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Opinia do ustawy o zmianie ustawy o podatku akcyzowym 

(druk nr 441) 

I. Cel i przedmiot ustawy 

Opiniowana ustawa zmienia przepisy ustawy o podatku akcyzowym dotyczące alkoholu 

etylowego całkowicie skażonego. 

Ustawa przesądza, że zwolnienie od akcyzy dla alkoholu etylowego całkowicie 

skażonego nie obejmuje alkoholu skażonego dodatkowymi środkami dopuszczonymi przez 

państwo członkowskie Unii Europejskiej, w którym skażenie następuje. W tym celu zmienia 

art. 30 ust. 9 pkt 1 ustawy o podatku akcyzowym, w myśl którego zwalnia się od akcyzy 

alkohol etylowy całkowicie skażony: 

1) produkowany na terytorium kraju, nabywany wewnątrzwspólnotowo oraz importowany, 

jeżeli został całkowicie skażony środkiem skażającym dopuszczonym we wszystkich 

państwach członkowskich Unii Europejskiej, 

2) nabywany wewnątrzwspólnotowo, jeżeli został całkowicie skażony dodatkowymi 

środkami skażającymi dopuszczonymi przez państwo członkowskie Unii Europejskiej, 

w którym skażenie następuje,  

3) produkowany na terytorium kraju oraz importowany, jeżeli został całkowicie skażony 

dodatkowymi środkami skażającymi dopuszczonymi przez Rzeczpospolitą Polską  

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

w sprawie wzajemnego uznawania procedur całkowitego skażenia alkoholu etylowego do 

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

spożycia przez ludzi. 

Ustawa nakłada obowiązek zgłoszenia rejestracyjnego na podmiot prowadzący 

działalność gospodarczą, który dokonuje nabycia wewnątrzwspólnotowego alkoholu 
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etylowego całkowicie skażonego środkiem skażającym dopuszczonym we wszystkich 

państwach członkowskich Unii Europejskiej lub dodatkowymi środkami skażającymi 

dopuszczonymi przez państwo członkowskie Unii Europejskiej, w którym skażenie następuje 

(art. 16 ust. 1 ustawy o podatku akcyzowym).  

Jednocześnie ustawa przesądza, że w przypadku nabycia wewnątrzwspólnotowego 

alkoholu etylowego całkowicie skażonego środkiem skażającym dopuszczonym we 

wszystkich państwach członkowskich Unii Europejskiej lub dodatkowymi środkami 

skażającymi dopuszczonymi przez państwo członkowskie Unii Europejskiej, w którym 

skażenie następuje, nie występuje obowiązek złożenia deklaracji uproszczonej, 

zabezpieczenia akcyzowego i potwierdzenia złożenia zabezpieczenia akcyzowego (art. 78 ust. 

2a ustawy o podatku akcyzowym). 

Termin wejścia w życie ustawy został określony na 14 dni od dnia ogłoszenia. 

 

II. Przebieg prac legislacyjnych 

Sejm uchwalił ustawę na 37. posiedzeniu w dniu 9 marca 2017 r. w oparciu 

o przedłożenie rządowe.  

Projekt stanowił przedmiot prac sejmowej Komisji Finansów Publicznych. Zmiany 

wprowadzone przez Komisję miały charakter techniczno-legislacyjny. W trakcie drugiego 

czytania (na posiedzeniu Sejmu) nie zgłoszono dodatkowych poprawek.  

Ustawa została przekazana do Senatu w dniu 10 marca 2017 r. 

 

III. Uwagi szczegółowe 

Ustawa nie budzi zastrzeżeń legislacyjnych. 
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