez podmiot prowadzący skład 

podatkowy, w części dotyczącej wyrobów energetycznych opodatkowanych zerową stawką 

akcyzy objętych procedurą zawieszenia poboru akcyzy, w zakresie zestawienia danych 

dotyczących wyrobów wyprodukowanych w składzie, zawiera: 

1) nazwy wyprodukowanych wyrobów wraz z ich kodami Nomenklatury Scalonej (CN); 

2) ilości wyprodukowanych wyrobów w jednostkach miary właściwych dla ustalenia 

podstawy opodatkowania; 

3) datę wyprodukowania wyrobów w składzie; 

4) sposób wyprodukowania wyrobów; 

5) dane identyfikacyjne właściciela wyprodukowanych wyrobów, innego niż podmiot 

prowadzący skład podatkowy; 

6) kwotę akcyzy, której pobór byłby zawieszony lub która byłaby należna od wyrobów w 

przypadku ich przeznaczenia do celów napędowych lub opałowych.  

5. Ewidencja wyrobów akcyzowych prowadzona przez podmiot prowadzący skład 

podatkowy, w części dotyczącej wyrobów energetycznych opodatkowanych zerową stawką 

akcyzy objętych procedurą zawieszenia poboru akcyzy, w zakresie zestawienia danych 

dotyczących wyrobów magazynowanych w składzie, zawiera: 

1) nazwy magazynowanych wyrobów wraz z ich kodami Nomenklatury Scalonej (CN); 

2) ilości magazynowanych wyrobów w jednostkach miary właściwych dla ustalenia 

podstawy opodatkowania; 

3) datę rozpoczęcia i zakończenia magazynowania; 

4) informację czy wyroby zostały wprowadzone do składu podatkowego czy 

wyprodukowane w składzie; 
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5) dane identyfikacyjne podmiotu, od którego wyroby akcyzowe zostały dostarczone; 

6) dane identyfikacyjne właściciela wyrobów akcyzowych, innego niż podmiot 

prowadzący skład podatkowy; 

7) dokładne określenie miejsca w składzie podatkowym, w którym wyroby się znajdują, i 

informacje o ich przemieszczaniu wewnątrz tego składu; 

8) numer referencyjny e-AD, a jeżeli System jest niedostępny – lokalny numer 

referencyjny umieszczony w dokumencie zastępującym e-AD, na podstawie którego 

wyroby zostały wprowadzone do składu podatkowego; 

9) kwotę akcyzy, której pobór byłby zawieszony lub która byłaby należna od wyrobów w 

przypadku ich przeznaczenia do celów napędowych lub opałowych. 

6. Ewidencja wyrobów akcyzowych prowadzona przez podmiot prowadzący skład 

podatkowy, w części dotyczącej wyrobów energetycznych opodatkowanych zerową stawką 

akcyzy objętych procedurą zawieszenia poboru akcyzy, w zakresie zestawienia danych 

dotyczących wyrobów wyprowadzonych ze składu, zawiera: 

1) nazwy wyprowadzonych wyrobów wraz z ich kodami Nomenklatury Scalonej (CN); 

2) ilości wyprowadzonych wyrobów w jednostkach miary właściwych dla ustalenia 

podstawy opodatkowania; 

3) datę wyprowadzenia wyrobów ze składu; 

4) dane identyfikacyjne podmiotu, do którego wyroby akcyzowe zostały dostarczone; 

5) numer referencyjny e-AD, a jeżeli System jest niedostępny – lokalny numer 

referencyjny umieszczony w dokumencie zastępującym e-AD, na podstawie którego 

wyroby zostały wyprowadzone ze składu podatkowego; 

6) dane identyfikacyjne właściciela wyrobów akcyzowych, innego niż podmiot 

prowadzący skład podatkowy; 

7) kwotę akcyzy, której pobór byłby zawieszony lub która byłaby należna od wyrobów w 

przypadku ich przeznaczenia do celów napędowych lub opałowych. 

7. Ewidencja wyrobów akcyzowych prowadzona przez podmiot prowadzący skład 

podatkowy, w części dotyczącej wyrobów energetycznych opodatkowanych zerową stawką 

akcyzy objętych procedurą zawieszenia poboru akcyzy, w zakresie zestawienia danych 

dotyczących wyrobów wykorzystanych na własny użytek, zawiera: 

1) nazwy wykorzystanych na własny użytek wyrobów wraz z ich kodami Nomenklatury 

Scalonej (CN); 
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2) ilości wykorzystanych na własny użytek wyrobów w jednostkach miary właściwych dla 

ustalenia podstawy opodatkowania; 

3) datę wykorzystania wyrobów na własny użytek; 

4) dane identyfikacyjne właściciela wyrobów akcyzowych, innego niż podmiot 

prowadzący skład podatkowy; 

5) kwotę podatku akcyzowego od wykorzystanych wyrobów oraz datę złożenia deklaracji 

podatkowej. 

8. Ewidencja wyrobów akcyzowych prowadzona przez podmiot prowadzący skład 

podatkowy, w części dotyczącej wyrobów energetycznych opodatkowanych zerową stawką 

akcyzy objętych procedurą zawieszenia poboru akcyzy, w zakresie zestawienia danych 

dotyczących wyrobów zniszczonych, zawiera: 

1) nazwy zniszczonych wyrobów wraz z ich kodami Nomenklatury Scalonej (CN); 

2) ilości zniszczonych wyrobów w jednostkach miary właściwych dla ustalenia podstawy 

opodatkowania; 

3) datę zniszczenia wyrobów na własny użytek; 

4) przyczyny zniszczenia; 

5) dane identyfikacyjne właściciela wyrobów akcyzowych, innego niż podmiot 

prowadzący skład podatkowy; 

6) kwotę akcyzy, której pobór byłby zawieszony lub która byłaby należna od wyrobów w 

przypadku ich przeznaczenia do celów napędowych lub opałowych. 

§ 24. 1. Ewidencja wyrobów akcyzowych prowadzona przez podmiot prowadzący skład 

podatkowy, w części dotyczącej wyrobów energetycznych opodatkowanych zerową stawką 

akcyzy, znajdujących się poza procedurą zawieszenia poboru akcyzy, w zakresie zestawienia 

danych dotyczących wyrobów wprowadzonych do składu, zawiera: 

1) nazwy wyrobów wraz z ich kodami Nomenklatury Scalonej (CN); 

2) ilości wyrobów w jednostkach miary właściwych dla ustalenia podstawy 

opodatkowania; 

3) datę wprowadzenia wyrobów do składu; 

4) informację czy wyroby zostały: 

a) nabyte na terytorium kraju, 

b) nabyte wewnątrzwspólnotowo, 

c) importowane, 

d) dostarczone od podmiotu, który posiadał je w celu zużycia, 
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e) wprowadzone do składu podatkowego z powodu niedostarczenia ich do odbiorcy; 

5) dane identyfikacyjne podmiotu, od którego wyroby akcyzowe zostały dostarczone; 

6) datę wystawienia i numery identyfikujące dokument, na podstawie którego wyroby były 

przemieszczane do składu podatkowego; 

7) kwotę akcyzy, która byłaby należna od wyrobów w przypadku ich przeznaczenia do 

celów napędowych lub opałowych. 

2. Ewidencja wyrobów akcyzowych prowadzona przez podmiot prowadzący skład 

podatkowy, w części dotyczącej wyrobów energetycznych opodatkowanych zerową stawką 

akcyzy, znajdujących się poza procedurą zawieszenia poboru akcyzy, w zakresie zestawienia 

danych dotyczących wyrobów zużytych do wyprodukowania w składzie innych wyrobów, 

zawiera: 

1) nazwy wyrobów zużytych oraz wyrobów z nich wyprodukowanych wraz z kodami 

Nomenklatury Scalonej (CN) tych wyrobów; 

2) ilości wyrobów zużytych oraz wyrobów z nich wyprodukowanych w jednostkach miary 

właściwych dla ustalenia podstawy opodatkowania; 

3) datę zużycia wyrobów do wyprodukowania w składzie innych wyrobów; 

4) kwoty akcyzy od wyrobów zużytych oraz wyprodukowanych, a w przypadku gdy 

wyroby wyprodukowane opodatkowane są zerową stawką akcyzy, również kwotę 

akcyzy, która byłaby należna od tych wyrobów w przypadku ich przeznaczenia do 

celów napędowych lub opałowych. 

3. Ewidencja wyrobów akcyzowych prowadzona przez podmiot prowadzący skład 

podatkowy, w części dotyczącej wyrobów energetycznych opodatkowanych zerową stawką 

akcyzy, znajdujących się poza procedurą zawieszenia poboru akcyzy, w zakresie zestawienia 

danych dotyczących wyrobów wyprodukowanych w składzie, zawiera: 

1) nazwy wyrobów wraz z ich kodami Nomenklatury Scalonej (CN); 

2) ilości wyrobów w jednostkach miary właściwych dla ustalenia podstawy 

opodatkowania; 

3) datę wyprodukowania wyrobów w składzie; 

4) kwotę akcyzy, która byłaby należna od wyrobów w przypadku ich przeznaczenia do 

celów napędowych lub opałowych. 

4. Ewidencja wyrobów akcyzowych prowadzona przez podmiot prowadzący skład 

podatkowy, w części dotyczącej wyrobów energetycznych opodatkowanych zerową stawką 
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akcyzy, znajdujących się poza procedurą zawieszenia poboru akcyzy, w zakresie zestawienia 

danych dotyczących wyrobów magazynowanych w składzie, zawiera: 

1) nazwy wyrobów wraz z ich kodami Nomenklatury Scalonej (CN); 

2) ilości wyrobów w jednostkach miary właściwych dla ustalenia podstawy 

opodatkowania; 

3) datę rozpoczęcia i zakończenia magazynowania; 

4) informację czy wyroby zostały wprowadzone do składu podatkowego czy 

wyprodukowane w składzie; 

5) dokładne określenie miejsca w składzie podatkowym, w którym wyroby się znajdują, i 

informacje o ich przemieszczaniu wewnątrz tego składu; 

6) dane identyfikacyjne podmiotu, od którego wyroby akcyzowe zostały dostarczone; 

7) datę wystawienia i numery identyfikujące dokument, na podstawie którego wyroby były 

przemieszczane do składu podatkowego; 

8) kwotę akcyzy, która byłaby należna od wyrobów w przypadku ich przeznaczenia do 

celów napędowych lub opałowych. 

5. Ewidencja wyrobów akcyzowych prowadzona przez podmiot prowadzący skład 

podatkowy, w części dotyczącej wyrobów energetycznych opodatkowanych zerową stawką 

akcyzy, znajdujących się poza procedurą zawieszenia poboru akcyzy, w zakresie zestawienia 

danych dotyczących wyrobów wyprowadzonych ze składu, zawiera: 

1) nazwy wyrobów wraz z ich kodami Nomenklatury Scalonej (CN); 

2) ilości wyrobów w jednostkach miary właściwych dla ustalenia podstawy 

opodatkowania; 

3) datę wyprowadzenia wyrobów ze składu; 

4) informację czy wyroby zostały: 

a) dostarczone na terytorium kraju, 

b) dostarczone wewnątrzwspólnotowo, 

c) eksportowane; 

5) dane identyfikacyjne podmiotu, do którego wyroby akcyzowe zostały dostarczone; 

6) datę wystawienia i numery identyfikujące dokument, na podstawie którego wyroby 

zostały dostarczone albo eksportowane; 

7) kwotę akcyzy, która byłaby należna od wyrobów w przypadku ich przeznaczenia do 

celów napędowych lub opałowych. 
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6. Ewidencja wyrobów akcyzowych prowadzona przez podmiot prowadzący skład 

podatkowy, w części dotyczącej wyrobów energetycznych opodatkowanych zerową stawką 

akcyzy, znajdujących się poza procedurą zawieszenia poboru akcyzy, w zakresie zestawienia 

danych wyrobów wykorzystanych na własny użytek, zawiera: 

1) nazwy wyrobów wraz z ich kodami Nomenklatury Scalonej (CN); 

2) ilości wyrobów w jednostkach miary właściwych dla ustalenia podstawy 

opodatkowania; 

3) datę wykorzystania na własny użytek; 

4) kwotę akcyzy od wykorzystanych wyrobów oraz datę złożenia deklaracji podatkowej. 

7. Ewidencja wyrobów akcyzowych prowadzona przez podmiot prowadzący skład 

podatkowy, w części dotyczącej wyrobów energetycznych opodatkowanych zerową stawką 

akcyzy, znajdujących się poza procedurą zawieszenia poboru akcyzy, w zakresie zestawienia 

danych dotyczących wyrobów zniszczonych, zawiera: 

1) nazwy wyrobów wraz z ich kodami Nomenklatury Scalonej (CN) oraz informacje o 

naniesionych na te wyroby znakach akcyzy lub ich znakowaniu i barwieniu; 

2) ilości wyrobów w jednostkach miary właściwych dla ustalenia podstawy 

opodatkowania; 

3) datę zniszczenia; 

4) przyczyny zniszczenia; 

5) kwotę akcyzy, która byłaby należna od wyrobów w przypadku ich przeznaczenia do 

celów napędowych lub opałowych. 

Wyroby energetyczne magazynowane w jednym zbiorniku 

§ 25. 1. Ewidencja wyrobów akcyzowych prowadzona przez podmiot prowadzący skład 

podatkowy, w części dotyczącej wyrobów energetycznych magazynowanych w jednym 

zbiorniku, w zakresie zestawienia danych dotyczących wyrobów objętych procedurą 

zawieszenia poboru akcyzy, zawiera:  

1) dokładne oznaczenie zbiornika oraz jego pojemności; 

2) dokładne określenie miejsca w składzie podatkowym, w którym znajduje się zbiornik; 

3) nazwy wyrobów wraz z ich kodami Nomenklatury Scalonej (CN) oraz informacje o ich 

znakowaniu i barwieniu; 

4) ilości wyrobów w jednostkach miary właściwych dla ustalenia podstawy 

opodatkowania; 
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5) datę wprowadzenia wyrobów do składu; 

6) datę wprowadzenia wyrobów do zbiornika; 

7) dane identyfikacyjne podmiotu, od którego wyroby akcyzowe zostały dostarczone; 

8) dane identyfikacyjne właściciela wyrobów akcyzowych, innego niż podmiot 

prowadzący skład podatkowy; 

9) numer referencyjny e-AD, a jeżeli System jest niedostępny – lokalny numer 

referencyjny umieszczony w dokumencie zastępującym e-AD, albo numer 

identyfikacyjny dokumentu handlowego, w przypadku wyrobów innych niż określone 

w załączniku nr 2 do ustawy, objętych stawką akcyzy inną niż stawka zerowa, na 

podstawie którego wyroby akcyzowe zostały wprowadzone do składu podatkowego; 

10) kwotę podatku akcyzowego, której pobór został zawieszony. 

2. Ewidencja wyrobów akcyzowych prowadzona przez podmiot prowadzący skład 

podatkowy, w części dotyczącej wyrobów energetycznych magazynowanych w jednym 

zbiorniku, w zakresie zestawienia danych dotyczących wyrobów, od których została 

zapłacona akcyza, zawiera: 

1) dokładne oznaczenie zbiornika oraz jego pojemności; 

2) dokładne określenie miejsca w składzie podatkowym, w którym znajduje się zbiornik; 

3) nazwy wyrobów wraz z ich kodami Nomenklatury Scalonej (CN) oraz informacje o ich 

znakowaniu i barwieniu; 

4) ilości wyrobów w jednostkach miary właściwych dla ustalenia podstawy 

opodatkowania; 

5) datę wprowadzenia wyrobów do składu; 

6) datę wprowadzenia wyrobów do zbiornika. 

3. Ewidencja wyrobów akcyzowych prowadzona przez podmiot prowadzący skład 

podatkowy, w części dotyczącej wyrobów energetycznych magazynowanych w jednym 

zbiorniku, w zakresie zestawienia danych dotyczących wyrobów zwolnionych od akcyzy, 

zawiera: 

1) dokładne oznaczenie zbiornika oraz jego pojemności; 

2) dokładne określenie miejsca w składzie podatkowym, w którym znajduje się zbiornik; 

3) nazwy wyrobów wraz z ich kodami Nomenklatury Scalonej (CN) oraz informacje o ich 

znakowaniu i barwieniu; 

4) ilości wyrobów w jednostkach miary właściwych dla ustalenia podstawy 

opodatkowania; 
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5) datę wprowadzenia wyrobów do składu; 

6) datę wprowadzenia wyrobów do zbiornika; 

7) datę wystawienia i numery identyfikujące dokument dostawy albo dokument, o którym 

mowa w art. 32 ust. 10 ustawy, na podstawie których wyroby zwolnione zostały 

przemieszczone. 

4. Ewidencja wyrobów akcyzowych prowadzona przez podmiot prowadzący skład 

podatkowy, w części dotyczącej wyrobów energetycznych magazynowanych w jednym 

zbiorniku, w zakresie zestawienia danych dotyczących wyrobów opodatkowanych zerową 

stawką akcyzy ze względu na przeznaczenie, zawiera: 

1) dokładne oznaczenie zbiornika oraz jego pojemności; 

2) dokładne określenie miejsca w składzie podatkowym, w którym znajduje się zbiornik; 

3) nazwy wyrobów wraz z ich kodami Nomenklatury Scalonej (CN); 

4) ilości wyrobów w jednostkach miary właściwych dla ustalenia podstawy 

opodatkowania; 

5) datę wprowadzenia wyrobów do składu; 

6) datę wprowadzenia wyrobów do zbiornika; 

7) dane identyfikacyjne podmiotu, od którego wyroby akcyzowe zostały dostarczone; 

8) datę wystawienia i numery identyfikujące dokument, na podstawie którego wyroby 

zostały wprowadzone do składu; 

9) kwotę akcyzy, której pobór byłby zawieszony lub która byłaby należna od wyrobów, w 

przypadku ich przeznaczenia do celów napędowych lub opałowych. 

5. Ewidencja wyrobów akcyzowych prowadzona przez podmiot prowadzący skład 

podatkowy, w części dotyczącej wyrobów energetycznych magazynowanych w jednym 

zbiorniku, w zakresie zestawienia danych dotyczących wyrobów energetycznych 

wyprowadzonych ze zbiornika, zawiera: 

1) dokładne oznaczenie zbiornika oraz jego pojemności; 

2) dokładne określenie miejsca w składzie podatkowym, w którym znajduje się zbiornik; 

3) nazwy wyrobów wraz z ich kodami Nomenklatury Scalonej (CN); 

4) ilości wyrobów w jednostkach miary właściwych dla ustalenia podstawy 

opodatkowania; 

5) datę wyprowadzenia wyrobów ze zbiornika; 

6) datę wyprowadzenia wyrobów ze składu; 
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7) datę wystawienia i numery identyfikujące dokument, na podstawie którego wyroby 

zostały wyprowadzone ze składu. 

§ 26. 1. Ewidencja wyrobów akcyzowych prowadzona przez podmiot prowadzący skład 

podatkowy, w części dotyczącej suszu tytoniowego, w zakresie zestawienia dotyczącego 

suszu tytoniowego nabytego na terytorium kraju, zawiera: 

1) kody nomenklatury Scalonej (CN) i ilości w kilogramach nabytego na terytorium kraju 

suszu tytoniowego; 

2) datę nabycia suszu tytoniowego na terytorium kraju; 

3) datę i numer wystawionej faktury lub rachunku; 

4) imię i nazwisko albo nazwę oraz miejsce zamieszkania albo siedziby podmiotu, od 

którego susz tytoniowy został nabyty na terytorium kraju. 

2. Ewidencja wyrobów akcyzowych prowadzona przez podmiot prowadzący skład 

podatkowy, w części dotyczącej suszu tytoniowego, w zakresie zestawienia dotyczącego 

suszu tytoniowego nabytego wewnątrzwspólnotowo, zawiera: 

1) kody nomenklatury Scalonej (CN) i ilości w kilogramach nabytego 

wewnątrzwspólnotowo suszu tytoniowego; 

2) datę dostarczenia nabytego suszu tytoniowego pośredniczącemu podmiotowi 

tytoniowemu; 

3) datę i numer wystawionej faktury lub rachunku; 

4) imię i nazwisko albo nazwę oraz miejsce zamieszkania albo siedziby podmiotu, od 

którego susz tytoniowy został nabyty wewnątrzwspólnotowo; 

5) imię i nazwisko albo nazwę oraz miejsce zamieszkania albo siedziby przewoźnika. 

3. Ewidencja wyrobów akcyzowych prowadzona przez podmiot prowadzący skład 

podatkowy, w części dotyczącej suszu tytoniowego, w zakresie zestawienia dotyczącego 

suszu tytoniowego importowanego, zawiera: 

1) kody nomenklatury Scalonej (CN) i ilości w kilogramach importowanego suszu 

tytoniowego; 

2) datę dopuszczenia importowanego suszu tytoniowego do obrotu oraz numer zgłoszenia 

celnego, na podstawie którego susz tytoniowy został dopuszczony do obrotu; 

3) imię i nazwisko albo nazwę oraz miejsce zamieszkania albo siedziby podmiotu, od 

którego susz tytoniowy został importowany. 
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4. Ewidencja wyrobów akcyzowych prowadzona przez podmiot prowadzący skład 

podatkowy, w części dotyczącej suszu tytoniowego, w zakresie zestawienia dotyczącego 

suszu tytoniowego sprzedanego na terytorium kraju, zawiera: 

1) kody nomenklatury Scalonej (CN) i ilości w kilogramach sprzedanego suszu 

tytoniowego; 

2) datę dokonania sprzedaży; 

3) datę i numer wystawionej faktury lub rachunku; 

4) imię i nazwisko albo nazwę oraz miejsce zamieszkania albo siedziby podmiotu, 

któremu susz tytoniowy został sprzedany. 

5. Ewidencja wyrobów akcyzowych prowadzona przez podmiot prowadzący skład 

podatkowy, w części dotyczącej suszu tytoniowego, w zakresie zestawienia dotyczącego 

suszu tytoniowego dostarczonego wewnątrzwspólnotowo, zawiera: 

1) kody nomenklatury Scalonej (CN) i ilości w kilogramach dostarczonego 

wewnątrzwspólnotowo suszu tytoniowego; 

2) datę rozpoczęcia przemieszczaniu suszu tytoniowego w ramach dostawy 

wewnątrzwspólnotowej; 

3) numer wystawionej faktury lub rachunku; 

4) imię i nazwisko albo nazwę oraz miejsce zamieszkania albo siedziby podmiotu, do 

którego susz tytoniowy został dostarczony wewnątrzwspólnotowo; 

5) imię i nazwisko albo nazwę oraz miejsce zamieszkania albo siedziby przewoźnika; 

6) numer dokumentu przewozowego. 

6. Ewidencja wyrobów akcyzowych prowadzona przez podmiot prowadzący skład 

podatkowy, w części dotyczącej suszu tytoniowego, w zakresie zestawienia dotyczącego 

suszu tytoniowego eksportowanego, zawiera: 

1) kody nomenklatury Scalonej (CN) i ilości w kilogramach eksportowanego suszu 

tytoniowego; 

2) datę rozpoczęcia przemieszczaniu suszu tytoniowego w ramach eksportu; 

3) numer wystawionej faktury lub rachunku; 

4) numer zgłoszenia wywozowego; 

5) imię i nazwisko albo nazwę oraz miejsce zamieszkania albo siedziby podmiotu, do 

którego susz tytoniowy został wyeksportowany; 

6) imię i nazwisko albo nazwę oraz miejsce zamieszkania albo siedziby przewoźnika; 

7) numer dokumentu przewozowego. 
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7. Ewidencja wyrobów akcyzowych prowadzona przez podmiot prowadzący skład 

podatkowy, w części dotyczącej suszu tytoniowego, w zakresie zestawienia dotyczącego 

suszu tytoniowego przetworzonego suszu tytoniowego, zawiera: 

1) kody nomenklatury Scalonej (CN) i ilości w kilogramach suszu tytoniowego poddanego 

przetwarzaniu; 

2) kody nomenklatury Scalonej (CN) i ilości w kilogramach suszu tytoniowego 

otrzymanego w wyniku przetwarzania; 

3) sposób przetworzenia; 

4) data przetworzenia. 

8. Ewidencja wyrobów akcyzowych prowadzona przez podmiot prowadzący skład 

podatkowy, w części dotyczącej suszu tytoniowego, w zakresie zestawienia dotyczącego 

suszu tytoniowego zużytego, zawiera: 

1) kody nomenklatury Scalonej (CN) i ilości w kilogramach zużytego suszu tytoniowego; 

2) sposób zużycia; 

3) datę zużycia; 

4) kwotę podatku akcyzowego od zużytego suszu oraz datę złożenia deklaracji 

podatkowej. 

9. Ewidencja wyrobów akcyzowych prowadzona przez podmiot prowadzący skład 

podatkowy, w części dotyczącej suszu tytoniowego, w zakresie zestawienia dotyczącego 

suszu tytoniowego zniszczonego, zawiera: 

1) kody nomenklatury Scalonej (CN) i ilości w kilogramach zniszczonego suszu 

tytoniowego; 

2) przyczyny zniszczenia; 

3) sposób zniszczenia; 

4) datę zniszczenia. 

Rozdział 6  

Szczegółowy zakres danych, które powinny znajdować się w ewidencji wyrobów 

akcyzowych wysyłanych z zastosowaniem procedury zawieszenia poboru akcyzy 

§ 27. Ewidencja wyrobów akcyzowych wysyłanych z zastosowaniem procedury 

zawieszenia poboru akcyzy z miejsca importu przez zarejestrowanego wysyłającego zawiera: 
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1) nazwy wyrobów akcyzowych wraz z ich kodami Nomenklatury Scalonej (CN) oraz 

informacje o naniesionych na te wyroby znakach akcyzy lub ich znakowaniu i 

barwieniu; 

2) ilości wyrobów akcyzowych w jednostkach miary właściwych dla ustalenia podstawy 

opodatkowania, a w przypadku piwa liczba hektolitrów gotowego wyrobu; 

3) dane identyfikacyjne importera; 

4) datę i numer zgłoszenia celnego, na podstawie którego wyroby akcyzowe zostały 

dopuszczone do obrotu; 

5) dane identyfikacyjne miejsca importu; 

6) datę wyprowadzenia wyrobów akcyzowych z miejsca importu; 

7) dane identyfikacyjne podmiotu, do którego wyroby akcyzowe zostały wysłane z 

zastosowaniem procedury zawieszenia poboru akcyzy; 

8) numer referencyjny e-AD, a jeżeli System jest niedostępny – lokalny numer 

referencyjny umieszczony w dokumencie zastępującym e-AD, albo numer 

identyfikacyjny dokumentu handlowego, w przypadku wyrobów akcyzowych innych 

niż określone w załączniku nr 2 do ustawy z dnia 6 grudnia 2008 r. o podatku 

akcyzowym, objętych stawką akcyzy inną niż stawka zerowa, przemieszczanych przez 

terytorium kraju w ramach dostawy wewnątrzwspólnotowej; 

9) kwotę podatku akcyzowego, której pobór został zawieszony. 

Rozdział 7  

Szczegółowy zakres danych, które powinny znajdować się w ewidencji wyrobów 

akcyzowych nabywanych wewnątrzwspólnotowo 

§ 28. Ewidencja wyrobów akcyzowych nabywanych wewnątrzwspólnotowo przez 

zarejestrowanego odbiorcę zawiera: 

1) nazwy wyrobów akcyzowych wraz z ich kodami Nomenklatury Scalonej (CN) oraz 

informacje o naniesionych na te wyroby znakach akcyzy lub ich znakowaniu i 

barwieniu; 

2) ilości wyrobów akcyzowych w jednostkach miary właściwych dla ustalenia podstawy 

opodatkowania, a w przypadku piwa liczba hektolitrów gotowego wyrobu; 

3) datę wprowadzenia wyrobów akcyzowych do miejsca ich odbioru; 

4) dane identyfikacyjne składu podatkowego, z którego wyroby akcyzowe zostały wysłane 

z zastosowaniem procedury zawieszenia poboru akcyzy; 
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5) dane identyfikacyjne podmiotu, na rzecz którego wyroby akcyzowe zostały nabyte 

przez zarejestrowanego odbiorcę; 

6) numer referencyjny e-AD, a jeżeli System jest niedostępny – lokalny numer 

referencyjny umieszczony w dokumencie zastępującym e-AD; 

7) kwotę podatku akcyzowego przypadającego do zapłaty; 

8) datę złożenia deklaracji podatkowej. 

§ 29. Ewidencja wyrobów akcyzowych nabywanych wewnątrzwspólnotowo przez 

podatnika na potrzeby wykonywanej działalności gospodarczej na terytorium kraju, poza 

procedurą zawieszenia poboru akcyzy, zawiera: 

1) nazwy wyrobów akcyzowych wraz z ich kodami Nomenklatury Scalonej (CN) oraz 

informacje o naniesionych na te wyroby znakach akcyzy lub ich znakowaniu i 

barwieniu; 

2) ilości wyrobów akcyzowych w jednostkach miary właściwych dla ustalenia podstawy 

opodatkowania, a w przypadku piwa liczba hektolitrów gotowego wyrobu; 

3) datę otrzymania wyrobów akcyzowych; 

4) dane identyfikacyjne podmiotu, od którego wyroby akcyzowe zostały nabyte 

wewnątrzwspólnotowo; 

5) numer identyfikacyjny dokumentu, na podstawie którego wyroby akcyzowe zostały 

przemieszczone na terytorium kraju; 

6) kwotę podatku akcyzowego przypadającego do zapłaty; 

7) datę złożenia deklaracji podatkowej. 

Rozdział 8  

Szczegółowy zakres danych, które powinny znajdować się w ewidencji wyrobów 

akcyzowych wyrobów akcyzowych dostarczanych na terytorium kraju przez 

sprzedawcę za pośrednictwem przedstawiciela podatkowego 

§ 30. Ewidencja wyrobów akcyzowych dostarczanych na terytorium kraju przez 

sprzedawcę za pośrednictwem przedstawiciela podatkowego zawiera: 

1) nazwy wyrobów akcyzowych wraz z ich kodami Nomenklatury Scalonej (CN) oraz 

informacje o naniesionych na te wyroby znakach akcyzy lub ich znakowaniu i 

barwieniu; 

2) ilości wyrobów akcyzowych w jednostkach miary właściwych dla ustalenia podstawy 

opodatkowania, a w przypadku piwa liczba hektolitrów gotowego wyrobu; 
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3) datę otrzymania wyrobów akcyzowych przez przedstawiciela podatkowego; 

4) dane identyfikacyjne sprzedawcy; 

5) dane identyfikacyjne osoby fizycznej, na rzecz której wyroby akcyzowe są nabywane 

przez przedstawiciela podatkowego; 

6) numer identyfikacyjny dokumentu, na podstawie którego wyroby akcyzowe zostały 

przemieszczone na terytorium kraju; 

7) kwotę podatku akcyzowego przypadającego do zapłaty; 

8) datę złożenia deklaracji podatkowej. 

Rozdział 9  

Szczegółowy zakres danych, które powinny znajdować się w ewidencji dokumentów 

handlowych 

§ 31. 1. Prowadzona przez podmiot prowadzący skład podatkowy oraz 

zarejestrowanego wysyłającego ewidencja dokumentów handlowych, na podstawie których 

wyroby akcyzowe inne niż określone w załączniku nr 2 do ustawy, objęte stawką akcyzy inną 

niż stawka zerowa, zostały nabyte wewnątrzwspólnotowo i objęte na terytorium kraju 

procedurą zawieszenia poboru akcyzy, zawiera: 

1) numer dokumentu handlowego, na podstawie którego wyroby akcyzowe zostały nabyte; 

2) dane podmiotu, który wysłał wyroby akcyzowe z państwa członkowskiego; 

3) ilość i nazwę wyrobów akcyzowych wraz z ich kodem Nomenklatury Scalonej (CN); 

4) określenie środka transportu, którym dostarczono wyroby akcyzowe, wraz z jego 

numerem rejestracyjnym; 

5) datę odbioru wyrobów akcyzowych wraz z dokumentem handlowym w składzie 

podatkowym. 

2. Prowadzona przez podmiot prowadzący skład podatkowy oraz zarejestrowanego 

wysyłającego ewidencja dokumentów handlowych lub innych dokumentów potwierdzających 

dokonanie dostawy wewnątrzwspólnotowej albo wyprowadzenie poza terytorium Unii 

Europejskiej wyrobów akcyzowych innych niż określone w załączniku nr 2 do ustawy, 

objętych stawką akcyzy inną niż stawka zerowa, przemieszczanych na terytorium kraju z 

zastosowaniem procedury zawieszenia poboru akcyzy, zawiera: 

1) numer dokumentu handlowego lub innego dokumentu potwierdzającego odbiór 

wyrobów w państwie członkowskim albo wyprowadzenie ich poza terytorium Unii 

Europejskiej; 
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2) dane podmiotu wysyłającego wyroby; 

3) ilość i nazwę wyrobów akcyzowych wraz z ich kodem Nomenklatury Scalonej (CN); 

4) określenie środka transportu, którym wysłano wyroby akcyzowe, wraz z jego numerem 

rejestracyjnym; 

5) datę zakończenia procedury zawieszenia poboru akcyzy zgodnie z art. 42 ust. 1 pkt 7 

lub 8 ustawy. 

Rozdział 10  

Szczegółowy zakres danych, które powinny znajdować się w ewidencji wyrobów 

akcyzowych zwolnionych od akcyzy 

§ 32. 1. Ewidencja wyrobów akcyzowych zwolnionych od akcyzy w części dotyczącej 

wysłanych wyrobów zawiera:  

1) nazwy wyrobów wraz z ich kodami Nomenklatury Scalonej (CN); 

2) ilości wyrobów w jednostkach miary właściwych dla ustalenia podstawy 

opodatkowania, a w przypadku określenia w dokumencie dostawy ilości gazu płynnego 

dostarczanego do podmiotu zużywającego w litrach – ilości tego gazu w litrach, pod 

warunkiem podania parametrów przeliczenia masy na objętość; 

3) datę wysłania wyrobów; 

4) datę wystawienia i numery identyfikujące dokument dostawy albo dokument, o którym 

mowa w art. 32 ust. 10 ustawy, na podstawie których wyroby zwolnione zostały 

przemieszczone; 

5) datę wysłania wyrobów. 

2. Ewidencja wyrobów akcyzowych zwolnionych od akcyzy w części dotyczącej 

otrzymanych wyrobów zawiera: 

1) nazwy wyrobów wraz z ich kodami Nomenklatury Scalonej (CN); 

2) ilości wyrobów w jednostkach miary właściwych dla ustalenia podstawy 

opodatkowania, a w przypadku określenia w dokumencie dostawy ilości gazu płynnego 

dostarczanego do podmiotu zużywającego w litrach – ilości tego gazu w litrach, pod 

warunkiem podania parametrów przeliczenia masy na objętość; 

3) datę wystawienia i numery identyfikujące dokument dostawy albo dokument, o którym 

mowa w art. 32 ust. 10 ustawy, na podstawie których wyroby zwolnione zostały 

przemieszczone; 

4) datę otrzymania wyrobów. 
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3. Ewidencja wyrobów akcyzowych zwolnionych od akcyzy w części dotyczącej 

zużytych wyrobów zawiera: 

1) nazwy zużytych wyrobów wraz z ich kodami Nomenklatury Scalonej (CN); 

2) nazwy wyrobów, do których wytworzenia zostały zużyte wyroby zwolnione; 

3) ilości zużytych wyrobów w jednostkach miary właściwych dla ustalenia podstawy 

opodatkowania, a w przypadku określenia w dokumencie dostawy ilości gazu płynnego 

dostarczanego do podmiotu zużywającego w litrach – ilości tego gazu w litrach, pod 

warunkiem podania parametrów przeliczenia masy na objętość; 

4) datę zużycia wyrobów. 

4. Ewidencja wyrobów akcyzowych zwolnionych od akcyzy w części dotyczącej 

magazynowanych wyrobów zawiera: 

1) nazwy magazynowanych wyrobów wraz z ich kodami Nomenklatury Scalonej (CN); 

2) ilości magazynowanych wyrobów w jednostkach miary właściwych dla ustalenia 

podstawy opodatkowania, a w przypadku określenia w dokumencie dostawy ilości gazu 

płynnego dostarczanego do podmiotu zużywającego w litrach – ilości tego gazu w 

litrach, pod warunkiem podania parametrów przeliczenia masy na objętość; 

3) datę rozpoczęcia i zakończenia magazynowania; 

4) informację czy wyroby zostały otrzymane przez podmiot prowadzący ewidencję 

podatkowego czy przez ten podmiot wyprodukowane. 

5. Część ewidencji dotycząca wyrobów zwolnionych magazynowanych przez podmiot 

pośredniczący w jednym zbiorniku z wyrobami akcyzowymi, które nie są zwolnione od 

akcyzy, zawiera: 

1) dokładne oznaczenie zbiornika oraz jego pojemności; 

2) dokładne określenie adresu i miejsca, w którym znajduje się zbiornik; 

3) nazwy wyrobów zwolnionych oraz wyrobów, które nie są zwolnione wraz z ich kodami 

Nomenklatury Scalonej (CN); 

4) nazwy wyrobów, które nie są zwolnione wraz z ich kodami Nomenklatury Scalonej 

(CN) oraz wskazaniem jaki posiadają status; 

5) ilości wyrobów, o których mowa w pkt 3–4, w jednostkach miary właściwych dla 

ustalenia podstawy opodatkowania, a w przypadku określenia w dokumencie dostawy 

ilości gazu płynnego dostarczanego do podmiotu zużywającego w litrach – ilości tego 

gazu w litrach, pod warunkiem podania parametrów przeliczenia masy na objętość; 
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6) informację czy wyroby zostały otrzymane przez podmiot prowadzący ewidencję 

podatkowego czy przez ten podmiot wyprodukowane; 

7) datę wprowadzenia wyrobów, o których mowa w pkt 3–4, do zbiornika; 

8) datę wyprowadzenia wyrobów, o których mowa w pkt 3–4, ze zbiornika. 

Rozdział 11  

Szczegółowy zakres danych, które powinny znajdować się w pozostałych ewidencjach 

§ 33. Ewidencja prowadzona przez pośredniczący podmiot tytoniowy zawiera dane 

określone w § 25. 

§ 34. 1. Wzór ewidencji znaków akcyzy prowadzonej przez podmioty obowiązane do 

oznaczania wyrobów akcyzowych znakami akcyzy określa załącznik nr 10 do 

rozporządzenia. 

2. Wzór ewidencji znaków akcyzy prowadzonej przez podmioty prowadzące skład 

podatkowy na terytorium kraju, którym właściciel wyrobów akcyzowych, o którym mowa w 

art. 13 ust. 3 ustawy, lub podmiot, o którym mowa w art. 116 ust. 1 pkt 7 ustawy, przekazał 

banderole w celu naniesienia ich na opakowania jednostkowe wyrobów akcyzowych lub na 

wyroby akcyzowe będące jego własnością, określa załącznik nr 11 do rozporządzenia.  

Rozdział 12  

Szczegółowy zakres danych, które powinny znajdować się w protokołach 

§ 35. Protokół z czynności niszczenia nieprzydatnych do spożycia, dalszego przerobu 

lub zużycia wyrobów akcyzowych zawiera: 

1) datę i miejsce sporządzenia protokołu; 

2) oznaczenie podatnika lub podmiotu, w którego posiadaniu znajdowały się wyroby 

akcyzowe przed zniszczeniem; 

3) datę i miejsce zniszczenia wyrobów akcyzowych; 

4) kody nomenklatury Scalonej (CN) i ilości zniszczonych wyrobów akcyzowych w 

jednostkach stosowanych do opodatkowania tych wyrobów, a w przypadku piwa liczba 

hektolitrów gotowego wyrobu; 

5) sposób zniszczenia wyrobów akcyzowych; 

6) przyczyny zniszczenia wyrobów akcyzowych; 

7) imiona i nazwiska osób obecnych przy zniszczeniu wyrobów akcyzowych; 

8) czytelne podpisy osób obecnych przy zniszczeniu wyrobów akcyzowych. 
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§ 36. Wzór protokołu z czynności zniszczenia, utraty, uszkodzenia, zdjęcia, zniszczenia 

uszkodzonych lub zniszczonych znaków akcyzy stanowi załącznik nr 12 do rozporządzenia. 

§ 37. Wzór protokołu z czynności wydania lub zwrotu znaków akcyzy pomiędzy: 

1) wytwórcą banderol, a właściwym naczelnikiem urzędu celnego w sprawach znaków 

akcyzy,  

2) wytwórcą banderol, a podmiotem obowiązanym do oznaczania wyrobów akcyzowych 

znakami akcyzy, 

3) właściwym naczelnikiem urzędu celnego w sprawach znaków akcyzy, a podmiotem 

obowiązanym do oznaczania wyrobów akcyzowych znakami akcyzy, 

4) właścicielem wyrobów akcyzowych, o którym mowa w art. 13 ust. 3 lub art. 116 ust. 1 

pkt 7 ustawy, a podmiotem prowadzącym skład podatkowy na terytorium kraju 

– stanowi załącznik nr 13 do rozporządzenia. 

§ 38. Wzór protokołu z czynności ustalenia ilości alkoholu etylowego podczas jego 

wydania z gorzelni stanowi załącznik nr 14 do rozporządzenia. 

§ 39. Wzór protokołu z czynności skażenia alkoholu etylowego stanowi załącznik nr 15 

do rozporządzenia. 

§ 40. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2016 r. 

 

MINISTER FINANSÓW 
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UZASADNIENIE 

Przedkładany projekt rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie ewidencji i innych 

dokumentacji dotyczących wyrobów akcyzowych i znaków akcyzy stanowi wykonanie 

upoważnienia wynikającego art. 138s ustawy z dnia 6 grudnia 2008 r. o podatku akcyzowym 

(Dz. U. z 2014 r. poz. 752, z późn. zm.), zwanej dalej „ustawą”. 

Zgodnie z upoważnieniem zawartym w art. 138s ustawy minister właściwy do spraw 

finansów publicznych został zobowiązany do określenia, w drodze rozporządzenia: 

1) szczegółowego zakresu danych, które powinny znajdować się w ewidencjach, o których 

mowa w art. 138a ust. 1, art. 138b, art. 138c, art. 138e–138g i art. 138l ustawy, oraz 

protokołach, o których mowa w art. 138m ustawy, 

2) sposobu prowadzenia ewidencji, o których mowa w art. 138a ust. 1, art. 138b, art. 138c 

oraz art. 138e–138l ustawy, 

3) wzoru ewidencji, o której mowa w art. 138l ustawy oraz protokołów z czynności, o 

których mowa w art. 138m ust. 1 pkt 2–4 ustawy, 

4) rodzajów ksiąg kontroli, o których mowa w art. 138d ust. 1 ustawy, szczegółowego 

zakresu danych, które powinny znajdować się w tych księgach, oraz ich wzorów, a także 

sposobu ich prowadzenia, 

5) rodzajów dokumentacji, o których mowa w art. 138o ustawy, szczegółowego zakresu 

danych, które powinny znajdować się w tych dokumentacjach, oraz ich wzorów, a także 

sposobu ich prowadzenia. 

Upoważnienie zawarte w art. 138s ustawy zobowiązuje ministra właściwego do spraw 

finansów publicznych do uwzględnienia, przy wydawaniu rozporządzenia, konieczności 

zapewnienia właściwej kontroli nad wyrobami akcyzowymi oraz wydanymi znakami akcyzy, 

a także właściwego poboru akcyzy od wyrobów akcyzowych i funkcjonowania zwolnień od 

akcyzy. 

Projekt rozporządzenia stanowi uzupełnienie regulacji zawartych w dziale VIa ustawy, które 

dotyczą zasad prowadzenia ewidencji i innych dokumentacji oraz sporządzania protokołów. 

W celu uproszczenia dotychczasowych obowiązków ewidencyjnych i dokumentacyjnych, 

zrezygnowano z szeregu dokumentacji, których obowiązek prowadzenia przewidują obecnie 

przepisy wydanego na podstawie ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o Służbie Celnej (Dz. U. 

z 2013 r. poz. 1404, z późn. zm.) rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 7 maja 2010 r. w 

sprawie kontroli niektórych wyrobów akcyzowych (Dz. U. z 2014 r. poz. 349). W 

szczególności zrezygnowano z obowiązku sporządzania/wystawiania/prowadzenia:  
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– raportów dziennych zawierających informacje o ilości i rodzaju wyprodukowanych i 

przekazanych do magazynu wyrobów tytoniowych,  

– atestów dla wysyłanych wyrobów energetycznych objętych obowiązkiem znakowania i 

barwienia, 

– dokumentów przewozu, 

– dokumentów WzS i PzS, 

– ksiąg kontroli obrotu alkoholem etylowym czystym i skażonym, 

– ksiąg kontroli alkoholu etylowego powrotnego, 

– ksiąg kontroli obrotu alkoholem etylowym w magazynie, 

– ksiąg rewizyjnych magazynu alkoholu etylowego. 

W rozdziale 2 określono sposób prowadzenia ewidencji, ksiąg kontroli oraz innych 

dokumentacji, których obowiązek prowadzenia wynika z przepisów działu VIa ustawy. 

Dotychczas sposób prowadzenia tych dokumentacji określony był w kilku rozporządzeniach 

wykonawczych do ustawy oraz w wydanym na podstawie upoważnienia zawartego w ustawie 

o Służbie Celnej rozporządzeniu w sprawie kontroli niektórych wyrobów akcyzowych. 

Regulacje dotyczące sposobu prowadzenia dokumentacji zawarte w projekcie rozporządzenia 

są co do zasady podobne do regulacji dotychczasowych. Różnice w stosunku do 

dotychczasowych regulacji wynikają przede wszystkim z konieczności ujednolicenia sposobu 

prowadzenia wszystkich dokumentacji. 

Pozostałe różnice dotyczą: 

– zasad przekazywania raportów z zamknięć i podsumować ewidencji. W projekcie 

rozporządzenia przewidziano, że przedmiotowe raporty nie będą przekazywane cyklicznie 

jak dotychczas, ale tylko i wyłącznie na żądanie właściwego naczelnika urzędu celnego. 

Jest to zgodne z postulatami przedsiębiorców zgłaszanymi w trakcie ostatnich nowelizacji 

rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 24 lutego 2009 r. w sprawie warunków 

prowadzenia składów podatkowych oraz ewidencji przez podmioty prowadzące składy 

podatkowe (Dz. U. z 2014 r. poz. 353) oraz rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 

23 sierpnia 2010 r. w sprawie niektórych ewidencji wyrobów akcyzowych (Dz. U. 

z 2014 r. poz. 397), 

– określenie sposobu prowadzenia ewidencji wyrobów akcyzowych przez podmiot 

prowadzący skład podatkowy, ewidencji suszu tytoniowego prowadzonej przez 

pośredniczący podmiot tytoniowy oraz ewidencji wyrobów zwolnionych – poprzez 

wskazanie, z jakich części i zestawień ewidencje te powinny się składać. Celem tego 

wskazania jest usunięcie wątpliwości, jakie dane i informacje należy ujmować w 
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ewidencjach prowadzonych przez ww. podmioty w przypadku wykonania poszczególnych 

czynności lub zaistnienia poszczególnych stanów faktycznych. Zakres danych, które 

zostały zawarte w poszczególnych częściach ww. ewidencji został tak określony, aby 

zapewnić właściwą kontrolę nad wyrobami akcyzowymi, a także właściwy pobór akcyzy 

od wyrobów akcyzowych i funkcjonowanie zwolnień od akcyzy, 

– braku określenia niektórych szczególnych zasad dokonywania wpisów do ewidencji 

wyrobów zwolnionych. Zrezygnowano z regulacji w tym zakresie, które obecnie są 

zawarte w § 5 ust. 2 rozporządzenia z dnia 16 września 2013 r. w sprawie dokumentu 

dostawy, ewidencji wyrobów akcyzowych objętych zwolnieniem od akcyzy ze względu na 

ich przeznaczenie, warunków i sposobu ich zwrotu oraz środków skażających alkohol 

etylowy (Dz. U. z 2013 r. poz. 1108). W związku z tym, co do zasady, wpisów do 

ewidencji wyrobów zwolnionych będzie należało dokonywać bezpośrednio po 

zakończeniu czynności lub zaistnieniu stanu faktycznego podlegających wpisaniu. 

Jednocześnie w projekcie rozporządzenia przewidziano dotychczasową możliwość 

dokonywania raz w miesiącu, po zweryfikowaniu ilości podczas dokładnej i rzeczywistej 

kontroli zużycia, wpisów do ewidencji wyrobów zwolnionych prowadzonej przez podmiot 

zużywający informacji dotyczących zużywanych wyrobów zwolnionych, których ilość 

ustalana jest na podstawie współczynnikowo określonego poziomu ich zużycia przez 

poszczególne urządzenia, wskazanego w dokumentacji prowadzonej przez podmiot 

zużywający. 

W rozdziale 3 określono rodzaje ksiąg kontroli prowadzonych na potrzeby kontroli alkoholu 

etylowego. Obecnie rodzaje tych ksiąg określone są w rozporządzeniu w sprawie kontroli 

niektórych wyrobów akcyzowych. Podobnie jak dotychczas określono wzory wszystkich 

rodzajów ksiąg kontroli. 

W rozdziale 4 określono rodzaje dokumentacji, które powinny być prowadzone przez 

podmioty prowadzące działalność w zakresie produkcji piwa i wina. Obecnie rodzaje tej 

dokumentacji są określone w rozporządzeniu w sprawie kontroli niektórych wyrobów 

akcyzowych. W projekcie podobnie jak w ww. rozporządzeniu określono wzory tych 

dokumentacji. 

W rozdziale 5 określono szczegółowy zakres danych, które powinny znajdować się w 

poszczególnych częściach i zestawieniach ewidencji wyrobów akcyzowych prowadzonej 

przez podmiot prowadzący skład podatkowy. Obecnie szczegółowy zakres danych, które 

powinny znajdować się w tej ewidencji, jest określony w rozporządzeniu Ministra Finansów z 

dnia 24 lutego 2009 r. w sprawie warunków prowadzenia składów podatkowych oraz 
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ewidencji przez podmioty prowadzące składy podatkowe. W projekcie rozporządzenia 

doprecyzowano, które z danych powinny być ujmowane w poszczególnych częściach tej 

ewidencji, w tym w części ewidencji dotyczącej wyrobów akcyzowych magazynowanych w 

jednym zbiorniku. Określenie zakresu danych, które powinny być zawierane w tej części 

ewidencji, wynika z wprowadzenia w ustawie możliwości magazynowania przez podmiot 

prowadzący skład podatkowy w jednym zbiorniku wyrobów energetycznych o różnych 

statusach akcyzowych.  

W rozdziale 6 określono szczegółowy zakres danych, które powinny znajdować się w 

ewidencji wyrobów akcyzowych wysyłanych z zastosowaniem procedury zawieszenia poboru 

akcyzy. Zakres tych danych jest taki sam jak określony obecnie w przypadku tej ewidencji w 

rozporządzeniu z dnia 23 sierpnia 2010 r. w sprawie niektórych ewidencji wyrobów 

akcyzowych. 

W rozdziale 7 określono szczegółowy zakres danych, które powinny znajdować się w 

ewidencji wyrobów akcyzowych nabywanych wewnątrzwspólnotowo przez zarejestrowanego 

odbiorcę oraz podatnika nabywającego wewnątrzwspólnotowo wyroby akcyzowe poza 

procedurą zawieszenia poboru akcyzy na potrzeby wykonywanej działalności. Zakres tych 

danych jest taki sam jak określony obecnie w przypadku tej ewidencji w rozporządzeniu z 

dnia 23 sierpnia 2010 r. w sprawie niektórych ewidencji wyrobów akcyzowych. 

W rozdziale 8 określono szczegółowy zakres danych, które powinny znajdować się w 

ewidencji prowadzonej przez przedstawiciela podatkowego. Zakres tych danych jest taki sam 

jak określony obecnie w przypadku tej ewidencji w rozporządzeniu z dnia 23 sierpnia 2010 r. 

w sprawie niektórych ewidencji wyrobów akcyzowych. 

W rozdziale 9 określono szczegółowy zakres danych, które powinny znajdować się w 

ewidencji dokumentów handlowych prowadzonej przez zarejestrowanego wysyłającego oraz 

podmiot prowadzący skład podatkowy. Zakres tych danych jest taki sam jak określony 

obecnie w przypadku tej ewidencji w rozporządzeniu Ministra Finansów z dnia 23 sierpnia 

2010 r. w sprawie dokumentacji i procedur związanych z przemieszczaniem wyrobów 

akcyzowych (Dz. U. Nr 158, poz. 1065). 

W rozdziale 10 określono szczegółowy zakres danych, które powinny znajdować się w 

ewidencji wyrobów akcyzowych zwolnionych od akcyzy. Obecnie szczegółowy zakres 

danych, które powinny znajdować się w tej ewidencji jest określony w rozporządzeniu 

Ministra Finansów z dnia 16 września 2013 r. w sprawie dokumentu dostawy, ewidencji 

wyrobów akcyzowych objętych zwolnieniem od akcyzy ze względu na ich przeznaczenie, 

warunków i sposobu ich zwrotu oraz środków skażających alkohol etylowy. W projekcie 
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rozporządzenia doprecyzowano, które z danych powinny być ujmowane w poszczególnych 

częściach ewidencji, w tym w części ewidencji dotyczącej wyrobów zwolnionych 

magazynowanych w jednym zbiorniku z wyrobami innymi niż zwolnione od akcyzy. 

Określenie zakresu danych, które powinny być zawierane w tej części ewidencji wynika z 

wprowadzenia w ustawie możliwości magazynowania przez podmiot pośredniczący w 

jednym zbiorniku wyrobów energetycznych zwolnionych od akcyzy oraz wyrobów 

akcyzowych o innych statusach akcyzowych. W celu uproszczenia prowadzenia ewidencji 

wyrobów zwolnionych, zrezygnowano z obowiązku zawierania w tej ewidencji danych 

dotyczących ilości opakowań oraz numerów identyfikacyjnych tych opakowań oraz adresu 

miejsca odbioru wyrobów zwolnionych, który jest określany w dokumencie dostawy. 

W rozdziale 11 określono szczegółowy zakres danych, które powinny znajdować się w 

ewidencji prowadzonej przez pośredniczący podmiot tytoniowy oraz ewidencji znaków 

akcyzy. Zakres danych, które powinny znajdować się w ewidencji prowadzonej przez 

pośredniczący podmiot tytoniowy jest taki sam jak określony obecnie w przypadku ewidencji 

suszu tytoniowego w rozporządzeniu Ministra Finansów z dnia ... w sprawie dokumentacji 

dotyczących suszu tytoniowego (Dz. U. poz. ...). W projekcie rozporządzenia określono wzór 

ewidencji znaków akcyzy. Wzór ten jest taki sam jak obecnie określony w rozporządzeniu 

Ministra Finansów z dnia 7 stycznia 2013 r. w sprawie oznaczania wyrobów akcyzowych 

znakami akcyzy (Dz. U. poz. 56, z późn. zm.). 

W rozdziale 12 określono szczegółowy zakres danych, które powinny znajdować się w 

protokołach z czynności niszczenia nieprzydatnych do spożycia, dalszego przerobu lub 

zużycia wyrobów akcyzowych. Zakres przedmiotowych danych został określony w taki 

sposób, aby protokoły te zawierały informacje umożliwiające ustalenie daty i miejsca 

zniszczenia wyrobów, ilości zniszczonych wyrobów, sposobu zniszczenia oraz jego przyczyn. 

W przypadku protokołów z czynności: zniszczenia, utraty lub uszkodzenia znaków akcyzy, 

ustalenia ilości alkoholu etylowego podczas jego wydania z gorzelni oraz skażenia alkoholu 

etylowego – określono wzory. Wzory te są takie same jak stosowane obecnie i określone w 

rozporządzeniu w sprawie oznaczania wyrobów akcyzowych znakami akcyzy oraz w 

rozporządzeniu w sprawie kontroli niektórych wyrobów akcyzowych. 

Projekt rozporządzenia nie zawiera norm technicznych w rozumieniu przepisów 

rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 23 grudnia 2002 r. w sprawie sposobu funkcjonowania 

krajowego systemu notyfikacji norm i aktów prawnych (Dz. U. Nr 239, poz. 2039 oraz z 

2004 r. Nr 65, poz. 597), w związku z czym nie podlega notyfikacji. 
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Nazwa projektu: 
rozporządzenie Ministra Finansów w sprawie ewidencji i innych 

dokumentacji dotyczących wyrobów akcyzowych i znaków akcyzy. 

Ministerstwo wiodące i ministerstwa współpracujące 

Ministerstwo Finansów 

Osoba odpowiedzialna za projekt w randze Ministra, Sekretarza 

Stanu lub Podsekretarza Stanu  

Podsekretarz Stanu Jarosław Neneman 

Kontakt do opiekuna merytorycznego projektu 

Agnieszka Kwiatkowska, Dep. PA, Ministerstwo Finansów,  

tel. 694 52 96 

Data sporządzenia: 

03.2015 r. 

 

Źródło:  

upoważnienie ustawowe: art. 138s ustawy z 

dnia 6 grudnia 2008 r. o podatku akcyzowym 

(Dz. U. poz. ...). 

Nr w wykazie prac:  

 

 

OCENA SKUTKÓW REGULACJI 
1. Jaki problem jest rozwiązywany? 

Obecnie przepisy dotyczące prowadzenia ewidencji i innych dokumentacji wyrobów akcyzowych i znaków akcyzy 

znajdują się w ustawie o podatku akcyzowym i rozporządzeniach wykonawczych do tej ustawy oraz w ustawie o Służbie 

Celnej i rozporządzeniu wykonawczym do tej ustawy. 

Niektóre spośród informacji zawartych w ewidencjach prowadzonych na postawie przepisów z zakresu podatku 

akcyzowego pokrywają się z informacjami zawartymi w dokumentacjach prowadzonych na podstawie przepisów z 

zakresu kontroli. Podobne są również zasady i sposób prowadzenia ww. ewidencji i dokumentacji. 

2. Rekomendowane rozwiązanie, w tym planowane narzędzia interwencji, i oczekiwany efekt 

Proponuje się, aby przepisy wykonawcze dotyczące ewidencji i innych dokumentacji dotyczących wyrobów akcyzowych 

były zawarte w jednym rozporządzeniu. Jednocześnie proponuje się uproszczenia i ujednolicenia zakresu tych 

informacji. 

3. Jak problem został rozwiązany w innych krajach, w szczególności krajach członkowskich OECD/UE?  

Materia regulowana w niniejszym rozporządzeniu zależna jest wyłącznie od decyzji zainteresowanych państw.  

4. Podmioty, na które oddziałuje projekt 

Grupa Wielkość Źródło danych  Oddziaływanie 

Podmioty prowadzące 

składy podatkowe 

890 

 

Baza danych SEED (System 

Wymiany Informacji 

dotyczących Podatku 

Akcyzowego) – stan na dzień 

03.03.2015 r. 

Uproszczenie i ujednolicenia 

zakresu informacji 

zawieranych w 

dokumentacjach 

prowadzonych na potrzeby 

kontroli oraz ujednolicenie 

sposobu prowadzenia tych 

dokumentacji 

Podmioty produkujące 

wyroby akcyzowe poza 

składem podatkowym na 

podstawie art. 47 ust. 1 

pkt 1, 2, 4 i 5 ustawy 

  Uproszczenie i ujednolicenia 

zakresu informacji 

zawieranych w 

dokumentacjach 

prowadzonych na potrzeby 

kontroli oraz ujednolicenie 

sposobu prowadzenia tych 

dokumentacji 

Podmioty prowadzące 

działalność jako 

zarejestrowany odbiorca 

786 Baza danych SEED (System 

Wymiany Informacji 

dotyczących Podatku 

Akcyzowego) – stan na dzień 

03.03.2015 r. 

Uproszczenie i ujednolicenia 

zakresu informacji 

zawieranych w 

dokumentacjach 

prowadzonych na potrzeby 

kontroli oraz ujednolicenie 

sposobu prowadzenia tych 

dokumentacji 
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Zarejestrowani wysyłający   Uproszczenie i ujednolicenia 

zakresu informacji 

zawieranych w 

dokumentacjach 

prowadzonych na potrzeby 

kontroli oraz ujednolicenie 

sposobu prowadzenia tych 

dokumentacji 

Podmioty pośredniczące   Uproszczenie i ujednolicenia 

zakresu informacji 

zawieranych w 

dokumentacjach 

prowadzonych na potrzeby 

kontroli oraz ujednolicenie 

sposobu prowadzenia tych 

dokumentacji 

Podmioty zużywające   Uproszczenie i ujednolicenia 

zakresu informacji 

zawieranych w 

dokumentacjach 

prowadzonych na potrzeby 

kontroli oraz ujednolicenie 

sposobu prowadzenia tych 

dokumentacji 

Podmioty nabywające 

wewnątrzwspólnotowo 

wyroby akcyzowe na 

potrzeby wykonywanej 

działalności 

  Uproszczenie i ujednolicenia 

zakresu informacji 

zawieranych w 

dokumentacjach 

prowadzonych na potrzeby 

kontroli oraz ujednolicenie 

sposobu prowadzenia tych 

dokumentacji 

Podmioty obowiązane do 

oznaczania wyrobów 

akcyzowych znakami 

akcyzy 

  Uproszczenie i ujednolicenia 

zakresu informacji 

zawieranych w 

dokumentacjach 

prowadzonych na potrzeby 

kontroli oraz ujednolicenie 

sposobu prowadzenia tych 

dokumentacji 

Podmioty obowiązane do 

prowadzenia ewidencji 

energii elektrycznej 

  Dostosowanie sposobu 

prowadzenia ewidencji do 

sposobu prowadzenia innych 

dokumentacji 

Podmioty obowiązane do 

prowadzenia ewidencji 

wyrobów węglowych 

  Dostosowanie sposobu 

prowadzenia ewidencji do 

sposobu prowadzenia innych 

dokumentacji 

Podmioty obowiązane do 

prowadzenia ewidencji 

wyrobów gazowych 

  Dostosowanie sposobu 

prowadzenia ewidencji do 

sposobu prowadzenia innych 

dokumentacji 

    

5. Informacje na temat zakresu, czasu trwania i podsumowanie wyników konsultacji 
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6.  Wpływ na sektor finansów publicznych 

(ceny stałe z 2013 r.) Skutki w okresie 10 lat od wejścia w życie zmian [mln zł] 

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Łącznie (0–10) 

Dochody ogółem             

budżet państwa             

JST             

pozostałe jednostki (oddzielnie)             

Wydatki ogółem             

budżet państwa             

JST             

pozostałe jednostki (oddzielnie)             

Saldo ogółem             

budżet państwa             

JST             

pozostałe jednostki (oddzielnie)             

Źródła finansowania  Nie dotyczy.  

Dodatkowe informacje, 

w tym wskazanie 

źródeł danych i 

przyjętych do obliczeń 

założeń 

Wejście w życie rozporządzenia nie spowoduje skutków finansowych dla budżetu państwa i 

budżetów jednostek samorządu terytorialnego. Pozostaje również bez wpływu na wzrost wydatków 

sektora finansów publicznych. 

7. Wpływ na konkurencyjność gospodarki i przedsiębiorczość, w tym na funkcjonowanie przedsiębiorców oraz 

na rodzinę, obywateli i gospodarstwa domowe  

Skutki 

Czas w latach od wejścia w życie zmian 0 1 2 3 5 10 Łącznie (0–10) 

W ujęciu 

pieniężnym 

(w mln zł,  

ceny stałe 

z … r.) 

duże przedsiębiorstwa       Nie dotyczy 

sektor mikro-, małych i 

średnich 

przedsiębiorstw 

      Nie dotyczy 

rodzina, obywatele oraz 

gospodarstwa domowe 

      Nie dotyczy 

W ujęciu 

niepieniężnym 

duże przedsiębiorstwa Nie dotyczy 

sektor mikro-, małych i 

średnich 

przedsiębiorstw 

Nie dotyczy 

rodzina, obywatele oraz 

gospodarstwa domowe  

Nie dotyczy 

Niemierzalne   

Dodatkowe informacje, 

w tym wskazanie 

źródeł danych i 

przyjętych do obliczeń 

założeń  

Rozporządzenie nie będzie wywierało wpływu na konkurencyjność gospodarki i przedsiębiorczość. 

8. Zmiana obciążeń regulacyjnych (w tym obowiązków informacyjnych) wynikających z projektu 

 nie dotyczy 

Wprowadzane są obciążenia poza bezwzględnie 

wymaganymi przez UE (szczegóły w odwróconej 

tabeli zgodności). 

 tak 

 nie 

 nie dotyczy 
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 zmniejszenie liczby dokumentów  

 zmniejszenie liczby procedur 

 skrócenie czasu na załatwienie sprawy 

 inne:       

 zwiększenie liczby dokumentów 

 zwiększenie liczby procedur 

 wydłużenie czasu na załatwienie sprawy 

 inne:       

 

Wprowadzane obciążenia są przystosowane do ich 

elektronizacji.  

 tak 

 nie 

 nie dotyczy 

 

Komentarz 

9. Wpływ na rynek pracy  

Rozporządzenie nie będzie miało wpływu na rynek pracy.  

10. Wpływ na pozostałe obszary 

 

 środowisko naturalne 

 sytuacja i rozwój regionalny 

 inne:       

 

 demografia 

 mienie państwowe 

 

 informatyzacja 

 zdrowie 

Omówienie wpływu Rozporządzenie nie będzie miało wpływu pozostałe obszary. 

11.  Planowane wykonanie przepisów aktu prawnego 

Planowane wejście w życie rozporządzenia to 1 stycznia 2015 r. 

12.  W jaki sposób i kiedy nastąpi ewaluacja efektów projektu oraz jakie mierniki zostaną zastosowane? 

Ze względu na zakres regulacji nie zachodzi potrzeba ewaluacji efektów projektu.  

13.  Załączniki (istotne dokumenty źródłowe, badania, analizy itp.)  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

20/05/EP 



Załącznik nr 1

WZÓR
.......................................................................

(pieczątka nagłówkowa podmiotu)

Księga kontroli

przerobu alkoholu etylowego na ocet  w  ................................................................................................................................ za rok ............ .

                                                                       (nazwa podmiotu)

Obroty alkoholem etylowym w dm3 100 % vol Obroty denaturatem octowym  w  dm3        Obroty zacierem w dm3

użyto do sporządzenia denaturatu octowego użyto do zacieru

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

   Obroty zacierem w dm3 Obroty octem luzem w przeliczeniu na ocet 10 % w dm3

z produkcji własnej

brutto netto

21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40

rozlano octu 
do butelek

do                
wyrobu 

musztardy
inny rozchód

straty  i 
ubytki

razem 
rozchód

pozostaje 
octu luzem

otrzymano 
zacieru

zawartość w zacierze

pobrano 
zacieru do 
produkcji

przerobiono 
zacieru

pozostaje 
zacieru

przychód

alkohol etylowy                  
w % vol

kw. octowy 
w g/100 ml

inny 
przychód

razem

alkohol 
etylowy                  
w % vol

kw. octowy      
w g/100 ml

denaturatu 
octowego 

wody
octu w 

przelicz. na 
ocet 10 % 

Uwagi

rozchód

sprzedaż 
octu luzem

do 
sporządz. 
denaturatu 
octowego

do            
sporzą-
dzania 
zacieru

pobrano do 
produkcji  
alkoholu 

etylowego

pozostaje 
alkoholu 

etylowego

suma 
dziennych  
pozosta-

łości

zawartość w denaturacie 
octowym pobrano 

denaturatu 
octowego do 
sporządze-
nia zacieru

pozostaje 
denaturatu 
octowego

alkoholu 
etylowego  

w 20 oC           
wody

octu w 
przeliczeniu               

na ocet             
10 % 

ilość                   
otrzyma-   

nego 
denaturatu 
octowego

Data  data i numer 
dokumentu 

dostawy

wysłano       
wg  

dokumentu 
dostawy

przyjęto                                  
wg 

dokumentu 
dostawy

nadwyżka
ubytek przy 
przewozie



Załącznik nr 2

 

 

 

 

III końcowy

 

 

 

UWAGA:
Liczba kolumn, jaką musi zawierać księga, może być różna od określonej wzorem w zależności od stosowanych technologii, rodzaju oraz ilości działów produkcyjnych.

alkohol odwodniony
II

Otrzymano z aparatów odwadniających w dm 3 alkoholu etylowego 100 % vol

Uwagi
pośl. gat.

fuzle ogółem

Pobrano do odwodnienia w dm3 alkoholu etylowego 100 % vol Otrzymano z aparatów rektyfikacyjnych w dm3  alkoholu etylowego 100 % vol

Alkohol etylowy surowy

porektyfikat ogółem

rektyfikaty

porektyfikat

ogółem
w tym dodatkowe 

oczyszczanie alkoholu 
rektyfikowanego

Data
Data i 
numer 

dokumentu

Pobrano do rektyfikacji alkoholu etylowego w dm3  100 % vol

alkohol etylowy surowy

WZÓR
...................................................................................

(pieczątka nagłówkowa podmiotu)

Księga kontroli

rektyfikacji i odwadniania alkoholu etylowego ..................................................................................... za rok  ........... 
                                 (nazwa podmiotu)



Załącznik nr 3
WZÓR

                                  

rodzaje alkoholu etylowego półprodukty zużyto alkoholu etylowego zużyto półproduktów

razem razem razem razem
pobrano                    

z madery- 
zacji

przekazano 
do madery-

zacji

sporządzono zestawów napojów spirytusowych rozlano napojów spirytusowych i przekazano do magazynu zlewki

razem
przeka-
zano do 

magazynu
razem razem

zwrócono 
do 

magazynu

przeka-
zano do 
.............

zestawów napojów spirytusowych półproduktów

razem razem razem

zlewki inne

UWAGA:
Liczba kolumn, jaką musi zawierać księga, może być różna od określonej wzorem w zależności od stosowanych technologii, rodzaju oraz ilości działów produkcyjnych.

 Produkcja napojów spirytusowych (obroty wewnętrzne) w dm3 alkoholu etylowego 100 % vol Pozostało w dziale produkcji 

sporządzono półproduktów      rodzaje alkoholu  

w dm3 alkoholu etylowego 100 % vol

Uwagi 
etylowego

...........................................................

(pieczątka nagłówkowa podmiotu)

                         Ksi ęga kontroli

produkcji i rozlewu napojów spirytusowych  w ...... ...................................................................  za rok ............. 
 (nazwa podmiotu)

Data

Numery i 
symbole 

dokumen-
tów

Pobrano z magazynu w dm3 alkoholu etylowego 100 % vol Produkcja napojów spirytusowych (obroty wewnętrzne) w dm3 alkoholu etylowego 100 % vol 

maderyzacja alkoholu 
etylowego



Załącznik nr 4

........................................................................................

(pieczątka nagłówkowa podmiotu)

Księga kontroli

produkcji i rozchodu alkoholu etylowego w gorzelni     w ................................................................................................................................................................... za rok ........... 

Zużycie surowców Zacier

ziemniaki inne surowce (rodzaj)   q w kadzi zacierowej odfermen-

ilość                                 
q

% skrobi
ilość                         

dm3
temp.                    

°C

ekstrakt                    
pozorny                    
% mas

kwasowość                    
pH  lub °Dlb

przepompowano 
do kadzi                                       

nr
nr kadzi

Magazyn alkoholu etylowego

rozchody

ekstrakt pozorny                           
% mas

kwasowość                                         
pH   lub  ° Dlb

nr dokumentu

alkoholu etylowego                    

dm3                                                   

w 20 oC

alkoholu 

etylowego dm3 

100 % vol

UWAGA:
Liczba kolumn, jaką musi zawierać księga, może być różna od określonej wzorem w zależności od stosowanych technologii, rodzaju oraz ilości działów produkcyjnych.

    Otrzymano              
wywaru                       

ilość                                  
hl

Uwagi
towany

końcowe 
wskazania 

licznika objętości

dzienny uzysk 
alkoholu 

etylowego                        

dm3

zapas alkoholu 
etylowego w 
magazynie                                      

dm3 

ubytki alkoholu 
etylowego 

opodatkowane              

dm3 100 % vol

WZÓR

(nazwa podmiotu)

Data
zboże do 

produkcji   słodu                    
(rodzaj)                        

q

słodu do zacieru                 
kg

enzymy                    
(rodzaj)



...............................................
(gatunek piwa)

Czas

od do 

 Przygotowanie wody.................

…………………………………….

…………………………………….

…………………………………….

…………………………………….

…………………………………….

…………………………………….

…………………………………….

…………………………………….

…………………………………….

…………………………………….

……………………………………. cukru

…………………………………….

……………………………………. karmelu

…………………………………….

…………………………………….

…………………………………….

…………………………………….

…………………………………….

…………………………………….

…………………………………….

…………………………………….

……………………………………. % mas

…………………………………….

…………………………………….

…………………………………….

…………………………………….

……………………………………. hl % mas

……………………………………. dodatek wody 

 Wybicie .................................... brzeczka wybita

 Całkowity czas  gotowania warki razem

............................ kg

Przekazano do fermentacji:

...............................................................

(podpis przedstawiciela podmiotu)

Wydajność warzelni:

............................ %

Otrzymano wysłodzin:

 Razem

 Razem

chmielu

Czynność hl Zużycie surowców

słodu

 gat. kg

.................................... ....................................... 

(data rozpoczęcia) (data zakończenia)

Załącznik nr 5

....................................................................
(pieczątka nagłówkowa podmiotu)

Karta przebiegu gotowania warki nr ...........



Załacznik nr 6
.................................................................

(pieczątka nagłówkowa podmiotu)

Przychody Rozchody

ubytki piwa

dozw. ubytek ogółem
piwo 

gotowe
syrop zwroty dokument ilość w mag. w transp.

dzień % hl hl hl hl nr hl hl hl hl hl hl hl hl hl hl hl

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19

1

2

30

31

Nadwyżki                  
i ubytki

Razem                    
m-c bieżący

Z przeniesienia (od 
pocz. roku)

Do przeniesienia 
(od pocz. roku)

laborat.
znisz-
czono

inne 
rozchody

razem            
od 11 do 17brzeczka 

wybita                    
hl

Stan rzeczywisty zapasów piwa wg inwentaryzacji:

Księga kontroli

produkcji piwa w ...................................................................................... za rok  .......... 
(nazwa podmiotu)

Miesiąc:

Stan piwaz produkcji inne przychody
razem                  

od 5 do 9
wysyłka 

piwa
degust.



Załącznik nr 7

(pieczątka nagłówkowa podmiotu) Metryczka   nastawu   nr …...   pojemnik nr  …....

z dnia ............................... ........ r.

Rodzaj .......................................... Grupa ..........................................

Nastaw Ekstr. Leżakownia przyjęła

kg litrów % kg data nr pojem. litrów temp. oC ekstr.

  Razem - nastaw wyjściowy

Zużyte składniki dodatkowe

  Ubytek  (osad)

  Obciąg do leżakowania

(podpis przedstawiciela podmiotu)

wolny ogólny

Uwagi :

Nastaw rozdysponowano - patrz metryczka nastawu nr   .........

Nastaw połączono            - patrz metryczka nastawu nr   .........

kwas.                       
ogólna

kwas. lotna
ekstr. 
rzecz.

SO2 ekstr. 
wyjściowy

uwagi

WZÓR

Nr 
dowodu

Składniki (moszcze)
Wyliczenia  
na 1000 l

Kontrola fermentacji

data nr  analizy
temp. 

oC
ekstr. alk.            

% vol



Załącznik nr 8

...................................................
(pieczątka nagłówkowa podmiotu) Data ............................ ....... r.

Karta kupażu lub wytwarzania wyrobu winiarskiego  nr .......

Typ ............................. Pojemnik nr ..........................

Ilość Analiza Skład chemiczny

kg litrów data nr
alk.                   

% vol
kwas.           

og.
kwas.             

lot.
ekstr. 
całk.

Przekazano do 

miejsce nr poj.
rozchód 

litrów
ubytki 
techn.

(podpis przedstawiciela podmiotu)

Lp. Data
Nr  

dowodu
Stan  
litrów

Potwierdzenie przyjęcia

 Razem (analiza)

 Ubytki 
technologiczne

 Ilość 
skupażowana

.........................................................................

Zużyte składniki 
dodatkowe

WZÓR

Rodzaj ...........................

Nr   
poj.

Składniki 
zużyte

Uwagi

 Razem (analiza)



Załącznik nr 9

Ksi ęga kontroli 

rozlewu wyrobów winiarskich ....................... .................................................................................... za rok  .........  

Przychód Rozchód
zwroty z przekazano do magazynu

butelki o pojemności inne opakowania
0,7 l 0,75 l 1,0 l ...... l ..... l ..... l ..... l
szt. szt. szt. szt. szt. szt. szt.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

Stan litrów
z kupażowni lub 

leżakowni razem 
litrów

razem 
rozchód 

litrów
nr 

dow.
prod. litrów mag. litrów

nr        
dow.

razem 
litrów

ubytki 
litrów

WZÓR

................................................................................
(pieczątka nagłówkowa podmiotu)

(nazwa podmiotu)

Data
Nr 

zmiany
nr 

dow.
litrów



Załącznik nr 10 
WZÓR 

EWIDENCJA WYDANYCH, WYKORZYSTANYCH DO NANIESIENIA, USZKODZONYCH, ZNISZCZONYCH, UTRACONYCH ORAZ ZWRÓCONYCH  
BANDEROL PODATKOWYCH 

........................................................................... 
nazwa i adres podmiotu obowiązanego do oznaczania  

 

EWIDENCJA 1) 
 

banderol.......................2) na......................3) wyroby akcyzowe .............................4) w opakowaniach jednostkowych.........................5) 
 

 Banderole wydane przez właściwego naczelnika urzędu celnego 
w sprawach znaków akcyzy  

Data wydania albo 
wysłania banderol 

Nazwa 
i adres 
produ- 
centa 
zagra- 
niczne- 
go 

Liczba banderol Banderole 
pozostałe 

 

Lp data  
wyda
-nia 

właściwy 
naczelnik 
urzędu 
celnego w 
sprawach 
znaków 
akcyzy   

ozna- Liczba banderol wydanych wyda-
nych 
do 
oznacza-
nia 

wysła-
nych 
poza 
teryto-
rium 
kraju 

wykorzys- 
tanych do 
naniesie- 
nia i nie- 
uszko- 
dzonych 

uszkodzonych utraconych zniszczonych  
czenie 
bande- 

bez 
liczby  

za zwró- 
cone 

w 
ramach 
norma-
tywu 
strat 

wydanie 
banderol 

wysłanie 
banderol 

przy 
ozna- 

poza 
ozna- 

przy 
ozna- 

poza 
ozna- 

przy 
ozna- 

poza 
ozna- 

data licz- 
ba 

roli 6) z 6 i 7 nie wy-
korzysta- 
ne i nie 
uszko-
dzone 

do ozna-
czenia 

poza 
teryto-
rium 
kraju 

czaniu czaniem czaniu czaniem czaniu cza- 
niem 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 

                     
Suma:    x x x          x  

 
Zwrot banderol do właściwego w sprawach znaków akcyzy naczelnika urzędu celnego   

banderole nieuszkodzone banderole uszkodzone  
i niewykorzystane Adnotacje właściwego w sprawach znaków akcyzy naczelnika urzędu celnego  

data 
zwrotu 

banderol 

liczba  
zwróconych 

banderol 

data  
zwrotu  

banderol 

liczba banderol uszkodzonych  
 

przy oznaczaniu 
 

poza oznaczaniem 
 

22 23 24 25 26 27 

      
x  x   x 

 

         .....................................................              ............................................................ 
         podpis podmiotu obowiązanego do oznaczania 7)   imienna pieczęć właściwego naczelnika urzędu celnego 7) 
 
1) Wypełnia podmiot obowiązany do oznaczania wyrobów akcyzowych znakami akcyzy. Ewidencja prowadzona jest odrębnie dla każdej serii banderol. 
2) Należy wpisać odpowiednio: podatkowych albo legalizacyjnych. 
3) Należy wpisać odpowiednio: importowane, nabywane wewnątrzwspólnotowo albo wyprodukowane na terytorium kraju. 
4) Należy wpisać odpowiednio: tytoniowe (papierosy lub tytoń) albo spirytusowe, albo winiarskie, albo susz tytoniowy. 
5) Należy wpisać odpowiednio rodzaj i/lub zawartość opakowania jednostkowego z wykorzystaniem załączników nr 1, 2, 4 i 8–11 do rozporządzenia, np.: butelki do 0,2 l włącznie albo do 0,5 l włącznie albo puszki (dla banderol na wyroby spirytusowe, winiarskie). 
6) Należy wpisać serię, numer ewidencyjny i rok wytworzenia banderoli. 
7) Dotyczy ewidencji prowadzonej w formie papierowej 
*)  Niepotrzebne skreślić.



Załącznik nr 11 
WZÓR 

EWIDENCJA WYDANYCH, ZUŻYTYCH, USZKODZONYCH, UTRACONYCH, ZWRÓCONYCH ORAZ ZNISZCZONYCH 
BANDEROL PODATKOWYCH I LEGALIZACYJNYCH PROWADZONA PRZEZ PODMIOTY PROWADZĄCE SKŁAD PODATKOWY,  

KTÓRYM WŁAŚCICIEL WYROBÓW AKCYZOWYCH, O KTÓRYM MOWA W ART. 13 UST. 3 USTAWY LUB PODMIOT,O KTÓRYM MOWA W ART. 
116 UST. 1 PKT 7 USTAWY, PRZEKAZAŁ BANDEROLE 

 

........................................................................... 
          nazwa i adres  podmiotu prowadzącego skład podatkowy, 
         w którym magazynowane są wyroby akcyzowe właściciela,  
         o którym mowa w art. 13 ust. 3 ustawy, z nazwą i adresem 

EWIDENCJA 1) 
 

banderol.......................2) na......................3) wyroby akcyzowe .............................4) w opakowaniach jednostkowych.........................5)  
.............................................................................  

7) 
 

Lp. Banderole otrzymane od właściciela, o którym 
mowa w art. 13 ust. 3 ustawy o podatku 

akcyzowym 

Liczba banderol Stan banderol 

data  
otrzymania 

oznaczenie 

banderoli6)
 

Liczba 
banderol 

otrzymanych 

wydanych do 
oznaczania 

wykorzystanych 
do naniesienia 

i 
nieuszkodzonych 

uszkodzonych utraconych zniszczonych data liczba 
przy 
oznaczaniu 

poza 
oznaczaniem 

przy 
oznaczaniu 

poza 
oznaczaniem 

przy 
oznaczaniu 

poza 
oznaczaniem 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 
              

Suma:          x  
 

 

Zwrot banderol do właściciela, o którym mowa w art. 13 ust. 3 ustawy o podatku akcyzowym 
Banderole nieuszkodzone 

i niewykorzystane 
Banderole uszkodzone 

data zwrotu 
banderol 

liczba zwróconych 
banderol 

data zwrotu  
banderol 

liczba banderol uszkodzonych 
przy oznaczaniu poza oznaczaniem 

15 16 17 18 19 

     
x  x   

  
.................................................................                                                                            ............................................................ 
podpis podmiotu prowadzącego skład podatkowy,                                              imienna pieczęć właściwego naczelnika urzędu celnego8) 
w którym magazynowane są wyroby akcyzowe właściciela,  
o którym mowa w art. 13 ust. 3 ustawy o podatku akcyzowym8)  
 
1) Ewidencja prowadzona jest odrębnie dla każdej serii banderol. 
2) Należy wpisać odpowiednio: podatkowych albo legalizacyjnych. 
3) Należy wpisać odpowiednio: importowane, nabywane wewnątrzwspólnotowo albo wyprodukowane na terytorium kraju. 
4) Należy wpisać odpowiednio: tytoniowe (papierosy lub tytoń) albo spirytusowe, albo winiarskie, albo susz tytoniowy. 
5) Należy wpisać odpowiednio rodzaj i/lub zawartość opakowania jednostkowego z wykorzystaniem załączników nr 1, 2, 4 i 8–11 do rozporządzenia, np.: butelki do 0,2 l włącznie albo do 0,5 l włącznie albo puszki (dla banderol na wyroby spirytusowe, winiarskie). 
6) Należy wpisać serię, numer ewidencyjny i rok wytworzenia banderoli. 
7) Należy wpisać nazwę i adres właściciela wyrobów akcyzowych, o którym mowa w art. 13 ust. 3 ustawy. 
8) Dotyczy ewidencji prowadzonej w formie papierowej. 
*)  Niepotrzebne skreślić 

 



Załącznik nr 12 
 

 
WZÓR 

PROTOKÓŁ W SPRAWIE UTRATY, ZNISZCZENIA LUB USZKODZENIA 
ALBO ZNISZCZENIA USZKODZONYCH LUB ZNISZCZONYCH BANDEROL 

 
...................................................................................... 
nazwa i adres podmiotu obowiązanego do oznaczania  
 
.................................................................. 
REGON, identyfikator podatkowy NIP*) 
 
............................................... 
numer akcyzowy podatnika*)  
 

PROTOKÓŁ 
z dnia ..................................... 

w sprawie utraty, zniszczenia, uszkodzenia  

albo zniszczenia uszkodzonych lub zniszczonych*)   banderol1)  

...................................................................................................... 

 
sporządzony w2) ...................................................................... przez3)  

....................................................................................................................................................... 
Opis okoliczności utraty, zniszczenia, uszkodzenia albo zniszczenia uszkodzonych lub 
zniszczonych banderol*) 4) 

....................................................................................................................................................... 

....................................................................................................................................................... 
Na tym protokół zakończono nie wnosząc zastrzeżeń/ wnosząc zastrzeżenia*) 

.......................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................... 
Protokół sporządzono w .................... egzemplarzach, które przekazano 
.......................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................... 

 
.................................... 
.................................... 
podpisy członków komisji  
..................................... 
podpis pracownika urzędu celnego*) 

 
Objaśnienia: 
1) Należy podać rodzaj banderoli (podatkowa, legalizacyjna). 
2) Należy podać miejscowość. 
3) Należy podać podmiot, u którego nastąpiła utrata, zniszczenie lub uszkodzenie banderol. 
4) Należy podać: podatkowych albo legalizacyjnych przy wykorzystaniu załączników nr 1 i 2 do rozporządzenia, z tym że 

przy legalizacyjnych należy podać: na papierosy lub tytoń importowany, nabywany wewnątrzwspólnotowo albo 
wyprodukowany na terytorium kraju, albo wyroby spirytusowe importowane, nabywane wewnątrzwspólnotowo albo 
wyprodukowane na terytorium kraju, np. w butelce do 0,2 l albo powyżej 0,2 l, albo w puszce albo wyroby winiarskie 
importowane, nabywane wewnątrzwspólnotowo albo wyprodukowane na terytorium kraju,  np. w butelce do 0,5 l albo 
powyżej 0,5 l albo w puszce. 

*) Niepotrzebne skreślić. 
 

 

 



 

 

 

 

 

 
Załącznik nr 13 
 
 

WZÓR 
PROTOKÓŁ W SPRAWIE WYDANIA LUB ZWROTU BANDEROL 

 
 
 

PROTOKÓŁ 
nr…………………….. 

z dnia ..................................... 
w sprawie wydania lub zwrotu*) banderol1)  

...................................................................................................... 

 
sporządzony w2)……………………………………………………………………………….... 

pomiędzy3)……………………………………………………………………………………… 
reprezentowany przez4) ……………………………….………………………………………... 
a………………………………………………………………………………………………….
reprezentowany przez4) ………………………………………………………………………… 
 
 

rok 
wytworzenia 

seria numer ewidencyjny liczba  
(w sztukach) 

nr upoważnienia 
do odbioru 
banderol 5) 

     
     
     
 
 
Na tym protokół zakończono nie wnosząc zastrzeżeń/ wnosząc zastrzeżenia*) 

.......................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................... 
Protokół sporządzono w ..............jednobrzmiących  egzemplarzach. 

 
 

………………………. 
 
………………………. 
 
………………………. 
 
………………………. 
podpisy osób uczestniczących  

 
 
 
Objaśnienia: 
1) Należy podać rodzaj banderoli (podatkowa, legalizacyjna). 
2) Należy podać miejscowość i miejsce dokonania czynności np. Urząd Celny w Białymstoku. 
3) Należy podać strony czynności np. Urząd Celny w Białymstoku 
4) Należy podać imiona i nazwiska osób uczestniczących w czynności. 
5) Jeżeli dotyczy. 
*) Niepotrzebne skreślić. 



 

Załącznik nr 14 
WZÓR 

................................................. 
(pieczątka nagłówkowa podmiotu) 

Protokół  nr .......  ....... 
Ustalenia ilości alkoholu etylowego podczas jego wydania z gorzelni 

w gorzelni ……….......................................... woj. ......................... z dnia ....................................... r. 

przeprowadzonego przez: ...................................................................................., 
 (przedstawiciel podmiotu) 

w obecności funkcjonariuszy celnych: .................................................................................... 

 .................................................................................... 

− sprawdzono stan: aparatury i urządzeń gorzelni, naczyń służących do transportu, magazynu 
i zbiornika(ów) magazynowego(ych) oraz nałożonych na nich zamknięć urzędowych i ustalono: 
......................................................................................................................................................... 
......................................................................................................................................................... 
......................................................................................................................................................... 
....................................................................................................................................................... , 

− sprawdzono zapas alkoholu etylowego w magazynie przed i po wydaniu (dane w pkt 1), 
− dokonano napełnienia alkoholem etylowym (wyniki w pkt 2), 
− zabezpieczono naczynia służące do transportu oraz zbiornik(i) i magazyn alkoholu etylowego 

zamknięciami urzędowymi o znakach: 
........................................................................................................................................................... 

− odnotowano zmianę zamknięć urzędowych w spisie zamknięć urzędowych. 
Moc alkoholu etylowego ustalono alkoholomierzem nr ....................................................................... 
Dane odbiorcy alkoholu etylowego oraz dane dotyczące środka transportowego …………...……...... 
................................................................................................................................................................ 

1. Zapas alkoholu etylowego w magazynie 

Naczynia Moc alkoholu etylowego 
Stwierdzona ilość alkoholu 

etylowego Poprawka Ilość Ilość 

nr 
zbiornika 

lub 
beczek 

pojem-
ność 

wskazanie  
alkoholo-
mierza 

w temp. 

oC 

% vol  

w 20 oC 

odczyt ze 
skali  

mm 

dm3 

brutto 

temp. oC 

tara 

dm3/ 
100 dm3 
(tabl.) 

alkoholu etylowego 
dm3  w 20 oC 

netto 

alkoholu etylowego 

dm3 100 % vol 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

A .  P r z e d  w y d a n i e m  

           
           
           
           

R a z e m    

B .  P o  w y d a n i u  

           
           
           
           

R a z e m    

R ó ż n i c a  ( A − B )  -  i l o ś ć  w y d a n a    

 



 

2. Napełnianie alkoholem etylowym naczyń służących do transportu (beczki, autocysterny, inne*)
). 

 

Nr 
doku- 
mentu 

 

Rodzaj 
naczyń 
(beczki, 
autocys- 

terny, inne*) ) 

Ustalenie ilości alkoholu etylowego Oznaczanie mocy alkoholu 
etylowego Objętość 

alkoholu 
etylowego  

dm3 
w 20 °C 

 

Ilość 
alkoholu 

etylowego 
 dm3 100 % vol 

 

Liczba 
naczyń 

nr 
komory 
autocy- 
sterny 

łączna masa naczyń w kg 

brutto tara netto 

zmierzona 
objętość 
alkoholu 

etylowego 
dm3 

w temp. 
oC 

poprawka 
dm3/ 

100 dm3 

(tabl.) 

wskaz. 
alko-
holo-

mierza 

w temp. 
°C 

% vol 
w 20°C 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

           

           

           

           

           

           

           

           

  
Razem 

Moc średnia 
(rubr. 11 : 10 x 100) 

   

 
3. Sprawdzenie ustaleń między pomiarem alkoholu etylowego w magazynie a napełnieniem naczyń 
służących do transportu. 
 

Poz. W y s z c z e g ó l n i e n i e  

Ilość alkoholu 
etylowego 

dm3 w 20 °C 

Ilość alkoholu 
etylowego 

dm3 100 % vol 
1 Zapas alkoholu etylowego w magaz. przed wydaniem (pkt 1, poz. 10A i 11A)   

2 Otrzymano z odpędu  - stan końcowy licznika objętości           .................... 
podczas nalewu          - stan początkowy licznika objętości      .................... 
                                  - alkohol etylowy o średniej mocy ..........% vol ( pkt 2 ) 

  

3 Razem  ( poz. 1 + 2 )   

4 Zapas w magazynie po wydaniu (pkt 1, poz. 10B i 11B)   

5 Różnica ( poz. 3 − 4)   

6 W napełnionych naczyniach ustalono alkoholu etylowego (pkt 2 poz. 10 i 11)   

7 Wg. pomiarów w magazynie ilość alkoholu etylowego jest większa (+) 
lub mniejsza ( − ) niż w naczyniach transportowych (poz. 5 − 6) 

  

 
Protokół sporządzono w dwóch  egzemplarzach, z których jeden pozostawiono w gorzelni. 
Do protokołu nie wniesiono uwag/wniesiono następujące uwagi*): 
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................... 
* ) Niepotrzebne skreślić. 

Podpisy i pieczęcie: 
  ........................................................... 
 
 ..................................... ........................................................... 
 (przedstawiciel podmiotu) (funkcjonariusze celni) 

 
 



 
Załącznik nr 15 

WZÓR 
...................................................................... .............................................................. 
 (pieczątka nagłówkowa podmiotu) (nr zaświadczenia o dokonaniu wpisu do rejestru*)) 

PROTOKÓŁ NR ................ 

skażenia alkoholu etylowego środkiem skażającym/substancjami skażającymi*) ......................................... 
(podać nazwy) 

................................................................................................................................... z dnia ................................ r. 
(nazwa podmiotu, dla którego dokonano skażenia alkoholu etylowego) 

Po sprawdzeniu, że opakowania ze środkiem skażającym/substancjami skażającymi*) są nieuszkodzone 
i posiadają oryginalne zamknięcia lub nieuszkodzone zamknięcia urzędowe, pracownicy podmiotu dokonującego 
skażenia: 

 - ........................................................ - ..................................... 
 (imię i nazwisko) (stanowisko służbowe) 

 - ........................................................ - ..................................... 
 (imię i nazwisko) (stanowisko służbowe) 

w obecności funkcjonariusza celnego: 

 - ........................................................ - ..................................... 
 (imię i nazwisko) (stanowisko służbowe) 

dokonali czynności skażenia alkoholu etylowego. 

Przed zastosowaniem środek skażający/substancje skażające*) zostały zbadane w celu identyfikacji przez 
.................................................................................... wg orzeczenia/atestu*) nr ............. z dnia .................................... r. 

Do skażenia alkoholu etylowego pobrano ...................................... dm3/kg*) alkoholu etylowego o mocy............ % vol 
w 20 oC, (wskazanie alkoholomierza ................ w temperaturze pomiaru ............ oC),  
co stanowi ........................... dm3 100 % vol, do którego dodano: 
1) ........................................................... w ilości ..................... dm3/kg*), o gęstości .................... kg/dm3, 

co stanowi ........... dm3/kg*) na 100 dm3 100 % vol alkoholu etylowego,  
2) ........................................................... w ilości ..................... dm3/kg*), o gęstości .................... kg/dm3, 

co stanowi ........... dm3/kg*) na 100 dm3 100 % vol alkoholu etylowego. 

Po dodaniu środka skażającego/substancji skażających*) i wymieszaniu otrzymano .................. dm3/kg*) alkoholu 
etylowego skażonego o mocy pozornej (wskazanie alkoholomierza) .............. w temp .......... oC. 

Na naczynia z alkoholem etylowym skażonym nałożono zamknięcia urzędowe/zabezpieczenia zakładowe 
podmiotu dokonującego skażenia*) ……............................................................................... . 
 (podać rodzaj, liczbę i znaki odcisków) 

Z otrzymanej mieszaniny pobrano próbkę w ilości 0,5 litra/0,05 litra*), którą zabezpieczono 
......................................................................................................................... do przechowania przez okres 3 miesięcy. 
 (podać sposób zabezpieczenia) 

Na przesyłkę alkoholu etylowego wystawiono dokument dostawy nr .............. z dnia ........................................ r./ 
nie wystawiono dokumentu dostawy*). 

Niniejszy protokół sporządzono w ............ egzemplarzach. 

Uwagi: …………………………………………………………..………………..…………………………….…… 

……..…………………………………………………………………….……………………………………………… 

 .......................................            .......................................... ............................................. 

 (podpisy pracowników podmiotu   (podpis funkcjonariusza celnego  
 biorących udział w czynnościach) obecnego przy skażeniu) 

* ) 
Niepotrzebne skreślić. 



Projekt 

ROZPORZĄDZENIE 

MINISTRA FINANSÓW
1) 

z dnia  

w sprawie dokumentacji dotyczącej suszu tytoniowego
 

 

Na podstawie art. 138s ust. 2 ustawy z dnia 6 grudnia 2008 r. o podatku akcyzowym (Dz. U. 

z 2014 r. poz. 752, z późn. zm.
2)

) zarządza się, co następuje: 

§ 1. Rozporządzenie określa: 

1) sposób prowadzenia ewidencji suszu tytoniowego; 

2) szczegółowy zakres danych, które powinny znajdować się w: 

a) ewidencji suszu tytoniowego, zwanej dalej „ewidencją”,  

b) protokole z czynności niszczenia nieprzydatnego do spożycia, dalszego przerobu lub 

zużycia suszu tytoniowego. 

§ 2. 1. Ewidencja jest prowadzona w sposób ciągły i umożliwiający identyfikację obrotu 

suszem tytoniowym.  

2. Wpisów do ewidencji dokonuje się bezpośrednio po zakończeniu czynności lub 

zaistnieniu stanu faktycznego, podlegających wpisaniu. 

3. Podmiot prowadzący ewidencję, dokonuje jej zamknięcia i miesięcznego 

podsumowania za każdy miesiąc kalendarzowy, nie później niż w terminie 3 dni po upływie 

ostatniego dnia każdego miesiąca. 

4. Stan ewidencyjny na koniec miesiąca przenosi się na następny miesiąc jako stan 

początkowy. 

5. Pośredniczący podmiot tytoniowy przekazuje na żądanie właściwego naczelnika urzędu 

celnego raport z zamknięć i miesięcznych podsumowań ewidencji za wskazane miesiące, w 

terminie 14 dni od dnia doręczenia żądania. 

§ 3. 1. W przypadku prowadzenia ewidencji w formie papierowej, przed rozpoczęciem jej 

wypełniania, karty ewidencji powinny zostać przeszyte, a strony ponumerowane i opatrzone 

pieczęcią podmiotu prowadzącego ewidencję. Właściwy naczelnik urzędu celnego opatruje 

przeszycie plombą, przy użyciu plombownicy stosowanej do plombowania ewidencji 

                                                 
1) 

Minister Finansów kieruje działem administracji rządowej – finanse publiczne, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 2 

rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 22 września 2014 r. w sprawie szczegółowego zakresu 

działania Ministra Finansów (Dz. U. poz. 1256). 
2)

 Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2014 r. poz. 1559, 1662 i 1877 

oraz z 2015 r. poz. 18, 211 i ... . 
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prowadzonych przez organ celny, a na ostatniej stronie ewidencji wpisuje liczbę jej stron i 

składa podpis. 

2. Wpisów do ewidencji należy dokonywać w sposób trwały i wyraźny. Zmiany i 

poprawki powinny być dokonywane w taki sposób, aby przekreślony pierwotny tekst pozostał 

czytelny. Każda zmiana lub poprawka powinna zostać potwierdzona podpisem osoby 

dokonującej zmiany lub poprawki, z podaniem daty wprowadzenia, oraz w razie potrzeby 

opisana w rubryce „uwagi”. 

§ 4. 1. Ewidencja w formie elektronicznej jest prowadzona zgodnie z pisemną instrukcją 

obsługi programu komputerowego, wykorzystywanego do prowadzenia tej ewidencji, i w taki 

sposób, aby: 

1) umożliwiała wgląd w treść dokonywanych wpisów oraz ochronę przechowywanych 

danych przed zniekształceniem lub utratą; 

2) umożliwiała dokonywanie korekty danych opatrzonej adnotacją osoby dokonującej tej 

korekty oraz daty jej dokonania; 

3) pozwalała na drukowanie wpisów i raportów, o których mowa w § 2 ust. 3, w porządku 

chronologicznym; 

4) uniemożliwiała usuwanie wpisów. 

2. Podmiot prowadzący ewidencję w formie elektronicznej przechowuje kopię ewidencji 

zapisaną na informatycznych nośnikach danych, w sposób zapewniający ochronę 

przechowywanych danych przed zniekształceniem lub utratą, lub w formie wydruku 

sporządzonego za okresy jednodniowe. 

§ 5. Ewidencja składa się z części zawierających zestawienia danych dotyczących suszu 

tytoniowego: 

1) nabytego na terytorium kraju; 

2) nabytego wewnątrzwspólnotowo; 

3) importowanego; 

4) sprzedanego na terytorium kraju; 

5) dostarczonego wewnątrzwspólnotowo; 

6) eksportowanego, 

7) przetworzonego; 

8) zużytego; 

9) zniszczonego. 

§ 6. Część ewidencji dotycząca suszu tytoniowego nabytego na terytorium kraju zawiera: 
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1) kody nomenklatury Scalonej (CN) i ilości w kilogramach nabytego na terytorium kraju 

suszu tytoniowego; 

2) datę nabycia suszu tytoniowego na terytorium kraju; 

3) datę i numer wystawionej faktury lub rachunku; 

4) imię i nazwisko albo nazwę oraz miejsce zamieszkania albo siedziby podmiotu, od którego 

susz tytoniowy został nabyty na terytorium kraju. 

§ 7. Część ewidencji dotycząca suszu tytoniowego nabytego wewnątrzwspólnotowo 

zawiera: 

1) kody nomenklatury Scalonej (CN) i ilości w kilogramach nabytego wewnątrzwspólnotowo 

suszu tytoniowego; 

2) datę dostarczenia nabytego suszu tytoniowego pośredniczącemu podmiotowi 

tytoniowemu; 

3) datę i numer wystawionej faktury lub rachunku; 

4) imię i nazwisko albo nazwę oraz miejsce zamieszkania albo siedziby podmiotu, od którego 

susz tytoniowy został nabyty wewnątrzwspólnotowo; 

5) imię i nazwisko albo nazwę oraz miejsce zamieszkania albo siedziby przewoźnika. 

§ 8. Część ewidencji dotycząca suszu tytoniowego importowanego zawiera: 

1) kody nomenklatury Scalonej (CN) i ilości w kilogramach importowanego suszu 

tytoniowego; 

2) datę dopuszczenia importowanego suszu tytoniowego do obrotu oraz numer zgłoszenia 

celnego, na podstawie którego susz tytoniowy został dopuszczony do obrotu; 

3) imię i nazwisko albo nazwę oraz miejsce zamieszkania albo siedziby podmiotu, od którego 

susz tytoniowy został importowany. 

§ 9. Część ewidencji dotycząca suszu tytoniowego sprzedanego na terytorium kraju 

zawiera: 

1) kody nomenklatury Scalonej (CN) i ilości w kilogramach sprzedanego suszu tytoniowego; 

2) datę dokonania sprzedaży; 

3) datę i numer wystawionej faktury lub rachunku; 

4) imię i nazwisko albo nazwę oraz miejsce zamieszkania albo siedziby podmiotu, któremu 

susz tytoniowy został sprzedany. 

§ 10. Część ewidencji dotycząca suszu tytoniowego dostarczonego wewnątrzwspólnotowo 

zawiera: 

1) kody nomenklatury Scalonej (CN) i ilości w kilogramach dostarczonego 

wewnątrzwspólnotowo suszu tytoniowego; 
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2) datę rozpoczęcia przemieszczaniu suszu tytoniowego w ramach dostawy 

wewnątrzwspólnotowej; 

3) numer wystawionej faktury lub rachunku; 

4) imię i nazwisko albo nazwę oraz miejsce zamieszkania albo siedziby podmiotu, do którego 

susz tytoniowy został dostarczony wewnątrzwspólnotowo; 

5) imię i nazwisko albo nazwę oraz miejsce zamieszkania albo siedziby przewoźnika; 

6) numer dokumentu przewozowego. 

§ 11. Część ewidencji dotycząca suszu tytoniowego eksportowanego zawiera: 

1) kody nomenklatury Scalonej (CN) i ilości w kilogramach eksportowanego suszu 

tytoniowego; 

2) datę rozpoczęcia przemieszczaniu suszu tytoniowego w ramach eksportu; 

3) numer wystawionej faktury lub rachunku; 

4) numer zgłoszenia wywozowego; 

5) imię i nazwisko albo nazwę oraz miejsce zamieszkania albo siedziby podmiotu, do którego 

susz tytoniowy został wyeksportowany; 

6) imię i nazwisko albo nazwę oraz miejsce zamieszkania albo siedziby przewoźnika; 

7) numer dokumentu przewozowego. 

§ 12. Część ewidencji dotycząca suszu tytoniowego przetworzonego suszu tytoniowego 

zawiera: 

1) kody nomenklatury Scalonej (CN) i ilości w kilogramach suszu tytoniowego poddanego 

przetwarzaniu; 

2) kody nomenklatury Scalonej (CN) i ilości w kilogramach suszu tytoniowego otrzymanego 

w wyniku przetwarzania; 

3) sposób przetworzenia; 

4) data przetworzenia. 

§ 13. Część ewidencji dotycząca suszu tytoniowego zużytego zawiera: 

1) kody nomenklatury Scalonej (CN) i ilości w kilogramach zużytego suszu tytoniowego; 

2) sposób zużycia; 

3) datę zużycia; 

4) kwotę podatku akcyzowego od zużytego suszu oraz datę złożenia deklaracji podatkowej. 

§ 14. Część ewidencji dotycząca suszu tytoniowego zniszczonego zawiera: 

1) kody nomenklatury Scalonej (CN) i ilości w kilogramach zniszczonego suszu tytoniowego; 

2) przyczyny zniszczenia; 

3) sposób zniszczenia; 
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4) datę zniszczenia. 

§ 15. Protokół z czynności niszczenia nieprzydatnego do spożycia, dalszego przerobu lub 

zużycia suszu tytoniowego zawiera: 

1) datę i miejsce sporządzenia protokołu; 

2) oznaczenie podmiotu, w którego posiadaniu susz tytoniowy znajdował się przed 

zniszczeniem; 

3) datę i miejsce zniszczenia suszu tytoniowego; 

4) kody nomenklatury Scalonej (CN) i ilości w kilogramach zniszczonego suszu tytoniowego; 

5) sposób zniszczenia suszu tytoniowego; 

6) przyczyny zniszczenia suszu tytoniowego; 

7) imiona i nazwiska osób obecnych przy zniszczeniu suszu tytoniowego; 

8) czytelne podpisy osób obecnych przy zniszczeniu suszu tytoniowego. 

§ 16. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 31 lipca 2015 r. 

 

MINISTER FINANSÓW 
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UZASADNIENIE 

 

 Przedkładany projekt rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie dokumentacji 

dotyczącej suszu tytoniowego stanowi wykonanie upoważnienia wynikającego art. 138s ust. 2 

ustawy z dnia 6 grudnia 2008 r. o podatku akcyzowym (Dz. U. z 2014 r. poz. 752, 

z późn. zm.), zwanej dalej „ustawą”. 

Zgodnie z upoważnieniem zawartym w art. 138s ust. 2 ustawy, minister właściwy do spraw 

finansów publicznych został zobowiązany do określenia, w drodze rozporządzenia, 

szczegółowego zakresu danych, które powinny znajdować się w: 

1) ewidencji suszu tytoniowego oraz sposobu jej prowadzenia,  

2) protokole z czynności niszczenia nieprzydatnego do spożycia, dalszego przerobu lub 

zużycia suszu tytoniowego. 

Upoważnienie zawarte w art. 138s ust. 2 ustawy zobowiązuje ministra właściwego do spraw 

finansów publicznych do uwzględnienia przy wydawaniu rozporządzenia konieczności 

zapewnienia właściwej kontroli nad suszem tytoniowym oraz jego opodatkowania akcyzą. 

Projekt rozporządzenia stanowi uzupełnienie regulacji zawartych w art.138g ustawy, które 

dotyczą zasad prowadzenia przez pośredniczący podmiot tytoniowy ewidencji suszu 

tytoniowego oraz regulacji zawartych w art. 138m ustawy, w zakresie w jakim przepis ten 

dotyczy obowiązku sporządzania protokołu z czynności niszczenia nieprzydatnego do 

spożycia, dalszego przerobu lub zużycia suszu tytoniowego. 

Dotychczas pośredniczące podmioty tytoniowe nie miały obowiązku prowadzenia ewidencji 

suszu tytoniowego oraz sporządzania protokołu z czynności niszczenia suszu tytoniowego. 

Wprowadzenie do ustawy regulacji w powyższym zakresie jest związane z 

nieprawidłowościami, stwierdzonymi w trakcie przeprowadzonych od 2013 r. kontroli 

działalności prowadzonej przez pośredniczące podmioty tytoniowe. 

W celu umożliwienia kontroli nad dokonywanym przez pośredniczące podmioty tytoniowe 

obrotem suszem tytoniowym zaproponowano, aby prowadzona przez te podmioty ewidencja 

zawierała informacje, umożliwiające ustalenie ilości suszu tytoniowego nabytego na 

terytorium kraju, nabytego wewnątrzwspólnotowo, importowanego, sprzedanego, 

dostarczonego wewnątrzwspólnotowo, wyeksportowanego, przetworzonego, zużytego lub 

zniszczonego. Zaproponowano, aby ilość suszu tytoniowego określana była w kilogramach, 

tzn. z zastosowaniem jednostki miary stosowanej do opodatkowania suszu tytoniowego. 

Dodatkowo w celu ustalenia na jakim etapie przetworzenia znajduje się susz tytoniowy, 

będzie należało wskazać w ewidencji jego kod CN. Ponadto zaproponowano, aby ewidencja 



– 7 – 

 

ta zawierała informacje o danych identyfikacyjnych (imię i nazwisko albo nazwa oraz miejsce 

zamieszkania albo siedziba) podmiotów, od których pośredniczący podmiot tytoniowy nabył 

lub importował susz tytoniowy oraz podmiotów, do których pośredniczący podmiot 

tytoniowy dostarczył lub wyeksportował susz tytoniowy. Dodatkowo zaproponowano, aby 

ewidencja prowadzona przez pośredniczący podmiot tytoniowy zawierała informacje 

umożliwiające ustalenie ilości i sposobu przetworzenia, zużycia oraz zniszczenia suszu 

tytoniowego przez pośredniczący podmiot tytoniowy. 

Sposób prowadzenia ewidencji suszu tytoniowego, co do zasady, został określony podobnie 

jak sposób prowadzenia innych dokumentacji na potrzeby kontroli podatku akcyzowego, 

który jest określony obecnie w przepisach wykonawczych wydanych na podstawie ustawy o 

podatku akcyzowym oraz ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o Służbie Celnej (Dz. U. z 2013 r. 

poz. 1404, z późn. zm.). Zmianą w stosunku do dotychczasowych regulacji dotyczących 

sposobu prowadzenia ewidencji na potrzeby podatku akcyzowego, jest wprowadzenie 

obowiązku przekazywania na żądanie właściwego naczelnika urzędu celnego nie tylko, jak 

dotychczas raportu z zamknięcia i podsumowania ewidencji prowadzonej w formie 

elektronicznej, ale również raportu z prowadzenia ewidencji w formie papierowej, 

W związku z wprowadzonym obowiązkiem przekazywania raportów z zamknięcia i 

podsumowania ewidencji prowadzonej w formie papierowej – zrezygnowano z 

dotychczasowego obowiązku przekazywania raportu z zamknięcia i podsumowania ewidencji 

za każdy rok kalendarzowy – dzięki czemu przekazywanie przedmiotowych raportów nie 

będzie cykliczne i utrudnione w przypadku ewidencji papierowej. 

W celu umożliwienia kontroli nad czynnościami niszczenia nieprzydatnego do spożycia, 

dalszego przerobu lub zużycia suszu tytoniowego, w wydawanym na podstawie ustawy o 

Służbie Celnej – projekcie rozporządzenia w sprawie kontroli niektórych wyrobów 

akcyzowych, przewidziano kontrolę nad niszczeniem suszu tytoniowego. Jednoczesnie w 

ustawie przewidziano obowiązek sporządzania protokołu z tych czynności, a w niniejszym 

projekcie określono szczegółowy zakres danych, które protokół ten powinien zawierać. 

Zakres przedmiotowych danych został określony w taki sposób, aby protokół zawierał 

informacje umożliwiające ustalenie daty i miejsca zniszczenia suszu tytoniowego, jego ilości 

w jednostkach miary stosowanych przy opodatkowaniu (kilogramach), sposobu zniszczenia 

oraz jego przyczyn. Dodatkowo, określenie w protokole kodu CN zniszczonego suszu 

tytoniowego umożliwi ustalenie na jakim etapie przetworzenia znajdował się zniszczony susz 

tytoniowy. 
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Projekt rozporządzenia nie zawiera norm technicznych w rozumieniu przepisów 

rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 23 grudnia 2002 r. w sprawie sposobu funkcjonowania 

krajowego systemu notyfikacji norm i aktów prawnych (Dz. U. Nr 239, poz. 2039 oraz 

z 2004 r. Nr 65, poz. 597), w związku z czym nie podlega notyfikacji. 
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Nazwa projektu: 
rozporządzenie Ministra Finansów w sprawie dokumentacji 

dotyczącej suszu tytoniowego. 

Ministerstwo wiodące i ministerstwa współpracujące 

Ministerstwo Finansów 

Osoba odpowiedzialna za projekt w randze Ministra, Sekretarza 

Stanu lub Podsekretarza Stanu  

Podsekretarz Stanu Jarosław Neneman 

Kontakt do opiekuna merytorycznego projektu 

Agnieszka Kwiatkowska, Dep. PA, Ministerstwo Finansów, tel. 694 

52 96  

Data sporządzenia: 
03.2015 r. 

 

Źródło:  

upoważnienie ustawowe: art. 138s ust. 2 ustawy 

z dnia 6 grudnia 2008 r. o podatku akcyzowym 

(Dz. U. poz. ...). 

Nr w wykazie prac:  

 

 

OCENA SKUTKÓW REGULACJI 
1. Jaki problem jest rozwiązywany? 

Wprowadzenie regulacji w powyższym zakresie jest związane z nieprawidłowościami, stwierdzonymi w trakcie 

przeprowadzonych od 2013 r. kontroli działalności prowadzonej przez pośredniczące podmioty tytoniowe. 

2. Rekomendowane rozwiązanie, w tym planowane narzędzia interwencji, i oczekiwany efekt 

Projekt rozporządzenia stanowi uzupełnienie regulacji zawartych w art.138g ustawy, które dotyczą zasad prowadzenia 

przez pośredniczący podmiot tytoniowy ewidencji suszu tytoniowego oraz regulacji zawartych w art. 138m ustawy, w 

zakresie, w jakim przepis ten dotyczy obowiązku sporządzania protokołu z czynności niszczenia nieprzydatnego do 

spożycia, dalszego przerobu lub zużycia suszu tytoniowego. 

Dotychczas pośredniczące podmioty tytoniowe nie miały obowiązku prowadzenia ewidencji suszu tytoniowego oraz 

sporządzania protokołu z czynności niszczenia suszu tytoniowego, co w znaczący sposób utrudniało kontrolę ich 

działalności. 

Wprowadzenie obowiązku sporządzania protokołu z czynności niszczenia suszu tytoniowego oraz obowiązku 

prowadzenia ewidencji suszu tytoniowego, która będzie zawierała dane dotyczące suszu tytoniowego nabytego na 

terytorium kraju, nabytego wewnątrzwspólnotowo, importowanego, sprzedanego, dostarczonego wewnątrzwspólnotowo, 

wyeksportowanego, przetworzonego, zużytego lub zniszczonego – znacznie ułatwi sprawowanie kontroli nad 

działalnością prowadzoną przez pośredniczące podmioty tytoniowe. 

3. Jak problem został rozwiązany w innych krajach, w szczególności krajach członkowskich OECD/UE?  

Materia regulowana w niniejszym rozporządzeniu zależna jest wyłącznie od decyzji zainteresowanych państw.  

4. Podmioty, na które oddziałuje projekt 

Grupa Wielkość Źródło danych  Oddziaływanie 

Pośredniczące podmioty 

tytoniowe 

198 Lista pośredniczących 

podmiotów tytoniowych – stan 

na dzień 24.04.2015 r. 

Wejście w życie rozporządzenia 

wpłynie na zakres 

obowiązków/uprawnień 

pośredniczących podmiotów 

tytoniowych 

5. Informacje na temat zakresu, czasu trwania i podsumowanie wyników konsultacji 

Projekt rozporządzenia będzie przedmiotem konsultacji społecznych z zainteresowanymi podmiotami gospodarczymi i 

organizacjami ich reprezentującymi. 

6.  Wpływ na sektor finansów publicznych 

 Skutki w okresie 10 lat od wejścia w życie zmian [mln zł] 

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Łącznie (0–10) 

Dochody ogółem             

budżet państwa             

JST             

pozostałe jednostki (oddzielnie)             



– 10 – 

 

Wydatki ogółem             

budżet państwa             

JST             

pozostałe jednostki (oddzielnie)             

Saldo ogółem             

budżet państwa             

JST             

pozostałe jednostki (oddzielnie)             

Źródła finansowania  

 

Nie dotyczy.  

 

Dodatkowe informacje, 

w tym wskazanie 

źródeł danych i 

przyjętych do obliczeń 

założeń 

Wejście w życie rozporządzenia nie spowoduje skutków finansowych dla budżetu państwa i 

budżetów jednostek samorządu terytorialnego. Pozostaje również bez wpływu na wzrost wydatków 

sektora finansów publicznych. 

7. Wpływ na konkurencyjność gospodarki i przedsiębiorczość, w tym funkcjonowanie przedsiębiorców oraz na 

rodzinę, obywateli i gospodarstwa domowe  

Skutki 

Czas w latach od wejścia w życie zmian 0 1 2 3 5 10 Łącznie (0–10) 

W ujęciu 

pieniężnym 

(w mln zł,  

ceny stałe 

z … r.) 

duże przedsiębiorstwa       Nie dotyczy 

sektor mikro-, małych i 

średnich 

przedsiębiorstw 

      Nie dotyczy 

rodzina, obywatele oraz 

gospodarstwa domowe 

      Nie dotyczy 

W ujęciu 

niepieniężnym 

duże przedsiębiorstwa Nie dotyczy 

sektor mikro-, małych i 

średnich 

przedsiębiorstw 

Nie dotyczy 

rodzina, obywatele oraz 

gospodarstwa domowe  

Nie dotyczy 

Niemierzalne   

Dodatkowe informacje, 

w tym wskazanie 

źródeł danych i 

przyjętych do obliczeń 

założeń  

Rozporządzenie nie będzie wywierało wpływu na konkurencyjność gospodarki i przedsiębiorczość. 

8.  Zmiana obciążeń regulacyjnych (w tym obowiązków informacyjnych) wynikających z projektu 

 nie dotyczy 

Wprowadzane są obciążenia poza bezwzględnie 

wymaganymi przez UE (szczegóły w odwróconej tabeli 

zgodności). 

 tak 

 nie 

 nie dotyczy 

 zmniejszenie liczby dokumentów  

 zmniejszenie liczby procedur 

 skrócenie czasu na załatwienie sprawy 

 inne:       

 zwiększenie liczby dokumentów 

 zwiększenie liczby procedur 

 wydłużenie czasu na załatwienie sprawy 

 inne:       

Wprowadzane obciążenia są przystosowane do ich 

elektronizacji.  

 tak 

 nie 
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 nie dotyczy 

Komentarz 

9. Wpływ na rynek pracy  

Rozporządzenie nie będzie miało wpływu na rynek pracy. 

10. Wpływ na pozostałe obszary 

 środowisko naturalne 

 sytuacja i rozwój regionalny 

 inne:       

 demografia 

 mienie państwowe 

 informatyzacja 

 zdrowie 

Omówienie wpływu Rozporządzenie nie będzie miało wpływu pozostałe obszary. 

11. Planowane wykonanie przepisów aktu prawnego 

Planowane wejście w życie rozporządzenia to 30 czerwca 2015 r. 

12.  W jaki sposób i kiedy nastąpi ewaluacja efektów projektu oraz jakie mierniki zostaną zastosowane? 

Ewaluacja efektów projektu nastąpi poprzez zbadanie wniosków z kontroli pośredniczących podmiotów tytoniowych, 

przeprowadzonych po wejściu w życie projektu. Miernikiem będzie ocena dostępności danych dotyczących działalności 

pośredniczących podmiotów tytoniowych dla kontrolujących. 

13. Załączniki (istotne dokumenty źródłowe, badania, analizy itp.)  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
39-05-dg 
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Projekt 

R O Z P O R Z A D Z E N I E  

M I N I S T R A  F I N A N S Ó W
1)

 

z dnia 

w sprawie kontroli niektórych wyrobów akcyzowych 

Na podstawie art. 50 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o Służbie Celnej (Dz. U. 

z 2013 r. poz. 1404, z późn. zm.
2)

) zarządza się, co następuje: 

Rozdział 1 

Przepisy ogólne 

§ 1. Rozporządzenie określa: 

1) szczegółowy zakres i sposób kontroli niektórych wyrobów akcyzowych, o której mowa 

w art. 30 ust. 2 pkt 2 oraz ust. 3 pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o Służbie Celnej, 

zwanej dalej „kontrolą”; 

2) tryb przekazywania oraz zakres informacji o terminach czynności podlegających 

kontroli; 

3) tryb niszczenia wyrobów akcyzowych objętych kontrolą, nieprzydatnych do spożycia, 

dalszego przerobu lub zużycia; 

4) szczegółowe sposoby i warunki przyjmowania, magazynowania, wydawania i 

przewożenia wyrobów akcyzowych objętych kontrolą. 

§ 2. Przez użyte w rozporządzeniu określenia: 

1) dokumentacja – rozumie się ewidencje, księgi kontroli i pozostałą dokumentację 

związaną z działalnością objętą kontrolą; 

2) gorzelnia – rozumie się podmiot, który wytwarza alkohol etylowy w procesie destylacji 

odfermentowanych zacierów lub brzeczki, sporządzonych z surowców skrobiowo- 

-cukrowych; 

                                                 

1)
 Minister Finansów kieruje działem administracji rządowej – finanse publiczne, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 2 

rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 22 września 2014 r. w sprawie szczegółowego zakresu 

działania Ministra Finansów (Dz. U. poz. 1256). 
2)

 Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2014 r. poz. 486, 1055, 1215, 

1395 i 1662 oraz z 2015 r. poz. 18, 211 i  …. . 
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3) komórka kontroli – rozumie się komórkę organizacyjną, o której mowa w art. 30 ust. 6 

ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o Służbie Celnej; 

4) podmiot – rozumie się podmiot podlegający kontroli, o którym mowa w art. 30 ust. 1 

ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o Służbie Celnej; 

5) przesyłka – rozumie się określoną ilość wyrobów akcyzowych wysłanych do tego 

samego odbiorcy, tego samego dnia i na podstawie e–AD, dokumentu zastępującego  

e–AD lub dokumentu dostawy; przesyłkę stanowi także określona partia wyrobu 

akcyzowego przesłana do odbiorcy rurociągiem; 

6) rok – rozumie się rok kalendarzowy lub inny okres trwający 12 kolejnych pełnych 

miesięcy kalendarzowych; 

7) skażanie – rozumie się skażanie, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 2 marca 2001 r. o 

wyrobie alkoholu etylowego oraz wytwarzaniu wyrobów tytoniowych (Dz. U. z 2015 r. 

poz. 103), środkami skażającymi wskazanymi w wykazie środków skażających alkohol 

etylowy wykorzystywany do produkcji produktów nieprzeznaczonych do spożycia przez 

ludzi, służących do stosowania zwolnień od akcyzy, określonym w przepisach 

wydanych na podstawie art. 38 ust. 1 ustawy z dnia 6 grudnia 2008 r. o podatku 

akcyzowym (Dz. U. z 2014 r. poz. 752, z późn. zm.
3)

), zwanej dalej „ustawą”, oraz 

całkowite skażanie wskazanymi przez dowolne państwo członkowskie Unii 

Europejskiej substancjami skażającymi określonymi w załączniku do 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 (Dz. Urz. WE L 288 z 23.11.1993, str. 12, z późn. zm.; Dz. Urz. UE 

Polskie wydanie specjalne, rozdz. 9, t. 1, str. 249, z późn. zm.). 

Rozdział 2 

Szczegółowy zakres i sposób kontroli niektórych wyrobów akcyzowych 

§ 3. 1. Kontroli podlega przestrzeganie przepisów o podatku akcyzowym w zakresie 

produkcji, przemieszczania i zużycia wyrobów akcyzowych: 

1) objętych procedurą zawieszenia poboru akcyzy lub objętych zwolnieniem od akcyzy ze 

względu na przeznaczenie: 

a) piwa otrzymywanego ze słodu, określonego w poz. 13 załącznika nr 2 do ustawy, 

                                                 

3)
 Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2014 r. poz. 1559, 1662 i 1877 

oraz z 2015 r. poz. 18, 211 i …. . 
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oraz wszelkich wyrobów zawierających mieszaninę piwa z napojami 

bezalkoholowymi, określonych w poz. 16 załącznika nr 2 do ustawy, jeżeli 

rzeczywista objętościowa moc alkoholu w tych wyrobach przekracza 0,5% vol, 

zwanych dalej „piwem”, 

b) wina, napojów fermentowanych oraz wyrobów pośrednich, określonych w  

poz. 14–16 załącznika nr 2 do ustawy, zwanych dalej „wyrobami winiarskimi”, 

c) alkoholu etylowego nieskażonego o objętościowej mocy alkoholu 80% vol lub 

większej, alkoholu etylowego i pozostałych wyrobów alkoholowych, o dowolnej 

objętościowej mocy alkoholu, skażonych, określonych w poz. 17 załącznika nr 2 do 

ustawy, zwanych dalej „alkoholem etylowym”, 

d) alkoholu etylowego nieskażonego o objętościowej mocy alkoholu mniejszej niż 

80% vol; wódek, likierów i pozostałych napojów spirytusowych, określonych w 

poz. 18 załącznika nr 2 do ustawy, zwanych dalej „napojami spirytusowymi”; 

2) objętych procedurą zawieszenia poboru akcyzy: 

a) wyrobów energetycznych określonych w poz. 19–23 załącznika nr 2 do ustawy, 

b) wyrobów akcyzowych innych niż określone w załączniku nr 2 do ustawy, 

opodatkowanych stawką akcyzy inną niż stawka zerowa, 

c) papierosów, tytoniu do palenia, cygar i cygaretek, określonych w poz. 27 

załącznika nr 2 do ustawy, zwanych dalej „wyrobami tytoniowymi”; 

3) objętych zwolnieniem od podatku akcyzowego ze względu na przeznaczenie, jeżeli są 

one przemieszczane do podmiotu pośredniczącego lub przez ten podmiot 

magazynowane, z wyłączeniem wyrobów akcyzowych przemieszczanych w wyniku 

zwrotu, o którym mowa w art. 32 ust. 14 pkt 1 ustawy; 

4) produkowanych poza składem podatkowym na podstawie art. 47 ust. 1 pkt 1, 2, 4 i 5 

ustawy. 

2. Kontroli podlega również: 

1) oznaczanie i stosowanie znaków akcyzy w stosunku do wyrobów akcyzowych objętych 

obowiązkiem oznaczania znakami akcyzy; 

2) zawartość w wyrobach energetycznych substancji stosowanych do znakowania i 

barwienia, o których mowa w przepisach wydanych na podstawie art. 90 ust. 3 ustawy; 

3) prawidłowość i terminowość wpłat podatku akcyzowego od wyrobów akcyzowych, o 

których mowa w ust. 1. 
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3. Przepisu ust. 1 pkt 1 lit. c nie stosuje się do alkoholu etylowego w opakowaniach 

jednostkowych o pojemności do 1 litra, który został skażony zgodnie z § 9. 

§ 4. 1. Kontrola jest wykonywana doraźnie lub jako kontrola stała i polega na: 

1) bezpośrednim uczestniczeniu funkcjonariusza celnego, zwanego dalej 

„funkcjonariuszem”, w czynnościach związanych z działalnością objętą kontrolą; 

2) kontroli obrachunkowej stanu zapasów i obrotu wyrobami akcyzowymi, o których 

mowa § 3 ust. 1, oraz stosowania i oznaczania tych wyrobów znakami akcyzy, na 

podstawie prowadzonej przez podmiot dokumentacji; 

3) pobieraniu i badaniu próbek wyrobów akcyzowych; 

4) kontroli dokumentacji. 

2. Kontrolą stałą są objęte podmioty wytwarzające, oczyszczające, odwadniające 

alkohol etylowy, z wyłączeniem podmiotów wymienionych w § 8 ust. 2 pkt 2 i 3, oraz 

produkujące napoje spirytusowe. 

3. Właściwy naczelnik urzędu celnego może objąć kontrolą stałą podmioty inne niż 

określone w ust. 2, jeżeli: 

1) przerabiają, zużywają, przyjmują lub wydają alkohol etylowy w ilości przekraczającej 

rocznie 20 000 dm³ alkoholu etylowego 100% vol; 

2) produkują, przyjmują lub wydają wyroby energetyczne objęte procedurą zawieszenia 

poboru podatku akcyzowego, określone w poz. 20 załącznika nr 2 do ustawy; 

3) produkują, przyjmują, wydają lub dokonują przeładunku wyrobów energetycznych, 

określonych w poz. 21 załącznika nr 2 do ustawy. 

4. Obejmując kontrolą stałą podmioty, o których mowa w ust. 3, właściwy naczelnik 

urzędu celnego bierze pod uwagę ryzyko, o którym mowa w art. 3 ust. 1 ustawy z dnia 

27 sierpnia 2009 r. o Służbie Celnej, oraz liczbę czynności podlegających kontroli, o których 

mowa ust. 3. 

5. W przypadku objęcia podmiotu kontrolą stałą właściwy naczelnik urzędu celnego 

zawiadamia o tym podmiot na 7 dni przed objęciem tą formą kontroli. 

§ 5. 1. Podmiot ustala rzeczywisty stan zapasów wyrobów akcyzowych, o których mowa 

w § 3 ust 1 pkt 1–3, na koniec roku. 

2. W przypadku gorzelni oraz podmiotu magazynującego wyroby energetyczne, które na 

podstawie odrębnych przepisów są magazynowane w zbiornikach nieposiadających dowodów 

legalizacji, przepisu ust. 1 nie stosuje się. 
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3. Podmiot może ustalić rzeczywisty stan zapasów wyrobów akcyzowych, o których 

mowa w ust. 1, za dowolny okres, krótszy niż rok. 

4. W przypadku, o którym mowa w ust. 1 lub 3, o planowanym terminie 

przeprowadzenia ustalenia rzeczywistego stanu zapasów wyrobów akcyzowych, podmiot jest 

obowiązany powiadomić właściwego naczelnika urzędu celnego, a w przypadku 

wykonywania kontroli stałej – komórkę kontroli, co najmniej na dzień przed rozpoczęciem 

tych czynności, podając datę i godzinę. 

§ 6. 1. Kontrole obrachunkowe stanu zapasów i obrotu wyrobami akcyzowymi oraz 

stosowania i oznaczania tych wyrobów znakami akcyzy są przeprowadzane za okresy, 

o których mowa w § 5 ust. 1 lub 3. 

2. Przepisu ust. 1 nie stosuje się do produkcji wyrobów energetycznych i wyrobów 

tytoniowych, a także do wyrobów akcyzowych, o których mowa w art. 47 ust. 1 pkt 1, 2, 4 i 5 

ustawy, i wyrobów energetycznych, które na podstawie odrębnych przepisów są 

magazynowane w zbiornikach nieposiadających dowodów legalizacji. 

3. W toku kontroli obrachunkowych stanu zapasów i obrotu wyrobami akcyzowymi 

dokonuje się ustalenia rzeczywistych ubytków oraz rzeczywistego zużycia wyrobów 

akcyzowych i porównuje się z dopuszczalnymi normami ustalonymi przez właściwego 

naczelnika urzędu celnego. 

4. W toku kontroli stosowania i oznaczania wyrobów akcyzowych znakami akcyzy 

dokonuje się w szczególności ustalenia wydanych, wykorzystanych do naniesienia, 

uszkodzonych, zniszczonych, utraconych i zwróconych znaków akcyzy oraz porównania strat 

znaków akcyzy powstałych w procesie oznaczania z dopuszczalnymi normami. 

5. Rozliczenia ubytków wyrobów akcyzowych oraz strat znaków akcyzy dokonuje się 

zgodnie ze sposobem rozliczania ubytków oraz rozliczania strat znaków akcyzy, określonymi 

w przepisach odrębnych. 

§ 7. Kontrole prawidłowości i terminowości wpłat podatku akcyzowego obejmują 

wstępne wpłaty podatku akcyzowego za okresy dzienne oraz wpłaty podatku akcyzowego za 

miesięczne okresy rozliczeniowe. 

§ 8. 1. Wytwarzanie, odzyskiwanie, oczyszczanie i odwadnianie alkoholu etylowego 

odbywa się tylko w obecności funkcjonariusza. 
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2. Przepisu ust. 1 nie stosuje się: 

1) jeżeli zamknięcia urzędowe nałożone na pomieszczenia, urządzenia, aparaturę i 

naczynia uniemożliwiają dostęp do alkoholu etylowego lub jego par; 

2) do jednostek naukowych, kontrolnych i doświadczalnych oraz samodzielnych 

laboratoriów naukowych i doświadczalnych, w których w ciągu roku łączna ilość 

uzyskanego alkoholu etylowego nie przekracza 300 dm³ alkoholu etylowego 100% vol; 

3) do gorzelni, z zastrzeżeniem § 14 ust. 1. 

§ 9. 1. Skażanie alkoholu etylowego odbywa się w obecności funkcjonariusza. 

2. W przypadku naczyń, w których jest przechowywany alkohol etylowy oraz środki 

skażające lub substancje skażające, kontrola obejmuje prawidłowość ich oznaczenia napisami 

wskazującymi na rodzaj alkoholu etylowego oraz środków skażających lub substancji 

skażających, a jeżeli naczyniami tymi są beczki – także numerami oraz tarą. 

§ 10. 1. Magazynowanie alkoholu etylowego może odbywać się tylko w magazynie lub 

naczyniach, na które nałożono zamknięcia urzędowe, a jego wydanie i zużycie następuje w 

obecności funkcjonariusza. 

2. Przepisu ust. 1 nie stosuje się do alkoholu etylowego, który: 

1) został skażony zgodnie z § 9; 

2) jest magazynowany w podmiotach, o których mowa w § 37 ust. 2. 

3. Wydanie i zużycie alkoholu etylowego, o którym mowa w ust. 1, odbywa się bez 

obecności funkcjonariusza, jeżeli zamknięcia urzędowe uniemożliwiają dostęp do alkoholu 

etylowego. 

§ 11. W gorzelni stosuje się system zamkniętego magazynu, który polega na: 

1) nałożeniu zamknięć urzędowych na urządzenia produkcyjne i magazynowe alkoholu 

etylowego w celu wyeliminowania dostępu do alkoholu etylowego i jego par; 

2) określaniu dobowej ilości wyprodukowanego alkoholu etylowego na podstawie wskazań 

licznika objętości lub innego urządzenia pomiarowego; 

3) wydawaniu alkoholu etylowego z magazynu oraz napełnianiu alkoholem etylowym 

naczyń służących do transportu tylko w obecności funkcjonariuszy. 

§ 12. W gorzelni rozchód alkoholu etylowego z magazynu stanowi równocześnie 

pozycję przychodową w dokumentacji określającej ilość wyprodukowanego alkoholu 

etylowego. 
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§ 13. 1. Pierwsza destylacja alkoholu etylowego po rozpoczęciu jego produkcji przez 

gorzelnię odbywa się w obecności funkcjonariusza, który sprawdza szczelność aparatury, 

rurociągów i zbiornika magazynowego alkoholu etylowego. 

2. Za rozpoczęcie produkcji alkoholu etylowego w gorzelni uważa się czynności 

techniczno-technologiczne, począwszy od dodania drożdży do zacieru słodkiego. 

§ 14. 1. W przypadku stosowania w gorzelni licznika objętości jego otwarcie i badanie 

odbywa się w obecności funkcjonariuszy. 

2. Funkcjonariusze dokonują w księdze kontroli produkcji i rozchodu alkoholu 

etylowego adnotacji o dacie i przyczynie otwarcia, stanie początkowym i końcowym licznika 

oraz stanie zamknięć urzędowych. 

§ 15. 1. Gorzelnia niezwłocznie powiadamia właściwego naczelnika urzędu celnego o 

zacięciu się lub wadliwym działaniu licznika objętości lub innego urządzenia pomiarowego, o 

nieszczelności aparatury, rurociągów i urządzeń, o przelaniu się alkoholu etylowego do 

naczynia przelewowego w szafce stągwi, przelaniu się alkoholu etylowego ze zbiornika 

pomocniczego (odbieralnika) albo ze zbiornika magazynowego w gorzelni. 

2. W przypadku, o którym mowa w ust. 1, funkcjonariusze ustalają przyczyny powstania 

usterek, a po ich usunięciu przez podmiot nakładają ponownie zamknięcia urzędowe, 

sporządzają z tych czynności protokół i dokonują w księdze kontroli produkcji i rozchodu 

alkoholu etylowego w gorzelni adnotacji o przyczynach powstania usterek. 

3. Każdy przypadek wystąpienia usterek, o których mowa w ust. 1, gorzelnia powinna 

odnotować w księdze kontroli produkcji i rozchodu alkoholu etylowego, zamieszczając datę, 

godzinę i stan licznika objętości lub innego urządzenia pomiarowego. 

4. Przepisy ust. 1–3 stosuje się także w razie wycieku alkoholu etylowego 

spowodowanego awarią urządzeń lub powstałego wskutek zdarzenia losowego, lub siły 

wyższej, przy czym gorzelnia jest obowiązana natychmiast przerwać destylację alkoholu 

etylowego i podjąć niezbędne czynności przeciwdziałające zwiększaniu się strat. 

§ 16. W przypadku skażania alkoholu etylowego w gorzelni stosuje się odpowiednio § 9 

i 19. 

§ 17. 1. Zdjęcie, kasowanie oraz niszczenie znaków akcyzy odbywa się w obecności 

funkcjonariusza. 
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2. W przypadku zdjęcia, kasowania oraz niszczenia znaków akcyzy, nanoszonych na 

wyroby winiarskie, naczelnik urzędu celnego może odstąpić od wymogu obecności 

funkcjonariusza podczas tych czynności. 

Rozdział 3 

Tryb przekazywania i zakres informacji o terminach czynności podlegających kontroli  

§ 18. 1. Podmiot przesyła właściwemu naczelnikowi urzędu celnego, a w przypadku 

wykonywania kontroli stałej – komórce kontroli, co najmniej na dzień przed zamierzonym 

wytwarzaniem, odzyskiwaniem, oczyszczaniem i odwadnianiem alkoholu etylowego, 

pisemną informację o ilości i rodzaju surowców lub innych produktów, z których alkohol 

etylowy ma być wytworzony lub odzyskany, oraz przewidywanym terminie przeprowadzenia 

tych czynności. 

2. Przepisu ust. 1 nie stosuje się do gorzelni. 

§ 19. 1. Podmiot informuje właściwego naczelnika urzędu celnego, a w przypadku 

wykonywania kontroli stałej – komórkę kontroli, co najmniej na dzień przed zamierzonym 

skażaniem alkoholu etylowego, o terminie jego skażania. 

2. Informacja, o której mowa w ust. 1, zawiera następujące dane: 

1) datę zamierzonego skażania, nazwę pomieszczenia oraz rodzaj naczyń, które będą użyte 

do przeprowadzenia skażania; 

2) objętość alkoholu etylowego wyrażoną w dm³ alkoholu etylowego 100% vol 

przeznaczonego do skażania oraz nazwy środków skażających lub substancji 

skażających; 

3) oświadczenie stwierdzające, że środki skażające lub substancje skażające, które mają 

być użyte, zostały zbadane w celu ich identyfikacji lub zostaną zbadane przed 

dokonaniem skażenia, wraz z określeniem sposobu przeprowadzanego badania. 

3. Informacja, o której mowa w ust. 1, nie jest wymagana, jeżeli podmiot zawiadomi 

pisemnie funkcjonariusza obecnego przy skażaniu o następnym terminie zamierzonego 

skażania i jego warunkach. 

4. Jeżeli skażanie alkoholu etylowego odbywa się w określonych terminach i w 

niezmienionych warunkach, informacja, o której mowa w ust. 1, jest przesyłana jednorazowo 

przed pierwszym skażaniem. 
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§ 20. 1. Podmiot informuje właściwego naczelnika urzędu celnego, a w przypadku 

wykonywania kontroli stałej – komórkę kontroli, co najmniej na dzień przed zamierzonym 

wydaniem alkoholu etylowego z magazynu i jego zużyciem, o terminie jego wydania i 

zużycia oraz o rodzaju i ilości wydawanego i zużywanego alkoholu etylowego. 

2. Do informacji, o której mowa w ust. 1, stosuje się odpowiednio § 19 ust. 3 i 4. 

3. Przepisu ust. 1 nie stosuje się, jeżeli zamknięcia urzędowe uniemożliwiają dostęp do 

alkoholu etylowego podczas jego wydania i zużycia. 

§ 21. 1. Gorzelnia przesyła właściwemu naczelnikowi urzędu celnego, co najmniej na 

dzień przed rozpoczęciem produkcji alkoholu etylowego, pisemną informację o zamierzonej 

produkcji alkoholu etylowego. 

2. Informacja, o której mowa w ust. 1, zawiera następujące dane: 

1) okres objęty informacją; 

2) planowaną godzinę rozpoczęcia i zakończenia pracy gorzelni; 

3) planowaną liczbę zacierów na dobę; 

4) planowany czas fermentacji w dobach; 

5) planowane rodzaje i ilości surowców używanych na każdy zacier; 

6) planowaną godzinę rozpoczęcia i zakończenia destylacji; 

7) planowaną godzinę przekazywania alkoholu etylowego z naczynia pośredniczącego do 

magazynu; 

8) planowane terminy przerw w produkcji. 

3. W przypadku zmiany w produkcji alkoholu etylowego, wynikającej ze zmiany ilości 

zacierów w czasie procesu fermentacji lub zmiany surowca, przepis ust. 1 stosuje się 

odpowiednio. 

§ 22. 1. Podmiot produkujący piwo, z wyłączeniem podmiotu, o którym mowa w § 23 

ust. 1, przesyła właściwemu naczelnikowi urzędu celnego, co najmniej na dzień przed 

zamierzonym rozpoczęciem procesów produkcyjnych, pisemną informację zawierającą 

wykaz terminów warek piwa na następny okres. 

2. Zmiany w wykazie, o którym mowa w ust. 1, należy odnotować na kopii tego wykazu 

oraz niezwłocznie powiadomić o zmianach właściwego naczelnika urzędu celnego. 

§ 23. 1. Podmiot produkujący wyroby zawierające mieszaninę piwa z napojami 

bezalkoholowymi, określone w poz. 16 załącznika nr 2 do ustawy, jeżeli rzeczywista 

objętościowa moc alkoholu w tych wyrobach przekracza 0,5% vol, przesyła właściwemu 
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naczelnikowi urzędu celnego, co najmniej na dzień przed zamierzonym rozpoczęciem 

procesów produkcyjnych, pisemną informację zawierającą wykaz procesów 

technologicznych. 

2. Wykaz, o którym mowa w ust. 1, zawiera: 

1) określenie rodzaju wyrobów, o których mowa w ust. 1, które będą produkowane; 

2) datę i godzinę rozpoczęcia procesu wytwarzania oraz przekazania wyrobów, o których 

mowa w ust. 1, do magazynu; 

3) ilość i rodzaj surowców użytych do produkcji wyrobów, o których mowa w ust. 1; 

4) przewidywaną ilość wyrobów, o których mowa w ust. 1, oraz sposób ustalenia ich ilości. 

3. Przepis § 22 ust. 2 stosuje się odpowiednio do zmian w wykazie, o którym mowa w 

ust. 1. 

§ 24. 1. Podmiot produkujący wyroby winiarskie przesyła właściwemu naczelnikowi 

urzędu celnego, co najmniej na dzień przed zamierzonym rozpoczęciem procesów 

produkcyjnych, pisemną informację zawierającą wykaz procesów technologicznych albo 

wykaz procesów produkcyjnych. 

2. Wykazy, o których mowa w ust. 1, zawierają: 

1) określenie wyrobów winiarskich, które będą produkowane; 

2) datę i planowaną godzinę rozpoczęcia procesu produkcji, w tym nastawu, 

alkoholizowania oraz przekazania wyrobów winiarskich z magazynu do przerobu; 

3) ilość i rodzaj surowców użytych do produkcji wyrobów winiarskich; 

4) numery i pojemność naczyń, w których będzie przeprowadzona fermentacja; 

5) datę i godzinę rozpoczęcia obciągu wyrobów winiarskich po ukończeniu fermentacji; 

6) przewidywaną ilość wyrobów winiarskich. 

3. Przepis § 22 ust. 2 stosuje się odpowiednio do zmian w wykazach, o których mowa w 

ust. 1. 

§ 25. Przepis § 24 stosuje się odpowiednio do produkcji win uzyskanych z winogron 

pochodzących z upraw własnych, o której mowa w art. 47 ust. 1 pkt 2 ustawy. 

§ 26. 1. Podmiot produkujący wyroby tytoniowe przesyła właściwemu naczelnikowi 

urzędu celnego, co najmniej na dzień przed zamierzonym rozpoczęciem procesów 

produkcyjnych, pisemną informację zawierającą wykaz procesów technologicznych albo 

pisemną informację o terminach procesów produkcyjnych odbywających się w systemie 

ciągłym. 
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2. Wykaz, o którym mowa w ust. 1, zawiera: 

1) określenie rodzaju wyrobów tytoniowych, które będą produkowane; 

2) datę i godzinę rozpoczęcia procesu wytwarzania oraz przekazania wyrobów 

tytoniowych do magazynu; 

3) przewidywaną ilość wyrobów tytoniowych, które zostaną wyprodukowane. 

3. Przepis § 22 ust. 2 stosuje się odpowiednio do zmian w wykazie, o którym mowa w 

ust. 1. 

4. Informacja o terminach procesów produkcyjnych, o której mowa w ust. 1, zawiera 

również informację o rodzajach i przewidywanej ilości wyrobów tytoniowych, które zostaną 

wyprodukowane. 

§ 27. 1. Podmiot produkujący wyroby energetyczne przesyła właściwemu naczelnikowi 

urzędu celnego, a w przypadku wykonywania kontroli stałej – komórce kontroli, co najmniej 

na dzień przed zamierzonym rozpoczęciem procesów produkcyjnych, pisemną informację 

zawierającą wykaz procesów technologicznych albo pisemną informację o terminach 

procesów produkcyjnych odbywających się w systemie ciągłym. 

2. Wykaz, o którym mowa w ust. 1, zawiera: 

1) określenie rodzaju wyrobów energetycznych, które będą produkowane; 

2) datę i godzinę rozpoczęcia procesu produkcji oraz przekazania wyrobów 

energetycznych do magazynu; 

3) rodzaj i ilość wyrobów akcyzowych użytych do produkcji wyrobów energetycznych; 

4) przewidywaną ilość wyprodukowanych wyrobów energetycznych oraz sposób ustalenia 

ich ilości. 

3. Przepis § 22 ust. 2 stosuje się odpowiednio do zmian w wykazie, o którym mowa w 

ust. 1. 

4. Informacja o terminach procesów produkcyjnych, o której mowa w ust. 1, zawiera 

również informację o rodzaju i przewidywanej ilości wyrobów energetycznych, które zostaną 

wyprodukowane. 

§ 28. 1. Podmiot, na którym ciąży obowiązek oznaczania wyrobów akcyzowych 

znakami akcyzy, przesyła właściwemu naczelnikowi urzędu celnego, a w przypadku 

wykonywania kontroli stałej – komórce kontroli, co najmniej na dzień przed zamierzonym 

oznaczaniem tych wyrobów, pisemną informację o ilości i rodzaju wyrobów akcyzowych, 
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rodzaju opakowań jednostkowych oraz miejscu i terminie oznaczania tych wyrobów znakami 

akcyzy. 

2. Przepisu ust. 1 nie stosuje się do wyrobów akcyzowych: 

1) od których został już uiszczony należny podatek akcyzowy, ponownie rozlanych lub 

rozważonych w inne opakowania jednostkowe w miejscu ich sprzedaży detalicznej; 

2) importowanych lub nabywanych wewnątrzwspólnotowo, jeżeli oznaczanie ich znakami 

akcyzy następuje poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej lub w wolnym obszarze 

celnym, w składzie wolnocłowym bądź w składzie celnym. 

§ 29. 1. W przypadku: 

1) zdjęcia znaków akcyzy, w przypadkach określonych w przepisach wydanych na 

podstawie art. 123 ust. 4 ustawy, 

2) wprowadzenia obowiązku kasowania znaków akcyzy, na podstawie art. 124 ustawy, 

3) niszczenia znaków akcyzy zdjętych z opakowań jednostkowych wyrobów akcyzowych 

oraz uszkodzonych albo zniszczonych przed ich naniesieniem na wyroby akcyzowe lub 

w procesie oznaczania wyrobów akcyzowych 

– podmiot informuje właściwego naczelnika urzędu celnego, co najmniej na 3 dni przed 

zamierzonym zdjęciem, zniszczeniem lub kasowaniem, o planowanym terminie 

przeprowadzenia tych czynności oraz o rodzaju i ilości zdejmowanych, niszczonych lub 

kasowanych znaków akcyzy. 

§ 30. 1. Podmiot informuje właściwego naczelnika urzędu celnego, a w przypadku 

wykonywania kontroli stałej – komórkę kontroli, co najmniej na dzień przed zamierzonym 

niszczeniem wyrobów, o których mowa w § 3 ust. 1, nieprzydatnych do spożycia, dalszego 

przerobu lub zużycia, o planowanym terminie ich niszczenia, podając datę i godzinę, rodzaj i 

ilość niszczonych wyrobów. 

2. Podmiot informuje właściwego naczelnika urzędu celnego, przed dniem planowanego 

niszczenia suszu tytoniowego nieprzydatnego do dalszego spożycia, przerobu lub zużycia, o 

planowanym terminie jego niszczenia oraz o rodzaju i ilości niszczonego suszu tytoniowego. 

§ 31. 1. Podmiot wysyłający wyroby akcyzowe, o których mowa w § 3 ust. 1 pkt 1–3, 

przed dniem dokonania wysyłki informuje właściwego naczelnika urzędu celnego o zamiarze 

dokonania wysyłki, podając datę i godzinę wysyłki oraz odbiorcę, rodzaj i ilość wysyłanych 

wyrobów akcyzowych. 
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2. Podmiot przyjmujący wyroby akcyzowe, o których mowa w § 3 ust. 1 pkt 1–3, 

informuje właściwego naczelnika urzędu celnego, a w przypadku wykonywania kontroli 

stałej – komórkę kontroli, co najmniej na dzień przed planowanym przyjęciem przesyłki, o 

planowanym przyjęciu, podając datę i godzinę planowanego przyjęcia przesyłki. 

Rozdział 4 

Tryb niszczenia wyrobów akcyzowych nieprzydatnych do spożycia, dalszego przerobu 

lub zużycia 

§ 32. 1. Niszczenie suszu tytoniowego oraz wyrobów akcyzowych, o których mowa w 

§ 3 ust. 1 pkt 1 lit. c i d oraz pkt 2 i 3, nieprzydatnych do spożycia, dalszego przerobu lub 

zużycia odbywa się w obecności funkcjonariusza. 

2. W przypadku gdy podmiot poinformował właściwego naczelnika urzędu celnego o 

planowanym niszczeniu wyrobów akcyzowych, o których mowa w § 3 ust. 1, innych niż 

określone w ust. 1, a funkcjonariusz nie przybył do podmiotu we wskazanym w informacji 

terminie, podmiot dokonuje zniszczenia wyrobów bez obecności funkcjonariusza. 

Rozdział 10 

Szczegółowe sposoby i warunki przyjmowania, magazynowania, wydawania 

i przewożenia wyrobów akcyzowych 

§ 33. W magazynie wyroby akcyzowe w opakowaniach jednostkowych powinny być 

ustawione oddzielnie według ich rodzaju oraz w miarę możliwości według stawek 

podatkowych, gramatury, pojemności i w takim porządku, aby ich sprawdzenie nie 

powodowało trudności. 

§ 34. 1. Wysyłka wyrobów akcyzowych, o których mowa w § 3 ust. 1 pkt 1–3, odbywa 

się w obecności funkcjonariusza. 

2. Naczelnik urzędu celnego może odstąpić od wymogu obecności funkcjonariusza przy 

wysyłce, o której mowa w ust. 1, z wyłączeniem wysyłki alkoholu etylowego i napojów 

spirytusowych. 

3. W przypadku gdy wysyłka wyrobów akcyzowych, z wyjątkiem wyrobów 

energetycznych, odbywa się w obecności funkcjonariusza, na środki transportu, a w 

przypadku przesyłki wyrobu akcyzowego luzem – na naczynia służące do transportu, nakłada 

się zamknięcia urzędowe. 
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4. W przypadku gdy podmiot powiadomił właściwego naczelnika urzędu celnego o 

planowanej wysyłce wyrobów akcyzowych, o których mowa w ust. 1, innych niż alkohol 

etylowy i napoje spirytusowe, a funkcjonariusz nie przybył do podmiotu we wskazanym w 

powiadomieniu terminie, podmiot dokonuje wysyłki bez obecności funkcjonariusza. 

5. Przepisów ust. 1, 2 i 4 oraz § 32 ust. 1 nie stosuje się w przypadku wysyłki wyrobów 

akcyzowych, o których mowa w § 3 ust. 1 pkt 1 i 2:  

1) przemieszczanych z zastosowaniem procedury zawieszenia poboru akcyzy na podstawie 

e–AD albo dokumentu zastępującego e–AD, z wyłączeniem wysyłki alkoholu 

etylowego i napojów spirytusowych; 

2) dokonywanej przez zarejestrowanego wysyłającego w przypadku, o którym mowa w 

art. 40 ust. 1 pkt 2 ustawy. 

§ 35. 1. Jeżeli podczas przewozu na terenie Rzeczypospolitej Polskiej przesyłki 

wyrobów akcyzowych luzem, o których mowa w § 3 ust. 1 pkt 1–3, zostaną uszkodzone 

naczynia, w których te wyroby są przewożone, i zajdzie konieczność przelania ich do innych 

naczyń, przewoźnik, podmiot wysyłający lub podmiot przyjmujący jest obowiązany 

zawiadomić o tym właściwego naczelnika urzędu celnego oraz odnotować w dokumencie 

dostawy lub innym dokumencie towarzyszącym przesyłce datę i godzinę uszkodzenia lub 

stwierdzenia uszkodzenia naczyń. 

2. W przypadku uszkodzenia środka transportu podczas przewozu wyrobów 

akcyzowych w opakowaniach jednostkowych przepis ust. 1 stosuje się odpowiednio. 

§ 36. 1. Przyjęcie przesyłki wyrobów akcyzowych, o których mowa w § 3 ust. 1 pkt 1–3, 

odbywa się w obecności funkcjonariusza. 

2. Przepisów ust. 1 oraz § 32 ust. 2 nie stosuje się w przypadku przyjęcia przesyłki 

alkoholu etylowego przez podmioty, które: 

1) są jednostką naukową, doświadczalną, szkołą, samodzielnym laboratorium, szpitalem, 

jednostką opieki zdrowotnej lub apteką zużywającą w ciągu roku alkohol etylowy w 

ilości do 3 000 dm³ alkoholu etylowego 100% vol w stanie nieskażonym lub do 

20 000 dm³ alkoholu etylowego 100% vol w stanie skażonym; 

2) zużywają alkohol etylowy w ilościach nieprzekraczających w ciągu roku 1 000 dm³ 

alkoholu etylowego 100% vol w stanie nieskażonym lub 3 000 dm³ alkoholu etylowego 

100% vol w stanie skażonym. 
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3. Naczelnik urzędu celnego może odstąpić od wymogu obecności funkcjonariusza 

podczas przyjęcia przesyłki wyrobów akcyzowych, o której mowa w ust. 1. 

4. W przypadku gdy podmiot poinformował właściwego naczelnika urzędu celnego o 

planowanym przyjęciu przesyłki wyrobów akcyzowych, o której mowa w ust. 1, a 

funkcjonariusz nie przybył do podmiotu we wskazanym terminie planowanego przyjęcia, 

podmiot dokonuje przyjęcia przesyłki bez obecności funkcjonariusza. 

5. Przepisu ust. 3 i 4 nie stosuje się w przypadku przyjęcia alkoholu etylowego lub 

napojów spirytusowych, z wyłączeniem alkoholu etylowego przemieszczanego cysterną 

kolejową, który został skażony zgodnie z § 9. 

6. Przepisów ust. 1 i 2 oraz 5 oraz § 32 ust. 2 nie stosuje się w przypadku przyjęcia 

przesyłki wyrobów akcyzowych, o których mowa w § 3 ust. 1 pkt 1 i 2, przemieszczanych z 

zastosowaniem procedury zawieszenia poboru akcyzy na podstawie e–AD albo dokumentu 

zastępującego e–AD. 

§ 37. 1. Przy przesyłaniu wyrobów akcyzowych rurociągiem przepisy § 32, 35 i 37 

stosuje się odpowiednio. 

2. Przy przemieszczaniu poza procedurą zawieszenia poboru akcyzy wyrobów 

akcyzowych określonych w poz. 19–23 załącznika nr 2 do ustawy opodatkowanych zerową 

stawką akcyzy ze względu na przeznaczenie do podmiotu, który zużywa je w ramach 

prowadzonej działalności gospodarczej do celów uprawniających do zastosowania zerowej 

stawki akcyzy, przepisy § 32 ust. 1 i § 35 stosuje się odpowiednio. 

Rozdział 10 

Przepisy końcowe 

§ 38. Traci moc rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 7 maja 2010 r. w sprawie 

kontroli niektórych wyrobów akcyzowych (Dz. U. z 2014 r. poz. 349). 

§ 39. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2016 r. 

 

MINISTER FINANSÓW 
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UZASADNIENIE 

Projekt rozporządzenia został opracowany w związku ze zmianami w ustawie z dnia 

27 sierpnia 2009 r. o Służbie Celnej (Dz. U. z 2013 r. poz. 1404, z późn. zm.) oraz w ustawie 

z dnia 6 grudnia 2008 r. o podatku akcyzowym (Dz. U. z 2014 r. poz. 752, z późn. zm.), 

dokonanymi ustawą z dnia ... o zmianie ustawy o podatku akcyzowym oraz niektórych innych 

ustaw (Dz. U. poz. …). 

Ustawa o zmianie ustawy o podatku akcyzowym oraz niektórych innych ustaw wprowadza 

szereg zmian mających na celu ułatwienie prowadzenia działalności gospodarczej w zakresie 

podatku akcyzowego, w tym wprowadza delegację dla Ministra Finansów do wprowadzenia 

jednolitych w całym obszarze podatku akcyzowego zasad i zakresu danych w ewidencjach 

dotyczących podatku akcyzowego. 

Obecnie przepisy dotyczące prowadzenia dokumentacji związanej z podatkiem akcyzowym 

są rozproszone i znajdują się w wielu aktach prawnych, w tym w rozporządzeniach 

wykonawczych do ustawy o podatku akcyzowym oraz w rozporządzeniu w sprawie kontroli 

niektórych wyrobów akcyzowych, wydanym na podstawie delegacji zawartej w ustawie o 

Służbie Celnej. W wielu przypadkach dane zawarte w dokumentacjach prowadzonych na 

podstawie przepisów z zakresu podatku akcyzowego pokrywają się z danymi zawartymi w 

dokumentacji prowadzonej na podstawie przepisów z zakresu kontroli niektórych wyrobów 

akcyzowych. Podobne są również zasady i sposób prowadzenia ww. dokumentacji. 

W celu uporządkowania ww. problemu, mając na uwadze ujednolicenie zasad prowadzenia 

ww. dokumentacji, w ustawie z dnia ... o zmianie ustawy o podatku akcyzowym oraz 

niektórych innych ustaw zaproponowano: 

 uchylenie dotychczasowych przepisów ustawy o podatku akcyzowym dotyczących 

ewidencji wyrobów akcyzowych oraz ewidencji znaków akcyzy, 

 dodanie w ustawie o podatku akcyzowym działu zawierającego kompleksowe regulacje 

dotyczące ewidencji i innych dokumentacji prowadzonych na potrzeby podatku 

akcyzowego, 

 uchylenie zawartego w art. 50 ust. 1 pkt 3 ustawy o Służbie Celnej upoważnienia dla 

Ministra Finansów do określenia, w drodze rozporządzenia, rodzajów prowadzonej 

dokumentacji związanej z działalnością podlegająca kontroli, jej wzorów, a także 

szczegółowego sposobu jej przygotowania i prowadzenia, 
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 wprowadzenie w dodanym art. 138p ustawy o podatku akcyzowym upoważnienia dla 

ministra właściwego do spraw finansów publicznych do określenia, w drodze 

rozporządzenia, rodzajów dokumentacji innych niż ewidencje akcyzowe i księgi 

kontroli, prowadzonych na potrzeby kontroli wyrobów akcyzowych i znaków akcyzy, 

szczegółowego zakresu danych, które powinny znajdować się w tych dokumentacjach 

oraz sposobu ich prowadzenia. 

Zatem, na podstawie delegacji ustawowej zawartej w art. 138p ustawy o podatku 

akcyzowym, zostanie wydane jedno rozporządzenie wykonawcze zawierające kompleksowe 

regulacje dotyczące ewidencjonowanie danych na potrzeby kontroli wyrobów akcyzowych, 

co znacznie uprości stosowanie przepisów w tym zakresie. 

W związku z uchyleniem delegacji ustawowej zawartej w art. 50 ust. 1 pkt 3 ustawy o Służbie 

Celnej zachodzi konieczność uchylenia rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 14 grudnia 

2009 r. w sprawie kontroli niektórych wyrobów akcyzowych (Dz. U. z 2013 r. poz. 417 oraz 

z 2014 r. poz. 1855) oraz wydania nowego rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie 

kontroli niektórych wyrobów akcyzowych. 

W stosunku do obecnej treści uchylanego rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 

14 grudnia 2009 r. w sprawie kontroli niektórych wyrobów akcyzowych, projekt wprowadza 

szereg zmian, które obejmują: 

 wykreślenie pkt 3 w § 1 – zmiana wynikająca z uchylenia delegacji ustawowej w 

ustawie o Służbie Celnej upoważniającej do określenia, w drodze rozporządzenia, 

rodzajów prowadzonej dokumentacji związanej z działalnością podlegająca kontroli, jej 

wzorów, a także szczegółowego sposobu jej przygotowania i prowadzenia, 

 wykreślenie lub zmianę dotychczasowego brzmienia § 7, § 8, ust. 1 w § 11, § 13, ust. 1 i 

3 w § 17, ust. 1–3 w § 20, § 22, ust. 4 w § 23, § 26, § 30, § 33, § 38, ust. 1 i 1a w § 39, 

ust. 3–4 w § 40, § 43, § 46 w zakresie dotyczącym prowadzenia dokumentacji – zmiany 

są efektem przeniesienia wzorów dokumentacji do przepisów wydanych na podstawie 

delegacji ustawowej zawartej w art. 138p ustawy o podatku akcyzowym, 

 zmianę brzmienia tytułów rozdziałów 2–9 w taki sposób, aby ich układ i zakres 

odpowiadał brzmieniu delegacji ustawowej – zmiany są efektem m.in. przeniesienia 

upoważnienia do określenia rodzajów prowadzonej dokumentacji do przepisów 

wydanych na podstawie delegacji ustawowej zawartej w art. 138p ustawy o podatku 

akcyzowym, 
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 dodanie nowego przepisu (w projekcie § 21) określającego zakres danych wymaganych 

w informacji o zamierzonej produkcji alkoholu etylowego w gorzelni rolniczej – zmiana 

wynikająca z uchylenia delegacji ustawowej w ustawie o Służbie Celnej do określania 

wzorów dokumentacji; w miejsce wzoru określono zakres wymaganych danych, 

 wykreślenie § 35 określającego zasady wystawiania atestu przez podmiot dokonujący 

wysyłki wyrobów energetycznych objętych obowiązkiem znakowania i barwienia – 

dotychczasowa praktyka wynikająca ze stosowania tego przepisu przemawia za 

odstąpieniem od obowiązku jego stosowania, 

 uchylenie wzorów załączników 1–18 – zmiany są efektem przeniesienia wzorów 

dokumentacji do przepisów wydanych na podstawie delegacji ustawowej zawartej w 

art. 138p ustawy o podatku akcyzowym. 

W związku z przeniesieniem przepisów określających zakres i sposób prowadzenia 

dokumentacji, do rozporządzenia wydanego na podstawie art. 138p ustawy o podatku 

akcyzowym, w szczególności wykreśleniem § 8 ust. 3, należało pozostawić zapis dotyczący 

obowiązku ustalania przez podmiot rzeczywistego stanu zapasów wyrobów akcyzowych 

(inwentaryzacji), o których mowa w § 3 ust 1 pkt 1–3, na koniec roku oraz za dowolny okres, 

krótszy niż rok. Zapis ten jest konsekwencją ustalenia, w drodze decyzji przez właściwego 

naczelnika urzędu celnego dla poszczególnych podmiotów, norm dopuszczalnych ubytków 

wyrobów akcyzowych. Stany zapasów wyrobów akcyzowych stanowią bowiem podstawę do 

ustalenia rzeczywistych ubytków wyrobów akcyzowych, a po porównaniu z dopuszczalnymi 

normami ustalonymi przez właściwego naczelnika urzędu celnego, do ustalenia istnienia lub 

braku nadmiernych ubytków, które podlegają opodatkowaniu podatkiem akcyzowym. Stany 

zapasów wyrobów akcyzowych, stwierdzone przez podmiot w toku inwentaryzacji, stanowią 

zatem element kontroli obrachunkowych stanu zapasów i obrotu wyrobami akcyzowymi 

prowadzonych przez organy Służby Celnej. 

W związku z wprowadzeniem instytucji wyrobów akcyzowych opodatkowanych zerową 

stawką akcyzy ze względu na przeznaczenie, w tym zmianę wprowadzoną w art. 2 ust. 1 

pkt 20 ustawy o podatku akcyzowym, polegającą na rozszerzeniu zakresu przedmiotowego 

ubytków na ubytki powstałe podczas przemieszczania poza procedurą zawieszenia poboru 

akcyzy do podmiotu, który zużywa je w ramach prowadzonej działalności gospodarczej do 

celów uprawniających do zastosowania zerowej stawki akcyzy, w § 38 ust. 2 określono 

szczegółowy sposób i warunki wydawania wyrobów energetycznych opodatkowanych 
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zerową stawką akcyzy ze względu na przeznaczenie podczas ich przemieszczania poza 

procedurą zawieszenia poboru akcyzy. 

Wejście w życie przedmiotowego rozporządzenia powinno nastąpić w dniu 1 stycznia 

2016 r., tj. w dniu wejścia w życie ustawy z dnia ... o zmianie ustawy o podatku akcyzowym 

oraz niektórych innych ustaw w części dotyczącej wydania przepisów wykonawczych w 

trybie art. 138 ust. 1 ustawy o podatku akcyzowym. 

Projekt rozporządzenia nie zawiera przepisów technicznych, o których mowa w 

rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 23 grudnia 2002 r. w sprawie sposobu 

funkcjonowania krajowego systemu notyfikacji norm i aktów prawnych (Dz. U. Nr 239, 

poz. 2039 oraz z 2004 r. Nr 65, poz. 597), w związku z czym nie podlega notyfikacji. 

Projektowana regulacja nie jest objęta prawem Unii Europejskiej. 

Stosownie do art. 5 ustawy z dnia 7 lipca 2005 r. o działalności lobbingowej w procesie 

stanowienia prawa (Dz. U. Nr 169, poz. 1414, z późn. zm.) oraz § 52 uchwały nr 190 Rady 

Ministrów z dnia 29 października 2013 r. – Regulamin pracy Rady Ministrów (M.P. poz. 979) 

projekt został udostępniony w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie podmiotowej 

Rządowego Centrum Legislacji, z chwilą przekazania go do uzgodnień z członkami Rady 

Ministrów. 
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Nazwa projektu: 
Projekt rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie kontroli niektórych 

wyrobów akcyzowych. 

Ministerstwo wiodące i ministerstwa współpracujące 

Ministerstwo Finansów 

Osoba odpowiedzialna za projekt w randze Ministra, Sekretarza 

Stanu lub Podsekretarza Stanu  

Podsekretarz Stanu nadinsp. Jacek Kapica 

Kontakt do opiekuna merytorycznego projektu 

Robert Torenc Zastępca Dyrektora Departamentu Kontroli Celnej, 

Podatkowej i Kontroli Gier 

Data sporządzenia: 

11 maja 2015 r. 

 

Źródło:  

upoważnienie ustawowe. 

Nr w wykazie prac: 

w Wykazie prac legislacyjnych dotyczących 

projektów rozporządzeń Ministra Finansów. 

OCENA SKUTKÓW REGULACJI 

1. Jaki problem jest rozwiązywany? 

Obecnie przepisy dotyczące prowadzenia dokumentacji związanej z podatkiem akcyzowym są rozproszone i znajdują się w 

wielu aktach prawnych, w tym w rozporządzeniach wykonawczych do ustawy o podatku akcyzowym oraz w 

rozporządzeniu w sprawie kontroli niektórych wyrobów akcyzowych, stanowiącego akt wykonawczy do ustawy o Służbie 

Celnej. W wielu przypadkach dane zawarte w dokumentacjach, prowadzonych na podstawie przepisów z zakresu podatku 

akcyzowego, pokrywają się z danymi zawartymi w dokumentacji prowadzonej na podstawie przepisów z zakresu kontroli 

niektórych wyrobów akcyzowych. Podobne są również zasady i sposób prowadzenia ww. dokumentacji. 

2. Rekomendowane rozwiązanie, w tym planowane narzędzia interwencji, i oczekiwany efekt 

W celu uporządkowania ww. problemu, mając na uwadze ujednolicenie zasad prowadzenia ww. dokumentacji 

zaproponowano: 

• uchylenie dotychczasowych przepisów ustawy o podatku akcyzowym dotyczących ewidencji wyrobów akcyzowych 

oraz ewidencji znaków akcyzy, 

• dodanie w ustawie o podatku akcyzowym działu zawierającego kompleksowe regulacje dotyczące ewidencji i innych 

dokumentacji prowadzonych na potrzeby podatku akcyzowego, 

• uchylenie zawartego w art. 50 ust. 1 pkt 3 ustawy o Służbie Celnej upoważnienia dla Ministra Finansów do określenia, 

w drodze rozporządzenia, rodzajów prowadzonej dokumentacji związanej z działalnością podlegająca kontroli, jej 

wzorów, a także szczegółowego sposobu jej przygotowania i prowadzenia, 

• wprowadzenie w dodanym art. 138s ustawy o podatku akcyzowym upoważnienia dla ministra właściwego do spraw 

finansów publicznych do określenia, w drodze rozporządzenia, rodzajów dokumentacji innych niż ewidencje 

akcyzowe i księgi kontroli, prowadzonych na potrzeby kontroli wyrobów akcyzowych i znaków akcyzy, 

szczegółowego zakresu danych, które powinny znajdować się w tych dokumentacjach oraz sposobu ich prowadzenia. 

3. Jak problem został rozwiązany w innych krajach, w szczególności krajach członkowskich OECD/UE?  

Projektowana regulacja nie jest objęta prawem Unii Europejskiej. 

4. Podmioty, na które oddziałuje projekt 

Grupa Wielkość Źródło danych  Oddziaływanie 

Składy podatkowe 

 

Podmioty dokonujące 

zużycia alkoholu 

etylowego  

869 

 

797 

Źródła własne Służby Celnej. 

 

Zmniejszenie liczby 

dokumentacji 

 

5. Informacje na temat zakresu, czasu trwania i podsumowanie wyników konsultacji 

Projekt rozporządzenia zostanie przedstawiony do konsultacji publicznych równolegle z uzgodnieniami zewnętrznymi. 

Projekt zostanie skierowany do następujących organizacji społecznych oraz zainteresowanych podmiotów i instytucji: 

●  Pracodawcy Rzeczypospolitej Polskiej, 

●  Polska Konfederacja Pracodawców Prywatnych „Lewiatan”, 

●  Business Centre Club – Związek Pracodawców, 

– w celu przedstawienia ich stanowiska. 

6.  Wpływ na sektor finansów publicznych 

(ceny stałe z … r.) Skutki w okresie 10 lat od wejścia w życie zmian [mln zł] 
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0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Łącznie (0–10) 

Dochody ogółem             

budżet państwa             

JST             

pozostałe jednostki (oddzielnie)             

Wydatki ogółem             

budżet państwa             

JST             

pozostałe jednostki (oddzielnie)             

Saldo ogółem             

budżet państwa             

JST             

pozostałe jednostki (oddzielnie)             

Źródła finansowania  

Wprowadzenie regulacji zawartych w rozporządzeniu nie wymaga dodatkowych nakładów 

finansowych. 

 

Dodatkowe 

informacje, w tym 

wskazanie źródeł 

danych i przyjętych do 

obliczeń założeń 

 

7. Wpływ na konkurencyjność gospodarki i przedsiębiorczość, w tym na funkcjonowanie przedsiębiorców oraz 

na rodzinę, obywateli i gospodarstwa domowe  

Skutki 

Czas w latach od wejścia w życie zmian 0 1 2 3 5 10 Łącznie  

(0–10) 

W ujęciu 

pieniężnym 

(w mln zł,  

ceny stałe  

z … r.) 

duże przedsiębiorstwa        

sektor mikro-, małych i 

średnich 

przedsiębiorstw 

       

rodzina, obywatele 

oraz gospodarstwa 

domowe 

       

W ujęciu 

niepieniężnym 

duże przedsiębiorstwa  

sektor mikro-, małych i 

średnich 

przedsiębiorstw 

 

rodzina, obywatele 

oraz gospodarstwa 

domowe  

 

Niemierzalne   

Dodatkowe 

informacje, w tym 

wskazanie źródeł 

danych i przyjętych do 

obliczeń założeń  

 

8.  Zmiana obciążeń regulacyjnych (w tym obowiązków informacyjnych) wynikających z projektu 

 nie dotyczy 

Wprowadzane są obciążenia poza bezwzględnie 

wymaganymi przez UE (szczegóły w odwróconej tabeli 

zgodności). 

 tak 

 nie 

  nie dotyczy 
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  zmniejszenie liczby dokumentów 

 zmniejszenie liczby procedur 

 skrócenie czasu na załatwienie sprawy 

 inne:       

 zwiększenie liczby dokumentów 

 zwiększenie liczby procedur 

 wydłużenie czasu na załatwienie sprawy 

 inne:       

Wprowadzane obciążenia są przystosowane do ich 

elektronizacji.  

 tak 

 nie 

  nie dotyczy 

Komentarz: 

zmniejszenie liczby dokumentów jest związane z rezygnacją z wprowadzenia wzorów dokumentacji na podstawie 

przepisów z zakresu kontroli niektórych wyrobów akcyzowych, które zostaną zastąpione zmniejszoną liczba dokumentacji 

wprowadzonej do stosowania delegacją ustawową określoną w art. 138p ustawy o podatku akcyzowym w brzmieniu 

nadanym ustawą zmieniającą ustawę o podatku akcyzowym oraz niektóre inne ustawy. 

9. Wpływ na rynek pracy  

Wejście w życie rozporządzenia nie będzie miało wpływu na rynek pracy. 

10. Wpływ na pozostałe obszary 

 środowisko naturalne 

 sytuacja i rozwój regionalny 

 inne:       

 demografia 

 mienie państwowe 

 informatyzacja 

 zdrowie 

Omówienie wpływu Wejście w życie rozporządzenia nie będzie miało wpływu na pozostałe obszary. 

11.  Planowane wykonanie przepisów aktu prawnego 

Wejście w życie rozporządzenia przewidziane jest w dniu 30 czerwca 2015 r., tj. w dniu wejścia w życie ustawy 

zmieniającej ustawę o podatku akcyzowym oraz niektóre inne ustawy. 

12.  W jaki sposób i kiedy nastąpi ewaluacja efektów projektu oraz jakie mierniki zostaną zastosowane? 

Ewaluacja jest niezasadna. 

13.  Załączniki (istotne dokumenty źródłowe, badania, analizy itp.)  

Brak. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

05/55rch 



Projekt 

R O Z P O R Z A D Z E N I E  

M I N I S T R A  F I N A N S Ó W
1)

 

z dnia 

zmieniające rozporządzenie w sprawie urzędowego sprawdzenia 

Na podstawie art. 64 ust. 9 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o Służbie Celnej (Dz. U. 

z 2013 r. poz. 1404, z późn. zm.
2)

) zarządza się, co następuje: 

§ 1. W rozporządzeniu Ministra Finansów z dnia 14 grudnia 2009 r. w sprawie 

urzędowego sprawdzenia (Dz. U. z 2013 r. poz. 417 oraz z 2014 r. poz. 1855) wprowadza się 

następujące zmiany: 

1) w § 3: 

a) pkt 1 otrzymuje brzmienie: 

„1) prowadzenia składu podatkowego lub działalności w charakterze 

zarejestrowanego odbiorcy, o których mowa w ustawie z dnia 6 grudnia 

2008 r. o podatku akcyzowym (Dz. U. z 2014 r. poz. 752, z późn. zm.
3)

), 

zwanej dalej „ustawą”, z wyjątkiem zarejestrowanego odbiorcy 

występującego o zezwolenie na jednorazowe nabycie wyrobów 

akcyzowych;”, 

b) uchyla się pkt 3; 

2) w § 4: 

a) w ust. 2 po pkt 2 dodaje się pkt 2a w brzmieniu: 

„2a) numer w rejestrze przedsiębiorców w Krajowym Rejestrze Sądowym, o ile 

podmiot taki numer posiada;”, 

b) po ust. 2 dodaje się ust. 2a w brzmieniu: 

„2a. W przypadku podmiotów prowadzących działalność, o której mowa § 3 

pkt 1 i 7, ust. 2 nie ma zastosowania.”, 

                                                 

1)
 Minister Finansów kieruje działem administracji rządowej – finanse publiczne, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 2 

rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 22 września 2014 r. w sprawie szczegółowego zakresu 

działania Ministra Finansów (Dz. U. poz. 1256). 
2)

 Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2014 r. poz. 486, 1055, 1215, 

1395 i 1662 oraz z 2015 r. poz. 211 i ... . 
3)

 Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2014 r. poz. 1559, 1662 i 1877 

oraz z 2015 r. poz. 18, 211 i  ... . 
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c) w ust. 3 pkt 5 otrzymuje brzmienie: 

„5) dokumenty wymagane na podstawie przepisów odrębnych, związane z 

działalnością gospodarczą podlegającą kontroli, w szczególności koncesję, 

zezwolenie na urządzanie i prowadzenie działalności w zakresie gier 

losowych, zakładów wzajemnych lub gier na automatach, zezwolenie na 

urządzanie i prowadzenie działalności w zakresie gier na automatach o niskich 

wygranych, zezwolenie na wykonywanie działalności gospodarczej, 

zaświadczenie o dokonaniu wpisu do rejestru działalności regulowanej.”, 

d) po ust. 3 dodaje się ust. 3a w brzmieniu: 

„3a. W przypadku podmiotów prowadzących działalność gospodarczą w 

charakterze składu podatkowego należy dodatkowo dołączyć: 

1) zasady funkcjonowania składu podatkowego; 

2) wykaz wyposażenia niezbędnego do: 

a) prowadzenia działalności gospodarczej, 

b) wykonywania prac magazynowych oraz przeładunkowych; 

3) opis stosowanych zabezpieczeń technicznych; 

4) opis infrastruktury technicznej, sanitarnej i komunikacyjnej; 

5) wskazanie wyrobów bezpośrednio służących do produkcji finalnej.”, 

e) ust. 5 otrzymuje brzmienie: 

„5. W przypadku podmiotów prowadzących działalność gospodarczą w 

zakresie, o którym mowa w § 3 pkt 1 i 7, za zgłoszenie, o którym mowa w ust. 1, 

uznaje się wniosek o udzielenie zezwolenia na prowadzenie tej działalności, 

składany do właściwego dla tego zezwolenia organu Służby Celnej. Do wniosku 

podmiot dołącza dokumenty, o których mowa w ust. 3. W przypadku podmiotów 

prowadzących działalność w charakterze składu podatkowego, do wniosku podmiot 

dołącza również dokumenty, o których mowa w ust. 3a.”; 

3) dotychczasową treść § 6 oznacza się jako ust. 1 i dodaje się ust. 2 w brzmieniu: 

„2. W przypadku podmiotów prowadzących działalność gospodarczą w zakresie, 

o którym mowa w § 3 pkt 1, właściwy naczelnik urzędu celnego wykonuje również 

czynności w celu ustalenia, czy miejsce prowadzenia składu podatkowego lub miejsce 

odbioru wyrobów akcyzowych przez zarejestrowanego odbiorcę spełnia warunki 

określone w przepisach z zakresu podatku akcyzowego, w szczególności dotyczące 

lokalizacji, powierzchni lub oznaczenia.”; 
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4) w § 14 po ust. 2 dodaje się ust. 2a w brzmieniu: 

„2a. W przypadku gdy zmiany, o których mowa w ust. 1, są związane ze zmianą 

zezwolenia na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie, o którym mowa w § 3 

pkt 1 lub 7, ust. 2 nie stosuje się.”. 

§ 2. W podmiotach prowadzących działalność gospodarczą w zakresie określonym w 

§ 3 pkt 1 rozporządzenia, o którym mowa w § 1, w brzmieniu nadanym niniejszym 

rozporządzeniem, na podstawie zezwolenia wydanego na czas nieoznaczony, 

niepodlegających urzędowemu sprawdzeniu przed dniem wejścia w życie niniejszego 

rozporządzenia, urzędowe sprawdzenie, w trybie art. 64 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 

2009 r. o Służbie Celnej, przeprowadza się w terminie 1 roku od dnia wejścia w życie 

niniejszego rozporządzenia. 

§ 3. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 31 lipca 2015 r. 

 

MINISTER FINANSÓW 
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UZASADNIENIE 

Projekt rozporządzenia został opracowany w związku ze zmianami w ustawie z dnia 

27 sierpnia 2009 r. o Służbie Celnej (Dz. U. z 2013 r. poz. 1404, z póżn. zm.) oraz w ustawie 

z dnia 6 grudnia 2008 r. o podatku akcyzowym (Dz. U. z 2014 r. poz. 752, z późn. zm.) 

wprowadzonymi ustawą z dnia … o zmianie ustawy o podatku akcyzowym oraz niektórych 

innych ustaw (Dz. U. poz. …). 

Ustawa z dnia … o zmianie ustawy o podatku akcyzowym oraz niektórych innych ustaw 

wprowadziła szereg zmian, mających na celu ułatwienie prowadzenia działalności 

gospodarczej w zakresie podatku akcyzowego, poprzez uproszenie procedur oraz 

zmniejszenie obowiązków informacyjnych w obszarze urzędowego sprawdzenia. 

W konsekwencji zachodzi konieczność wprowadzenia stosownych zmian w 

rozporządzeniu Ministra Finansów z dnia 14 grudnia 2009 r. w sprawie urzędowego 

sprawdzenia (Dz. U. z 2013 r. poz. 417 oraz z 2014 r. poz. 1855), które obejmują: 

• objęcie urzędowym sprawdzeniem pełnego katalogu podmiotów dokonujących obrotu 

wyrobami akcyzowymi w procedurze zawieszenia poboru akcyzy – procedura 

urzędowego sprawdzenia zastępuje dotychczasową ocenę miejsca, przeprowadzaną w 

ramach ustawy o podatku akcyzowym, powinna zatem objąć pełen katalog podmiotów, 

w tym także podmioty dotychczas zwolnione z urzędowego sprawdzenia (składy 

podatkowe produkujące oleje jadalne, metanol, estry kwasów tłuszczowych i inne – 

jeżeli są przeznaczone do celów opałowych lub napędowych), 

• wyłączenie z urzędowego sprawdzenia podmiotów ubiegających się o wydanie 

zezwolenia na jednorazowe nabycie wyrobów akcyzowych, jako zarejestrowany 

odbiorca – stosownie do treści art. 57 ust. 2b i 2c zmienionej ustawy o podatku 

akcyzowym, warunkiem wydania lub zmiany zezwolenia na nabywanie wyrobów, jako 

zarejestrowany odbiorca, z wyłączeniem zezwolenia na jednorazowe nabycie wyrobów 

akcyzowych, jest zatwierdzenie akt weryfikacyjnych w wyniku urzędowego 

sprawdzenia. W obecnym stanie prawnym podmioty ubiegające się o wydanie 

zezwolenia na jednorazowe nabycie wyrobów akcyzowych, jako zarejestrowany 

odbiorca, podlegają urzędowemu sprawdzeniu, 

• wyłączenie z urzędowego sprawdzenia podmiotów ubiegających się o wydanie 

zezwolenia na wysyłanie wyrobów w procedurze zawieszenia pobory akcyzy – w 

zezwoleniu na wysyłanie importowanych wyrobów akcyzowych z miejsca importu, z 
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zastosowaniem procedury zawieszenia poboru akcyzy, właściwy naczelnik urzędu 

celnego nie określa adresu miejsca wysyłania wyrobów akcyzowych, zatem podmiot ten 

może dokonywać wysyłek wyrobów akcyzowych z zastosowaniem procedury 

zawieszenia poboru akcyzy z każdego miejsca importu, tj. miejsca innego niż skład 

podatkowy, w którym znajdą się importowane wyroby akcyzowe, w momencie 

dopuszczenia do obrotu w rozumieniu przepisów prawa celnego. Konsekwencją takiego 

stanu jest brak możliwości przeprowadzenia urzędowego sprawdzenia w miejscu 

importu, nie można bowiem tym sprawdzeniem objąć wszystkich miejsc importu. 

W dotychczasowym stanie prawnym – bez wyraźnego wyłączenia ww. podmiotów – 

przepis budził wątpliwości interpretacyjne, 

• rozszerzenie katalogu dokumentów składanych przez podmioty ubiegające się o 

wydanie zezwolenia na prowadzenie składu podatkowego – akta weryfikacyjne 

przejmują rolę jaką obecnie pełni regulamin funkcjonowania składu podatkowego, 

określony w przepisach ustawy o podatku akcyzowym, stąd potrzeba uzupełnienia 

katalogu dokumentów o dokumenty dotychczas dołączane do regulaminu 

funkcjonowania składu podatkowego, 

• rozszerzenie zakresu czynności wykonywanych przez organ Służby Celnej o ocenę, czy 

miejsce prowadzenia składu podatkowego lub miejsce odbioru spełnia warunki 

określone w przepisach z zakresu podatku akcyzowego – procedura urzędowego 

sprawdzenia została rozszerzona o ocenę miejsca, która w dotychczasowym stanie 

prawnym jest dokonywana w trybie określonym w § 5 rozporządzenia Ministra 

Finansów z dnia 30 sierpnia 2010 r. w sprawie zezwoleń na wykonywanie działalności 

w zakresie podatku akcyzowego (Dz. U. z 2014 r. poz. 767), 

• dodanie przepisu przejściowego obejmującego urzędowym sprawdzeniem już 

funkcjonujących posiadaczy zezwoleń na prowadzenie składu podatkowego lub na 

nabywanie wyrobów akcyzowych, jako zarejestrowany odbiorca (podmioty produkujące 

oleje jadalne, metanol, estry kwasów tłuszczowych i inne – jeżeli są przeznaczone do 

celów opałowych lub napędowych), którzy dotychczas byli zwolnieni z urzędowego 

sprawdzenia. Zmiana ma na celu objęcie ich urzędowym sprawdzeniem, a w 

konsekwencji nadania im analogicznego statusu, jaki będą miały podmioty 

rozpoczynające działalność podlegającą urzędowemu sprawdzeniu po wejściu w życie 

projektu ustawy. 
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W związku z powyższym proponuje się zmianę brzmienia § 3 pkt 1 i 3 rozporządzenia 

w sprawie urzędowego sprawdzenia, wyłączając z urzędowego sprawdzenia podmioty 

dokonujące obrotu wyrobami akcyzowymi w procedurze zawieszenia poboru akcyzy, których 

działalność nie obejmuje prowadzenia składów podatkowych oraz działalności w charakterze 

zarejestrowanego odbiorcy, z wyjątkiem zarejestrowanych odbiorców ubiegających się o 

wydanie zezwolenia na jednorazowe nabycie wyrobów akcyzowych. Tym samym 

urzędowym sprawdzeniem zostaną objęte wszystkie składy podatkowe oraz zarejestrowani 

odbiorcy podsiadający zezwolenie na wielokrotne nabywanie wyrobów akcyzowych w 

procedurze zawieszenia poboru akcyzy. W obecnym stanie prawnym urzędowym 

sprawdzeniem objęte są podmioty obracające wyrobami określonymi w poz. 13–23 i 27 

załącznika nr 2 do ustawy o podatku akcyzowym (§ 3 pkt 1 rozporządzenia) oraz olejami 

smarowymi (§ 3 pkt 3 rozporządzenia). Efektem ww. zmiany będzie także skreślenie pkt 3 

w § 3. Oleje smarowe, które nie zostały określone w załączniku nr 2 do ustawy, będą się 

bowiem zawierały w pkt 1 tego przepisu. 

W § 4 proponuje się dokonanie następujących zmian: 

1) dodanie pkt 2a w ust. 2 oraz zmiana brzmienia pkt 5 w ust. 3 mają na celu wykreślenie 

zapisów dotyczących obowiązku dołączania do zgłoszenia, o którym mowa art. 64 ust. 3 

ustawy o Służbie Celnej, aktualnego odpisu z rejestru przedsiębiorców w Krajowym 

Rejestrze Sądowym oraz aktualnego zaświadczenia o wpisie do ewidencji działalności 

gospodarczej. Obowiązek ten został zastąpiony w ust. 1 w pkt 2a wymogiem podania 

numeru w rejestrze przedsiębiorców w Krajowym Rejestrze Sądowym, o ile podmiot taki 

numer posiada, 

2) dodanie ust. 2a ma charakter redakcyjny i jest efektem zmiany wprowadzonej w ust. 5, 

zgodnie z którą w przypadku podmiotów prowadzących działalność gospodarczą w 

zakresie, o którym mowa w § 3 pkt 1 i 7, za zgłoszenie, o którym mowa w ust. 1, uznaje 

się wniosek o udzielenie zezwolenia na prowadzenie tej działalności, składany do 

właściwego dla tego zezwolenia organu Służby Celnej. Zatem zgłoszenie będzie 

dokonywane w formie wniosku o udzielenie zezwolenia na prowadzenie działalności, o 

której mowa § 3 pkt 1 i 7, składanego do właściwego organu Służby Celnej, 

3) w ust. 3a zostaje rozszerzony katalog dokumentów składanych przez podmioty 

ubiegające się o wydanie zezwolenia na prowadzenie składu podatkowego. Zmiana 

wynika z przejęcia przez akta urzędowego sprawdzenia roli, jaką obecnie pełni regulamin 

funkcjonowania składu podatkowego. W dotychczasowym stanie prawnym dokumenty te 
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wchodzą w skład regulaminu funkcjonowania składu podatkowego, o którym mowa w 

§ 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia z dnia 24 lutego 2009 r. w sprawie 

warunków prowadzenia składów podatkowych oraz ewidencji przez podmioty 

prowadzące składy podatkowe (Dz. U. z 2014 r. poz. 353), 

4) nowe brzmienie ust. 5 stanowi połączenie dotychczasowego zapisu dotyczącego 

podmiotów prowadzących działalność w zakresie, o którym mowa w § 3 pkt 7, oraz 

postanowień art. 64 ust. 3a ustawy o Służbie Celnej w brzmieniu nadanym ustawą o 

zmianie ustawy o podatku akcyzowym oraz niektórych innych ustaw, zgodnie z którymi 

wniosek o wydanie (art. 64 ust. 3a pkt 1) lub zmianę (art. 64 ust. 3a pkt 2) oraz załączone 

do niego dokumenty stanowią zgłoszenie oraz dokumentację, o której mowa w art. 64 

ust. 3 ustawy o Służbie Celnej. 

Zmiana treści § 6 wynika z nowego brzmienia art. 64 ust. 1 ustawy o Służbie Celnej, 

zgodnie z którym w ramach urzędowego sprawdzenia przeprowadzanego przed wydaniem 

zezwolenia na prowadzenie składu podatkowego lub na wydanie zezwolenia na nabywanie 

wyrobów akcyzowych, jako zarejestrowany odbiorca, z wyłączeniem zezwolenia na 

jednorazowe nabycie wyrobów akcyzowych, jako zarejestrowany odbiorca, właściwy organ 

Służby Celnej wykonuje również czynności w celu ustalenia, czy miejsce prowadzenia składu 

celnego lub miejsce odbioru wyrobów akcyzowych przez zarejestrowanego odbiorcę spełnia 

warunki określone w przepisach z zakresu podatku akcyzowego. W dotychczasowym stanie 

prawnym czynności te były wykonywane w ramach oceny miejsca. 

Dodanie ust. 2a w § 14 jest efektem zmiany wprowadzonej w art. 48a ust 3 oraz art. 57 

ust. 2c zmienionej ustawy o podatku akcyzowym. Warunkiem zmiany zezwolenia na 

prowadzenie składu podatkowego lub na nabywanie wyrobów akcyzowych, jako 

zarejestrowany odbiorca, z wyjątkiem zezwolenia na jednorazowe nabycie wyrobów 

akcyzowych, jest zatwierdzenie akt weryfikacyjnych w wyniku urzędowego sprawdzenia. 

Zatem, w przypadku zmiany zezwolenia, mamy do czynienia z nowym postępowaniem w 

zakresie urzędowego sprawdzenia, nie zaś z informacją o zmianach w aktach 

weryfikacyjnych podmiotu. 

W § 2 projektu proponuje się dodanie przepisu przejściowego, zgodnie z którym 

urzędowym sprawdzeniem w terminie jednego roku objęte zostaną wszystkie podmioty 

posiadające zezwolenia na prowadzenie składu podatkowego lub na nabywanie wyrobów 

akcyzowych, jako zarejestrowany odbiorca, które dotychczas były zwolnione z urzędowego 
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sprawdzenia. Dotyczy to składów podatkowych produkujących oleje jadalne, metanol, estry 

kwasów tłuszczowych i inne – jeżeli są przeznaczone do celów opałowych lub napędowych. 

Zmiana ma na celu objęcie ich urzędowym sprawdzeniem, a w konsekwencji nadania im 

analogicznego statusu, jaki będą miały podmioty rozpoczynające działalność podlegającą 

urzędowemu sprawdzeniu po wejściu w życie projektu ustawy. W szczególności należy mieć 

na uwadze fakt, że wraz z odstąpieniem od instytucji regulaminu funkcjonowania składu 

podatkowego, zmiany dotyczące składu podatkowego niewymagające zmiany zezwolenia 

powinny być dokonywane w trybie określonym w § 14 tego rozporządzenia; dotychczas 

zmiany te były zatwierdzane przez właściwego naczelnika urzędu celnego w trybie art. 50 

ust. 5 ustawy o podatku akcyzowym. W tym celu należy urzędowym sprawdzeniem objąć 

wszystkie składy podatkowe, w tym składy podatkowe produkujące oleje jadalne, metanol, 

estry kwasów tłuszczowych i inne – jeżeli są przeznaczone do celów opałowych lub 

napędowych, które dotychczas były zwolnione z urzędowego sprawdzenia. Urzędowe 

sprawdzenie w ww. podmiotach będzie przeprowadzone w trybie art. 64 ust. 2 pkt 3 ustawy z 

dnia 27 sierpnia 2009 r. o Służbie Celnej, tj. w trybie przewidzianym dla przypadków gdy 

urzędowe sprawdzenie jest przeprowadzane w celu ustalenia spełniania warunków i środków 

do sprawnego przeprowadzania kontroli. 

Wejście w życie przedmiotowego rozporządzenia powinno nastąpić w dniu 31 lipca 

2015 r., tj. w dniu wejścia w życie ustawy z dnia … o zmianie ustawy o podatku akcyzowym 

oraz niektórych innych ustaw. 

Projekt rozporządzenia nie zawiera przepisów technicznych, o których mowa w 

rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 23 grudnia 2002 r. w sprawie sposobu 

funkcjonowania krajowego systemu notyfikacji norm i aktów prawnych (Dz. U. Nr 239, 

poz. 2039 oraz z 2004 r. Nr 65, poz. 597), w związku z czym nie podlega notyfikacji. 

Projektowana regulacja nie jest objęta prawem Unii Europejskiej. 

Stosownie do art. 5 ustawy z dnia 7 lipca 2005 r. o działalności lobbingowej w procesie 

stanowienia prawa (Dz. U. Nr 169, poz. 1414, z późn. zm.) oraz § 52 uchwały nr 190 Rady 

Ministrów z dnia 29 października 2013 r. – Regulamin pracy Rady Ministrów (M.P. poz. 979) 

projekt zostanie udostępniony w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie podmiotowej 

Rządowego Centrum Legislacji, z chwilą przekazania go do uzgodnień z członkami Rady 

Ministrów.



– 9 – 

Nazwa projektu: 
projekt rozporządzenia Ministra Finansów zmieniającego 

rozporządzenie w sprawie urzędowego sprawdzenia. 

Ministerstwo wiodące i ministerstwa współpracujące 

Ministerstwo Finansów 

Osoba odpowiedzialna za projekt w randze Ministra, Sekretarza 

Stanu lub Podsekretarza Stanu  

Podsekretarz Stanu nadinsp. Jacek Kapica 

Kontakt do opiekuna merytorycznego projektu 

Koordynujący zadaniami w Departamencie Kontroli Celnej, Podatkowej 

i Kontroli Gier st. asp. Arkadiusz Łaba 

 

Data sporządzenia: 

11 maja 2015 r. 

 

Źródło:  

upoważnienie ustawowe. 

Nr w wykazie prac: 

…. 

w Wykazie prac legislacyjnych dotyczących 

projektów rozporządzeń Ministra Finansów 

OCENA SKUTKÓW REGULACJI 

1. Jaki problem jest rozwiązywany? 

Podmiot prowadzący działalność w zakresie podatku akcyzowego podlega podwójnej weryfikacji w celu ustalenia, czy 

zostały zapewnione warunki i środki do sprawnego przeprowadzania kontroli oraz podwójnej dokumentacji dotyczącej 

składu podatkowego. Z jednej strony miejsce prowadzenia składu podatkowego lub miejsce odbioru wyrobów akcyzowych  

przez zarejestrowanego odbiorcę podlega ocenie w zakresie spełniania przez podmiot warunków niezbędnych do wydania 

zezwolenia. Właściwy w zakresie wydania zezwolenia naczelnik urzędu celnego, przy wydawaniu zezwolenia na 

prowadzenie składu podatkowego, zatwierdza regulamin składu podatkowego, który określa warunki dotyczące składu 

podatkowego. 

Jednocześnie właściwy w zakresie urzędowego sprawdzenia naczelnik urzędu celnego, przed wydaniem zezwolenia, 

przeprowadza urzędowe sprawdzenie, które polega na wykonaniu czynności w celu ustalenia, czy są zapewnione warunki i 

środki do sprawnego przeprowadzania kontroli. Z urzędowego sprawdzenia sporządza się protokół, który wraz ze 

zgłoszeniem i załączonymi dokumentami stanowi akta weryfikacyjne. 

W związku z powyższym miejsce prowadzenia składu podatkowego oraz miejsce odbioru jest poddawane podwójnej 

weryfikacji w ramach oceny miejsca oraz w ramach urzędowego sprawdzenia, a zakres tych czynności jest w znacznym 

stopniu tożsamy. To samo dotyczy akt weryfikacyjnych oraz regulaminu funkcjonowania składu podatkowego. 

2. Rekomendowane rozwiązanie, w tym planowane narzędzia interwencji, i oczekiwany efekt 

Ustawa o zmianie ustawy o podatku akcyzowym oraz niektórych innych ustaw wprowadziła szereg zmian mających na celu 

ułatwienie prowadzenia działalności gospodarczej w zakresie podatku akcyzowego, poprzez uproszenie i obniżenie 

obowiązków informacyjnych w obszarze urzędowego sprawdzenia. 

Biorąc pod uwagę postanowienia ww. ustawy, zachodzi konieczność wprowadzenia odpowiednich zmian w rozporządzeniu 

w sprawie urzędowego sprawdzenia, które umożliwią: 

 wprowadzenie jednolitej procedury wersyfikacji spełniania przez podmiot ubiegający się o wydanie zezwolenia 

spełniania warunków i środków do sprawnego wykonywania kontroli, w tym spełniania warunków niezbędnych do 

wydania zezwolenia, 

 przejęcie przez akta weryfikacyjne roli, jaką obecnie pełni regulamin funkcjonowania składu podatkowego określony w 

przepisach ustawy o podatku akcyzowym, 

 zwolnienie z urzędowego sprawdzenia zarejestrowanych wysyłających oraz zarejestrowanych odbiorców ubiegających 

się o wydanie zezwolenia na jednorazowe nabycie wyrobów akcyzowych, jako zarejestrowany odbiorca. 

Wprowadzenie ww. zmian przyczyni się do uproszczenia procedury udzielania zezwolenia oraz zmniejszenia liczby 

procedur, zmniejszenia liczby dokumentów oraz zmniejszenia liczby obowiązków informacyjnych, wynikających z ustawy 

o podatku akcyzowym. 

3. Jak problem został rozwiązany w innych krajach, w szczególności krajach członkowskich OECD/UE?  

Projektowana regulacja nie jest objęta prawem Unii Europejskiej. 

4. Podmioty, na które oddziałuje projekt 

Grupa Wielkość Źródło danych  Oddziaływanie 

Składy podatkowe 

 

 

 

Zarejestrowani odbiorcy 

posiadający zezwolenie na 

wielokrotne nabycie 

869 

 

 

 

785 

 

 

Źródła własne Służby Celnej. 

 

Zmniejszenie liczby 

dokumentów, 

zmniejszenie liczby procedur 

 

Zmniejszenie liczby procedur 
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wyrobów akcyzowych w 

procedurze zawieszenia 

poboru akcyzy 

 

Zarejestrowania odbiorcy 

posiadający zezwolenie na 

jednorazowe nabycie 

wyrobów akcyzowych w 

procedurze zawieszenia 

poboru akcyzy oraz 

zarejestrowani wysyłający 

 

 

 

 

 

101 

 

 

 

 

Zmniejszenie liczby 

dokumentów, 

zmniejszenie liczby procedur, 

obniżenie obciążeń 

administracyjnych związanych 

z procedurą urzędowego 

sprawdzenia 

 

5. Informacje na temat zakresu, czasu trwania i podsumowanie wyników konsultacji 

Projekt rozporządzenia zostanie przedstawiony do konsultacji publicznych równolegle z uzgodnieniami zewnętrznymi. 

Projekt zostanie skierowany do następujących organizacji społecznych oraz zainteresowanych podmiotów i instytucji: 

●  Pracodawcy Rzeczypospolitej Polskiej, 

●  Polska Konfederacja Pracodawców Prywatnych „Lewiatan”, 

●  Business Centre Club – Związek Pracodawców, 

– w celu przedstawienia ich stanowiska. 

6.  Wpływ na sektor finansów publicznych 

(ceny stałe z … r.) Skutki w okresie 10 lat od wejścia w życie zmian [mln zł] 

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Łącznie (0–10) 

Dochody ogółem 0            

budżet państwa             

JST             

pozostałe jednostki (oddzielnie)             

Wydatki ogółem 0            

budżet państwa             

JST             

pozostałe jednostki (oddzielnie)             

Saldo ogółem 0            

budżet państwa             

JST             

pozostałe jednostki (oddzielnie)             

Źródła finansowania  

Wprowadzenie regulacji zawartych w rozporządzeniu nie wymaga dodatkowych nakładów 

finansowych. 

 

Dodatkowe 

informacje, w tym 

wskazanie źródeł 

danych i przyjętych do 

obliczeń założeń 

 

7. Wpływ na konkurencyjność gospodarki i przedsiębiorczość, w tym na funkcjonowanie przedsiębiorców oraz 

na rodzinę, obywateli i gospodarstwa domowe  

Skutki 

Czas w latach od wejścia w życie zmian 0 1 2 3 5 10 Łącznie (0–10) 

W ujęciu 

pieniężnym 

(w mln zł,  

ceny stałe 

z … r.) 

duże przedsiębiorstwa        

sektor mikro-, małych i 

średnich 

przedsiębiorstw 

       

rodzina, obywatele        
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oraz gospodarstwa 

domowe 

W ujęciu 

niepieniężnym 

duże przedsiębiorstwa  

sektor mikro-, małych i 

średnich 

przedsiębiorstw 

 

rodzina, obywatele 

oraz gospodarstwa 

domowe  

 

Niemierzalne   

Dodatkowe 

informacje, w tym 

wskazanie źródeł 

danych i przyjętych do 

obliczeń założeń  

 

8.  Zmiana obciążeń regulacyjnych (w tym obowiązków informacyjnych) wynikających z projektu 

 nie dotyczy 

Wprowadzane są obciążenia poza bezwzględnie 

wymaganymi przez UE (szczegóły w odwróconej tabeli 

zgodności). 

 tak 

 nie 

  nie dotyczy 

  zmniejszenie liczby dokumentów 

  zmniejszenie liczby procedur 

 skrócenie czasu na załatwienie sprawy 

 inne:       

 zwiększenie liczby dokumentów 

 zwiększenie liczby procedur 

 wydłużenie czasu na załatwienie sprawy 

 inne:       

Wprowadzane obciążenia są przystosowane do ich 

elektronizacji.  

 tak 

 nie 

  nie dotyczy 

Komentarz: 

zmniejszenie liczby dokumentów jest związane z rezygnacją z obowiązku prowadzenia przez podmiot posiadający 

zezwolenie na prowadzenie składu podatkowego regulaminu funkcjonowania składu podatkowego, określonego w 

przepisach ustawy o podatku akcyzowym. 

Zmniejszenie liczby procedur jest związane z wprowadzeniem jednolitej procedury wersyfikacji spełniania przez podmiot 

ubiegający się o wydanie zezwolenia spełniania warunków i środków do sprawnego wykonywania kontroli, w tym 

spełniania warunków niezbędnych do wydania zezwolenia. 

Obniżenie obciążeń administracyjnych związanych z procedurą urzędowego sprawdzenia w stosunku do 

zarejestrowanych wysyłających oraz zarejestrowanych odbiorców, ubiegających się o wydanie zezwolenia na jednorazowe 

nabycie wyrobów akcyzowych, jako zarejestrowany odbiorca. Obejmuje ono odstąpienie od obowiązku sporządzenia i 

przesłania zgłoszenia oraz dokumentacji dotyczącej tej działalności, przeprowadzenia czynności urzędowego 

sprawdzenia w podmiocie, sporządzenia i zatwierdzenia przez właściwego naczelnika urzędu celnego akt 

weryfikacyjnych, jak również bieżącego informowania o zmianach w stosunku do stanu stwierdzonego w aktach 

weryfikacyjnych. 

9. Wpływ na rynek pracy  

Wejście w życie rozporządzenia nie będzie miało wpływu na rynek pracy. 

10. Wpływ na pozostałe obszary 

 środowisko naturalne 

 sytuacja i rozwój regionalny 

 inne:       

 demografia 

 mienie państwowe 

 informatyzacja 

 zdrowie 

Omówienie wpływu Wejście w życie rozporządzenia nie będzie miało wpływu na pozostałe obszary. 

11.  Planowane wykonanie przepisów aktu prawnego 

Wejście w życie rozporządzenia przewidziane jest w dniu 30 czerwca 2015 r., tj. w dniu wejścia w życie ustawy 

zmieniającej ustawę o podatku akcyzowym oraz niektóre inne ustawy. 

12.  W jaki sposób i kiedy nastąpi ewaluacja efektów projektu oraz jakie mierniki zostaną zastosowane? 
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Ewaluacja jest niezasadna. 

13.  Załączniki (istotne dokumenty źródłowe, badania, analizy itp.)  

Brak. 
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