
SEJM 
RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ 

VIII kadencja 

Druk nr 2093 

SPRAWOZDANIE 

KOMISJI FINANSÓW PUBLICZNYCH 

o rządowym projekcie ustawy o zmianie 
ustawy o podatku akcyzowym (druk nr 1963) 

Sejm na 51 posiedzeniu w dniu 9 listopada 2017 r. - zgodnie z art. 39 ust. 2 

regulaminu Sejmu - skierował powyższy projekt ustawy do Komisji Finansów 

Publicznych w celu rozpatrzenia. 

Komisja Finansów Publicznych po rozpatrzeniu powyższego projektu ustawy 

na posiedzeniach w dniach 15 listopada i 6 grudnia 2017 r. 

wnosi: 

Wysoki Sejm uchwalić raczy załączony projekt ustawy. 

Warszawa, dnia 6 grudnia 2017 r. 

Sprawozdawca 

( -) Andrzej Szlachta 

Zastępca Przewodniczącego Komisji 
Finansów Publicznych 

(-) Jan Szewczak 
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Projekt 

USTAWA 

z dnia „ „ .. 2017 r. 

o zmianie ustawy o podatku akcyzowym 

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

2017 r. poz. 43, 60 i 937) wprowadza się następujące zmiany: 

1) w art. 2 w ust. 1 : 

a) pkt I otrzymuje brzmienie: 

„ 1) wyroby akcyzowe - wyroby energetyczne, energię elektryczną, 

napoje alkoholowe, wyroby tytoniowe, susz tytoniowy, płyn do 

papierosów elektronicznych oraz wyroby nowatorskie, określone w 

załączniku nr I do ustawy;", 

b) w pkt 33 kropkę zastępuje się średnikiem i dodaje się pkt 34-36 w 

brzmieniu: 

„34) papierosy elektroniczne urządzenia jednorazowego albo 

'wielokrotnego użytku służące do spożywania za pomocą ustnika pary 

powstającej z płynu do papierosów elektronicznych, wyposażone w 

szczególności w kartridże lub zbiorniki; 

35) płyn do papierosów elektronicznych - roztwór przeznaczony do 

wykorzystania w papierosach elektronicznych, zarówno z nikotyną, 

jak i bez nikotyny, w tym bazę do tego roztworu zawierającą glikol 

lub glicerynę; 

36) wyroby nowatorskie -wyroby będące: 

a) mieszaniną, w której składzie znajduje się tytoń lub susz 

tytoniowy, 

b) mieszaniną, o której mowa w lit. a, oraz zawierające odrębnie 

płyn do papierosów elektronicznych 

- inne niż wyroby, o których mowa w art. 98 ust. I i art. 99a ust. 1, 

które dostarczają aerozol bez spalania mieszaniny."; 
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2) w art. 8 w ust. 1 po pkt 4 dodaje się pkt 4a w brzmieniu: 

„4a) nabycie wewnątrzwspólnotowe wyrobów akcyzowych innych niż 

określone w załączniku nr 2 do ustawy, objętych stawką akcyzy inną niż 

stawka zerowa, dokonywane do składu podatkowego w celu objęcia ich 

procedurą zawieszenia poboru akcyzy, jeżeli wprowadzenie tych wyrobów 

do składu podatkowego nie nastąpiło;"; 

3) w art. 9b w ust. 1 : 

a) 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 wyrobów 

nowatorskich, lub pośredniczący podmiot tytoniowy; 

2) sprzedaż suszu tytoniowego innemu podmiotowi niż podmiot 

prowadzący skład podatkowy, który zużywa susz tytoniowy do 

produkcji wyrobów tytoniowych lub wyrobów nowatorskich, lub 

pośredniczący podmiot tytoniowy, z wyłączeniem sprzedaży przez 

podmiot prowadzący skład podatkowy, grupę producentów suszu 

tytoniowego utworzoną na podstawie ustawy z dnia 15 września 

2000 r. o grupach producentów rolnych i ich związkach oraz o 

zmianie innych ustaw (Dz. U. poz. 983, z późn. zm. 1», zwaną dalej 

„grupą producentów", oraz pośredniczący podmiot tytoniowy, którzy 

jednocześnie z tą sprzedażą dokonują 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 wyrobów nowatorskich, lub 

pośredniczący podmiot tytoniowy;", 

b) pkt 5 i 6 otrzymują brzmienie: 

1
> Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2003 r. poz. 2273, z 2004 r. poz. 1694, 

z 2005 r. poz. 1462, z 2006 r. poz. 1847, z 2008 r. poz. 634, z 2015 r. poz. 1888 oraz z 2017 r. poz. 
624. 
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„5) zużycie suszu tytoniowego przez podmiot prowadzący skład 

podatkowy do innych celów niż produkcja wyrobów tytoniowych lub 

wyrobów nowatorskich; 

6) nabycie lub posiadanie suszu tytoniowego przez inny podmiot niż 

podmiot prowadzący skład podatkowy, który zużywa susz tytoniowy 

do produkcji wyrobów tytoniowych lub wyrobów nowatorskich, 

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."; 

4) w art. 10: 

a) ust. 5 otrzymuje brzmienie: 

„5. Obowiązek podatkowy z tytułu nabycia wewnątrzwspólnotowego 

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

objętych stawką akcyzy inną niż stawka zerowa, z wyłączeniem wyrobów 

węglowych i wyrobów akcyzowych, o których mowa w art. 8 ust. 1 pkt 4a, 

powstaje z dniem otrzymania tych wyrobów przez podatnika.", 

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

„5a. Obowiązek podatkowy z tytułu nabycia 

wewnątrzwspólnotowego wyrobów akcyzowych, o których mowa w art. 8 

ust. 1 pkt 4a, powstaje w dniu ich przemieszczenia na terytorium kraju."; 

5) w art. 13: 

a) w ust. 1 pkt 9 otrzymuje brzmienie: 

„9) będący podmiotem prowadzącym skład podatkowy zużywającym 

susz tytoniowy do innych celów niż produkcja wyrobów tytoniowych 

lub wyrobów nowatorskich;", 

b) ust. la i 1 b otrzymują brzmienie: 

„la. Podatnikiem z tytułu produkcji: 

1) papierosów, o której mowa w art. 99 ust. 1 a, 

2) płynu do papierosów elektronicznych, o której mowa w art. 99b ust. 

1, 

3) wyrobów nowatorskich, o której mowa w art. 99c ust. 1 
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- niezgodnej z art. 47, jest osoba fizyczna, osoba prawna oraz jednostka 

organizacyjna niemająca osobowości prawnej, która produkuje te wyroby 

akcyzowe, oraz każda inna osoba, która uczestniczy w ich produkcji. 

1 b. Jeżeli obowiązek podatkowy z tytułu produkcji: 

1) papierosów, o której mowa w art. 99 ust. 1 a, 

2) płynu do papierosów elektronicznych, o której mowa w art. 99b ust. 

1, 

3) wyrobów nowatorskich, o której mowa w art. 99c ust. 1 

- niezgodnej z art. 4 7, ciąży na kilku podatnikach, podatnicy ci ponoszą 

solidarną odpowiedzialność za zobowiązanie podatkowe."; 

6) w art. 20h w ust. 1 w pkt 1 lit. a otrzymuje brzmienie: 

„a) sprzedaż suszu tytoniowego nieoznaczonego znakami akcyzy innemu 

podmiotowi niż podmiot prowadzący skład podatkowy, który zużywa susz 

tytoniowy do produkcji wyrobów tytoniowych lub wyrobów nowatorskich, 

lub pośredniczący podmiot tytoniowy, z wyłączeniem sprzedaży przez 

podmiot, który jednocześnie z tą sprzedażą dokonuje dostawy 

wewnątrzwspólnotowej lub eksportu suszu tytoniowego,"; 

7) w art. 34: 

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

„la. Zwalnia się od akcyzy nabycie wewnątrzwspólnotowe płynu do 

papierosów elektronicznych lub wyrobów nowatorskich dokonywane 

przez osobę fizyczną, jeżeli wyroby te są przemieszczane przez tę osobę 

osobiście na jej własny użytek i nie są przeznaczone na cele handlowe.", 

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

„ W celu ustalenia przeznaczenia handlowego nabywanych 

wewnątrzwspólnotowo wyrobów akcyzowych, o których mowa w ust. 1 i 

la, organy podatkowe biorą pod uwagę:", 

c) w ust. 3 w pkt 2 w lit. d kropkę zastępuje się średnikiem i dodaje się pkt 3 i 

4 w brzmieniu: 

„3) płyn do papierosów elektronicznych - 200 mililitrów; 

4) wyroby nowatorskie - 0,16 kilograma."; 
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8) wart. 36 w ust. 1: 

a) wprowadzenie do wyliczenia otrzymuje brzmienie: 

„Zwalnia się od akcyzy import wyrobów tytoniowych, napojów 

alkoholowych, płynu do papierosów elektronicznych lub wyrobów 

nowatorskich, przywożonych w bagażu osobistym podróżnego, który 

ukończył 17 lat, w ramach następujących norm:", 

b) w pkt 4 w lit. b kropkę zastępuje się średnikiem i dodaje się pkt 5-8 w 

brzmieniu: 

„5) płyn do papierosów elektronicznych: 

a) 50 mililitrów - w przypadku podróżnych w transporcie 

lotniczym lub morskim, 

b) 1 O mililitrów - w przypadku podróżnych w transporcie innym 

niż lotniczy lub morski; 

6) wyroby nowatorskie: 

a) 0,04 kilograma - w przypadku podróżnych w transporcie 

lotniczym lub morskim, 

b) 0,008 kilograma - w przypadku podróżnych w transporcie 

innym niż lotniczy lub morski; 

7) zestaw wyrobów akcyzowych określonych w pkt 5 lit. a i pkt 6 lit. a, 

pod warunkiem że suma wartości procentowych wykorzystania norm 

ustalonych w odniesieniu do poszczególnych wyrobów nie 

przekracza 100%; 

8) zestaw wyrobów akcyzowych określonych w pkt 5 lit. b i pkt 6 lit. b, 

pod warunkiem że suma wartości procentowych wykorzystania norm 

ustalonych w odniesieniu do poszczególnych wyrobów nie 

przekracza 100%. "; 

9) po art. 37 dodaje się art. 37a w brzmieniu: 

„Art. 37a. 1. Zwalnia się od akcyzy import płynu do papierosów 

elektronicznych lub wyrobów nowatorskich, umieszczonych w przesyłce 

wysyłanej z terytorium państwa trzeciego przez osobę fizyczną i przeznaczonej 

dla osoby fizycznej przebywającej na terytorium kraju, jeżeli łącznie spełnione 

są następujące warunki: 

1) przesyłka ma charakter okazjonalny; 
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2) przesyłka zawiera wyroby akcyzowe przeznaczone wyłącznie do użytku 

osobistego odbiorcy lub jego rodziny; 

3) ilość i rodzaj wyrobów akcyzowych nie wskazują na ich przeznaczenie 

handlowe; 

4) odbiorca nie jest obowiązany do uiszczenia jakichkolwiek opłat na rzecz 

nadawcy w związku z otrzymaniem przesyłki. 

2. Wyroby akcyzowe, o których mowa w ust. I, są zwolnione od akcyzy w 

ramach następujących norm: 

I) płyn do papierosów elektronicznych - I O mililitrów albo 

2) wyroby nowatorskie - 0,008 kilograma. 

3. W przypadku gdy ilość wyrobów akcyzowych, o których mowa w ust. 

I, przekracza normy, o których mowa w ust. 2, opodatkowaniu podlegają 

wszystkie te wyroby akcyzowe importowane w przesyłce, o której mowa w ust. 

I "· . ' 
10) wart.48: 

a) w ust. 3 po pkt 1 dodaje się pkt la w brzmieniu: 

„la) płynu do papierosów elektronicznych lub wyrobów nowatorskich -

minimalna wysokość akcyzy, która byłaby należna od tych wyrobów 

akcyzowych, gdyby nie zostały one objęte procedurą zawieszenia 

poboru akcyzy w składzie podatkowym, w którym prowadzona 

będzie działalność na podstawie wydanego zezwolenia, wynosząca w 

roku kalendarzowym w przypadku: 

a) płynu do papierosów elektronicznych - 7 mln zł, 

b) wyrobów nowatorskich- 1,8 mln zł;", 

b) w ust. 4 zdanie pierwsze otrzymuje brzmienie: 

„ W przypadkach, o których mowa w ust. 3 pkt I, I a, 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 wydan·ego 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, la, 2 lub 4.", 
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c) w ust. 4a w pkt 3 kropkę zastępuje się średnikiem i dodaje się pkt 4 w 

brzmieniu: 

„4) płynu do papierosów elektronicznych lub wyrobów nowatorskich -

350 mln zł.", 

d) w ust. 4d zdanie pierwsze otrzymuje brzmienie: 

„ 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."; 

11) w art. 65 ust. 3b otrzymuje brzmienie: 

„3b. Wysokość zabezpieczenia generalnego składanego przez 

pośredniczący podmiot tytoniowy oraz podmiot reprezentujący przedsiębiorcę 

zagranicznego, o którym mowa w art. 20d pkt 1 lit. c, ustala się w kwocie 

równej wysokości maksymalnej kwoty miesięcznego zobowiązania 

podatkowego mogącego powstać w przypadku sprzedaży -suszu tytoniowego 

innemu podmiotowi niż podmiot prowadzący skład podatkowy, który zużywa 

susz tytoniowy do produkcji wyrobów tytoniowych lub wyrobów nowatorskich, 

lub pośredniczący podmiot tytoniowy lub zużycia suszu tytoniowego przez 

pośredniczący podmiot tytoniowy, jednak nie mniejszej niż 2 mln zł."; 

12) w dziale IV tytuł rozdziału 3 otrzymuje brzmienie: 

„ Wyroby tytoniowe, susz tytoniowy, płyn do papierosów elektronicznych i 

wyroby nowatorskie"; 

13) w art. 99 uchyla się ust. 13; 

14) po art. 99a dodaje się art. 99b-99d w brzmieniu: 

„Art. 99b. 1. Produkcją płynu do papierosów elektronicznych w 

rozumieniu ustawy jest jego wytwarzanie, przetwarzanie, a także jego rozlew. 

2. Za produkcję płynu do papierosów elektronicznych nie uznaje się 

wytwarzania tego płynu przez konsumenta ręcznie domowym sposobem w 

gospodarstwie domowym na własne potrzeby. 

7 
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3. Podstawą opodatkowania płynu do papierosów elektronicznych jest 

jego ilość wyrażona w mililitrach. 

4. Stawka akcyzy na płyn do papierosów elektronicznych wynosi 0,5 zł za 

każdy mililitr. 

5. W przypadku produkcji, o której mowa w ust. 1, niezgodnej z art. 47, 

stawka akcyzy na płyn do papierosów elektronicznych wynosi dwukrotność 

stawki, o której mowa w ust. 4. 

6. W przypadku nabycia lub posiadania płynu do papierosów 

elektronicznych znajdującego się poza procedurą zawieszenia poboru akcyzy, 

jeżeli od tego płynu nie została zapłacona akcyza w należnej wysokości, a w 

wyniku kontroli podatkowej, kontroli celno-skarbowej albo postępowania 

podatkowego nie ustalono, że podatek został zapłacony, stosuje się stawkę w 

wysokości określonej w ust. 5. 

Art. 99c. 1. Produkcją wyrobów nowatorskich w rozumieniu ustawy jest 

ich wytwarzanie, przetwarzanie, a także pakowanie. 

2. Za produkcję wyrobów nowatorskich nie uznaje się wytwarzania tych 

wyrobów przez konsumenta ręcznie domowym sposobem w gospodarstwie 

domowym na własne potrzeby. 

3. Podstawą opodatkowania wyrobów nowatorskich jest ich ilość 

wyrażona w kilogramach. 

4. Stawka akcyzy na wyroby nowatorskie wynosi 141,29 zł za każdy 

kilogram i 31,41 % średniej ważonej detalicznej ceny sprzedaży tytoniu do 

palenia. 

5. W przypadku produkcji, o której mowa w ust. 1, niezgodnej z art. 47, 

stawka akcyzy na wyroby nowatorskie wynosi 141,29 zł za każdy kilogram i 

31,41 % trzykrotności średniej ważonej detalicznej ceny sprzedaży tytoniu do 

palenia. 

6. Na potrzeby ustalenia stawki akcyzy na wyroby nowatorskie stosuje się 

średnią ważoną detaliczną cenę sprzedaży tytoniu do palenia obliczaną na 

podstawie danych za pierwszych 1 O miesięcy roku poprzedzającego rok 

kalendarzowy, na który średnia ważona detaliczna cena sprzedaży tytoniu do 

palenia jest obliczana. 
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7. Producent, importer lub podmiot dokonujący nabycia 

wewnątrzwspólnotowego wyrobów nowatorskich, przeznaczonych do 

sprzedaży na terytorium kraju, jest obowiązany wydrukować na opakowaniu 

jednostkowym informację o ilości tych wyrobów nowatorskich wyrażonej w 

gramach. 

8. W przypadku importu lub nabycia wewnątrzwspólnotowego wyrobów 

nowatorskich znajdujących się poza procedurą zawieszenia poboru akcyzy, 

w opakowaniach jednostkowych nieoznaczonych w sposób określony w ust. 7, 

stosuje się stawkę w wysokości określonej w ust. 5. 

9. W przypadku nabycia lub posiadania wyrobów nowatorskich 

znajdujących się poza procedurą zawieszenia poboru akcyzy, w opakowaniach 

jednostkowych nieoznaczonych albo oznaczonych w sposób określony w ust. 7, 

jeżeli od tych wyrobów nie została zapłacona akcyza w należnej wysokości, a 

w wyniku kontroli podatkowej, kontroli celno-skarbowej albo postępowania 

podatkowego nie ustalono, że podatek został zapłacony, stosuje się stawkę w 

wysokości określonej w ust. 5. 

Art. 99d. Minister właściwy do spraw finansów publicznych ogłasza, w 

drodze obwieszczenia, w Dzienniku Urzędowym Rzeczypospolitej Polskiej 

„Monitor Polski", średnią ważoną detaliczną cenę sprzedaży papierosów oraz 

średnią ważoną detaliczną cenę sprzedaży tytoniu do palenia, przed końcem 

roku kalendarzowego poprzedzającego rok kalendarzowy, na który jest 

ustalana, na podstawie danych, o których mowa w art. 99 ust. 11 pkt 1, na 

potrzeby ustalenia minimalnej stawki akcyzy na papierosy oraz stawki akcyzy 

dla wyrobów nowatorskich."; 

15) w art. 120 dodaje się ust. 4 w brzmieniu: 

„4. W przypadku płynu do papierosów elektronicznych i wyrobów 

nowatorskich, opakowanie jednostkowe jest to opakowanie samodzielne, 

bezpośrednio lub pośrednio chroniące płyn do papierosów elektronicznych lub 

wyroby nowatorskie: 

1) jednorazowego lub wielokrotnego użytku oraz 

2) przystosowane lub umożliwiające jego przystosowanie do 

przechowywania, eksponowania i sprzedaży w nim płynu do papierosów 

elektronicznych lub wyrobu nowatorskiego, oraz 
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3) posiadające zamknięcie lub wskazane miejsce i sposób otwierania, a także 

4) przystosowane do pakowania, przechowywania i przewożenia go w 

opakowaniach zbiorczych lub transportowych 

- przeznaczone do sprzedaży w tej postaci konsumentom."; 

16) w art. 136 ust. 1 i 2 otrzymują brzmienie: 

„ 1. Podmiot obowiązany do oznaczania znakami akcyzy wyrobów 

spirytusowych, wyrobów winiarskich, płynu do papierosów elektronicznych lub 

wyrobów nowatorskich jest obowiązany, w okresie 24 miesięcy od dnia 

otrzymania znaków, nanieść je na opakowania jednostkowe wyrobów 

spirytusowych, wyrobów winiarskich, płynu do papierosów elektronicznych lub 

wyrobów nowatorskich, a w przypadku importu i nabycia 

wewnątrzwspólnotowego sprowadzić na terytorium kraju wyroby 

spirytusowe, wyroby winiarskie, płyn do papierosów elektronicznych lub 

wyroby nowatorskie, oznaczone tymi znakami. 

2. Po upływie terminu, o którym mowa w ust. 1, znaki akcyzy tracą 

ważność dla podmiotu, który otrzymał je na podstawie decyzji właściwego 

naczelnika urzędu skarbowego w sprawach znaków akcyzy, i nie mogą być 

nanoszone przez ten podmiot na: 

1) opakowania jednostkowe wyrobów spirytusowych, wyrobów winiarskich, 

płynu do papierosów elektronicznych lub wyrobów nowatorskich lub 

2) wyroby akcyzowe, o których mowa w pkt l."; 

17) w załączniku nr 1 do ustawy dodaje się poz. 46 i 47 w brzmieniu: 

46 bez względu na Płyn do papierosów elektronicznych 

kodCN 

47 bez względu na Wyroby nowatorskie 

kodCN 

18) w załączniku nr 3 do ustawy dodaje się poz. 12 i 13 w brzmieniu: 

12 bez względu na Płyn do papierosów elektronicznych 

kodCN 

13 bez względu na Wyroby nowatorskie 

kodCN 
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Art. 2. Do dnia 31 grudnia 2018 r. zamiast stawek akcyzy, o których mowa w 

art. 99b ust. 4 i art. 99c ust. 4 ustawy zmienianej w art. 1, do wyrobów akcyzowych 

określonych w tych przepisach stosuje się zerową stawkę akcyzy. Przepisy art. 21 

ust. 1 pkt 1, art. 78 ust. 1 pkt 3 i art. 116 ust. 3 i 5 ustawy zmienianej w art. 1 stosuje 

się odpowiednio. 

Art. 3. 1. Posiadacz płynu do papierosów elektronicznych lub wyrobów 

nowatorskich, wyprodukowanych na terytorium kraju, nabytych 

wewnątrzwspólnotowa lub importowanych, przed dniem wejścia w życie niniejszej 

ustawy, przeznaczonych do sprzedaży na terytorium kraju po dniu 31 grudnia 

2018 r.,jest obowiązany oznaczyć je legalizacyjnymi znakami akcyzy. 

2. Posiadacz płynu do papierosów elektronicznych lub wyrobów nowatorskich, 

o których mowa w ust. 1, składa w urzędzie obsługującym ministra właściwego do 

spraw finansów publicznych, do dnia 30 października 2018 r., wstępne 

zapotrzebowanie na legalizacyjne znaki akcyzy. Przepis art. 125 ust. 5 ustawy 

zmienianej w art. 1 stosuje się odpowiednio. 

3. Decyzję w sprawie sprzedaży legalizacyjnych znaków akcyzy na płyn do 

papierosów elektronicznych oraz wyroby nowatorskie, o których mowa w ust. 1, 

wydaje właściwy naczelnik urzędu skarbowego w sprawach znaków akcyzy na 

wniosek ich posiadacza. Przepisy art. 15 i art. 126 ust. 2 i ust. 3 pkt 2 ustawy 

zmienianej w art. 1 stosuje się odpowiednio. 

Art. 4. Dotychczasowe przepisy wykonawcze wydane na postawie art. 20, art. 

26 ust. 1, art. 31ust.6, art. 78 ust. 10, art. 84 ust. 2, 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 i art. 138s ustawy zmienianej w art. 1 zachowują moc do dnia wejścia w życie 

przepisów wykonawczych wydanych odpowiednio na podstawie art. 20, art. 26 ust. 

1, art. 31 ust. 6, art. 78 ust. 1 O, art. 84 ust. 2, art. 122 ust. 1, art. 123 ust. 4, art. 125 

ust. 6, art. 126 ust. 6, art. 129, art. 131ust.10, art. 132 ust. 5, art. 137, art. 138 ust. 5 

i art. 138s ustawy zmienianej w art. 1, jednak nie dłużej niż przez 18 miesięcy licząc 

od dnia wejścia w życie niniejszej ustawy, i mogą być zmieniane na podstawie tych 

przepisów. 

Art. 5. U stawa wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia. 




