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Opinia do ustawy o zmianie ustawy o podatku akcyzowym 

(druk nr 365) 

I. Cel i przedmiot ustawy 

Uchwalona w dniu 24 maja 2013 r. ustawa o zmianie ustawy o podatku akcyzowym ma 

na celu przebudowę systemu opodatkowania akcyzą sprzedaży wyrobów węglowych. W 

dotychczasowym stanie prawnym opodatkowaniu podlegała sprzedaż wyrobów węglowych 

przez pośredniczący podmiot węglowy. Celem ustawy jest opodatkowanie sprzedaży, nabycia 

wewnątrzwspólnotowego, importu lub użycie wyrobów węglowych finalnemu nabywcy 

węglowemu, przy zachowaniu dotychczasowego sytemu zwolnień od podatku. 

Powodem zmiany sytemu opodatkowania akcyzą wyrobów węglowych jest chęć 

likwidacji zbędnych, zdaniem autorów ustawy, obowiązków biurokratycznych (m.in. 

dołączanie do przemieszczanych, pomiędzy podmiotami pośredniczącymi, wyrobów 

węglowych dokumentacji warunkujących zwolnienie, obowiązek przesyłania dokumentacji 

urzędom celnym) a także fakt opodatkowania strat wyrobów węglowych u finalnego 

nabywcy. 

Ustawa definiuje finalnego nabywcę węglowego oraz doprecyzowuje przedmiot 

opodatkowania akcyzą w zakresie wyrobów węglowych. Przekonstruowano przepisy 

dotyczące zwolnienia od akcyzy czynności, których przedmiotem są wyroby węglowe dla 

celów opałowych, utrzymując dotychczasowy zakres podmiotów, które mogą nabyć wyroby 

węglowe na te cele.  

Nowelizacja ustawy dodaje także fakultatywne upoważnienie do wydania 

rozporządzenia, które określałoby dopuszczalne ubytki niektórych wyrobów akcyzowych (w 

obowiązującej ustawie regulowane to jest wyłącznie za pomocą indywidualnych decyzji 

naczelnika urzędu celnego). 



– 2 – 

Ustawa przekonstruowane także przepisy dotyczące zakresu ewidencji prowadzonej 

przez pośredniczący podmiot węglowy. 

 

II. Przebieg prac legislacyjnych 

Ustawa powstała na podstawie projektu wniesionego przez grupę posłów. W wyniku 

prac legislacyjnych w Sejmie projekt ustawy uległ poważnym zmianom. Zasadniczym 

kierunkiem tych zmian byłą rezygnacja z eliminacji pośredniczącego podmiotu węglowego i 

„przerzucenia” na nabywców finalnych obowiązków ewidencyjnych (z wyjątkiem 

gospodarstw domowych, szkół, szpitali itd.). W wyniku prac w Sejmie, do ustawy dodano, 

wspomniane wyżej, przepisy umożliwiające określanie dopuszczalnych ubytków w drodze 

rozporządzenia.  

 

III. Uwagi szczegółowe 

1) w art. 1 w pkt 6, w art. 31a w ust. 2 niewłaściwie użyto, podobnie jak w obecnie 

obowiązującej ustawie, pojęcia „finalny nabywca węglowy korzystający ze zwolnienia”. 

Zwolnienie dotyczy czynności podlegających opodatkowaniu, których przedmiotem są 

wyroby węglowe przeznaczone do celów opałowych. Zwolnienie od akcyzy strat 

dotyczyć może wyłącznie wyrobów węglowych nabytych w ramach zwolnienia, a nie 

start powstałych w jakichkolwiek posiadanych przez finalnego nabywcę wyrobach 

węglowych. 

 

Propozycja poprawki: wyrazy „korzystającego ze zwolnienia, o którym mowa w ust. 1, 

straty wyrobów węglowych” zastępuje się wyrazami „straty wyrobów węglowych, nabytych 

w ramach zwolnienia, o którym mowa w ust. 1”; 

 

2) art. 1 pkt 6, art. 31a ust. 5 - nie jest istotne, czy finalny nabywca używa wyroby węglowe 

do celów, o których mowa w ust. 1 w art. 31a. Cechą istotną zwolnienia jest nabycie 

tych wyrobów w ramach zwolnienia, o którym mowa w ust. 1. Finalny nabywca mógł 

nabyć wyroby w ramach zwolnienia i nie rozpocząć określonej w ust. 1 działalności. W 

takim wypadku nie podlegałby kwalifikacji jako „używający wyrobów węglowych”. 

Części pierwsza przepisu powinna otrzymać brzmienie: 
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„W przypadku zwrotu przez finalnego nabywcę węglowego wyrobów węglowych, 

nabytych w ramach zwolnienia, o którym mowa w ust. 1,”; 

 

3) w art. 1 w pkt 8 w lit. a, w lit. b oraz w lit. c, w ust. 8 należy skreślić odpowiednio wyrazy 

„z zastrzeżeniem ust. 7” oraz z „z zastrzeżeniem ust. 9” jako niezgodne z Zasadami 

techniki prawodawczej oraz Dobrymi praktykami legislacyjnymi, które uznają odesłanie 

tego typu, w szczególność wewnątrz jednego artykułu lub w przepisach bezpośrednio po 

sobie następujących, za niedopuszczalne. 

 

4) w art. 1 w pkt 8 w lit. c, w ust. 9 - termin utraty mocy korzystniejszych decyzji 

dotyczących ubytków, z powodu wejścia w życie nowych przepisów, określony jako 

koniec następnego okresu rozliczeniowego, wydaje się, w przypadku decyzji 

bezterminowych, za zbyt krótki. Podmiot, który uzyskał bezterminową decyzję 

naczelnika urzędu celnego, spodziewa się stabilności swej sytuacji i np. ze względu na 

konieczność zmiany  technologii, nie należy go zaskakiwać utratą tej stabilności np. po 

30 dniach. 

 

5) w art. 1 w pkt 10, w art. 91a w ust. 1 w pkt 1 i części wspólnej ust. 2 - od prowadzącego 

ewidencję wymaga się wyrażania ilości sprzedanych wyrobów węglowych w 

kilogramach, natomiast w warunkach zwolnienia (art. 31a ust. 3 pkt 1) wymagane jest 

określenie ilości "w jednostkach masy". Wydaje się, że zarówno na fakturach i w 

ewidencji można stosować te same jednostki. 

 

 

sporządził: 

Adam Niemczewski 
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