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Materiał porównawczy 

do ustawy z dnia 13 września 2013 r. 

 

o zmianie ustawy o podatku akcyzowym 

 

(druk nr 446) 

 

USTAWA z dnia 6 grudnia 2008 r. O PODATKU AKCYZOWYM (Dz. U. z 2011 r. Nr 108, 

poz. 626, z późn. zm.) 

 

Art. 2. 

1. Użyte w ustawie określenia oznaczają: 

1) wyroby akcyzowe - wyroby energetyczne, energię elektryczną, napoje alkoholowe , 

wyroby tytoniowe oraz susz tytoniowy, określone w załączniku nr 1 do ustawy; 

1a) wyroby węglowe - wyroby energetyczne, określone w poz. 19-21 załącznika nr 1 do 

ustawy; 

<1b) wyroby gazowe – wyroby energetyczne o kodach CN 2705 00 00, 2711 11 00, 2711 

21 00, 2711 29 00 i pozostałe paliwa opałowe, o których mowa w art. 89 ust. 1 pkt 

15 lit. b, z wyłączeniem wyrobów energetycznych o kodzie CN 2901 10 00;> 

2) terytorium kraju - terytorium Rzeczypospolitej Polskiej; 

3) terytorium państwa członkowskiego - terytorium państwa, do którego zgodnie z art. 52 

Traktatu o Unii Europejskiej oraz art. 349 i 355 Traktatu o funkcjonowaniu Unii 

Europejskiej mają zastosowanie te Traktaty, z wyłączeniem terytorium kraju, z tym że: 

a)  nie uznaje się za terytorium państwa członkowskiego: 

–  Wysp Kanaryjskich, z zastrzeżeniem ust. 2, 

–  zamorskich departamentów Republiki Francuskiej, z zastrzeżeniem ust. 3, 

–  Wysp Alandzkich, 

–  Wysp Normandzkich, 

–  terytoriów objętych zakresem art. 355 ust. 3 Traktatu o funkcjonowaniu Unii 

Europejskiej, 

–  wyspy Helgoland, 

–  obszaru Buesingen, 

–  Ceuty, 

–  Melilli, 

–  Livigno, 

–  Campione d'Italia, 

–  włoskich wód jeziora Lugano, 

b)  przemieszczanie wyrobów akcyzowych: 
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–  mające początek w Księstwie Monako lub z przeznaczeniem dla Księstwa Monako 

uznaje się za przemieszczanie mające początek w Republice Francuskiej lub z 

przeznaczeniem dla Republiki Francuskiej, 

–  mające początek w Jungholz i Mittelberg (Kleines Walsertal) lub z przeznaczeniem 

dla Jungholz i Mittelberg (Kleines Walsertal) uznaje się za przemieszczanie mające 

początek w Republice Federalnej Niemiec lub z przeznaczeniem dla Republiki 

Federalnej Niemiec, 

–  mające początek na wyspie Man lub z przeznaczeniem dla wyspy Man uznaje się za 

przemieszczanie mające początek w Zjednoczonym Królestwie Wielkiej Brytanii i 

Irlandii Północnej lub z przeznaczeniem dla Zjednoczonego Królestwa Wielkiej 

Brytanii i Irlandii Północnej, 

–  mające początek w San Marino lub z przeznaczeniem dla San Marino uznaje się za 

przemieszczanie mające początek w Republice Włoskiej lub z przeznaczeniem dla 

Republiki Włoskiej, 

–  mające początek w suwerennych strefach Zjednoczonego Królestwa Wielkiej Brytanii 

i Irlandii Północnej Akrotiri i Dhekelia lub z przeznaczeniem dla suwerennych stref 

Zjednoczonego Królestwa Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej Akrotiri i Dhekelia 

uznaje się za przemieszczanie mające początek w Republice Cypryjskiej lub z 

przeznaczeniem dla Republiki Cypryjskiej; 

4)   terytorium Unii Europejskiej - terytorium kraju oraz terytoria państw członkowskich; 

5)   terytorium państwa trzeciego - terytorium inne niż terytorium Unii Europejskiej; 

6)   eksport - wywóz wyrobów akcyzowych lub samochodów osobowych z terytorium 

kraju poza terytorium Unii Europejskiej potwierdzony przez urząd celny, który 

nadzoruje faktyczne wyprowadzenie tych wyrobów lub samochodów poza terytorium 

Unii Europejskiej; 

7)   import - przywóz: 

a)  samochodów osobowych z terytorium państwa trzeciego na terytorium kraju, 

b)  wyrobów akcyzowych z terytorium państwa trzeciego na terytorium kraju: 

–  jeżeli wyroby te z chwilą ich wprowadzenia na terytorium kraju nie zostają objęte 

zawieszającą procedurą celną, 

–  jeżeli wyroby te zostały zwolnione z zawieszającej procedury celnej lub procedura 

ta została zakończona i powstał dług celny; 

8)   dostawa wewnątrzwspólnotowa - przemieszczanie wyrobów akcyzowych lub 

samochodów osobowych z terytorium kraju na terytorium państwa członkowskiego; 

9)   nabycie wewnątrzwspólnotowe - przemieszczenie wyrobów akcyzowych lub 

samochodów osobowych z terytorium państwa członkowskiego na terytorium kraju; 

10)  skład podatkowy - miejsce, w którym określone wyroby akcyzowe są: produkowane, 

magazynowane, przeładowywane lub do którego wyroby te są wprowadzane, lub z 

którego są wyprowadzane - z zastosowaniem procedury zawieszenia poboru akcyzy; 

w przypadku składu podatkowego znajdującego się na terytorium kraju miejsce to jest 

określone w zezwoleniu wydanym przez właściwego naczelnika urzędu celnego; 

11)  podmiot prowadzący skład podatkowy - podmiot, któremu wydano zezwolenie na 

prowadzenie składu podatkowego; 

12)  procedura zawieszenia poboru akcyzy - procedurę stosowaną podczas produkcji, 

magazynowania, przeładowywania i przemieszczania wyrobów akcyzowych, w 

trakcie której, gdy są spełnione warunki określone w przepisach niniejszej ustawy i 

aktów wykonawczych wydanych na jej podstawie, z obowiązku podatkowego nie 

powstaje zobowiązanie podatkowe; 
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13)  zarejestrowany odbiorca - podmiot, któremu wydano zezwolenie na nabywanie 

wewnątrzwspólnotowe albo na jednorazowe nabycie wewnątrzwspólnotowe wyrobów 

akcyzowych wysłanych z zastosowaniem procedury zawieszenia poboru akcyzy, w 

ramach prowadzonej działalności gospodarczej, zwane dalej odpowiednio 

"zezwoleniem na nabywanie wyrobów akcyzowych jako zarejestrowany odbiorca" 

albo "zezwoleniem na jednorazowe nabycie wyrobów akcyzowych jako 

zarejestrowany odbiorca"; 

14)  (uchylony); 

14a)  zarejestrowany wysyłający - podmiot, któremu wydano zezwolenie na wysyłanie 

importowanych wyrobów akcyzowych z miejsca importu z zastosowaniem procedury 

zawieszenia poboru akcyzy, w ramach prowadzonej działalności gospodarczej; 

15)  e-AD - elektroniczny administracyjny dokument, na podstawie którego przemieszcza 

się wyroby akcyzowe z zastosowaniem procedury zawieszenia poboru akcyzy; 

15a)  dokument zastępujący e-AD - dokument, na podstawie którego przemieszcza się 

wyroby akcyzowe z zastosowaniem procedury zawieszenia poboru akcyzy, gdy 

System jest niedostępny, zawierający takie same dane jak e-AD; 

16)  uproszczony dokument towarzyszący - dokument, na którego podstawie przemieszcza 

się, w ramach dostawy wewnątrzwspólnotowej lub nabycia wewnątrzwspólnotowego, 

wyroby akcyzowe z zapłaconą akcyzą 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 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.); 

17)  znaki akcyzy - znaki, określone przez ministra właściwego do spraw finansów 

publicznych, służące do oznaczania wyrobów akcyzowych podlegających 

obowiązkowi oznaczania, obejmujące: 

a)  podatkowe znaki akcyzy, które są potwierdzeniem wpłaty kwoty stanowiącej 

wartość podatkowych znaków akcyzy, 

b)  legalizacyjne znaki akcyzy, które są potwierdzeniem prawa podmiotu 

obowiązanego do oznaczania wyrobów akcyzowych znakami akcyzy, do 

przeznaczenia tych wyrobów do sprzedaży; 

18)  faktura - fakturę w rozumieniu przepisów o podatku od towarów i usług; 

19)  nabywca końcowy - podmiot nabywający energię elektryczną, nieposiadający koncesji 

na wytwarzanie, przesyłanie, dystrybucję lub obrót energią elektryczną w rozumieniu 

przepisów ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. - Prawo energetyczne (Dz. U. z 2006 r. 

Nr 89, poz. 625, z późn. zm.), z wyłączeniem: 

a)  spółki prowadzącej giełdę towarową w rozumieniu ustawy z dnia 26 października 

2000 r. o giełdach towarowych (Dz. U. z 2010 r. Nr 48, poz. 284, Nr 81, poz. 530 i 

Nr 182, poz. 1228 oraz z 2011 r. Nr 94, poz. 551 i Nr 106, poz. 622) nabywającej 

energię elektryczną z tytułu pełnienia funkcji opisanej w art. 5 ust. 3a ustawy z 

dnia 26 października 2000 r. o giełdach towarowych, 

b)  towarowych domów maklerskich i domów maklerskich w rozumieniu ustawy z 

dnia 26 października 2000 r. o giełdach towarowych nabywających energię 

elektryczną z tytułu pełnienia funkcji opisanej w art. 9 ust. 2 ustawy z dnia 26 

października 2000 r. o giełdach towarowych lub nabywających energię elektryczną 

na rachunek dającego zlecenie na rynku regulowanym w rozumieniu ustawy z dnia 

29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi (Dz. U. z 2010 r. Nr 211, 

poz. 1384 oraz z 2011 r. Nr 106, poz. 622), 
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c)  giełdowej izby rozrachunkowej, Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych 

S.A. lub spółki, której Krajowy Depozyt przekazał wykonywanie czynności z 

zakresu zadań, o których mowa w art. 48 ust. 2 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o 

obrocie instrumentami finansowymi, nabywających energię elektryczną z tytułu 

pełnienia funkcji opisanej w art. 9 ust. 2 ustawy z dnia 26 października 2000 r. o 

giełdach towarowych, 

d)  spółki prowadzącej jednocześnie izbę rozliczeniową i izbę rozrachunkową w 

rozumieniu ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi 

nabywającej energię elektryczną z tytułu pełnienia funkcji, o której mowa w art. 

68a ust. 14 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi 

lub w celu rozliczenia i rozrachunku transakcji zawieranych na rynku 

regulowanym; 

<19a) finalny nabywca gazowy – podmiot, który: 

a) nabywa na terytorium kraju, importuje lub nabywa wewnątrzwspólnotowo 

wyroby gazowe, lub 

b) posiada uzyskane w sposób inny niż w drodze nabycia wyroby gazowe 

– niebędący pośredniczącym podmiotem gazowym;> 

20)  ubytki wyrobów akcyzowych - wszelkie straty: 

a)  wyrobów akcyzowych, określonych w załączniku nr 2 do ustawy, objętych stawką 

akcyzy inną niż stawka zerowa, powstałe podczas stosowania procedury 

zawieszenia poboru akcyzy, z wyłączeniem strat powstałych podczas produkcji 

wyrobów energetycznych lub wyrobów tytoniowych, 

b)  objętych zwolnieniem od akcyzy ze względu na przeznaczenie: 

–  napojów alkoholowych, 

–  wyrobów energetycznych przemieszczanych, a w przypadku podmiotu 

pośredniczącego, również magazynowanych, 

c)  
(5)

 wyrobów węglowych przemieszczanych lub magazynowanych przez 

pośredniczący podmiot węglowy; 

21)  sprzedaż - czynność faktyczną lub prawną, w której wyniku dochodzi do przeniesienia 

posiadania lub własności przedmiotu sprzedaży na inny podmiot; 

22)  podmiot zużywający - podmiot: 

a)  mający miejsce zamieszkania, siedzibę lub miejsce prowadzenia działalności 

gospodarczej na terytorium kraju, który wyroby akcyzowe objęte zwolnieniem od 

akcyzy ze względu na ich przeznaczenie zużywa na cele uprawniające do 

zwolnienia, 

b)  niemający miejsca zamieszkania, siedziby lub miejsca prowadzenia działalności 

gospodarczej na terytorium kraju, który odbiera nabyte wyroby energetyczne 

zwolnione od akcyzy ze względu na ich przeznaczenie, określone w art. 32 ust. 1 

pkt 1 i 2, bezpośrednio do zbiornika na stałe zamontowanego na statku 

powietrznym lub jednostce pływającej, jeżeli w dokumencie dostawy jest 

zidentyfikowany statek powietrzny lub jednostka pływająca, na które są 

dostarczane nabyte wyroby; 

23)  podmiot pośredniczący - podmiot mający siedzibę lub miejsce zamieszkania na 

terytorium kraju, któremu wydano zezwolenie na prowadzenie działalności 

polegającej na dostarczaniu wyrobów akcyzowych objętych zwolnieniem od akcyzy 

ze względu na ich przeznaczenie ze składu podatkowego na terytorium kraju do 

podmiotu zużywającego, a w przypadku wyrobów akcyzowych, o których mowa w 

art. 32 ust. 1, pochodzących również bezpośrednio z importu; 
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23a)  pośredniczący podmiot węglowy - podmiot mający siedzibę lub miejsce 

zamieszkania na terytorium kraju, dokonujący sprzedaży, dostawy 

wewnątrzwspólnotowej, nabycia wewnątrzwspólnotowego, importu lub eksportu 

wyrobów węglowych, podlegających zwolnieniu od akcyzy; 

23b)  pośredniczący podmiot tytoniowy - podmiot prowadzący działalność gospodarczą w 

zakresie sprzedaży suszu tytoniowego, który pisemnie powiadomił właściwego 

naczelnika urzędu celnego o tej działalności; 
 

Uwaga: pkt 23 c dodany przez art. 1 pkt 1 lit. c ustawy z dn. 12. 07. 2013 r 

(Dz. U. 2013/939) zmieniający nin. ustawę z dniem 20. 09. 2013 

 

23c) finalny nabywca węglowy - podmiot, który: 

a)  nabywa na terytorium kraju, importuje lub nabywa wewnątrzwspólnotowo wyroby 

węglowe, lub 

b)  posiada uzyskane w sposób inny niż w drodze nabycia wyroby węglowe 

- niebędący pośredniczącym podmiotem węglowym; 

<23d) pośredniczący podmiot gazowy – podmiot mający siedzibę lub miejsce 

zamieszkania na terytorium kraju lub posiadający koncesję na obrót gazem 

ziemnym na terytorium kraju: 

a) dokonujący sprzedaży, dostawy wewnątrzwspólnotowej, nabycia 

wewnątrzwspólnotowego, importu lub eksportu wyrobów gazowych, lub 

b) używający wyrobów gazowych do celów objętych zwolnieniem od akcyzy i do 

celów nieobjętych zwolnieniem od akcyzy, lub 

c) używający wyrobów gazowych do celów objętych zwolnieniem od akcyzy i do 

celów objętych zerową stawką akcyzy, lub 

d) będący spółką prowadzącą giełdę towarową w rozumieniu ustawy z dnia 26 

października 2000 r. o giełdach towarowych, nabywającą wyroby gazowe z 

tytułu pełnienia funkcji opisanej w art. 5 ust. 3a ustawy z dnia 26 października 

2000 r. o giełdach towarowych, lub 

e) będący towarowym domem maklerskim lub domem maklerskim w rozumieniu 

ustawy z dnia 26 października 2000 r. o giełdach towarowych, nabywającym 

wyroby gazowe z tytułu pełnienia funkcji opisanej w art. 9 ust. 2 ustawy z dnia 

26 października 2000 r. o giełdach towarowych lub nabywającym wyroby 

gazowe na rachunek dającego zlecenie na rynku regulowanym w rozumieniu 

ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi, lub 

f) będący giełdową izbą rozrachunkową, Krajowym Depozytem Papierów 

Wartościowych S.A. lub spółką, której Krajowy Depozyt przekazał 

wykonywanie czynności z zakresu zadań, o których mowa w art. 48 ust. 2 

ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi, 

nabywającymi wyroby gazowe z tytułu pełnienia funkcji opisanej w art. 9 ust. 

2 ustawy z dnia 26 października 2000 r. o giełdach towarowych, lub 

g) będący spółką prowadzącą jednocześnie izbę rozliczeniową i izbę 

rozrachunkową w rozumieniu ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie 

instrumentami finansowymi, nabywającą wyroby gazowe z tytułu pełnienia 

funkcji, o której mowa w art. 68a ust. 14 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o 

obrocie instrumentami finansowymi, lub w celu rozliczenia i rozrachunku 

transakcji zawieranych na rynku regulowanym 
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– który pisemnie powiadomił właściwego naczelnika urzędu celnego o tej 

działalności;> 

24)  zawieszająca procedura celna - zawieszającą procedurę celną w rozumieniu przepisów 

prawa celnego, jak również wprowadzenie wyrobów akcyzowych do miejsca 

składowania czasowego, do wolnych obszarów celnych lub do składów 

wolnocłowych; 

25)  miejsce importu - miejsce inne niż skład podatkowy, w którym znajdują się 

importowane wyroby akcyzowe w momencie dopuszczenia do obrotu w rozumieniu 

przepisów prawa celnego; 

26)  System - krajowy system teleinformatyczny służący do obsługi przemieszczania 

wyrobów akcyzowych z zastosowaniem procedury zawieszenia poboru akcyzy, w 

szczególności do przesyłania e-AD, raportu odbioru i raportu wywozu, unieważnienia 

e-AD, zmiany miejsca przeznaczenia oraz zawiadomienia o zmianie miejsca 

przeznaczenia, o których mowa w rozporządzeniu Komisji (WE) nr 684/2009 z dnia 

24 lipca 2009 r. w sprawie wykonania dyrektywy Rady 2008/118/WE w odniesieniu 

do skomputeryzowanych procedur przemieszczania wyrobów akcyzowych w 

procedurze zawieszenia poboru akcyzy (Dz. Urz. UE L 197 z 29.07.2009, str. 24); 

27)  raport odbioru - raport składany za pośrednictwem Systemu stanowiący dowód, że 

przemieszczanie wyrobów akcyzowych z zastosowaniem procedury zawieszenia 

poboru akcyzy zostało zakończone; 

28)  dokument zastępujący raport odbioru - dokument zawierający takie same dane jak 

raport odbioru, stanowiący dowód, że przemieszczanie wyrobów akcyzowych z 

zastosowaniem procedury zawieszenia poboru akcyzy zostało zakończone, stosowany, 

gdy System jest niedostępny; 

29)  raport wywozu - raport składany za pośrednictwem Systemu stanowiący dowód, że w 

przypadku eksportu przemieszczanie wyrobów akcyzowych z zastosowaniem 

procedury zawieszenia poboru akcyzy zostało zakończone; 

30)  dokument zastępujący raport wywozu - dokument zawierający takie same dane jak 

raport wywozu, stanowiący dowód, że w przypadku eksportu przemieszczanie 

wyrobów akcyzowych z zastosowaniem procedury zawieszenia poboru akcyzy zostało 

zakończone, stosowany, gdy System jest niedostępny; 

31)  podmiot wysyłający - podmiot prowadzący skład podatkowy lub zarejestrowanego 

wysyłającego, którzy wysyłają wyroby akcyzowe z zastosowaniem procedury 

zawieszenia poboru akcyzy; 

32)  podmiot odbierający - podmiot prowadzący skład podatkowy, zarejestrowanego 

odbiorcę, nabywcę na terytorium państwa członkowskiego będącego podmiotem 

upoważnionym przez właściwe władze podatkowe tego państwa członkowskiego Unii 

Europejskiej do otrzymywania wyrobów akcyzowych w ramach procedury 

zawieszenia poboru akcyzy lub podmiot objęty zwolnieniem od akcyzy wynikającym 

z art. 31 ust. 1, do których są wysyłane wyroby akcyzowe z zastosowaniem procedury 

zawieszenia poboru akcyzy[.] <;> 

<33) procesy mineralogiczne – procesy sklasyfikowane w nomenklaturze NACE pod 

kodem DI 26 „produkcja produktów z pozostałych surowców niemetalicznych” w 

rozporządzeniu Rady (EWG) nr 3037/90 z dnia 9 października 1990 r. w sprawie 

statystycznej klasyfikacji działalności gospodarczej we Wspólnocie Europejskiej 

(Dz. Urz. UE L 293 z 24.10.1990, str. 1, z późn. zm.; Dz. Urz. UE Polskie wydanie 

specjalne, rozdz. 02, t. 04, str. 177, z późn. zm.).> 

2. W przypadku gdy zgodnie z art. 5 ust. 4 dyrektywy Rady 2008/118/WE z dnia 16 grudnia 

2008 r. w sprawie ogólnych zasad dotyczących podatku akcyzowego, uchylającej 
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dyrektywę 92/12/EWG (Dz. Urz. UE L 9 z 14.01.2009, str. 12), Królestwo Hiszpanii złoży 

oświadczenie, że dyrektywa ta będzie miała zastosowanie na Wyspach Kanaryjskich, będą 

one uznawane za terytorium państwa członkowskiego. 

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), Republika Francuska 

złoży oświadczenie, że dyrektywa ta będzie miała zastosowanie we francuskich 

departamentach zamorskich, departamenty 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 departamenty zamorskie będą uznawane za terytorium państwa 

członkowskiego. 

 

[Art. 5. 

Czynności lub stany faktyczne, o których mowa w art. 8 ust. 1-5, art. 9 ust. 1 oraz art. 100, 

art. 9a ust. 1 i 2, są art. 9b ust. 1 i 2 oraz art. 100 ust. 1 i 2, są przedmiotem opodatkowania 

akcyzą niezależnie od tego, czy zostały wykonane lub powstały z zachowaniem warunków 

oraz form określonych przepisami prawa.] 

< Art. 5.  

Czynności lub stany faktyczne, o których mowa w art. 8 ust. 1–5, art. 9 ust. 1, art. 9a ust. 

1 i 2, art. 9b ust. 1 i 2, art. 9c ust. 1 i 2 oraz art. 100 ust. 1 i 2, są przedmiotem 

opodatkowania akcyzą niezależnie od tego, czy zostały wykonane lub powstały z 

zachowaniem warunków oraz form określonych przepisami prawa.> 

 

< Art. 9c.  

1. W przypadku wyrobów gazowych przedmiotem opodatkowania akcyzą jest: 

1) nabycie wewnątrzwspólnotowe wyrobów gazowych przez finalnego nabywcę 

gazowego; 

2) sprzedaż wyrobów gazowych finalnemu nabywcy gazowemu; 

3) import wyrobów gazowych przez finalnego nabywcę gazowego; 

4) użycie wyrobów gazowych przez pośredniczący podmiot gazowy; 

5) użycie wyrobów gazowych przez finalnego nabywcę gazowego: 

a) uzyskanych w sposób inny niż w drodze nabycia, 

b) jeżeli nie można ustalić podmiotu, który dokonał sprzedaży tych wyrobów 

finalnemu nabywcy gazowemu, a w wyniku kontroli podatkowej, postępowania 

kontrolnego albo postępowania podatkowego nie ustalono, że akcyza została 

zapłacona w należnej wysokości, 

c) nabytych w ramach zwolnienia, o którym mowa w art. 31b ust. 1–4, do innych 

celów niż zwolnione na podstawie tych przepisów, przy czym za takie użycie 

uważa się również naruszenie warunku, o którym mowa w art. 31b ust. 5–7 lub 

9, a także sprzedaż, eksport lub dostawę wewnątrzwspólnotową wyrobów 

gazowych przez finalnego nabywcę gazowego zamiast użycia ich do celów, 

o których mowa w art. 31b ust. 1–4. 

2. Za sprzedaż finalnemu nabywcy gazowemu wyrobów gazowych uznaje się czynności, 

o których mowa w art. 9a ust. 2 pkt 1–8. 
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3. Jeżeli w stosunku do wyrobów gazowych powstał obowiązek podatkowy w związku z 

wykonaniem jednej z czynności, o której mowa w ust. 1, to nie powstaje obowiązek 

podatkowy na podstawie innej czynności podlegającej opodatkowaniu akcyzą, jeżeli 

kwota akcyzy została określona lub zadeklarowana w należnej wysokości. 

4. W przypadku sprzedaży wyrobów gazowych sprzedawca jest obowiązany ustalić, czy 

sprzedaje te wyroby pośredniczącemu podmiotowi gazowemu czy finalnemu nabywcy 

gazowemu. 

5. Sprzedawca wyrobów gazowych może zażądać od nabywcy przedstawienia 

potwierdzenia przyjęcia powiadomienia o zamiarze rozpoczęcia działalności 

gospodarczej jako pośredniczący podmiot gazowy, a w razie odmowy jego 

przedstawienia przez nabywcę – może odmówić sprzedaży wyrobów gazowych po 

cenie nieuwzględniającej akcyzy.> 

 

< Art. 11b. 

1. W przypadku wyrobów gazowych obowiązek podatkowy powstaje z dniem: 

1) nabycia wewnątrzwspólnotowego wyrobów gazowych przez finalnego nabywcę 

gazowego; 

2) wydania wyrobów gazowych finalnemu nabywcy gazowemu, w przypadku ich 

sprzedaży na terytorium kraju; 

3) powstania długu celnego, w przypadku importu wyrobów gazowych przez 

finalnego nabywcę gazowego; 

4) użycia wyrobów gazowych przez podmioty w przypadkach, o których mowa w art. 

9c ust. 1 pkt 4 lub 5. 

2. Jeżeli sprzedaż wyrobów gazowych jest potwierdzona fakturą lub innym 

dokumentem, z którego wynika zapłata należności za sprzedane przez podatnika 

wyroby gazowe, wydanie wyrobów gazowych finalnemu nabywcy gazowemu jest 

związane z wystawieniem przez podatnika faktury lub tego dokumentu.> 

 

Art. 13. 

1. Podatnikiem akcyzy jest osoba fizyczna, osoba prawna oraz jednostka organizacyjna 

niemająca osobowości prawnej, która dokonuje czynności podlegających opodatkowaniu 

akcyzą lub wobec której zaistniał stan faktyczny podlegający opodatkowaniu akcyzą, w 

tym podmiot: 

1)   nabywający lub posiadający wyroby akcyzowe znajdujące się poza procedurą 

zawieszenia poboru akcyzy, jeżeli od wyrobów tych nie została zapłacona akcyza w 

należnej wysokości a w wyniku kontroli podatkowej, postępowania kontrolnego albo 

postępowania podatkowego nie ustalono, że podatek został zapłacony; 

2)   będący nabywcą końcowym zużywającym energię elektryczną, jeżeli od tej energii nie 

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

dokonał sprzedaży tej energii elektrycznej nabywcy końcowemu; 

2a)  będący nabywcą lub posiadaczem suszu tytoniowego niebędący podmiotem 

prowadzącym skład podatkowy, pośredniczącym podmiotem tytoniowym lub 

rolnikiem, który wyprodukował susz tytoniowy, jeżeli nie została od tego suszu 

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

sprzedaży tego suszu; 



- 9 - 

 

Objaśnienie oznaczeń:  [] kursywa – tekst usunięty przez Sejm 

<> druk pogrubiony – tekst wstawiony przez Sejm 

3)   u którego powstają ubytki wyrobów akcyzowych lub doszło do całkowitego 

zniszczenia wyrobów akcyzowych, o których mowa w art. 2 ust. 1 pkt 20, również gdy 

nie jest właścicielem tych wyrobów akcyzowych; 

4)   będący przedstawicielem podatkowym; 

5)   będący zarejestrowanym odbiorcą, z wyłączeniem zarejestrowanego odbiorcy 

posiadającego zezwolenie na jednorazowe nabycie wyrobów akcyzowych jako 

zarejestrowany odbiorca - z tytułu nabycia wewnątrzwspólnotowego wyrobów 

akcyzowych na rzecz innego podmiotu; 

6)   będący zarejestrowanym wysyłającym, jeżeli wysyła z zastosowaniem procedury 

zawieszenia poboru akcyzy wyroby akcyzowe z miejsca importu; 

7)   dokonujący użycia lub sprzedaży wyrobów węglowych, które uzyskał w drodze czynu 

zabronionego pod groźbą kary; 

8)   będący pośredniczącym podmiotem tytoniowym zużywającym susz tytoniowy; 

9)   będący podmiotem prowadzącym skład podatkowy zużywającym susz tytoniowy do 

innych celów niż produkcja wyrobów tytoniowych. 
 

Uwaga: pkt 10 11 dodane przez art. 1 pkt 3 ustawy z dn. 12. 07. 2013 r 

(Dz. U. 2013/939) zmieniający nin. ustawę z dniem 20. 09. 2013 

 

10)  będący pośredniczącym podmiotem węglowym używającym wyrobów węglowych; 

11)  będący finalnym nabywcą węglowym - w przypadku, o którym mowa w art. 9a ust. 1 

pkt 5[.] <;> 

<12) będący pośredniczącym podmiotem gazowym używającym wyrobów gazowych; 

13) będący finalnym nabywcą gazowym – w przypadku, o którym mowa w art. 9c 

ust. 1 pkt 5.> 

2. Podatnikiem jest również podmiot niebędący importerem, jeżeli ciąży na nim obowiązek 

uiszczenia cła. 

3. Podatnikiem z tytułu wyprowadzenia ze składu podatkowego, poza procedurą zawieszenia 

poboru akcyzy, wyrobów akcyzowych niebędących własnością podmiotu prowadzącego 

ten skład podatkowy jest podmiot będący właścicielem tych wyrobów, który uzyskał od 

właściwego naczelnika urzędu celnego zezwolenie, o którym mowa w art. 54 ust. 1. 

4. Jeżeli obowiązek podatkowy ciąży na kilku podatnikach z tytułu dokonania czynności lub 

zaistnienia stanu faktycznego, o których mowa w art. 8 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 2, 3 i 5, 

których przedmiotem są te same wyroby akcyzowe, zapłata akcyzy związanej z tymi 

wyrobami przez jednego z tych podatników powoduje wygaśnięcie zobowiązania 

podatkowego pozostałych podatników. 

[5. Podatnikiem w przypadku nabycia wewnątrzwspólnotowego energii elektrycznej przez 

nabywcę końcowego od podmiotu zagranicznego niemającego siedziby, miejsca 

zamieszkania lub stałego miejsca prowadzenia działalności na terytorium kraju, jest 

podmiot reprezentujący wyznaczony przez podmiot zagraniczny. 

6. W przypadku niewyznaczenia podmiotu reprezentującego, odmowy przyjęcia zgłoszenia 

rejestracyjnego podmiotu reprezentującego przez właściwego naczelnika urzędu celnego 

lub nieprzesłania w terminie przez nabywcę końcowego podmiotowi reprezentującemu 

kopii faktury, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 1, podatnikiem jest nabywca końcowy, 

który dokonał nabycia wewnątrzwspólnotowego energii elektrycznej.] 

<5. Podatnikiem w przypadku nabycia wewnątrzwspólnotowego: 

1) energii elektrycznej przez nabywcę końcowego, 

2) wyrobów gazowych przez finalnego nabywcę gazowego 



- 10 - 

 

Objaśnienie oznaczeń:  [] kursywa – tekst usunięty przez Sejm 

<> druk pogrubiony – tekst wstawiony przez Sejm 

– od podmiotu zagranicznego niemającego siedziby, miejsca zamieszkania lub 

stałego miejsca prowadzenia działalności na terytorium kraju jest podmiot 

reprezentujący wyznaczony przez podmiot zagraniczny. 

6. W przypadku: 

1) niewyznaczenia podmiotu reprezentującego lub 

2) odmowy przyjęcia zgłoszenia rejestracyjnego podmiotu reprezentującego przez 

właściwego naczelnika urzędu celnego, lub 

3) nieprzesłania w terminie przez nabywcę końcowego podmiotowi 

reprezentującemu kopii faktury, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 1 

– podatnikiem z tytułu nabycia wewnątrzwspólnotowego energii elektrycznej od 

podmiotu zagranicznego niemającego siedziby, miejsca zamieszkania lub stałego 

miejsca prowadzenia działalności na terytorium kraju jest nabywca końcowy, 

który dokonał nabycia wewnątrzwspólnotowego energii elektrycznej.> 

<6a. W przypadku: 

1) niewyznaczenia podmiotu reprezentującego lub 

2) odmowy przyjęcia zgłoszenia rejestracyjnego podmiotu reprezentującego przez 

właściwego naczelnika urzędu celnego, lub 

3) nieprzesłania w terminie przez finalnego nabywcę gazowego podmiotowi 

reprezentującemu kopii faktury, o której mowa w art. 24b ust. 1 pkt 1 

– podatnikiem z tytułu nabycia wewnątrzwspólnotowego wyrobów gazowych od 

podmiotu zagranicznego niemającego siedziby, miejsca zamieszkania lub 

stałego miejsca prowadzenia działalności na terytorium kraju jest finalny 

nabywca gazowy, który dokonał nabycia wewnątrzwspólnotowego wyrobów 

gazowych.> 

7. (uchylony). 

 

Art. 16. 

1. Podmiot prowadzący działalność gospodarczą jest obowiązany, przed dniem wykonania 

pierwszej czynności podlegającej opodatkowaniu akcyzą lub pierwszej czynności z 

wykorzystaniem wyrobów akcyzowych objętych zwolnieniem od akcyzy ze względu na 

ich przeznaczenie, złożyć zgłoszenie rejestracyjne właściwemu naczelnikowi urzędu 

celnego. 

2. Zgłoszenie rejestracyjne powinno zawierać dane dotyczące tego podmiotu i prowadzonej 

przez niego działalności gospodarczej, w szczególności imię i nazwisko lub nazwę 

podmiotu, adres jego siedziby lub zamieszkania oraz określenie rodzaju prowadzonej 

działalności gospodarczej, a w przypadku działalności gospodarczej z użyciem wyrobów 

akcyzowych objętych zwolnieniem od akcyzy - również adresy miejsc wykonywania 

działalności oraz określenie rodzaju i przewidywanej średniej miesięcznej ilości 

zużywanego wyrobu akcyzowego. 

3. Właściwy naczelnik urzędu celnego, bez zbędnej zwłoki, nie później niż w ciągu 7 dni od 

dnia przyjęcia zgłoszenia rejestracyjnego, pisemnie potwierdza jego przyjęcie. 

[3a. Podmiot zamierzający prowadzić działalność gospodarczą jako pośredniczący podmiot 

węglowy lub pośredniczący podmiot tytoniowy, zamiast złożenia zgłoszenia 

rejestracyjnego, o którym mowa w ust. 1, jest obowiązany przed dniem rozpoczęcia tej 

działalności powiadomić pisemnie o tym właściwego naczelnika urzędu celnego. 

Powiadomienie powinno zawierać dane dotyczące tego podmiotu i prowadzonej przez 

niego działalności gospodarczej, w szczególności imię i nazwisko lub nazwę podmiotu, 
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adres jego siedziby lub zamieszkania, NIP lub REGON albo inny numer identyfikacyjny 

używany w państwie siedziby lub zamieszkania 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 tytoniowy. Potwierdzenie to powinno 

zawierać dane, o których mowa w ust. 3a, oraz oznaczenie organu potwierdzającego. 

3c. Minister właściwy do spraw finansów publicznych lub upoważniony przez niego organ 

publikuje bez zbędnej zwłoki w Biuletynie Informacji Publicznej aktualną listę 

pośredniczących podmiotów węglowych oraz pośredniczących podmiotów tytoniowych, 

obejmującą ich następujące dane: imię i nazwisko lub nazwę oraz adres siedziby lub 

zamieszkania, NIP lub REGON 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 tytoniowy ulegną zmianie, podmiot jest obowiązany zgłosić zmianę 

właściwemu naczelnikowi urzędu celnego w terminie 7 dni, licząc od dnia, w którym 

nastąpiła zmiana. 

4a. Pośredniczący podmiot węglowy oraz pośredniczący podmiot tytoniowy są obowiązani 

poinformować właściwego naczelnika urzędu celnego o zaprzestaniu prowadzenia 

działalności gospodarczej w tym charakterze, w terminie 7 dni, licząc od dnia, w którym 

zaprzestano prowadzenia działalności.] 

<3a. Podmiot zamierzający prowadzić działalność gospodarczą jako pośredniczący 

podmiot węglowy, pośredniczący podmiot gazowy lub pośredniczący podmiot 

tytoniowy, zamiast złożenia zgłoszenia rejestracyjnego, o którym mowa w ust. 1, jest 

obowiązany powiadomić o tym pisemnie właściwego naczelnika urzędu celnego przed 

dniem rozpoczęcia tej działalności. Powiadomienie powinno zawierać dane dotyczące 

tego podmiotu i prowadzonej przez niego działalności gospodarczej, w szczególności 

imię i nazwisko lub nazwę podmiotu, adres jego siedziby lub zamieszkania, NIP lub 

REGON albo inny numer identyfikacyjny używany w państwie siedziby lub 

zamieszkania 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, pośredniczący podmiot gazowy lub pośredniczący 

podmiot tytoniowy. Potwierdzenie to powinno zawierać dane, o których mowa w ust. 

3a, oraz oznaczenie organu potwierdzającego. 

3c. Minister właściwy do spraw finansów publicznych lub upoważniony przez niego 

organ publikuje bez zbędnej zwłoki w Biuletynie Informacji Publicznej aktualną listę 

pośredniczących podmiotów węglowych, pośredniczących podmiotów gazowych oraz 

pośredniczących podmiotów tytoniowych, obejmującą ich następujące dane: imię 

i nazwisko lub nazwę oraz adres siedziby lub zamieszkania, NIP lub REGON albo 

inny numer identyfikacyjny używany w państwie siedziby lub zamieszkania 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, pośredniczący podmiot gazowy lub pośredniczący podmiot tytoniowy 
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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, pośredniczący podmiot gazowy oraz pośredniczący 

podmiot tytoniowy są obowiązane poinformować właściwego naczelnika urzędu 

celnego o zaprzestaniu prowadzenia takiej działalności w terminie 7 dni od dnia, w 

którym zaprzestano prowadzenia działalności.> 

5. Przepis ust. 1 nie ma zastosowania w przypadku podmiotów prowadzących działalność 

gospodarczą w zakresie wyrobów akcyzowych objętych wyłącznie zerową stawką akcyzy, 

z zastrzeżeniem ust. 8. 

6. W przypadku zmiany zerowej stawki akcyzy na inną stawkę akcyzy zgłoszenie 

rejestracyjne, o którym mowa w ust. 1, składa się w terminie 14 dni od dnia zmiany stawki. 

7. Przepisy ust. 1-6 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. 

7a. Przepis ust. 1 nie ma 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. 

8. Podmiot zamierzający prowadzić działalność gospodarczą w zakresie wyrobów 

energetycznych, o których mowa w art. 89 ust. 2, niebędący podmiotem zarejestrowanym 

w trybie ust. 1, jest obowiązany przed dniem rozpoczęcia tej działalności powiadomić o 

tym właściwego naczelnika urzędu celnego, w celu ustalenia dopuszczalnych norm 

zużycia, o których mowa w art. 85 ust. 2 pkt 2. 

 

Art. 17. 

1. Podmiotem reprezentującym, o którym mowa w art. 13 ust. 5, może być jedynie podmiot 

posiadający siedzibę na terytorium kraju, spełniający warunki, o których mowa w art. 48 

ust. 1 pkt 2-4, i który złożył zgłoszenie rejestracyjne zgodnie z art. 16. Podmiot 

reprezentujący w zgłoszeniu rejestracyjnym powinien wskazać ponadto reprezentowany 

przez niego podmiot zagraniczny. 

2. Właściwy naczelnik urzędu celnego odmawia przyjęcia zgłoszenia rejestracyjnego 

podmiotu reprezentującego, który nie spełnia warunków, o których mowa w art. 48 ust. 1 

pkt 2-4. 

3. Nabywca końcowy jest obowiązany przesyłać kopie faktur, o których mowa w art. 24 ust. 1 

pkt 1, podmiotowi reprezentującemu w terminie 14 dni od dnia ich otrzymania. 

<3a. Finalny nabywca gazowy jest obowiązany przesyłać kopie faktur, o których mowa 

w art. 24b ust. 1 pkt 1, podmiotowi reprezentującemu w terminie 14 dni od dnia ich 

otrzymania.> 

4. Właściwy naczelnik urzędu celnego wykreśla z rejestru podmiot reprezentujący w 

przypadku naruszenia któregokolwiek z warunków określonych w art. 48 ust. 1 pkt 2-4. 

Art. 52 ust. 3 stosuje się odpowiednio. 
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< Art. 24b. 

1. W przypadku wyrobów gazowych podatnik jest obowiązany, bez wezwania organu 

podatkowego, składać właściwemu naczelnikowi urzędu celnego deklaracje 

podatkowe według ustalonego wzoru oraz obliczać i wpłacać akcyzę na rachunek 

właściwej izby celnej, za miesięczne okresy rozliczeniowe, w terminie do 25. dnia 

miesiąca następującego po miesiącu, w którym: 

1) upłynął termin płatności wynikający z faktury, a jeżeli termin ten nie został 

określony – po miesiącu, w którym wystawiono fakturę – w przypadku nabycia 

wewnątrzwspólnotowego; 

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 – po miesiącu, w którym 

wystawiono fakturę lub ten dokument – w przypadku sprzedaży wyrobów 

gazowych finalnemu nabywcy gazowemu; 

3) nastąpiło użycie wyrobów gazowych – w przypadkach, o których mowa w art. 9c 

ust. 1 pkt 4 lub 5. 

2. Przepisy ust. 1 nie mają zastosowania do podmiotów dokonujących czynności 

podlegających opodatkowaniu w zakresie wyrobów gazowych zwolnionych od akcyzy. 

3. Kwota akcyzy należna od danych wyrobów gazowych może być obniżona o akcyzę 

zapłaconą od zużytych do ich wyprodukowania innych wyrobów gazowych.> 

 

Art. 26. 

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

wzory deklaracji podatkowych, deklaracji w sprawie przedpłaty akcyzy oraz informacji o 

wyrobach akcyzowych w składzie podatkowym, zamieszczając objaśnienia co do sposobu 

prawidłowego składania tych deklaracji i informacji, informacje o terminach i miejscu ich 

składania, pouczenie podatnika, że deklaracje podatkowe stanowią podstawę do 

wystawienia tytułu wykonawczego, jak również zapewniając możliwość prawidłowego 

obliczenia wysokości akcyzy. 

2. Minister właściwy do spraw finansów publicznych może określić, w drodze 

rozporządzenia: 

1)   szczegółowy tryb lub warunki dokonywania rozliczeń akcyzy, w szczególności w 

przypadkach obniżenia kwoty akcyzy o kwotę akcyzy zapłaconą w cenie zakupu 

wyrobów akcyzowych zużytych do wytworzenia innych wyrobów akcyzowych, 

[2)   wyroby akcyzowe, w przypadku których podatnicy mogą stosować dłuższe niż 

wymienione w art. 21 ust. 1, 2 i 9, w art. 21a ust. 1, w art. 23 ust. 2 i w art. 24 ust. 1 

okresy rozliczeniowe, terminy składania deklaracji lub wpłaty akcyzy, lub warunki, 

które muszą spełniać podmioty stosujące te okresy lub terminy] 

<2) wyroby akcyzowe, w przypadku których podatnicy mogą stosować dłuższe niż 

wymienione w art. 21 ust. 1, 2 i 9, w art. 21a ust. 1, w art. 23 ust. 2, w art. 24 ust. 1 i 

w art. 24b ust. 1 okresy rozliczeniowe, terminy składania deklaracji lub wpłaty 

akcyzy, lub warunki, które muszą spełniać podmioty stosujące te okresy lub 

terminy > 
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- uwzględniając zasadę jednokrotnego opodatkowania akcyzą, częstotliwość powstawania 

obowiązku podatkowego w akcyzie oraz konieczność zapewnienia prawidłowego 

wykonania obowiązku podatkowego i zapłaty akcyzy. 

 

Art. 31a. 

1. Zwalnia się od akcyzy: 

1)   sprzedaż wyrobów węglowych na terytorium kraju przez pośredniczący podmiot 

węglowy pośredniczącemu podmiotowi węglowemu lub podmiotowi korzystającemu ze 

zwolnienia, o którym mowa w ust. 2; 

2)   dostawę wewnątrzwspólnotową wyrobów węglowych przez pośredniczący podmiot 

węglowy; 

3)   nabycie wewnątrzwspólnotowe wyrobów węglowych przez pośredniczący podmiot 

węglowy lub podmiot korzystający ze zwolnienia, o którym mowa w ust. 2; 

4)   import wyrobów węglowych przez pośredniczący podmiot węglowy lub podmiot 

korzystający ze zwolnienia, o którym mowa w ust. 2; 

5)   eksport wyrobów węglowych przez pośredniczący podmiot węglowy. 

2. Zwalnia się od akcyzy wyroby węglowe zużywane: 

1)   w procesie produkcji energii elektrycznej; 

2)   w procesie produkcji wyrobów energetycznych; 

3)   przez gospodarstwa domowe, organy administracji publicznej, jednostki Sił Zbrojnych 

Rzeczypospolitej Polskiej, podmioty systemu oświaty o których mowa w art. 2 ustawy z 

dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572, z późn. 

zm.), żłobki i kluby dziecięce, o których mowa w ustawie z dnia 4 lutego 2011 r. o 

opiece nad dziećmi w wieku do lat 3 (Dz. U. Nr 45, poz. 235, Nr 131, poz. 764 i Nr 

171, poz. 1016), podmioty lecznicze, o których mowa w art. 4 ust. 1 ustawy z dnia 15 

kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. Nr 112, poz. 654, Nr 149, poz. 887, 

Nr 174, poz. 1039 i Nr 185, poz. 1092), jednostki organizacyjne pomocy społecznej, o 

których mowa w art. 6 pkt 5 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. 

U. z 2009 r. Nr 175, poz. 1362, z późn. zm.), organizacje, o których mowa w art. 3 ust. 

2 i 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o 

wolontariacie (Dz. U. z 2010 r. Nr 234, poz. 1536, z późn. zm.); 

4)   do przewozu towarów i pasażerów koleją; 

5)   do łącznego wytwarzania ciepła i energii elektrycznej; 

6)   w pracach rolniczych, ogrodniczych, w hodowli ryb, oraz w leśnictwie; 

7)   w procesach mineralogicznych, elektrolitycznych i metalurgicznych oraz do redukcji 

chemicznej; procesy mineralogiczne oznaczają procesy sklasyfikowane w 

nomenklaturze NACE pod kodem DI 26 "produkcja produktów z pozostałych 

surowców niemetalicznych" w rozporządzeniu Rady (EWG) nr 3037/90 z dnia 9 

października 1990 r. w sprawie statystycznej klasyfikacji działalności gospodarczej we 

Wspólnocie Europejskiej (Dz. Urz. UE L 293 z 24.10.1990, str. 1, z późn. zm.; Dz. Urz. 

UE Polskie wydanie specjalne, rozdz. 02, t. 04, str. 177, z późn. zm.); 

8)   przez zakłady energochłonne do celów opałowych; 

9)   przez podmioty gospodarcze, w których wprowadzone zostały w życie systemy 

prowadzące do osiągania celów dotyczących ochrony środowiska lub do podwyższenia 

efektywności energetycznej. 

3. Warunkiem zwolnienia, o którym mowa w ust. 1, jest: 
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1)   pisemne powiadomienie właściwego naczelnika urzędu celnego o zamiarze 

rozpoczęcia działalności gospodarczej jako pośredniczący podmiot węglowy, o którym 

mowa w art. 16 ust. 3a; 

2)   posiadanie, przez pośredniczący podmiot węglowy, pisemnego potwierdzenia 

powiadomienia o zamiarze rozpoczęcia działalności gospodarczej jako pośredniczący 

podmiot węglowy, o którym mowa w art. 16 ust. 3b; 

3)   dołączenie do przemieszczanych wyrobów węglowych dokumentu dostawy. 

4. Warunkiem zwolnienia, o którym mowa w ust. 2, jest prowadzenie ewidencji wyrobów 

węglowych zużywanych do celów zwolnionych z wyłączeniem podmiotów, o których 

mowa w ust. 2 pkt 3. 

5. Ewidencja, o której mowa w ust. 4, może być prowadzona w formie papierowej lub 

elektronicznej, po uprzednim pisemnym poinformowaniu właściwego naczelnika urzędu 

celnego o formie jej prowadzenia. 

[6. Ewidencja, o której mowa w ust. 4, powinna zawierać informacje umożliwiające ustalenie 

ilości wysłanych lub otrzymanych wyrobów węglowych zwolnionych od akcyzy ze względu 

na przeznaczenie, terminu wysłania lub odbioru tych wyrobów, a także miejsca odbioru w 

przypadku ich przemieszczania, oraz informacje o dokumentach dostawy i kodzie CN 

wyrobów węglowych.] 

7. Ewidencja, o której mowa w ust. 4, oraz dokument dostawy powinny być przechowywane 

do celów kontroli przez okres 5 lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym 

ewidencja została sporządzona, a dokument dostawy potwierdzony przez odbiorcę. 

8. W przypadku zwolnienia, o którym mowa w ust. 1 pkt 1, sprzedawca wyrobów węglowych 

może zażądać przedstawienia mu pisemnego potwierdzenia przyjęcia powiadomienia o 

zamiarze rozpoczęcia działalności gospodarczej jako pośredniczący podmiot węglowy, a 

nabywca wyrobów węglowych powinien przedstawić sprzedawcy to pisemne 

potwierdzenie przyjęcia powiadomienia o zamiarze rozpoczęcia działalności gospodarczej 

jako pośredniczący podmiot węglowy. 

9. W przypadku zwrotu wyrobów węglowych zwolnionych od akcyzy przez: 

1)   podmiot korzystający ze zwolnienia, o którym mowa w ust. 2, do pośredniczącego 

podmiotu węglowego, 

2)   pośredniczący podmiot węglowy do pośredniczącego podmiotu węglowego 

- przemieszczanie tych wyrobów odbywa się na podstawie dokumentu dostawy. 

10. Przez zakłady energochłonne rozumie się podmioty, u których udział zakupu wyrobów 

węglowych w wartości produkcji sprzedanej wynosi nie mniej niż 10% w skali roku 

poprzedzającego rok, w odniesieniu do którego jest ustalany procentowy udział. Zakład 

energochłonny nie może być mniejszy niż zorganizowana część przedsiębiorstwa 

rozumiana jako organizacyjnie i finansowo wyodrębniony w istniejącym przedsiębiorstwie 

zespół składników materialnych i niematerialnych, w tym zobowiązania, przeznaczonych 

do realizacji określonych zadań gospodarczych, który zarazem mógłby stanowić 

niezależne przedsiębiorstwo samodzielnie realizujące te zadania. 

 

< Art. 31b. 

1. Zwalnia się od akcyzy czynności podlegające opodatkowaniu, których przedmiotem są 

wyroby gazowe przeznaczone do celów opałowych: 

1) do przewozu towarów i pasażerów koleją; 

2) do łącznego wytwarzania ciepła i energii elektrycznej; 

3) w pracach rolniczych, ogrodniczych, w hodowli ryb oraz w leśnictwie; 
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4) w procesach mineralogicznych, elektrolitycznych i metalurgicznych oraz do 

redukcji chemicznej;  

5) 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. 

2. Zwalnia się od akcyzy czynności podlegające opodatkowaniu, których przedmiotem są 

wyroby gazowe o kodach CN 2705 00 00, 2711 11 00, 2711 21 00 i 2711 29 00 

przeznaczone do celów opałowych przez: 

1) gospodarstwa domowe; 

2) organy administracji publicznej; 

3) jednostki Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej; 

4) podmioty systemu oświaty, o których mowa w art. 2 ustawy z dnia 7 września 

1991 r. o systemie oświaty; 

5) żłobki i kluby dziecięce, o których mowa w ustawie z dnia 4 lutego 2011 r. o opiece 

nad dziećmi w wieku do lat 3; 

6) podmioty lecznicze, o których mowa w art. 4 ust. 1 ustawy z dnia 15 kwietnia 

2011 r. o działalności leczniczej; 

7) jednostki organizacyjne pomocy społecznej, o których mowa w art. 6 pkt 5 ustawy 

z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej; 

8) organizacje, o których mowa w art. 3 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. 

o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. 

3. Zwalnia się od akcyzy czynności podlegające opodatkowaniu, których przedmiotem są 

wyroby gazowe przeznaczone do: 

1) napędu: 

a) statków powietrznych, 

b) w żegludze, włączając rejsy rybackie 

– z wyłączeniem prywatnych rejsów i prywatnych lotów o charakterze 

rekreacyjnym, o których mowa w art. 32 ust. 2; 

2) użycia w procesie produkcji energii elektrycznej; 

3) użycia w procesie produkcji wyrobów energetycznych. 

4. Zwalnia się od akcyzy czynności podlegające opodatkowaniu, których przedmiotem są 

wyroby gazowe przeznaczone do napędu stacjonarnych urządzeń lub do celów 

opałowych związanych z napędem stacjonarnych urządzeń, użyte: 

1) w przypadkach, o których mowa w ust. 1 pkt 1–5, lub 

2) na potrzeby przesyłania, dystrybucji lub magazynowania tych wyrobów.  

5. W przypadku sprzedaży wyrobów gazowych w ramach zwolnień, o których mowa w 

ust. 1, ust. 2 pkt 2–8, ust. 3 pkt 2 i 3 oraz ust. 4, podmiotom, które użyją tych wyrobów 

do celów określonych w tych przepisach, warunkiem zwolnienia jest określenie w 

umowie zawartej między sprzedawcą a nabywcą, że wyroby te będą użyte do tych 

celów. 

6. Warunkiem zwolnienia, o którym mowa w ust. 2 pkt 1, jest: 

1) w przypadku wyrobów gazowych o kodzie CN 2711 21 00 – sprzedaż tych wyrobów 

w ilościach nieprzekraczających: 
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a) 10 m³/h – gazu ziemnego wysokometanowego grupy E, nie więcej niż 8000 

metrów sześciennych rocznie, albo 

b) 25 m³/h – gazu ziemnego zaazotowanego grupy Lw albo grupy Ls, nie więcej niż 

10650 metrów sześciennych rocznie;  

2) w przypadku wyrobów gazowych o kodzie ex CN 2711 29 00 – sprzedaż tych 

wyrobów w ilościach nieprzekraczających: 

a) 10 m³/h – wyrobu gazowego propan-butan-powietrze, nie więcej niż 5000 

metrów sześciennych rocznie, albo  

b) 10 m³/h – wyrobu gazowego propan-butan-rozprężony, nie więcej niż 1000 

metrów sześciennych rocznie;  

3) w przypadku sprzedaży wyrobów gazowych:  

a) o kodach CN 2705 00 00 i 2711 11 00, 

b) o kodzie CN 2711 21 00 w ilościach większych niż określone w pkt 1, 

c) o kodzie ex CN 2711 29 00 w ilościach większych niż  określone w pkt 2  

– uzyskanie od nabywcy tych wyrobów oświadczenia, że nie używa tych wyrobów 

na inne potrzeby niż prowadzenie gospodarstwa domowego, w tym na potrzeby 

prowadzonej działalności gospodarczej, albo oświadczenia o ilości tych wyrobów 

używanych na inne potrzeby niż prowadzone gospodarstwo domowe, w tym na 

potrzeby prowadzonej działalności gospodarczej, określonej przez nabywcę 

proporcjonalnie do wykorzystanej na te potrzeby powierzchni nieruchomości z 

uwzględnieniem mocy urządzeń grzewczych. 

7. W przypadku sprzedaży wyrobów gazowych propan-butan o kodzie ex CN 2711 29 00 

warunkiem zwolnienia, o którym mowa w ust. 2 pkt 1, jest ponadto wprowadzenie 

tych wyrobów do sieci dystrybucyjnej w rozumieniu ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. 

– Prawo energetyczne. 

8. Na potrzeby zastosowania zwolnienia, o którym mowa w ust. 2 pkt 1, za gospodarstwo 

domowe nie uznaje się nieruchomości w całości wykorzystywanej na potrzeby 

prowadzonej działalności gospodarczej, w którym użycie wyrobów, o których mowa 

w ust. 6 pkt 1 lub 2, nie przekracza ilości określonych w tych przepisach. 

9. W przypadku sprzedaży wyrobów, o których mowa w ust. 3 pkt 1, podmiotom, które 

użyją tych wyrobów do celów określonych w tym przepisie, warunkiem zwolnienia 

jest faktura wystawiona przez sprzedawcę oraz oświadczenie nabywcy o 

przeznaczeniu wyrobów gazowych do tych celów. 

10. Przez zakład energochłonny wykorzystujący wyroby gazowe rozumie się podmiot, u 

którego udział zakupu wyrobów gazowych w wartości produkcji sprzedanej wynosi 

nie mniej niż 5% w roku poprzedzającym rok, w odniesieniu do którego jest ustalany 

procentowy udział. Zakład energochłonny wykorzystujący wyroby gazowe nie może 

być mniejszy niż zorganizowana część przedsiębiorstwa rozumiana jako 

organizacyjnie i finansowo wyodrębniony w istniejącym przedsiębiorstwie zespół 

składników materialnych i niematerialnych, w tym zobowiązania, przeznaczonych do 

realizacji określonych zadań gospodarczych, który zarazem mógłby stanowić 

niezależne przedsiębiorstwo samodzielnie realizujące te zadania. 

11. Zwalnia się od akcyzy powstałe u finalnego nabywcy gazowego straty wyrobów 

gazowych nabytych w ramach zwolnienia, o którym mowa w ust. 1–4, jeżeli w wyniku 

kontroli podatkowej, postępowania kontrolnego albo postępowania podatkowego nie 
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ustalono, że nastąpiło użycie tych wyrobów do celów innych niż określone w tych 

przepisach.> 

Art. 32.  

1. Zwalnia się od akcyzy ze względu na przeznaczenie następujące wyroby akcyzowe: 

1)  używane do statków powietrznych: benzyny lotnicze o kodzie CN 2710 11 31, paliwo 

typu benzyny do silników odrzutowych o kodzie CN 2710 11 70 oraz paliwo do 

silników odrzutowych o kodzie CN 2710 19 21 lub oleje smarowe do silników 

lotniczych - w przypadkach, o których mowa w ust. 3, jeżeli są spełnione warunki, o 

których mowa w ust. 5-13; 

2)   używane do celów żeglugi, włączając rejsy rybackie, wyroby energetyczne - w 

przypadkach, o których mowa w ust. 3, jeżeli są spełnione warunki, o których mowa w 

ust. 5-13; 

3)   używane do celów opałowych, pozostałe węglowodory gazowe o kodach CN od 2711 

12 11 do 2711 19 00 - w przypadkach, o których mowa w ust. 3, jeżeli są spełnione 

warunki, o których mowa w ust. 5-13[.] <;> 

<4) używane do celów, o których mowa w art. 31b ust. 1, wyroby energetyczne 

o kodzie CN 2901 10 00 w przypadkach, o których mowa w ust. 3, jeżeli spełnione 

są warunki, o których mowa w ust. 5–13; 

5) używane do napędu stacjonarnych urządzeń w procesie łącznego wytwarzania 

ciepła i energii elektrycznej pozostałe węglowodory gazowe o kodach CN od 2711 

12 11 do 2711 19 00,  w przypadkach, o których mowa w ust. 3, jeżeli spełnione są 

warunki, o których mowa w ust. 5–13.> 

1a. Zwalnia się od akcyzy olej opałowy, inny niż określony w art. 90 ust. 1 pkt 1, 

wykorzystywany do prowadzenia prób zdawczych u producentów silników dla morskich 

jednostek pływających, w przypadkach o których mowa w ust. 3 pkt 1, 3, 4 lub 7, jeżeli są 

spełnione warunki, o których mowa w ust. 5-13. 

2. Zwolnienia, o którym mowa w ust. 1 pkt 1 i 2, nie stosuje się w przypadku prywatnych 

rejsów i prywatnych lotów o charakterze rekreacyjnym, za które uważa się użycie statku 

lub statku powietrznego przez jego właściciela lub inną osobę fizyczną, osobę prawną lub 

jednostkę organizacyjną niemającą osobowości prawnej, które korzystają z niego na 

podstawie umowy najmu lub umowy o podobnym charakterze, w celach innych niż 

gospodarcze, w szczególności innych niż przewóz pasażerów lub towarów albo 

świadczenie usług za wynagrodzeniem lub usług na rzecz organów publicznych. 

3. Zwolnienie od akcyzy wyrobów, o których mowa w ust. 1, stosuje się wyłącznie w 

przypadku ich: 

1)   dostarczenia ze składu podatkowego na terytorium kraju do podmiotu zużywającego 

lub 

2)   dostarczenia ze składu podatkowego na terytorium kraju do podmiotu 

pośredniczącego, lub 

3)   dostarczenia od podmiotu pośredniczącego do podmiotu zużywającego, lub 

4)   nabycia wewnątrzwspólnotowego przez zarejestrowanego odbiorcę, z wyłączeniem 

zarejestrowanego odbiorcy posiadającego zezwolenie na jednorazowe nabycie wyrobów 

akcyzowych jako zarejestrowany odbiorca, w celu zużycia przez niego jako podmiot 

zużywający, lub 

5)   nabycia wewnątrzwspólnotowego przez zarejestrowanego odbiorcę, z wyłączeniem 

zarejestrowanego odbiorcy posiadającego zezwolenie na jednorazowe nabycie wyrobów 

akcyzowych jako zarejestrowany odbiorca, w celu dostarczenia do podmiotu 

zużywającego, lub 
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6)   importu przez podmiot pośredniczący, lub 

7)   importu przez podmiot zużywający, lub 

8)   zużycia przez podmiot prowadzący skład podatkowy występujący jako podmiot 

zużywający, lub 

9)   zużycia przez podmiot pośredniczący występujący jako podmiot zużywający. 

4. Zwalnia się od akcyzy ze względu na przeznaczenie również: 

1)   wyroby energetyczne zużywane w procesie produkcji energii elektrycznej - wyłącznie 

w przypadkach, o których mowa w ust. 3 pkt 1-5, jeżeli są spełnione warunki, o których 

mowa w ust. 5-13; 

2)   alkohol etylowy skażony środkami skażającymi, określonymi przez ministra 

właściwego do spraw finansów publicznych spośród środków dopuszczonych do 

skażania alkoholu etylowego na podstawie przepisów wydanych na podstawie ustawy z 

dnia 2 marca 2001 r. o wyrobie alkoholu etylowego oraz wytwarzaniu wyrobów 

tytoniowych (Dz. U. Nr 31, poz. 353, z późn. zm.) i wykorzystywany do produkcji 

produktów nieprzeznaczonych do spożycia przez ludzi - wyłącznie w przypadkach, o 

których mowa w ust. 3 pkt 1 lub 8, jeżeli spełnione są warunki, o których mowa w ust. 

5-13; w przypadku podmiotu zużywającego zwolnienie od akcyzy dotyczy ilości 

nieprzekraczających dopuszczalnych norm zużycia, o których mowa w art. 85 ust. 1 pkt 

2 lit. b oraz ust. 2 pkt 1 lit. b; 

3)   napoje alkoholowe używane: 

a)  do produkcji octu objętego pozycją CN 2209 00, 

b)  do produkcji produktów leczniczych, o których mowa w art. 30 ust. 9 pkt 4, 

c)  do produkcji olejków eterycznych, mieszanin substancji zapachowych, o których 

mowa w art. 30 ust. 9 pkt 5, 

d)  bezpośrednio do wytwarzania artykułów spożywczych - rozlewanych lub innych, lub 

jako składnik do półproduktów służących do wytwarzania artykułów spożywczych - 

rozlewanych lub innych, pod warunkiem że w każdym przypadku zawartość 

alkoholu etylowego w tych artykułach spożywczych nie przekracza 8,5 litra alkoholu 

etylowego 100% vol. na 100 kg produktu dla wyrobów czekoladowych i 5 litrów 

alkoholu etylowego 100% vol. na 100 kg produktu dla wszystkich innych wyrobów 

- wyłącznie w przypadkach, o których mowa w ust. 3 pkt 1, 4 lub 8, jeżeli spełnione są 

warunki, o których mowa w ust. 5-13; w przypadku podmiotu zużywającego 

zwolnienie od akcyzy dotyczy ilości nieprzekraczających dopuszczalnych norm 

zużycia, o których mowa w art. 85 ust. 1 pkt 2 lit. b oraz ust. 2 pkt 1 lit. b. 

5. Warunkiem zwolnień od akcyzy wyrobów akcyzowych ze względu na ich przeznaczenie 

jest również: 

1)   objęcie wyrobów akcyzowych będących przedmiotem zwolnienia zabezpieczeniem 

akcyzowym lub w przypadku importu - zabezpieczeniem złożonym w trybie 

stosowanym przy zabezpieczeniu należności celnych na podstawie przepisów prawa 

celnego, złożonym przez, odpowiednio: podmiot prowadzący skład podatkowy, 

podmiot pośredniczący lub zarejestrowanego odbiorcę, z wyłączeniem 

zarejestrowanego odbiorcy posiadającego zezwolenie na jednorazowe nabycie wyrobów 

akcyzowych jako zarejestrowany odbiorca, w wysokości zobowiązania podatkowego 

mogącego powstać w przypadku użycia tych wyrobów niezgodnie z przeznaczeniem 

uprawniającym do zwolnienia od akcyzy lub naruszenia warunków zwolnienia - do 

czasu potwierdzenia odbioru wyrobów akcyzowych przez, odpowiednio: podmiot 

zużywający lub podmiot pośredniczący; warunek ten nie dotyczy sytuacji, o której 

mowa w ust. 3 pkt 4 lub 8; 
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2)   dołączenie do przemieszczanych wyrobów akcyzowych dokumentu dostawy wyrobów 

objętych zwolnieniem od akcyzy, zwanego dalej "dokumentem dostawy"; 

3)   prowadzenie ewidencji wyrobów akcyzowych objętych zwolnieniem przez podmiot 

prowadzący skład podatkowy, zarejestrowanego odbiorcę, z wyłączeniem 

zarejestrowanego odbiorcy posiadającego zezwolenie na jednorazowe nabycie wyrobów 

akcyzowych jako zarejestrowany odbiorca, podmiot pośredniczący oraz 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. 

6. Warunkiem zwolnień od akcyzy wyrobów akcyzowych ze względu na ich przeznaczenie w 

przypadkach, o których mowa w ust. 3 pkt 1, 3 i 5, jest ponadto przedstawienie przez 

mający miejsce zamieszkania, siedzibę lub miejsce prowadzenia działalności gospodarczej 

na terytorium kraju podmiot zużywający prowadzący działalność gospodarczą z użyciem 

wyrobów akcyzowych objętych zwolnieniem od akcyzy ze względu na ich przeznaczenie 

podmiotowi dostarczającemu te wyroby akcyzowe, pisemnego potwierdzenia przyjęcia 

zgłoszenia rejestracyjnego, o którym mowa w art. 16 ust. 3. 

7. Ewidencja, o której mowa w ust. 5 pkt 3, może być prowadzona w formie papierowej lub 

elektronicznej, po uprzednim pisemnym poinformowaniu właściwego naczelnika urzędu 

celnego o formie jej prowadzenia. 

8. Ewidencja, o której mowa w ust. 5 pkt 3, powinna zawierać informacje umożliwiające 

ustalenie ilości wysłanych lub otrzymanych wyrobów akcyzowych zwolnionych od akcyzy 

ze względu na przeznaczenie, terminu wysłania lub odbioru tych wyrobów, a także miejsca 

odbioru w przypadku ich przemieszczania oraz informacje o dokumentach dostawy. 

9. Ewidencja, o której mowa w ust. 5 pkt 3, powinna być przechowywana do celów kontroli 

przez okres 5 lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym została sporządzona. 

10. Dokument dostawy może być zastąpiony przez inny dokument, w przypadku gdy 

dokument ten zawiera takie same dane, jakie są wymagane dla dokumentu dostawy i 

znajduje swoją podstawę w porozumieniach międzynarodowych lub w przepisach prawa 

Unii Europejskiej. Do dokumentu zastępującego dokument dostawy, stosuje się 

odpowiednio przepisy o dokumencie dostawy. 

11. Odbierający wyroby akcyzowe zwolnione od akcyzy ze względu na ich przeznaczenie jest 

obowiązany do potwierdzenia odbioru tych wyrobów na dokumencie dostawy. 

12. Podmiot zużywający będący osobą fizyczną nieprowadzącą działalności gospodarczej 

nabywającą wyroby akcyzowe zwolnione od akcyzy ze względu na ich przeznaczenie jest 

obowiązany do okazania dostarczającemu dowodu osobistego lub innego dokumentu 

stwierdzającego jego tożsamość, w celu potwierdzenia jego tożsamości. 

13. Podmiot, który dostarcza wyroby akcyzowe zwolnione od akcyzy ze względu na ich 

przeznaczenie podmiotowi zużywającemu, o którym mowa w ust. 12, jest obowiązany 

odmówić wydania tych wyrobów w przypadku, gdy podmiot zużywający odmawia 

okazania dowodu osobistego lub innego dokumentu stwierdzającego jego tożsamość lub 

gdy dane podane przez podmiot zużywający do dokumentu dostawy nie zgadzają się z 

danymi wynikającymi z dowodu osobistego lub innego dokumentu stwierdzającego jego 

tożsamość. 

14. W przypadku zwrotu wyrobów akcyzowych zwolnionych od akcyzy ze względu na 

przeznaczenie przez: 

1)   podmiot zużywający do podmiotu pośredniczącego, 

2)   podmiot pośredniczący albo podmiot zużywający do składu podatkowego 

- przemieszczanie tych wyrobów odbywa się na podstawie dokumentu dostawy. 
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Art. 40. 

1. Procedura zawieszenia poboru akcyzy ma zastosowanie, jeżeli: 

1)   wyroby akcyzowe są: 

a)  w składzie podatkowym, w tym również w wyniku zwrotu przez podmiot 

pośredniczący albo podmiot zużywający, 

b)  przemieszczane między składami podatkowymi na terytorium kraju, 

c)  przemieszczane, w celu dokonania eksportu, ze składu podatkowego na terytorium 

kraju do urzędu celnego na terytorium kraju, który nadzoruje faktyczne 

wyprowadzenie tych wyrobów poza terytorium Unii Europejskiej; 

2)   wyroby akcyzowe importowane i dopuszczone do obrotu są przemieszczane przez 

zarejestrowanego wysyłającego z miejsca importu na terytorium kraju do: 

a)  składu podatkowego na terytorium kraju, 

b)  urzędu celnego na terytorium kraju, który nadzoruje faktyczne wyprowadzenie tych 

wyrobów poza terytorium Unii Europejskiej, 

c)  podmiotów objętych zwolnieniem od akcyzy wynikającym z art. 31 ust. 1; 

3)   (uchylony). 

2. Procedura zawieszenia poboru akcyzy ma również zastosowanie, jeżeli wyroby akcyzowe 

są przemieszczane: 

1)   ze składu podatkowego na terytorium kraju do składu podatkowego na terytorium 

państwa członkowskiego; 

2)   ze składu podatkowego na terytorium państwa członkowskiego do składu 

podatkowego na terytorium kraju; 

3)   w celu dokonania eksportu, ze składu podatkowego na terytorium kraju przez 

terytorium państw członkowskich do urzędu celnego, który nadzoruje faktyczne 

wyprowadzenie tych wyrobów poza terytorium Unii Europejskiej; 

4)   ze składu podatkowego na terytorium państwa członkowskiego do urzędu celnego na 

terytorium kraju, który nadzoruje faktyczne wyprowadzenie tych wyrobów poza 

terytorium Unii Europejskiej; 

5)   ze składu podatkowego na terytorium państwa członkowskiego przez terytorium kraju 

do urzędu celnego na terytorium innego państwa członkowskiego, który nadzoruje 

faktyczne wyprowadzenie tych wyrobów poza terytorium Unii Europejskiej; 

6)   ze składu podatkowego na terytorium kraju do nabywcy na terytorium państwa 

członkowskiego będącego podmiotem upoważnionym przez właściwe władze 

podatkowe tego państwa członkowskiego Unii Europejskiej do otrzymywania wyrobów 

akcyzowych w ramach procedury zawieszenia poboru akcyzy lub do podmiotów 

objętych zwolnieniem od akcyzy wynikającym z art. 31 ust. 1; 

7)   ze składu podatkowego na terytorium państwa członkowskiego do określonego we 

właściwym zezwoleniu miejsca ich odbioru przez zarejestrowanego odbiorcę na 

terytorium kraju lub do podmiotów objętych zwolnieniem od akcyzy wynikającym z 

art. 31 ust. 1; 

8)   przez terytorium kraju między składami podatkowymi na terytorium państw 

członkowskich; 

9)   przez terytorium kraju ze składu podatkowego na terytorium państwa członkowskiego 

do nabywcy na terytorium państwa członkowskiego będącego podmiotem 

upoważnionym przez właściwe władze podatkowe tego państwa członkowskiego Unii 

Europejskiej do otrzymywania wyrobów akcyzowych w ramach procedury zawieszenia 

poboru akcyzy lub do podmiotów objętych zwolnieniem od akcyzy wynikającym z art. 

31 ust. 1; 
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10)  w przypadku importu i dopuszczenia do obrotu, z miejsca importu na terytorium kraju, 

przez zarejestrowanego wysyłającego do: 

a)  składu podatkowego na terytorium państwa członkowskiego, 

b)  nabywcy na terytorium państwa członkowskiego będącego podmiotem 

upoważnionym przez właściwe władze podatkowe tego państwa członkowskiego 

Unii Europejskiej do otrzymywania wyrobów akcyzowych w ramach procedury 

zawieszenia poboru akcyzy, 

c)  podmiotów objętych zwolnieniem od akcyzy wynikającym z art. 31 ust. 1, 

d)  urzędu celnego na terytorium państwa członkowskiego, który nadzoruje faktyczne 

wyprowadzenie tych wyrobów poza terytorium Unii Europejskiej; 

11)  w przypadku importu i dopuszczenia do obrotu, z miejsca importu na terytorium 

państwa członkowskiego, przez zarejestrowanego wysyłającego do: 

a)  składu podatkowego na terytorium kraju, 

b)  określonego we właściwym zezwoleniu miejsca odbioru tych wyrobów przez 

zarejestrowanego odbiorcę, 

c)  podmiotów objętych zwolnieniem od akcyzy wynikającym z art. 31 ust. 1, 

d)  urzędu celnego na terytorium kraju, który nadzoruje faktyczne wyprowadzenie tych 

wyrobów poza terytorium Unii Europejskiej, 

e)  urzędu celnego na terytorium państwa członkowskiego, który nadzoruje faktyczne 

wyprowadzenie tych wyrobów poza terytorium Unii Europejskiej, przez terytorium 

kraju. 

2a. Procedura zawieszenia poboru akcyzy ma również zastosowanie, jeżeli w ramach 

przemieszczania wyrobów akcyzowych, o którym mowa w ust. 2, wyroby te są 

przemieszczane przez terytorium państwa trzeciego. 

3. (uchylony). 

4. (uchylony). 

5. Procedurę zawieszenia poboru akcyzy stosuje się do wyrobów akcyzowych określonych w 

załączniku nr 2 do ustawy, z zastrzeżeniem art. 47 ust. 1. W przypadku wyrobów 

akcyzowych oznaczonych kodami CN 2710 11 21, 2710 11 25 oraz 2710 19 29 procedurę 

zawieszenia poboru akcyzy stosuje się, jeżeli wyroby te są przemieszczane luzem. 

6. Procedurę zawieszenia poboru akcyzy stosuje się na terytorium kraju również do wyrobów 

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

inną niż stawka zerowa, z zastrzeżeniem art. 47 ust. 1 pkt 1 i 5. 

[7. Procedury zawieszenia poboru akcyzy nie stosuje się do energii elektrycznej , wyrobów 

węglowych oraz suszu tytoniowego.] 

<7. Procedury zawieszenia poboru akcyzy nie stosuje się do energii elektrycznej, 

wyrobów gazowych, wyrobów węglowych oraz suszu tytoniowego.> 

8. Procedury zawieszenia poboru akcyzy nie stosuje się w przypadku przemieszczania między 

terytorium kraju i terytorium państwa członkowskiego wyrobów akcyzowych dla sił 

zbrojnych wymienionych w art. 31 ust. 1 pkt 4, jeżeli do tego przemieszczania znajdzie 

zastosowanie procedura bezpośrednio oparta na Traktacie Północnoatlantyckim, chyba że 

inne postanowienia wynikają z porozumienia zawartego z państwem członkowskim Unii 

Europejskiej. 

 

Art. 47. 

1. Produkcja wyrobów akcyzowych określonych w załączniku nr 2 do ustawy oraz wyrobów 

akcyzowych innych niż określone w załączniku nr 2 do ustawy, objętych stawką akcyzy 
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inną niż stawka zerowa, może odbywać się wyłącznie w składzie podatkowym, z 

wyłączeniem produkcji: 

1)   wyrobów akcyzowych, z wykorzystaniem wyłącznie wyrobów akcyzowych, od 

których akcyza została zapłacona w wysokości równej lub wyższej od kwoty akcyzy 

przypadającej do zapłaty od wyprodukowanych wyrobów akcyzowych, albo z 

wykorzystaniem wyłącznie wyrobów akcyzowych zwolnionych od akcyzy ze względu 

na przeznaczenie, pod warunkiem że wyprodukowany wyrób jest również wyrobem 

akcyzowym zwolnionym od akcyzy ze względu na przeznaczenie; 

2)   mniej niż 1000 hektolitrów w ciągu roku kalendarzowego, win uzyskanych z winogron 

pochodzących z upraw własnych, o których mowa w art. 17 ust. 3 ustawy z dnia 12 

maja 2011 r. o wyrobie i rozlewie wyrobów winiarskich, obrocie tymi wyrobami i 

organizacji rynku wina (Dz. U. Nr 120, poz. 690); 

3)   piwa, wina i napojów fermentowanych, wytwarzanych domowym sposobem przez 

osoby fizyczne na własny użytek i nieprzeznaczonych do sprzedaży; 

4)   mniej niż 10 hektolitrów w ciągu roku kalendarzowego, alkoholu etylowego, 

dokonywanej przez gorzelnie prawnie i ekonomicznie niezależne od wszelkich innych 

gorzelni oraz niedziałające na podstawie licencji uzyskanej od innego podmiotu; 

5)   wyrobów akcyzowych, od których została zapłacona przedpłata akcyzy; 

6)   energii elektrycznej; 

7)   wyrobów węglowych; 

8)   suszu tytoniowego[.] <;> 

<9) wyrobów gazowych.> 

2. Magazynowanie wyrobów akcyzowych w procedurze zawieszenia poboru akcyzy może 

odbywać się wyłącznie w składzie podatkowym. 

3. W składzie podatkowym miejsce przeznaczone do magazynowania wyrobów akcyzowych 

objętych procedurą zawieszenia poboru akcyzy powinno być wyodrębnione i przeznaczone 

tylko do przechowywania tych wyrobów. 

4. Przeładunek wyrobów akcyzowych przemieszczanych w procedurze zawieszenia poboru 

akcyzy może odbywać się wyłącznie w składzie podatkowym, z wyłączeniem sytuacji: 

1)   losowych, w przypadkach, w których dokonanie przeładunku jest możliwe tylko w 

miejscu zdarzenia losowego; 

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. 

5. Wina gronowe produkowane poza składem podatkowym, o których mowa w ust. 1 pkt 2, są 

przemieszczane w ramach dostawy wewnątrzwspólnotowej zgodnie z wymogami 

określonymi w rozporządzeniu Komisji (WE) nr 884/2001 z dnia 24 kwietnia 2001 r. 

ustanawiającym szczegółowe zasady stosowania dotyczące dokumentów towarzyszących 

przewozowi produktów winiarskich oraz rejestrów prowadzonych w sektorze wina (Dz. 

Urz. WE L 128 z 10.05.2001, str. 32, z późn. zm.; Dz. Urz. UE Polskie wydanie specjalne, 

rozdz. 3, t. 32, str. 202, z późn. zm.), w szczególności w zakresie rejestru wyrobów 

wychodzących oraz wzoru dokumentu handlowego towarzyszącego produktom winiarskim 

określonego w załączniku III do tego rozporządzenia. Przepisy tego rozporządzenia w 

zakresie rejestru wyrobów wychodzących stosuje się również w przypadku 

przemieszczania tych win gronowych na terytorium kraju. 

6. Podmiot dokonujący nabycia wewnątrzwspólnotowego win gronowych wyprodukowanych 

poza składem podatkowym jest obowiązany poinformować właściwego naczelnika urzędu 

celnego o odbiorze tych win oraz przedstawić dokument handlowy towarzyszący 
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produktom winiarskim, na którego podstawie dokonano ich przemieszczenia na terytorium 

kraju. 

 

Art. 88. 

1. Podstawą opodatkowania wyrobów energetycznych jest ich ilość, wyrażona, w zależności 

od rodzaju wyrobów, w litrach gotowego wyrobu w temperaturze 15°C lub w kilogramach 

gotowego wyrobu, albo wartość opałowa, wyrażona w gigadżulach (GJ). 

2. Podstawą opodatkowania energii elektrycznej jest jej ilość, wyrażona w 

megawatogodzinach (MWh). 

2a. W przypadku nielegalnego poboru energii elektrycznej podstawą opodatkowania energii 

elektrycznej jest jej szacunkowa ilość, wyrażona w megawatogodzinach (MWh). 

2b. Podmiot, który określa szacunkową ilość nielegalnie pobranej energii elektrycznej, jest 

obowiązany powiadomić właściwego dla podatnika naczelnika urzędu celnego o tym 

fakcie w terminie 7 dni od dnia ustalenia podmiotu dokonującego nielegalnego poboru 

energii elektrycznej. 

3. Podstawą opodatkowania w przypadku użycia do celów napędowych, z wyłączeniem celów 

żeglugi: 

1)   paliw opałowych, 

2)   olejów napędowych przeznaczonych do celów żeglugi 

- jest ich ilość, wyrażona w litrach, która może być przechowywana w zbiorniku 

podłączonym do odmierzacza paliw lub w zbiorniku pojazdu bądź innego środka 

przewozowego. 

4. Za użycie paliw opałowych lub olejów napędowych, o których mowa w ust. 3, niezgodnie z 

przeznaczeniem uznaje się również ich posiadanie lub sprzedaż ze zbiornika podłączonego 

do odmierzacza paliw. 

5. Za odmierzacz paliw określony w odrębnych przepisach uznaje się instalację pomiarową 

przeznaczoną do tankowania pojazdów silnikowych, małych łodzi i małych samolotów. 

6. Do celów poboru akcyzy ustala się wartości opałowe wyrobów węglowych, które wynoszą 

odpowiednio: 

1)  23,8 GJ/1000 kilogramów dla węgla objętego pozycją CN 2701; 

2)  8,6 GJ/1000 kilogramów dla węgla brunatnego objętego pozycją CN 2702; 

3)  27,5 GJ/1000 kilogramów dla koksu objętego pozycją CN 2704. 

<7. Do celów poboru akcyzy ustala się wartości opałowe, które wynoszą: 

1) dla wyrobów gazowych o kodzie CN 2705 00 00: 

a) 18,0 GJ/1000 metrów sześciennych dla gazu koksowniczego powstającego 

w procesie produkcji koksu metodą wysokotemperaturowego odgazowania 

węgla koksowego, 

b) 18,0 GJ/1000 metrów sześciennych dla gazu ekspansyjnego i gazów 

resztkowych powstających na ciągach technologicznych nieorganicznych, 

c) 7,8 GJ/1000 metrów sześciennych dla gazu konwertorowego będącego 

produktem ubocznym w trakcie procesu zachodzącego w konwertorze 

tlenowym w czasie przedmuchiwania tlenem ciekłej surówki żelaza, 

d) 3,6 GJ/1000 metrów sześciennych dla gazu wielkopiecowego będącego 

produktem ubocznym w trakcie procesu zachodzącego w wielkim piecu 

podczas przetapiania spieku rudnego i rudy żelaza na surówkę, w procesie 

redukcyjnym, 
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e) 1,9 GJ/1000 metrów sześciennych dla gazu nadmiarowego będącego 

produktem ubocznym suchego chłodzenia koksu, 

f) 1,8 GJ/1000 metrów sześciennych dla gazu gardzielowego stanowiącego 

produkt odpadowy powstający w procesie wytapiania w piecach szybowych 

wsadu w postaci brykietów koncentratu miedziowego, koksu oraz mieszanki 

żużla konwertorowego i żużla z wytopu ołowiu, 

g) 18,0 GJ/1000 metrów sześciennych dla wyrobu gazowego niewymienionego w 

lit. a–f lub gdy nie można ustalić rodzaju wyrobu gazowego; 

2) dla wyrobów gazowych o kodzie CN 2711 11 00 – 45,2 GJ/1000 kilogramów; 

3) dla wyrobów energetycznych o kodach CN od 2711 12 do 2711 19 00 – 

46,0 GJ/1000 kilogramów; 

4) dla wyrobów gazowych o kodzie CN 2711 21 00: 

a) 31,0 GJ/1000 metrów sześciennych dla gazu ziemnego wysokometanowego 

grupy E, 

b) 27,0 GJ/1000 metrów sześciennych dla gazu ziemnego zaazotowanego grupy 

Lw, 

c) 24,0 GJ/1000 metrów sześciennych dla gazu ziemnego zaazotowanego grupy 

Ls, 

d) 31,0 GJ/1000 metrów sześciennych dla wyrobu gazowego niewymienionego w 

lit. a–c; 

5) dla wyrobów gazowych o kodzie ex CN 2711 29 00: 

a) 24,0 GJ/1000 metrów sześciennych dla wyrobu gazowego  propan-butan-

powietrze, 

b) 115 GJ/1000 metrów sześciennych dla wyrobu gazowego propan-butan-

rozprężony; 

6) dla wyrobów energetycznych o kodzie CN 2901 10 00 – 31,0 GJ/1000 metrów 

sześciennych; 

7) dla wyrobów gazowych niewymienionych w pkt 1, 2, 4 i 5 – 31,0 GJ/1000 metrów 

sześciennych. 

8. W przypadku sprzedaży finalnemu nabywcy gazowemu wyrobów gazowych do 

obliczenia podstawy opodatkowania tych wyrobów przyjmuje się ilość tych wyrobów 

wynikającą z faktury dokumentującej ich sprzedaż.> 

 

Art. 89. 

1. Stawki akcyzy na wyroby energetyczne wynoszą dla: 

1)   węgla i koksu przeznaczonych do celów opałowych objętych pozycjami CN 2701, 

2702 oraz 2704 00 - 1,28 zł/1 gigadżul (GJ); 

2)   benzyn silnikowych o kodach CN 2710 11 45 lub 2710 11 49 oraz wyrobów 

powstałych ze zmieszania tych benzyn z biokomponentami, spełniających wymagania 

jakościowe określone w odrębnych przepisach - 1.565,00 zł/1000 litrów; 

3)   (uchylony); 

4)   benzyn lotniczych o kodzie CN 2710 11 31, paliw typu benzyny do silników 

odrzutowych o kodzie CN 2710 11 70 oraz nafty pozostałej o kodzie CN 2710 19 25 - 

1.822,00 zł/1000 litrów; 

5)   paliw do silników odrzutowych o kodzie CN 2710 19 21 - 1.446,00 zł/1000 litrów; 
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6)   olejów napędowych o kodzie CN 2710 19 41 oraz wyrobów powstałych ze zmieszania 

tych olejów z biokomponentami, spełniających wymagania jakościowe określone w 

odrębnych przepisach - 1.196,00 zł/1000 litrów; 

7)   (uchylony); 

8)   biokomponentów stanowiących samoistne paliwa, spełniających wymagania 

jakościowe określone w odrębnych przepisach, przeznaczonych do napędu silników 

spalinowych, bez względu na kod CN - 1.196,00 zł/1000 litrów; 

9)   olejów napędowych przeznaczonych do celów opałowych o kodach CN od 2710 19 41 

do 2710 19 49, zabarwionych na czerwono i oznaczonych znacznikiem zgodnie z 

przepisami szczególnymi - 232,00 zł/1000 litrów; 

10)  olejów opałowych o kodach CN od 2710 19 51 do 2710 19 69: 

a)  z których 30% lub więcej objętościowo destyluje przy 350°C lub których gęstość w 

temperaturze 15°C jest niższa niż 890 kilogramów/metr sześcienny, zabarwionych 

na czerwono i oznaczonych znacznikiem zgodnie z przepisami szczególnymi - 

232,00 zł/1000 litrów, 

b)  pozostałych, niepodlegających obowiązkowi barwienia i znakowania na podstawie 

przepisów szczególnych - 64,00 zł/1000 kilogramów; 

11)  olejów smarowych, pozostałych olejów o kodach CN od 2710 19 71 do 2710 19 99, z 

wyłączeniem wyrobów o kodzie CN 2710 19 85 (oleje białe, parafina ciekła) oraz 

smarów plastycznych zaliczanych do kodu CN 2710 19 99 - 1.180,00 zł/1000 litrów; 

12)  gazów przeznaczonych do napędu silników spalinowych: 

a)  gazu ziemnego (mokrego) i pozostałych węglowodorów gazowych objętych 

pozycją CN 2711 oraz gazowych węglowodorów alifatycznych objętych pozycją 

CN 2901: 

–  skroplonych - 695,00 zł/1000 kilogramów, 

–  w stanie gazowym - 11,04 zł/1 gigadżul (GJ), 

b)  wyprodukowanych w składzie podatkowym i spełniających wymagania jakościowe 

określone w odrębnych przepisach: 

–  biogazu, bez względu na kod CN - 0 zł, 

–  wodoru i biowodoru o kodzie CN 2804 10 00 - 0 zł[;] <,> 

< c) pozostałych – 14,72 zł/1 GJ;> 

13)  gazu ziemnego (mokrego) i pozostałych węglowodorów gazowych objętych pozycją 

CN 2711, przeznaczonych do celów opałowych - 1,28 zł/1 gigadżul (GJ); 

14)  pozostałych paliw silnikowych - 1.822,00 zł/1000 litrów; 

15)  pozostałych paliw opałowych: 

a)  w przypadku gdy ich gęstość w temperaturze 15°C jest: 

–  niższa niż 890 kilogramów/metr sześcienny - 232,00 zł/1000 litrów, 

–  równa lub wyższa niż 890 kilogramów/metr sześcienny - 64,00 zł/1000 

kilogramów, 

b)  gazowych - 1,28 zł/gigadżul (GJ). 

2. Stawka akcyzy na wyroby energetyczne 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. 

3. Stawka akcyzy na energię elektryczną wynosi 20,00 zł za megawatogodzinę (MWh). 

4. W przypadku: 

1) użycia wyrobów, o których mowa [w ust. 1 pkt 9, 10 i 15] < w ust. 1 pkt 9, 10 i pkt 15 

lit. a >, do napędu silników spalinowych, użycia ich, gdy nie spełniają warunków 

określonych w szczególnych przepisach w zakresie prawidłowego znakowania i 

barwienia, a także ich posiadania w zbiorniku podłączonym do odmierzacza paliw lub 
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sprzedaży z takiego zbiornika, stosuje się odpowiednio stawkę 1.822,00 zł/1000 litrów, 

a w przypadku gdy ich gęstość w temperaturze 15°C jest równa lub wyższa od 890 

kilogramów/metr sześcienny - 2.047,00 zł/1000 kilogramów; 

2)   przekroczenia dopuszczalnych norm zużycia, o których mowa w art. 85 ust. 2 pkt 2, 

ustalonych dla wyrobów akcyzowych określonych w załączniku nr 2 do ustawy, o 

których mowa w ust. 2, znajdujących się poza procedurą zawieszenia poboru akcyzy w 

przypadku ich zużycia do produkcji innych wyrobów, stosuje się odpowiednio stawkę 

określoną w ust. 1 pkt 14, a w przypadku zużycia tych wyrobów do celów opałowych - 

stawkę określoną w ust. 1 pkt 15; 

3)   ubytków wyrobów energetycznych powstałych w czasie transportu rurociągiem 

przesyłowym dalekosiężnym, przekraczających normy dopuszczalnych ubytków 

wyrobów akcyzowych, o których mowa w art. 85 ust. 1 pkt 1 i ust. 2 pkt 1 lit. a, stosuje 

się stawkę akcyzy będącą średnią ważoną stawek na wszystkie wyroby energetyczne 

wysłane w okresie rocznym do wszystkich odbiorców. 

5. Sprzedawca wyrobów akcyzowych nieobjętych zwolnieniem od akcyzy ze względu na ich 

przeznaczenie, określonych [w ust. 1 pkt 9, 10 i 15] < w ust. 1 pkt 9, 10 i pkt 15 lit. a >, 

jest obowiązany w przypadku sprzedaży: 

1)   osobom prawnym, jednostkom organizacyjnym niemającym osobowości prawnej oraz 

osobom fizycznym prowadzącym działalność gospodarczą - do uzyskania od nabywcy 

oświadczenia, że nabywane wyroby są przeznaczone do celów opałowych lub będą 

sprzedane z przeznaczeniem do celów opałowych, uprawniających do stosowania 

stawek akcyzy określonych [w ust. 1 pkt 9, 10 i 15] < w ust. 1 pkt 9, 10 i pkt 15 lit. a 

>; 

2)   osobom fizycznym nieprowadzącym działalności gospodarczej - do uzyskania od 

nabywcy oświadczenia, że nabywane wyroby są przeznaczone do celów opałowych, 

uprawniających do stosowania stawek akcyzy określonych [w ust. 1 pkt 9, 10 i 15] < w 

ust. 1 pkt 9, 10 i pkt 15 lit. a >; oświadczenie to powinno być załączone do kopii 

paragonu lub kopii innego dokumentu sprzedaży wystawionego nabywcy, a w 

przypadku braku takiej możliwości sprzedawca jest obowiązany wpisać na 

oświadczeniu numer i datę wystawienia dokumentu potwierdzającego tę sprzedaż. 

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

dołączone do kopii faktury oraz powinno zawierać: 

1)   dane dotyczące nabywcy, w tym nazwę oraz adres siedziby lub zamieszkania, a także 

NIP lub REGON; 

2)   określenie ilości i rodzaju oraz przeznaczenia nabywanych wyrobów; 

3)   wskazanie rodzaju, typu oraz liczby posiadanych urządzeń grzewczych oraz miejsca 

(adresu), gdzie znajdują się te urządzenia; 

4)   datę i miejsce złożenia oświadczenia; 

5)   czytelny podpis składającego oświadczenie. 

7. Oświadczenie, o którym mowa w ust. 5 pkt 1, jeżeli jest czytelnie podpisane, może być 

również złożone na wystawianej fakturze, ze wskazaniem rodzaju, typu oraz liczby 

posiadanych urządzeń grzewczych oraz miejsca (adresu), gdzie znajdują się te urządzenia. 

8. Oświadczenie, o którym mowa w ust. 5 pkt 2, powinno zawierać: 

1)   imię i nazwisko, numer dowodu osobistego lub nazwę i numer innego dokumentu 

stwierdzającego tożsamość, numer PESEL nabywcy lub pełnoletniej osoby 

zameldowanej pod tym samym adresem co nabywca; 

2)   adres zameldowania nabywcy oraz adres zamieszkania, jeżeli jest inny od adresu 

zameldowania; 

3)   określenie ilości, rodzaju oraz przeznaczenia nabywanych wyrobów; 
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4)   określenie liczby posiadanych urządzeń grzewczych, w których mogą być 

wykorzystane te wyroby oraz miejsc (adresów), gdzie znajdują się te urządzenia; 

5)   wskazanie rodzaju i typu urządzeń grzewczych; 

6)   datę i miejsce sporządzenia oświadczenia oraz czytelny podpis składającego 

oświadczenie. 

8a. Jeżeli nabywcą wyrobów akcyzowych określonych [w ust. 1 pkt 9, 10 i 15] <w ust. 1 

pkt 9, 10 i pkt 15 lit. a> jest organ administracji publicznej, jednostka Sił Zbrojnych 

Rzeczypospolitej Polskiej, publiczna szkoła i placówka, o której mowa w art. 2 ustawy z 

dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572, z późn. 

zm.), publiczny zakład opieki zdrowotnej, o którym mowa w art. 2 ust. 1 ustawy z dnia 30 

sierpnia 1991 r. o zakładach opieki zdrowotnej (Dz. U. z 2007 r. Nr 14, poz. 89, z późn. 

zm.), publiczna jednostka organizacyjna pomocy społecznej, o której mowa w art. 6 pkt 5 

ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2009 r. Nr 175, poz. 1362, 

z późn. zm.), oświadczenie, o którym mowa w ust. 5 pkt 1, może być zastąpione 

oświadczeniem złożonym w okresowej umowie zawartej między sprzedawcą a nabywcą, 

które wywiera skutek jedynie w stosunku do nabywanych wyrobów akcyzowych w ilości 

wynikającej z tej umowy, zawierającym dane określone w ust. 6, pod warunkiem: 

1)   przekazania kopii tej umowy właściwemu dla sprzedawcy naczelnikowi urzędu 

celnego przed dokonaniem pierwszej sprzedaży tych wyrobów; 

2)   potwierdzenia każdej sprzedaży fakturą. 

9. Osoba fizyczna nieprowadząca działalności gospodarczej nabywająca wyroby akcyzowe 

określone [w ust. 1 pkt 9, 10 i 15] <w ust. 1 pkt 9, 10 i pkt 15 lit. a> jest obowiązana do 

okazania sprzedawcy dokumentu, o którym mowa w ust. 8 pkt 1, w celu potwierdzenia jej 

tożsamości. 

10. Sprzedawca wyrobów akcyzowych określonych [w ust. 1 pkt 9, 10 i 15] <w ust. 1 pkt 9, 

10 i pkt 15 lit. a> osobom fizycznym nieprowadzącym działalności gospodarczej jest 

obowiązany zastosować stawkę akcyzy określoną w ust. 4 pkt 1 albo odmówić sprzedaży 

tych wyrobów w przypadku, gdy: 

1)   osoba nabywająca te wyroby odmawia okazania dokumentu, o którym mowa w ust. 8 

pkt 1; 

2)   dane zawarte w oświadczeniu są niekompletne, nieczytelne lub nie zgadzają się z 

danymi wynikającymi z dokumentu, o którym mowa w ust. 8 pkt 1; 

3)   adres, pod który sprzedawca dostarczył wyroby akcyzowe, jest inny niż wskazane w 

oświadczeniu nabywcy miejsce (adres), gdzie znajdują się urządzenia grzewcze; 

4)   ilość i rodzaj nabywanych wyrobów akcyzowych są inne niż wskazane w 

oświadczeniu. 

11. Importer i podmiot dokonujący nabycia wewnątrzwspólnotowego wyrobów akcyzowych 

określonych [w ust. 1 pkt 9, 10 i 15] <w ust. 1 pkt 9, 10 i pkt 15 lit. a> składa 

właściwemu naczelnikowi urzędu celnego oświadczenie, że przywożone wyroby zostaną 

przeznaczone do celów opałowych lub będą sprzedane z przeznaczeniem do celów 

opałowych, uprawniających do stosowania stawek akcyzy określonych [w ust. 1 pkt 9, 10 

i 15] <w ust. 1 pkt 9, 10 i pkt 15 lit. a>. 

12. Oświadczenie, o którym mowa w ust. 11, powinno zawierać dane dotyczące importera lub 

podmiotu dokonującego nabycia wewnątrzwspólnotowego, określenie ilości i rodzaju 

oraz przeznaczenia nabywanych wyrobów, datę i miejsce złożenia tego oświadczenia 

oraz czytelny podpis składającego oświadczenie; kopie złożonych oświadczeń powinny 

być przechowywane przez importera i podmiot dokonujący nabycia 

wewnątrzwspólnotowego przez okres 5 lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w 

którym zostały sporządzone, i udostępniane w celu kontroli. 
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13. W przypadku importu wyrobów akcyzowych określonych [w ust. 1 pkt 9, 10 i 15] <w ust. 

1 pkt 9, 10 i pkt 15 lit. a>, gdy naczelnik urzędu celnego przyjmujący zgłoszenie celne 

w procedurze dopuszczenia do obrotu jest inny niż właściwy naczelnik urzędu celnego w 

zakresie akcyzy na terytorium kraju dla podmiotu dokonującego importu, importer jest 

obowiązany do sporządzenia i przekazania do właściwego dla niego naczelnika urzędu 

celnego w zakresie akcyzy na terytorium kraju miesięcznego zestawienia oświadczeń, o 

których mowa w ust. 11, w terminie do 25. dnia miesiąca następującego po miesiącu, w 

którym zostało złożone zgłoszenie celne. 

14. Sprzedawca wyrobów akcyzowych określonych [w ust. 1 pkt 9, 10 i 15] <w ust. 1 pkt 9, 

10 i pkt 15 lit. a> sporządza i przekazuje do właściwego naczelnika urzędu celnego, w 

terminie do 25. dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym dokonano sprzedaży, 

miesięczne zestawienie oświadczeń, o których mowa w ust. 5; oryginały oświadczeń 

powinny być przechowywane przez sprzedawcę przez okres 5 lat, licząc od końca roku 

kalendarzowego, w którym zostały sporządzone, i udostępniane w celu kontroli. 

15. Miesięczne zestawienie oświadczeń powinno zawierać: 

1)   w przypadku sprzedawcy, o którym mowa w ust. 14: 

a)  imię i nazwisko albo nazwę oraz adres siedziby lub zamieszkania podmiotu 

przekazującego zestawienie, 

b)  ilość i rodzaj oraz przeznaczenie wyrobów, których dotyczy oświadczenie, 

c)  datę złożenia oświadczenia, 

d)  datę i miejsce sporządzenia zestawienia oraz czytelny podpis osoby 

sporządzającej zestawienie, 

e)  określenie liczby urządzeń grzewczych posiadanych przez nabywców, 

wynikającej ze złożonych przez nich oświadczeń, 

f)  miejsce (adres), gdzie znajdują się urządzenia grzewcze wskazane w 

oświadczeniach, 

g)  w przypadku oświadczeń, o których mowa w: 

-  ust. 5 pkt 1 - imię i nazwisko albo nazwę oraz adres siedziby lub miejsca 

zamieszkania, a także NIP, numer PESEL lub REGON składającego 

oświadczenie, 

-  ust. 5 pkt 2 - imię i nazwisko, adres miejsca zamieszkania oraz numer PESEL 

składającego oświadczenie; 

2)   w przypadku importera, o którym mowa w ust. 13, dane, o których mowa w pkt 1 lit. 

a-d. 

16. W przypadku niespełnienia warunków określonych w ust. 5-15 stosuje się stawkę akcyzy 

określoną w ust. 4 pkt 1. 

 

< Art. 91b. 

1. Pośredniczący podmiot gazowy dokonujący sprzedaży wyrobów gazowych na 

terytorium kraju finalnemu nabywcy gazowemu jest obowiązany prowadzić 

ewidencję wyrobów gazowych zawierającą 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; 
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4) datę wystawienia i numer faktury lub innego dokumentu, z którego wynika 

zapłata należności za sprzedane przez podatnika wyroby gazowe, na podstawie 

których te wyroby zostały sprzedane na terytorium kraju finalnemu nabywcy 

gazowemu. 

2. Pośredniczący podmiot gazowy używający wyrobów gazowych jest obowiązany 

prowadzić ewidencję wyrobów gazowych zawierającą 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 

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. 

3. Ewidencja, o której mowa w ust. 1 i 2, może być prowadzona w formie papierowej lub 

elektronicznej. 

4. Ewidencja, o której mowa w ust. 1 i 2, faktury i inne dokumenty, z których wynika 

zapłata należności za sprzedane przez podatnika wyroby gazowe, o których mowa w 

ust. 1 pkt 4, powinny być przechowywane do celów kontroli przez okres 5 lat, licząc 

od końca roku kalendarzowego, w którym ewidencja została sporządzona, a faktury 

lub inne dokumenty zostały wystawione. 

5. Ewidencję, o której mowa w ust. 1 i 2, 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. 

6. Ewidencja, o której mowa w ust. 1 i 2, może być zastąpiona przez ewidencję 

prowadzoną na potrzeby podatkowe lub księgowe inne niż akcyza, jeżeli zawiera ona 

wszystkie dane wymienione w ust. 1 lub 2. 

7. W przypadku, o którym mowa w ust. 1, jeżeli sprzedaż jest udokumentowana tylko 

paragonem fiskalnym, ewidencja, o której mowa w ust. 1, powinna zawierać dane, o 

których mowa w ust. 1 pkt 1, 2 i 4.> 


