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Zgodnie z art. 121 ust. 1 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej mam zaszczyt przesłać
Panu Marszałkowi do rozpatrzenia przez Senat uchwaloną przez Sejm Rzeczypospolitej Polskiej
na 9. posiedzeniu w dniu 2 marca 2012 r. ustawę

o podatku od wydobycia niektórych kopalin.

Z wyrazami szacunku
(-) Ewa Kopacz

USTAWA
z dnia 2 marca 2012 r.
o podatku od wydobycia niektórych kopalin1)
Dział I
Przepisy ogólne
Art. 1.
1. Ustawa reguluje opodatkowanie podatkiem od wydobycia niektórych kopalin,
zwanym dalej „podatkiem”, wydobycia:
1) miedzi;
2) srebra.
2. Podatek stanowi dochód budżetu państwa.
Art. 2.
Ilekroć w ustawie jest mowa o:
1) urobku rudy miedzi – rozumie się przez to kopalinę wydobytą ze złóż położonych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zawierającą miedź lub srebro w
ilościach nadających się do przemysłowego wykorzystania;
2) wydobyciu miedzi oraz srebra – rozumie się przez to:
a) wydobycie urobku rudy miedzi albo
b) wydobycie urobku rudy miedzi i produkcję koncentratu;
3) koncentracie – rozumie się przez to produkt wzbogacania urobku rudy miedzi
w postaci nadającej się do dalszego przetwarzania w procesach hutniczych.
Dział II
Przedmiot opodatkowania, podatnik oraz obowiązek podatkowy
Art. 3.
1. Przedmiotem opodatkowania podatkiem jest wydobycie miedzi oraz srebra.

1)

Niniejszą ustawą zmienia się ustawy: ustawę z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób
fizycznych, ustawę z dnia 28 września 1991 r. o kontroli skarbowej, ustawę z dnia 15 lutego 1992 r.
o podatku dochodowym od osób prawnych, ustawę z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Ordynacja podatkowa, ustawę z dnia 10 września 1999 r. – Kodeks karny skarbowy oraz ustawę z dnia 27 sierpnia 2009
r. o Służbie Celnej.

2
2. Opodatkowaniu podatkiem nie podlega urobek rudy miedzi w ilości nieprzekraczającej 1 tony miesięcznie, jeżeli został wykorzystany na cele badawcze.
Art. 4.
Podatnikiem podatku jest osoba fizyczna, osoba prawna oraz jednostka organizacyjna
niemająca osobowości prawnej, dokonująca w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej wydobycia miedzi oraz srebra.
Art. 5.
1. Obowiązek podatkowy powstaje w dniu wyprodukowania koncentratu z wydobytego przez podatnika urobku rudy miedzi.
2. W przypadku gdy podatnik nie produkuje koncentratu z wydobytego urobku rudy
miedzi, obowiązek podatkowy powstaje w dniu wydobycia tego urobku.
3. Jeżeli nie można określić dnia, w którym powstał obowiązek podatkowy w związku z wyprodukowaniem koncentratu albo wydobyciem urobku rudy miedzi, za
dzień jego powstania uznaje się dzień, w którym organ podatkowy lub organ kontroli skarbowej stwierdził dokonanie czynności podlegającej opodatkowaniu.
Dział III
Podstawa opodatkowania oraz stawka podatku
Art. 6.
1. Podstawę opodatkowania podatkiem stanowi ilość miedzi oraz srebra zawarta w
wyprodukowanym koncentracie.
2. W przypadku gdy podatnik nie produkuje koncentratu z wydobytego urobku rudy
miedzi, podstawę opodatkowania podatkiem stanowi ilość miedzi oraz srebra zawarta w urobku rudy miedzi.
Art. 7.
1. Wysokość podatku za dany miesiąc stanowi suma iloczynów:
1) ilości miedzi, wyrażonej w tonach, oraz stawki podatku określonej w ust. 2 albo 3, oraz
2) ilości srebra, wyrażonej w kilogramach, oraz stawki podatku określonej w ust.
4 albo 5.
2. Jeżeli średnia cena miedzi przekracza 15 000 zł za tonę, stawkę podatku za tonę
wydobytej miedzi oblicza się według następującego wzoru:
stawka podatku = 0,033 x średnia cena miedzi + (0,001 x średnia
cena miedzi)2,5
– przy czym maksymalna stawka podatku wynosi 16 000 zł za tonę.
3. Jeżeli średnia cena miedzi nie przekracza 15 000 zł za tonę, stawkę podatku za tonę wydobytej miedzi oblicza się według następującego wzoru:
stawka podatku = (średnia cena miedzi – 12 000 zł) x 0,44
– przy czym minimalna stawka podatku wynosi 0,5 % średniej ceny miedzi.
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4. Jeżeli średnia cena srebra przekracza 1 200 zł za kilogram, stawkę podatku za kilogram wydobytego srebra oblicza się według następującego wzoru:
stawka podatku = 0,125 x średnia cena srebra + (0,001 x średnia
cena srebra)4
– przy czym maksymalna stawka podatku wynosi 2 100 zł za kilogram.
5. Jeżeli średnia cena srebra nie przekracza 1 200 zł za kilogram, stawkę podatku za
kilogram wydobytego srebra oblicza się według następującego wzoru:
stawka podatku = (średnia cena srebra – 1000 zł) x 0,75
– przy czym minimalna stawka podatku wynosi 0,5 % średniej ceny srebra.
Art. 8.
1. Minister właściwy do spraw finansów publicznych ogłasza, w drodze obwieszczenia, do 10. dnia każdego miesiąca, w Dzienniku Urzędowym Rzeczypospolitej
Polskiej „Monitor Polski”, średnią cenę tony miedzi oraz średnią cenę kilograma
srebra za poprzedni miesiąc, wyrażoną w złotych, z pominięciem groszy, na podstawie średniej arytmetycznej średnich kursów dolara amerykańskiego do złotego
ogłoszonych przez Narodowy Bank Polski w poprzednim miesiącu oraz odpowiednio:
1) średniej arytmetycznej dziennych notowań miedzi (LME Daily Official and
Settlement Price) ustalonych na London Metal Exchange (LME) w poprzednim miesiącu, wyrażonej w dolarach amerykańskich za tonę, zaokrąglonej w
górę z dokładnością do jednego centa amerykańskiego;
2) średniej arytmetycznej dziennych notowań srebra (London Silver Fixing) ustalonych na London Bullion Market Association (LBMA) w poprzednim miesiącu, wyrażonej w dolarach amerykańskich za uncję, zaokrąglonej w górę z
dokładnością do jednego centa amerykańskiego, przy czym przyjmuje się, że
kilogram zawiera 32,15 uncji.
2. W przypadku gdy notowania miedzi lub srebra, o których mowa w ust. 1, nie zostały ustalone, do obliczenia wysokości podatku przyjmuje się średnią cenę tony
miedzi lub średnią cenę kilograma srebra, ogłoszoną w ostatnim obwieszczeniu.
Art. 9.
1. Kwoty, o których mowa w art. 7 ust. 2–5, z wyjątkiem maksymalnych stawek podatku, podlegają w każdym roku kalendarzowym podwyższeniu w stopniu odpowiadającym wskaźnikowi wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych w roku
kalendarzowym poprzedzającym rok waloryzacji w stosunku do roku poprzedniego, a jeżeli wskaźnik ten ma wartość ujemną, kwoty nie ulegają zmianie.
2. Minister właściwy do spraw finansów publicznych, w porozumieniu z Prezesem
Głównego Urzędu Statystycznego, ogłasza, w drodze obwieszczenia, w Dzienniku
Urzędowym Rzeczypospolitej Polskiej „Monitor Polski”, do dnia 20 stycznia danego roku, kwoty, o których mowa w art. 7 ust. 2–5, z wyjątkiem maksymalnych
stawek podatku, wyrażone w złotych, z pominięciem groszy.
Art. 10.
1. W przypadku gdy:
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1) podmiot, o którym mowa w art. 8 ust. 1 pkt 1 lub 2:
a) zmieni nazwę lub zostanie przekształcony, kontynuując notowania miedzi
lub srebra – podstawę obliczenia średniej arytmetycznej dziennych notowań miedzi lub srebra stanowią notowania prowadzone przez podmiot
pod zmienioną nazwą lub przez podmiot w nowej formie prawnej,
b) zostanie przejęty, kontynuując notowania miedzi lub srebra – podstawę
obliczenia średniej arytmetycznej dziennych notowań miedzi lub srebra
stanowią notowania prowadzone przez następcę prawnego;
2) zmianie ulegnie nazwa notowania, o którym mowa w art. 8 ust. 1 pkt 1 lub 2 –
podstawę obliczenia średniej arytmetycznej dziennych notowań miedzi lub
srebra stanowią notowania pod zmienioną nazwą.
2. Minister właściwy do spraw finansów publicznych w przypadkach, o których
mowa w ust. 1, ogłasza, w drodze obwieszczenia, w Dzienniku Urzędowym Rzeczypospolitej Polskiej „Monitor Polski”, aktualną nazwę podmiotu lub nazwę notowania.
Dział IV
Właściwość organów podatkowych oraz rejestr podatników
Rozdział 1
Właściwość organów podatkowych
Art. 11.
1. Organami podatkowymi właściwymi w zakresie podatku są naczelnik urzędu celnego oraz dyrektor izby celnej, właściwi ze względu na adres siedziby podatnika –
w przypadku osób prawnych albo jednostek organizacyjnych niemających osobowości prawnej, albo miejsce zamieszkania podatnika – w przypadku osób fizycznych.
2. Jeżeli nie można ustalić właściwości miejscowej w sposób określony w ust. 1,
właściwymi organami podatkowymi w sprawach podatku są Naczelnik Urzędu
Celnego w Legnicy oraz Dyrektor Izby Celnej we Wrocławiu.
3. Minister właściwy do spraw finansów publicznych określa, w drodze rozporządzenia, urzędy celne i izby celne, których odpowiednio naczelnicy i dyrektorzy są
właściwi w zakresie podatku, a także terytorialny zasięg ich działania, uwzględniając gospodarcze potrzeby podatników.
Rozdział 2
Rejestr podatników
Art. 12.
Organ wydający koncesje na wydobycie miedzi oraz srebra informuje ministra właściwego do spraw finansów publicznych o wydaniu, zmianie treści, wygaśnięciu oraz
cofnięciu koncesji na wydobycie miedzi oraz srebra, oraz o ich treści, w terminie 7 dni
od dnia wydania, zmiany treści, wygaśnięcia oraz cofnięcia koncesji.
Art. 13.
1. Właściwy naczelnik urzędu celnego prowadzi rejestr podatników.
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2. Rejestr zawiera dane zawarte w informacjach, o których mowa w art. 12.
Dział V
Deklaracja podatkowa oraz termin płatności podatku
Art. 14.
1. Podatnik jest obowiązany, bez wezwania:
1) składać właściwemu naczelnikowi urzędu celnego deklarację podatkową,
2) obliczać i wpłacać podatek na rachunek właściwej izby celnej
– za miesięczne okresy rozliczeniowe, w terminie do 25. dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym powstał obowiązek podatkowy.
2. Minister właściwy do spraw finansów publicznych określa, w drodze rozporządzenia, wzór deklaracji podatkowej, wraz z objaśnieniami co do sposobu, terminu
i miejsca jej składania oraz pouczenia podatnika, uwzględniając specyfikę wydobycia miedzi oraz srebra, a także zapewnienie prawidłowości obliczenia wysokości podatku.
Dział VI
Pomiary oraz ewidencje pomiarów
Art. 15.
1. Podatnik nieprodukujący koncentratu z urobku rudy miedzi jest obowiązany do:
1) pomiaru każdego dnia, w którym wydobyto urobek, ilości urobku rudy miedzi
z zastosowaniem przyrządów pomiarowych podlegających prawnej kontroli
metrologicznej;
2) pomiaru każdego dnia, w którym wydobyto urobek, zawartości miedzi w
urobku rudy miedzi;
3) pobierania każdego dnia, w którym wydobyto urobek, próbek na zawartość
srebra w urobku rudy miedzi oraz pomiaru zawartości srebra w urobku rudy
miedzi za każdy miesiąc na podstawie pobranych próbek dziennych.
2. Podatnik produkujący koncentrat z urobku rudy miedzi jest obowiązany do:
1) pomiaru każdego dnia, w którym wyprodukowano koncentrat, ilości wyprodukowanego koncentratu z zastosowaniem przyrządów pomiarowych podlegających prawnej kontroli metrologicznej;
2) pomiaru każdego dnia, w którym wyprodukowano koncentrat, zawartości
miedzi w koncentracie;
3) pobierania każdego dnia, w którym wyprodukowano koncentrat, próbek na
zawartość srebra w koncentracie oraz pomiaru zawartości srebra w koncentracie za każdy miesiąc na podstawie pobranych próbek dziennych.
3. Pomiarów, o których mowa w ust. 1 pkt 2 i 3 oraz ust. 2 pkt 2 i 3, dokonuje się
zgodnie z metodykami badawczymi zatwierdzonymi przez krajową jednostkę
akredytującą, o której mowa w ustawie z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny zgodności (Dz. U. z 2010 r. Nr 138, poz. 935 oraz z 2011 r. Nr 102, poz. 586 i
Nr 227, poz. 1367).
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4. Na podstawie pomiarów przeprowadzonych zgodnie z ust. 1–3 podatnik określa
ilość miedzi oraz srebra w urobku rudy miedzi lub koncentracie.
Art. 16.
1. Podatnik jest obowiązany do dokumentowania i ewidencjonowania wyników pomiarów, o których mowa w art. 15 ust. 1 i 2, a także ilości miedzi oraz srebra zawartych w urobku rudy miedzi lub koncentracie.
2. Ewidencja może być prowadzona w formie elektronicznej.
3. Podatnik jest obowiązany przechowywać ewidencję i dokumenty związane z jej
prowadzeniem do czasu upływu okresu przedawnienia zobowiązania podatkowego.
4. Minister właściwy do spraw finansów publicznych określa, w drodze rozporządzenia, zakres danych, jakie powinna zawierać ewidencja, uwzględniając potrzebę
prawidłowego ustalenia podstawy opodatkowania.
Dział VII
Zmiany w przepisach obowiązujących, przepisy przejściowe i końcowe
Rozdział 1
Zmiany w przepisach obowiązujących
Art. 17.
W ustawie z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U.
z 2010 r. Nr 51, poz. 307, z późn. zm.2)) w art. 23 w ust. 1 w pkt 61 kropkę zastępuje
się średnikiem i dodaje się pkt 62 w brzmieniu:
„62) podatku od wydobycia niektórych kopalin.”.
Art. 18.
W ustawie z dnia 28 września 1991 r. o kontroli skarbowej (Dz. U. z 2011 r. Nr 41,
poz. 214, Nr 53, poz. 273 i Nr 230, poz. 1371) w art. 24 w ust. 1 w pkt 1 lit. a otrzymuje brzmienie:
„a) ustalenia dotyczą podatków, których określanie lub ustalanie należy do
właściwości naczelników urzędów skarbowych, podatku akcyzowego
oraz podatku od wydobycia niektórych kopalin, z zastrzeżeniem ust. 2,”.
Art. 19.
W ustawie z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (Dz. U.
z 2011 r. Nr 74, poz. 397, z późn. zm.3)) w art. 16 w ust. 1 w pkt 66 kropkę zastępuje
się średnikiem i dodaje się pkt 67 w brzmieniu:

2)

Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2010 r. Nr 57, poz.
352, Nr 75, poz. 473, Nr 105, poz. 655, Nr 149, poz. 996, Nr 182, poz. 1228, Nr 219, poz. 1442, Nr
226, poz. 1475 i 1478 i Nr 257, poz. 1725 i 1726 oraz z 2011 r. Nr 45, poz. 235, Nr 75, poz. 398, Nr
84, poz. 455, Nr 102, poz. 585, Nr 106, poz. 622, Nr 120, poz. 690, Nr 131, poz. 764, Nr 149, poz.
887, Nr 168, poz. 1006, Nr 178, poz. 1059, Nr 197, poz. 1170, Nr 205, poz. 1202 i 1203 i Nr 234,
poz. 1391.
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„67) podatku od wydobycia niektórych kopalin.”.
Art. 20.
W ustawie z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2005 r. Nr 8,
poz. 60, z późn. zm.4)) wprowadza się następujące zmiany:
1) w art. 282c w § 1 w pkt 1 w lit. g średnik zastępuje się przecinkiem i dodaje się lit.
h w brzmieniu:
„h) dotyczy podatku od wydobycia niektórych kopalin;”;
2) w art. 298 po pkt 6b dodaje się pkt 6c w brzmieniu:
„6c)organom nadzoru górniczego – w celu weryfikacji pomiaru ilości urobku rudy miedzi w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 2 marca 2012 r. o
podatku od wydobycia niektórych kopalin (Dz. U. poz. …);”.
Art. 21.
W ustawie z dnia 10 września 1999 r. – Kodeks karny skarbowy (Dz. U. z 2007 r. Nr
111, poz. 765, z późn. zm.5)) wprowadza się następujące zmiany:
1) w art. 53 po § 30d dodaje się § 30e w brzmieniu:
„§ 30e. Użyte w rozdziale 6 kodeksu określenia: „koncentrat”, „urobek rudy
miedzi” oraz „wydobycie miedzi oraz srebra” mają znaczenia nadane im w
ustawie z dnia 2 marca 2012 r. o podatku od wydobycia niektórych kopalin
(Dz. U. poz. …).”;
2) po art. 75 dodaje się art. 75a–75c w brzmieniu:
„Art. 75a. § 1. Podatnik podatku od wydobycia niektórych kopalin, który
wbrew obowiązkowi nie dokonuje pomiaru zawartości miedzi oraz
srebra w urobku rudy miedzi lub koncentracie, lub dokonuje pomiaru z naruszeniem zasad określonych w art. 15 ust. 1 pkt 2 i 3, ust. 2
pkt 2 i 3 oraz ust. 3 ustawy z dnia 2 marca 2012 r. o podatku od
wydobycia niektórych kopalin, przez co naraża podatek od wydobycia niektórych kopalin na uszczuplenie, podlega karze grzywny
do 720 stawek dziennych albo karze pozbawienia wolności do lat 2,
albo obu tym karom łącznie.

3)

4)

5)

Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2011 r. Nr 102, poz.
585, Nr 106, poz. 622, Nr 134, poz. 781, Nr 178, poz. 1059, Nr 205, poz. 1202 i Nr 234, poz. 1389 i
1391.
Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2005 r. Nr 85, poz.
727, Nr 86, poz. 732 i Nr 143, poz. 1199, z 2006 r. Nr 66, poz. 470, Nr 104, poz. 708, Nr 143, poz.
1031, Nr 217, poz. 1590 i Nr 225, poz. 1635, z 2007 r. Nr 112, poz. 769, Nr 120, poz. 818, Nr 192,
poz. 1378 i Nr 225, poz. 1671, z 2008 r. Nr 118, poz. 745, Nr 141, poz. 888, Nr 180, poz. 1109 i Nr
209, poz. 1316, 1318 i 1320, z 2009 r. Nr 18, poz. 97, Nr 44, poz. 362, Nr 57, poz. 466, Nr 131, poz.
1075, Nr 157, poz. 1241, Nr 166, poz. 1317, Nr 168, poz. 1323, Nr 213, poz. 1652 i Nr 216, poz.
1676, z 2010 r. Nr 40, poz. 230, Nr 57, poz. 355, Nr 127, poz. 858, Nr 167, poz. 1131, Nr 182, poz.
1228 i Nr 197, poz. 1306 oraz z 2011 r. Nr 34, poz. 173, Nr 75, poz. 398, Nr 106, poz. 622, Nr 134,
poz. 781, Nr 171, poz. 1016, Nr 186, poz. 1100, Nr 199, poz. 1175, Nr 232, poz. 1378, Nr 234, poz.
1391 i Nr 291, poz. 1707.
Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2007 r. Nr 112, poz.
766, z 2008 r. Nr 66, poz. 410, Nr 215, poz. 1355 i Nr 237, poz. 1651, z 2009 r. Nr 3, poz. 11, Nr 8,
poz. 39, Nr 157, poz. 1241, Nr 168, poz. 1323, Nr 201, poz. 1540 i Nr 206, poz. 1589, z 2010 r. Nr
88, poz. 583, Nr 127, poz. 858 i Nr 151, poz. 1013 oraz z 2011 r. Nr 48, poz. 245, Nr 129, poz. 733,
Nr 171, poz. 1016 i Nr 240, poz. 1431.
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§ 2. Tej samej karze podlega podatnik podatku od wydobycia niektórych kopalin, który wbrew obowiązkowi nie dokonuje pomiaru ilości urobku rudy miedzi lub koncentratu, lub dokonuje pomiaru z
naruszeniem zasad określonych w art. 15 ust. 1 pkt 1 i ust. 2 pkt 1
ustawy z dnia 2 marca 2012 r. o podatku od wydobycia niektórych
kopalin, przez co naraża podatek od wydobycia niektórych kopalin
na uszczuplenie.
Art. 75b. § 1. Podatnik podatku od wydobycia niektórych kopalin, który
wbrew obowiązkowi nie prowadzi ewidencji pomiarów zawartości
miedzi oraz srebra w urobku rudy miedzi lub koncentracie, lub pomiaru ilości urobku rudy miedzi lub wyprodukowanego koncentratu, o której mowa w art. 16 ustawy z dnia 2 marca 2012 r.
o podatku od wydobycia niektórych kopalin, podlega karze grzywny do 720 stawek dziennych.
§ 2. Podatnik podatku od wydobycia niektórych kopalin, który nierzetelnie prowadzi ewidencję pomiarów zawartości miedzi oraz
srebra w urobku rudy miedzi lub koncentracie, lub pomiaru ilości
urobku rudy miedzi i wyprodukowanego koncentratu, o której mowa w art. 16 ustawy z dnia 2 marca 2012 r. o podatku od wydobycia niektórych kopalin, podlega karze grzywny do 360 stawek
dziennych.
§ 3. W wypadku mniejszej wagi, sprawca czynu zabronionego określonego w § 1 lub 2 podlega karze grzywny za wykroczenie skarbowe.
§ 4. Karze określonej w § 3 podlega podatnik podatku od wydobycia
niektórych kopalin, który wadliwie prowadzi ewidencję pomiarów
zawartości miedzi oraz srebra w urobku rudy miedzi lub koncentracie, lub pomiaru ilości urobku rudy miedzi i wyprodukowanego
koncentratu, o której mowa w art. 16 ustawy z dnia 2 marca 2012 r.
o podatku od wydobycia niektórych kopalin.
Art. 75c. Podatnik podatku od wydobycia niektórych kopalin, który bez
przeprowadzenia urzędowego sprawdzenia prowadzi działalność w
zakresie wydobycia miedzi oraz srebra, podlega karze grzywny do
720 stawek dziennych.”;
3) w art. 133 w § 1 pkt 1 otrzymuje brzmienie:
„1) urząd celny – w sprawach o przestępstwa skarbowe i wykroczenia skarbowe określone w art. 63–75c, art. 85–96 § 1, art. 106h i art. 107–111 § 1
oraz w sprawach ujawnionych w zakresie swojego działania przez urzędy
celne z art. 106e, art. 106f i art. 106k, a także w sprawach w zakresie
swojego działania z art. 54, art. 56, art. 57 § 1, art. 60, art. 61, art. 76, art.
80, art. 83 oraz art. 84 § 1;”.
Art. 22.
W ustawie z dnia 27 sierpnia 2009 r. o Służbie Celnej (Dz. U. Nr 168, poz. 1323, z
późn. zm.6)) wprowadza się następujące zmiany:
6)

Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2009 r. Nr 201, poz. 1540, z 2010 r. Nr
182, poz. 1228 oraz z 2011 r. Nr 63, poz. 322, Nr 73, poz. 390, Nr 117, poz. 677, Nr 134, poz. 779 i
Nr 171, poz. 1016.
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1) w art. 2 w ust. 1:
a) w pkt 2 w lit. e średnik zastępuje się przecinkiem i dodaje się lit. f w brzmieniu:
„f) podatku od wydobycia niektórych kopalin;”,
b) w pkt 7 lit. b otrzymuje brzmienie:
„b) wywiązywania się podmiotów z obowiązków w zakresie podatku od gier
oraz dopłat, o których mowa w pkt 2 lit. d, podatku akcyzowego, podatku
od wydobycia niektórych kopalin oraz opłaty paliwowej;”;
2) w art. 9 po ust. 2 dodaje się ust. 2a w brzmieniu:
„2a. Minister właściwy do spraw finansów publicznych może, w drodze rozporządzenia, wyznaczyć organ Służby Celnej do wykonywania niektórych zadań Służby Celnej oraz określić terytorialny zasięg jego działania,
uwzględniając potrzebę sprawnego wykonywania zadań organów Służby
Celnej oraz gospodarcze potrzeby przedsiębiorców.”;
3) w art. 20 w ust. 1:
a) pkt 3 otrzymuje brzmienie:
„3) wymiar, pobór i kontrola podatku od gier oraz dopłat, o których mowa w
art. 2 ust. 1 pkt 2 lit. d;”,
b) po pkt 3 dodaje się pkt 3a w brzmieniu:
„3a) wymiar, pobór i kontrola podatku od wydobycia niektórych kopalin;”,
c) pkt 5 otrzymuje brzmienie:
„5) wykonywanie kontroli, o której mowa w art. 30 ust. 2 i ust. 3 pkt 1, 1a i 2
oraz pkt 7–10;”;
4) w art. 30:
a) w ust. 2 w pkt 3 kropkę zastępuje się średnikiem i dodaje się pkt 4 w brzmieniu:
„4) prawa podatkowego w zakresie wydobycia urobku rudy miedzi lub produkcji koncentratu, o których mowa w ustawie z dnia 2 marca 2012 r. o
podatku od wydobycia niektórych kopalin (Dz. U. poz. …).”,
b) w ust. 3 po pkt 1dodaje się pkt 1a w brzmieniu:
„1a) prawidłowość i terminowość wpłat podatku od wydobycia niektórych
kopalin;”;
5) w art. 34 w ust. 1 w pkt 3 kropkę zastępuje się średnikiem i dodaje się pkt 4 w
brzmieniu:
„4) wykonujące czynności, o których mowa w art. 30 ust. 2 pkt 4, są obowiązane zapewnić warunki i środki do sprawnego przeprowadzania kontroli,
w tym:
a) oznaczyć urządzenia i miejsca służące do tej działalności,
b) przechowywać osobno, w miejscu wydobywania urobku rudy miedzi oraz miejscu produkcji koncentratu, urobek rudy miedzi i koncentrat pochodzące z różnych źródeł,
c) prowadzić dokumentację związaną z działalnością podlegającą kontroli,
d) dokonać, na żądanie funkcjonariusza, zamknięcia prowadzonej w
tym zakresie dokumentacji w celu umożliwienia porównania rzeczywistego stanu ze stanem ewidencyjnym.”;
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6) po art. 51 dodaje się art. 51a w brzmieniu:
„Art. 51a. Minister właściwy do spraw finansów publicznych, uwzględniając
potrzebę zapewnienia skuteczności i sprawności wykonywania
kontroli, określi, w drodze rozporządzenia:
1) formę i sposób wykonywania kontroli, o której mowa w art. 30
ust. 2 pkt 4 i ust. 3 pkt 1a;
2) rodzaje prowadzonej dokumentacji, o której mowa w art. 34
ust. 1 pkt 4 lit. c, jej wzory, a także sposób jej prowadzenia.”;
7) w art. 64 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 jej prowadzeniu, trwającej dłużej niż 3 miesiące, z
zastrzeżeniem pkt 2;”;
8) w art. 235 pkt 2 otrzymuje brzmienie:
„2) szczególnym nadzorze podatkowym – rozumie się przez to kontrolę, o
której mowa w art. 30 ust. 2 pkt 2–4 i ust. 3 pkt 1 i 1a;”.
Rozdział 2
Przepisy przejściowe i końcowe
Art. 23.
1. W podmiotach, które w dniu wejścia w życie ustawy dokonują wydobycia miedzi
oraz srebra, przeprowadza się urzędowe sprawdzenie, o którym mowa w art. 64
ustawy wymienionej w art. 22, w brzmieniu nadanym niniejszą ustawą, w terminie
3 miesięcy od dnia wejścia w życie niniejszej ustawy.
2. W celu dokonania urzędowego sprawdzenia podmioty, o których mowa w ust. 1,
przesyłają właściwemu naczelnikowi urzędu celnego, w terminie 30 dni od dnia
wejścia w życie niniejszej ustawy, zgłoszenie oraz dokumentację, o których mowa
w art. 64 ust. 3 ustawy wymienionej w art. 22, w brzmieniu nadanym niniejszą
ustawą.
Art. 24.
Organ wydający koncesję na wydobywanie kopalin ze złóż informuje ministra właściwego do spraw finansów publicznych o wydanych koncesjach na wydobycie rudy
miedzi oraz srebra oraz o ich treści w terminie 7 dni od dnia wejścia w życie niniejszej
ustawy.
Art. 25.
Rada Ministrów dokona analizy wpływu niniejszej ustawy na sektor wydobywczy
miedzi i srebra oraz sektor finansów publicznych oraz przedłoży Sejmowi odpowiednią informację w tym zakresie, nie później niż w okresie 2 lat od dnia wejścia w życie
niniejszej ustawy.
Art. 26.
Przepisy ustawy nie mają zastosowania do miedzi oraz srebra zawartych w koncentracie wyprodukowanym, od dnia wejścia w życie niniejszej ustawy, z urobku rudy miedzi wydobytego przed dniem jej wejścia w życie.
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Art. 27.
Ustawa wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.
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