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Materiał porównawczy 

do ustawy z dnia 9 listopada 2012 r. 

 

o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej 
 

(druk nr 230) 

 
 
USTAWA z dnia 4 marca 1994 r. O ZAKŁADOWYM FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ 

SOCJALNYCH (Dz. U. z 2012 r. poz. 592 i 908)  

 
Art. 5a. 

W 2012 r. przez przeciętne wynagrodzenie miesięczne w gospodarce narodowej, o którym 
mowa w art. 5 ust. 2, należy rozumieć przeciętne wynagrodzenie miesięczne w gospodarce 
narodowej w drugim półroczu 2010 r. ogłoszone przez Prezesa Głównego Urzędu 
Statystycznego na podstawie art. 5 ust. 7. 
 

<Art. 5b. 
W 2013 r. przez przeciętne wynagrodzenie miesięczne w gospodarce narodowej, o 
którym mowa w art. 5 ust. 2, należy rozumieć przeciętne wynagrodzenie miesięczne w 
gospodarce narodowej w drugim półroczu 2010 r. ogłoszone przez Prezesa Głównego 
Urzędu Statystycznego na podstawie art. 5 ust. 7.> 
 

 

 

USTAWA z dnia 5 grudnia 1996 r. O ZAWODACH LEKARZA I LEKARZA DENTYSTY 

(Dz. U. z 2011 r. Nr 277, poz. 1634 i Nr 291, poz. 1707 oraz z 2012 r. poz. 95)  

 
Art. 15. 

1. Okres stażu podyplomowego lekarza nie może być krótszy niż 12 miesięcy. 
2. Okres stażu podyplomowego lekarza dentysty wynosi 12 miesięcy. 
3. (uchylony). 

3a. Lekarz odbywający staż podyplomowy wykonuje zawód na podstawie ograniczonego 
prawa wykonywania zawodu lekarza albo ograniczonego prawa wykonywania zawodu 
lekarza dentysty pod nadzorem lekarza posiadającego specjalizację, o której mowa w art. 
64 ust. 1, tytuł specjalisty w określonej dziedzinie medycyny albo lekarza dentysty 
wykonującego zawód przez okres co najmniej 5 lat, zwanego dalej "opiekunem". 
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3b. Lekarz, o którym mowa w ust. 3a, jest uprawniony do wykonywania zawodu wyłącznie w 
miejscu odbywania stażu, z zastrzeżeniem art. 30, oraz w sytuacji gdy prowadzi prace 
badawcze w dziedzinie nauk medycznych pod kierunkiem lekarza posiadającego prawo 
wykonywania zawodu. Stażysta jest uprawniony w szczególności do: 

1) przedmiotowego i podmiotowego badania pacjenta oraz udzielania porad lekarskich 
po konsultacji z opiekunem; 

2) wydawania, po konsultacji z opiekunem, zleceń lekarskich; 
3) wydawania, po konsultacji z opiekunem, skierowań na badania laboratoryjne oraz 

inne badania diagnostyczne, z wyjątkiem badań wymagających metod 
diagnostycznych i leczniczych stwarzających podwyższone ryzyko dla pacjenta; 

4) samodzielnego stosowania, na zlecenie opiekuna, metod diagnostycznych i 
leczniczych, których praktyczna umiejętność została potwierdzona przez opiekuna; 

5) wykonywania wspólnie z opiekunem zabiegów operacyjnych oraz wspólnie 
stosowania metod leczniczych i diagnostycznych objętych programem stażu; 

6) prowadzenia, pod nadzorem opiekuna, historii choroby i innej dokumentacji 
medycznej; 

7) udzielania informacji o stanie zdrowia pacjenta, po skonsultowaniu z opiekunem 
treści tych informacji; 

8) zlecania czynności pielęgnacyjnych; 
9) w stanach nagłych do doraźnego podania lub zlecenia podania pacjentowi leków, a 

jeżeli są to leki silnie lub bardzo silnie działające - po zasięgnięciu, w miarę 
możliwości, opinii jednego lekarza. 

3c. Lekarz odbywający staż nie jest uprawniony do wystawiania recept oraz wydania opinii i 
orzeczeń lekarskich. 

3d. Lekarz, lekarz dentysta odbywa staż podyplomowy na podstawie umowy o pracę, 
zawartej na czas określony, w celu przygotowania zawodowego obejmującego realizację 
programu stażu podyplomowego, z zastrzeżeniem ust. 7a. 

3e. Cudzoziemiec, niebędący obywatelem państwa członkowskiego Unii Europejskiej, 
któremu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej udzielono zezwolenia na osiedlenie się 
lub zezwolenia na pobyt rezydenta długoterminowego Wspólnot Europejskich albo 
któremu w Rzeczypospolitej Polskiej nadano status uchodźcy, odbywa staż 
podyplomowy na zasadach obowiązujących obywateli polskich. 

3f. Cudzoziemiec, niebędący obywatelem państwa członkowskiego Unii Europejskiej, który 
nie spełnia warunków, o których mowa w ust. 3e, może odbyć staż podyplomowy za 
zgodą ministra właściwego do spraw zdrowia na zasadach określonych w przepisach o 
odbywaniu studiów i uczestniczeniu w badaniach naukowych i szkoleniach przez osoby 
niebędące obywatelami polskimi. 

4. Organizacja, finansowanie oraz zapewnienie warunków odbywania stażu 
podyplomowego przez absolwentów studiów lekarskich i lekarsko-dentystycznych 
będących obywatelami polskimi, zamierzających wykonywać zawód na terytorium 
Rzeczypospolitej Polskiej, mających stałe miejsce zamieszkania na obszarze 
województwa, a w przypadku osób będących obywatelami innego niż Rzeczpospolita 
Polska państwa członkowskiego Unii Europejskiej zamierzających odbywać staż na 
obszarze tego województwa, jest zadaniem marszałka województwa z zakresu 
administracji rządowej. 
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4a. W roku 2009 środki przeznaczone na sfinansowanie stażu podyplomowego, o którym 
mowa w ust. 4, przekazuje marszałkowi województwa minister właściwy do spraw 
zdrowia ze środków Funduszu Pracy. 

4b. W roku 2010 środki przeznaczone na sfinansowanie stażu podyplomowego, o którym 
mowa w ust. 4, przekazuje marszałkowi województwa minister właściwy do spraw 
zdrowia ze środków Funduszu Pracy. 

4c. W roku 2011 środki przeznaczone na sfinansowanie stażu podyplomowego, o którym 
mowa w ust. 4, przekazuje marszałkowi województwa minister właściwy do spraw 
zdrowia ze środków Funduszu Pracy. 

4d. W roku 2012 środki przeznaczone na sfinansowanie stażu podyplomowego, o którym 
mowa w ust. 4, przekazuje marszałkowi województwa minister właściwy do spraw 
zdrowia ze środków Funduszu Pracy. 

<4e. W roku 2013 środki przeznaczone na sfinansowanie stażu podyplomowego, o 
którym mowa w ust. 4, przekazuje marszałkowi województwa minister właściwy do 
spraw zdrowia ze środków Funduszu Pracy.> 

5. Minister właściwy do spraw zdrowia po zasięgnięciu opinii Naczelnej Rady Lekarskiej 
określa, w drodze rozporządzenia: 

1) ramowe programy i czas trwania stażu podyplomowego lekarza; 
2) sposób odbywania i dokumentowania stażu podyplomowego; 
3) tryb uznawania równoważności stażu podyplomowego odbytego za granicą w całości 

lub w części; 
4) (uchylony); 
5) (uchylony); 
6) wymagania oraz warunki, jakim powinny odpowiadać podmioty lecznicze oraz 

indywidualne praktyki lekarskie i indywidualne specjalistyczne praktyki lekarskie, w 
których odbywane są staże podyplomowe, oraz sposób dokonywania oceny realizacji 
programu stażu przez te podmioty; 

7) wysokość wynagrodzenia lekarza stażysty i lekarza dentysty stażysty oraz zasady 
finansowania i organizacji stażu podyplomowego. 

6. Marszałek województwa w porozumieniu z właściwą okręgową radą lekarską ustala listę 
podmiotów uprawnionych do prowadzenia staży podyplomowych. 

6a. Okręgowa rada lekarska, w drodze uchwały, w porozumieniu z marszałkiem 
województwa, kieruje do odbycia stażu na obszarze swojego działania lekarzy, lekarzy 
dentystów, którym przyznała ograniczone prawo wykonywania zawodu i których wpisała 
na listę członków izby. 

6b. Wojewoda sprawuje nadzór nad odbywaniem stażu podyplomowego lekarzy, lekarzy 
dentystów oraz w zakresie spełniania przez podmioty prowadzące staż wymagań i 
warunków, o których mowa w ust. 5 pkt 6. 

6c. Wojewoda w ramach nadzoru, o którym mowa w ust. 6b, jest uprawniony do: 
1) wizytacji podmiotu wpisanego na listę, o której mowa w ust. 6; 
2) żądania dokumentacji dotyczącej realizacji programu stażu oraz finansowania; 
3) żądania wyjaśnień dotyczących realizacji programu stażu przez lekarza; 
4) wydawania zaleceń pokontrolnych; 
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5) przekazywania informacji dotyczących przeprowadzonej kontroli marszałkowi 
województwa oraz okręgowej izbie lekarskiej; 

6) wnioskowania do marszałka województwa o skreślenie podmiotu wpisanego na listę, 
o której mowa w ust. 6. 

6d. Przepisy ust. 1-3d oraz 4-6c stosuje się odpowiednio do osób będących obywatelami 
państwa członkowskiego Unii Europejskiej. 

7. Minister Obrony Narodowej, po zasięgnięciu opinii Wojskowej Rady Lekarskiej, ustala 
listę podległych sobie podmiotów leczniczych uprawnionych do prowadzenia staży 
podyplomowych lekarzy, lekarzy dentystów powołanych do zawodowej służby 
wojskowej oraz zapewnia środki finansowe niezbędne do odbycia tych staży. 

7a. Lekarz, lekarz dentysta, o którym mowa w ust. 7, odbywa staż podyplomowy na 
stanowisku lekarza stażysty lub lekarza dentysty stażysty, na które zostaje wyznaczony 
przez właściwy organ wojskowy w porozumieniu z Wojskową Radą Lekarską. 

8. W uzasadnionych przypadkach minister właściwy do spraw zdrowia może uznać staż 
podyplomowy odbyty za granicą za równoważny ze stażem podyplomowym odbytym w 
kraju, z zastrzeżeniem ust. 9. 

9. Staż podyplomowy odbyty w państwie członkowskim Unii Europejskiej przez lekarza 
będącego obywatelem Rzeczypospolitej Polskiej lub innego państwa członkowskiego 
Unii Europejskiej, minister właściwy do spraw zdrowia uznaje za równoważny w całości 
lub w części ze stażem podyplomowym odbytym w Rzeczypospolitej Polskiej. 

10. (uchylony). 
 

Art. 16j. 
1. Rezydentura jest przyznawana i finansowana przez ministra właściwego do spraw 

zdrowia w ramach środków budżetu państwa, których jest dysponentem. 
1a. W roku 2012 rezydentura jest finansowana przez ministra właściwego do spraw zdrowia 

ze środków Funduszu Pracy. 
<1b. W roku 2013 rezydentura jest finansowana przez ministra właściwego do spraw 

zdrowia ze środków Funduszu Pracy.> 
2. Środki finansowe niezbędne do odbywania specjalizacji w ramach rezydentury przez 

lekarzy, którzy zostali zakwalifikowani do jej odbywania lub odbywają ją w tym trybie, 
minister właściwy do spraw zdrowia przekazuje na podstawie umowy zawartej z 
podmiotem prowadzącym szkolenie specjalizacyjne zatrudniającym tych lekarzy. 
Umowa ta określa wysokość środków i ich przeznaczenie. 

3. Lekarz, który odbywa szkolenie specjalizacyjne w ramach rezydentury, otrzymuje 
zasadnicze wynagrodzenie miesięczne ustalane przez ministra właściwego do spraw 
zdrowia na podstawie przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze 
przedsiębiorstw bez wypłat nagród z zysku za ubiegły rok, ogłaszanego przez Prezesa 
Głównego Urzędu Statystycznego w Dzienniku Urzędowym Rzeczypospolitej Polskiej 
"Monitor Polski", w drodze obwieszczenia, do dnia 15 stycznia każdego roku, w 
wysokości nie mniejszej niż 70% tego wynagrodzenia. 

4. Wysokość zasadniczego wynagrodzenia miesięcznego, o którym mowa w ust. 3, podlega 
zróżnicowaniu ze względu na: 
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1) dziedzinę medycyny, w której lekarz odbywa szkolenie specjalizacyjne w ramach 
rezydentury, ze szczególnym uwzględnieniem dziedzin uznanych za priorytetowe; 

2) rok odbywanego przez lekarza szkolenia specjalizacyjnego w ramach rezydentury. 
5. Minister właściwy do spraw zdrowia określi, w drodze rozporządzenia, wysokość 

zasadniczego wynagrodzenia miesięcznego, z podziałem na wynagrodzenie w 
poszczególnych dziedzinach medycyny, w których jest odbywane szkolenie 
specjalizacyjne w ramach rezydentury, kierując się koniecznością zapewnienia 
dostępności świadczeń specjalistycznych dla pacjentów. 

 
Art. 16k. 

1. Minister właściwy do spraw zdrowia może, w ramach środków budżetu państwa, których 
jest dysponentem, dofinansować koszty związane ze szkoleniem specjalizacyjnym. 

1a. W roku 2012 szkolenie specjalizacyjne jest dofinansowywane przez ministra właściwego 
do spraw zdrowia ze środków Funduszu Pracy. 

<1b. W roku 2013 szkolenie specjalizacyjne jest dofinansowywane przez ministra 
właściwego do spraw zdrowia ze środków Funduszu Pracy.> 

2. Środki finansowe na dofinansowanie kosztów związanych ze szkoleniem 
specjalizacyjnym są przekazywane na podstawie umowy zawartej między ministrem 
właściwym do spraw zdrowia a podmiotem prowadzącym szkolenie specjalizacyjne. 

3. W przypadku gdy środki określone w ust. 2 stanowią dla podmiotu prowadzącego 
szkolenie specjalizacyjne, będącego przedsiębiorcą, pomoc publiczną w rozumieniu art. 
107 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej, będzie ona udzielana jako pomoc de 
minimis zgodnie z warunkami określonymi w rozporządzeniu Komisji (WE) nr 
1998/2006 z dnia 15 grudnia 2006 r. w sprawie stosowania art. 87 i 88 Traktatu do 
pomocy de minimis (Dz. Urz. UE L 379 z 28.12.2006, str. 5). 

 
 
 
USTAWA z dnia 27 sierpnia 1997 r. O REHABILITACJI ZAWODOWEJ I SPOŁECZNEJ 

ORAZ ZATRUDNIANIU OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH (Dz. U. z 2011 r. Nr 127, 

poz. 721, z późn. zm.)  

Art. 68ga. 
W roku 2011: 

1) pracodawcy zatrudniającemu w przeliczeniu na pełny wymiar czasu pracy mniej niż 
25 pracowników oraz pracodawcy zatrudniającemu co najmniej 25 pracowników w 
przeliczeniu na pełny wymiar czasu pracy i osiągającemu wskaźnik zatrudnienia 
osób niepełnosprawnych w wysokości co najmniej 6% przysługuje miesięczne 
dofinansowanie w wysokości: 

a) 70% kwot, o których mowa w art. 26a ust. 1, 
b) 90% kwot, o których mowa w art. 26a ust. 1 i 1b; 

2) pracodawcy prowadzącemu zakład pracy chronionej przysługuje 100% kwot 
dofinansowania, o których mowa w art. 26a ust. 1 i 1b. 
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<Art. 68gb. 
W roku 2013: 

1) pracodawcy zatrudniającemu w przeliczeniu na pełny wymiar czasu pracy 
mniej niż 25 pracowników oraz pracodawcy zatrudniającemu co najmniej 25 
pracowników w przeliczeniu na pełny wymiar czasu pracy i osiągającemu 
wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w wysokości co najmniej 6% 
przysługuje miesięczne dofinansowanie w wysokości: 

a) 70% kwot, o których mowa w art. 26a ust. 1, 
b) 90% kwot, o których mowa w art. 26a ust. 1 i 1b; 

2) pracodawcy prowadzącemu zakład pracy chronionej przysługuje 100% kwot 
dofinansowania, o których mowa w art. 26a ust. 1 i 1b.> 

 
 
 
USTAWA z dnia 23 grudnia 1999 r. O KSZTAŁTOWANIU WYNAGRODZEŃ W 

PAŃSTWOWEJ SFERZE BUDŻETOWEJ ORAZ O ZMIANIE NIEKTÓRYCH USTAW 

(Dz. U. z 2011 r. Nr 79, poz. 431 i Nr 291, poz. 1707)  

 
Art. 29j. 

Kwotę bazową dla osób zajmujących kierownicze stanowiska państwowe w 2012 r. ustala się 
w wysokości przysługującej tym osobom w 2008 r. W 2012 r. kwota bazowa dla osób 
zajmujących kierownicze stanowiska państwowe nie jest waloryzowana. 
 

<Art. 29k. 
Kwotę bazową dla osób zajmujących kierownicze stanowiska państwowe w 2013 r. 
ustala się w wysokości przysługującej tym osobom w 2008 r. W 2013 r. kwota bazowa 
dla osób zajmujących kierownicze stanowiska państwowe nie jest waloryzowana.> 
 

 

 

USTAWA z dnia 3 marca 2000 r. O WYNAGRADZANIU OSÓB KIERUJĄCYCH 

NIEKTÓRYMI PODMIOTAMI PRAWNYMI (Dz. U. Nr 26, poz. 306, z późn. zm.)  

 
Art. 2. 

Ustawa ma zastosowanie do: 
1) kierowników jednostek organizacyjnych wymienionych w art. 1 pkt 1-10 i 12, a w 

szczególności dyrektorów, prezesów, tymczasowych kierowników, zarządców 
komisarycznych i osób zarządzających na podstawie umów cywilnoprawnych, 

2) zastępców kierowników jednostek organizacyjnych wymienionych w art. 1 pkt 1-10 i 
12, a w szczególności zastępców dyrektorów i wiceprezesów, 



- 7 - 

 
Objaśnienie oznaczeń:  [] kursywa – tekst usunięty przez Sejm 

<> druk pogrubiony – tekst wstawiony przez Sejm 

3) członków organów zarządzających jednostek organizacyjnych, o których mowa w 
art. 1 pkt 1-10 i 12, a w szczególności członków zarządów, 

4) głównych księgowych jednostek organizacyjnych wymienionych w art. 1 pkt 1-10 i 
12, 

5) likwidatorów jednostek organizacyjnych wymienionych w art. 1, 
6) (uchylony), 
[7) członków organów nadzorczych jednostek organizacyjnych wymienionych w art. 1 

pkt 2-7, a w szczególności rad nadzorczych i komisji rewizyjnych,] 
<7) członków organów nadzorczych jednostek organizacyjnych wymienionych w 

art. 1 pkt 2–8, a w szczególności rad nadzorczych i komisji rewizyjnych,> 
8) (uchylony), 
9) (uchylony), 

10) kierowników samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej. 
 

Art. 29c. 
Przeciętne miesięczne wynagrodzenie w sektorze przedsiębiorstw bez wypłat nagród z zysku 
w czwartym kwartale 2009 r. stanowi w 2012 r. podstawę do ustalenia maksymalnej 
wysokości wynagrodzenia miesięcznego, o którym mowa w art. 8. 
 

<Art. 29d. 
1. Przeciętne miesięczne wynagrodzenie w sektorze przedsiębiorstw bez wypłat nagród 

z zysku w czwartym kwartale 2009 r. stanowi w 2013 r. podstawę do ustalenia 
maksymalnej wysokości wynagrodzenia miesięcznego, o którym mowa w art. 8, z 
zastrzeżeniem ust. 2. 

2. W przypadku członków organów nadzorczych jednostek, o których mowa w art. 2 
pkt 7, w jednostkach organizacyjnych wymienionych w art. 1 pkt 8, a w 
szczególności rad nadzorczych i komisji rewizyjnych, podstawę do ustalenia 
maksymalnej wysokości wynagrodzenia miesięcznego stanowi w 2013 r. przeciętne 
miesięczne wynagrodzenie w sektorze przedsiębiorstw bez wypłat nagród z zysku w 
czwartym kwartale 2011 r.> 

 

 

 

USTAWA z dnia 20 kwietnia 2004 r. O PROMOCJI ZATRUDNIENIA I INSTYTUCJACH 

RYNKU PRACY (Dz. U. z 2008 r. Nr 69, poz. 415, z późn. zm.)  

 
Art. 108. 

1. Środki Funduszu Pracy przeznacza się na finansowanie: 
1) kosztów badań lekarskich, psychologicznych i specjalistycznych, o których mowa w 

art. 2 ust. 3, art. 38 ust. 4 oraz art. 40 ust. 5; 
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2) kosztów związanych z organizowaniem partnerstwa lokalnego, o którym mowa w 
art. 6 ust. 7, obejmujących koszty organizacji przez organy zatrudnienia spotkań i 
konferencji z udziałem przedstawicieli instytucji partnerstwa lokalnego oraz 
instytucji realizujących inicjatywy partnerów rynku pracy; 

3) (uchylony); 
4) refundacji kosztów wynagrodzeń i składek na ubezpieczenia społeczne, składek na 

Fundusz Pracy oraz odpisów na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych 
pracowników wojewódzkich urzędów pracy, o których mowa w art. 109 ust. 7a; 

4a) kosztów wynagrodzenia i składek na ubezpieczenia społeczne pracowników 
powiatowych urzędów pracy, o których mowa w art. 9 ust. 2a i 2a1; 

4b) kosztów kwalifikowalnych realizacji projektów, o których mowa w art. 9 ust. 2d i 
art. 109 ust. 7c; 

5) kosztów wynagrodzeń wypłacanych młodocianym pracownikom zatrudnionym na 
podstawie umowy o pracę w celu przygotowania zawodowego oraz składek na 
ubezpieczenia społeczne od refundowanych wynagrodzeń, o których mowa w art. 12 
ust. 6; 

5a) kosztów korespondencji, komunikowania się, przekazywania środków pieniężnych 
oraz innych dokumentów niezbędnych do realizacji refundacji kosztów wynagrodzeń 
oraz składek na ubezpieczenia społeczne pracowników młodocianych; 

6) kosztów szkolenia oraz przejazdu członków rad zatrudnienia, o których mowa w art. 
23 ust. 7 i 9; 

7) (uchylony); 
8) (uchylony); 
9) kosztów szkolenia pracowników, bezrobotnych i innych uprawnionych osób, o 

których mowa w art. 41 ust. 4 i 5 oraz art. 43; 
10) jednorazowych kwot przyznawanych instytucjom szkoleniowym, o których mowa w 

art. 41 ust. 9; 
11) pożyczek na sfinansowanie kosztów szkolenia, o których mowa w art. 42; 
12)  kosztów przejazdów i zakwaterowania, o których mowa w art. 45 i art. 48a; 
13) refundacji kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy dla skierowanego 

bezrobotnego, jednorazowych środków na podjęcie działalności gospodarczej, 
kosztów pomocy prawnej, konsultacji i doradztwa, o których mowa w art. 46; 

14) kosztów z tytułu opłaconych składek na ubezpieczenia społeczne refundowanych 
pracodawcy, o których mowa w art. 47; 

15) dodatków aktywizacyjnych, o których mowa w art. 48; 
16) zwrotu części kosztów poniesionych przez pracodawcę z tytułu zatrudnienia 

bezrobotnych w ramach prac interwencyjnych, o których mowa w art. 51, 56 i 59; 
17)  stypendiów, o których mowa w art. 41, 42a, 53, 53g oraz 55; 
17a)  kosztów przygotowania zawodowego dorosłych, o których mowa w art. 53l ust. 1; 
18) składek na ubezpieczenia społeczne opłacanych od stypendiów, o których mowa w 

art. 54; 
19) zwrotu kosztów poniesionych przez organizatora robót publicznych z tytułu 

zatrudnienia bezrobotnych, o których mowa w art. 57; 
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20)  (uchylony); 
21) kosztów opieki nad dzieckiem i osobą zależną, o których mowa w art. 61; 
21a)  kosztów umów zawartych z agencją zatrudnienia, o których mowa w art. 61b; 
22) świadczeń przysługujących rolnikom zwalnianym z pracy, o których mowa w art. 62; 
23) refundowania pracodawcy kosztów szkolenia pracowników, o których mowa w art. 

69 ust. 1 i ust. 2 pkt 1; 
24) refundowania pracodawcy wynagrodzeń i składek na ubezpieczenia społeczne, o 

których mowa w art. 69 ust. 2 pkt 2; 
24a) świadczeń, o których mowa w art. 73a ust. 3; 
25) refundacji pracodawcom składek na ubezpieczenia społeczne, o których mowa w art. 

70 ust. 8; 
26) zasiłków, o których mowa w art. 71, oraz składek na ubezpieczenia społeczne od 

tych zasiłków, o których mowa w art. 72 ust. 13; 
27) refundacji dodatków do wynagrodzeń, o których mowa w art. 100; 
27a) (uchylony); 
28) kosztów poboru składek, o których mowa w art. 107 ust. 5; 
29) kosztów opracowywania, upowszechniania i wdrażania klasyfikacji zawodów i 

specjalności, standardów kwalifikacji zawodowych oraz modułowych programów 
szkoleń dla bezrobotnych i poszukujących pracy; 

30)  opracowywania i rozpowszechniania informacji zawodowych oraz wyposażenia w 
celu prowadzenia pośrednictwa pracy lub poradnictwa zawodowego przez publiczne 
służby zatrudnienia i Ochotnicze Hufce Pracy; 

30a)  kosztów tworzenia centrów aktywizacji zawodowej, uruchamianych w ramach 
powiatowych urzędów pracy; 

30b)  kosztów tworzenia lokalnych punktów informacyjno-konsultacyjnych, 
uruchamianych w ramach powiatowych urzędów pracy; 

31)  opracowywania, wydawania lub rozpowszechniania informacji o usługach organów 
zatrudnienia oraz innych partnerów rynku pracy, dla bezrobotnych i poszukujących 
pracy oraz pracodawców; 

31a)  opracowywania, wydawania lub rozpowszechniania informacji o zadaniach i 
działaniach publicznych służb zatrudnienia realizowanych w ramach sieci EURES 
lub wynikających z reprezentacji wobec publicznych służb zatrudnienia innych 
państw; 

32) kosztów wezwań, zawiadomień, zakupu lub druku kart rejestracyjnych i innych 
druków niezbędnych do ustalenia uprawnień do zasiłku i innych świadczeń z tytułu 
bezrobocia, przekazywania bezrobotnym należnych świadczeń pieniężnych oraz 
kosztów komunikowania się z pracodawcami, bezrobotnymi, poszukującymi pracy, 
organami rentowymi oraz urzędami skarbowymi; 

33) badań, opracowywania programów, ekspertyz, analiz, wydawnictw i konkursów 
dotyczących rynku pracy; 

34) kosztów wprowadzania, rozwijania i eksploatacji systemu teleinformatycznego i 
technologii cyfrowych w publicznych służbach zatrudnienia oraz Ochotniczych 
Hufcach Pracy, służących realizacji zadań wynikających z ustawy; 
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35) wydatków związanych z promocją oraz pomocą prawną zatrudnionym za granicą w 
ramach umów międzynarodowych; 

36) kosztów opracowywania i rozpowszechniania przez publiczne służby zatrudnienia i 
Ochotnicze Hufce Pracy materiałów informacyjnych i szkoleniowych dotyczących 
nabywania umiejętności poszukiwania i uzyskiwania zatrudnienia; 

36a) kosztów przeprowadzenia audytu zewnętrznego projektów realizowanych w ramach 
Europejskiego Funduszu Społecznego współfinansowanych ze środków Funduszu 
Pracy; 

37) kosztów wyposażenia klubów pracy oraz prowadzenia w nich zajęć przez osoby 
niebędące pracownikami urzędów pracy, o których mowa w art. 39 ust. 4, oraz 
kosztów wyposażenia akademickich biur karier, o których mowa w art. 39 ust. 6; 

38) kosztów szkolenia kadr publicznych służb zatrudnienia i kadr Ochotniczych Hufców 
Pracy; 

38a)  kosztów konferencji, seminariów, posiedzeń lub spotkań, w tym o charakterze 
międzynarodowym, organizowanych przez ministra właściwego do spraw pracy, w 
szczególności dla kadry publicznych służb zatrudnienia i Ochotniczych Hufców 
Pracy; 

39) (uchylony); 
40) świadczeń integracyjnych przyznawanych na podstawie przepisów o zatrudnieniu 

socjalnym oraz składek na ubezpieczenia społeczne od tych świadczeń; 
41)  zatrudnienia wspieranego, w zakresie i na zasadach określonych w przepisach o 

zatrudnieniu socjalnym, oraz wsparcia, o którym mowa w art. 12 ust. 3a ustawy z 
dnia 27 kwietnia 2006 r. o spółdzielniach socjalnych; 

42) restrukturyzacji zatrudnienia w zakresie i na zasadach określonych w przepisach o 
pomocy publicznej dla przedsiębiorców o szczególnym znaczeniu dla rynku pracy; 

42a)  kosztów pomocy oraz kosztów jej realizacji przez Bank Gospodarstwa Krajowego 
w zakresie i na zasadach określonych w przepisach o pomocy państwa w spłacie 
niektórych kredytów mieszkaniowych udzielonych osobom, które utraciły pracę; 

42b)  kosztów związanych z realizacją zadań samorządu powiatu określonych w 
przepisach, o których mowa w pkt 42a; 

43) kosztów postępowania sądowego i egzekucyjnego w sprawach nienależnie 
pobranych świadczeń pieniężnych i innych wypłat z Funduszu Pracy; 

44)  odsetek za nieterminowe regulowanie zobowiązań pokrywanych z Funduszu Pracy 
oraz kosztów obsługi wyodrębnionych rachunków bankowych Funduszu Pracy; 

45) spłaty i obsługi kredytów i pożyczek wraz z odsetkami, zaciągniętych przez Fundusz 
Pracy; 

46) zasiłków przedemerytalnych, świadczeń przedemerytalnych oraz zasiłków 
pogrzebowych, o których mowa w art. 141; 

47) (uchylony); 
48) kosztów, o których mowa w art. 42a; 
49) wydatków związanych z udziałem publicznych służb zatrudnienia w sieci EURES, o 

których mowa w art. 106a; 
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50)  wydatków związanych z udziałem publicznych służb zatrudnienia w działaniach 
współfinansowanych z budżetu Unii Europejskiej, o których mowa w art. 106b; 

51)  specyficznych elementów wspierających zatrudnienie, realizowanych w ramach 
programów specjalnych, niewymienionych w pkt 1-50; 

52)  zleconych programów specjalnych, o których mowa w art. 66a ust. 11; 
53)  kosztów realizacji projektów pilotażowych; 
54)  zasiłków przedemerytalnych, świadczeń przedemerytalnych oraz zasiłków 

pogrzebowych wraz z kosztami ich obsługi, o których mowa w przepisach o 
świadczeniach przedemerytalnych; 

55)  dofinansowania pracodawcom kosztów kształcenia młodocianych pracowników w 
zakresie i na zasadach określonych w przepisach o systemie oświaty; 

56)  kosztów szkoleń, studiów podyplomowych, stypendiów i składek na ubezpieczenia 
społeczne oraz świadczeń, o których mowa w przepisach o łagodzeniu skutków 
kryzysu ekonomicznego dla pracowników i przedsiębiorców. 

1a.  Ze środków Funduszu Pracy w 2009 r. są finansowane: 
1) staże podyplomowe oraz szkolenia specjalizacyjne lekarzy i lekarzy dentystów, o 

których mowa w przepisach o zawodach lekarza i lekarza dentysty; 
2) staże podyplomowe oraz specjalizacje pielęgniarek i położnych, o których mowa w 

przepisach o zawodach pielęgniarki i położnej. 
1b.  Ze środków Funduszu Pracy w 2010 r. są finansowane: 

1) staże podyplomowe oraz szkolenia specjalizacyjne lekarzy i lekarzy dentystów, o 
których mowa w przepisach o zawodach lekarza i lekarza dentysty; 

2) staże podyplomowe oraz specjalizacje pielęgniarek i położnych, o których mowa w 
przepisach o zawodach pielęgniarki i położnej. 

1c.  Ze środków Funduszu Pracy w 2011 r. są finansowane: 
1) staże podyplomowe oraz szkolenia specjalizacyjne lekarzy i lekarzy dentystów, o 

których mowa w przepisach o zawodach lekarza i lekarza dentysty; 
2) staże podyplomowe oraz specjalizacje pielęgniarek i położnych, o których mowa w 

przepisach o zawodach pielęgniarki i położnej. 
1d.  Ze środków Funduszu Pracy w 2012 r. są finansowane: 

1) staże podyplomowe oraz szkolenia specjalizacyjne lekarzy i lekarzy dentystów, o 
których mowa w przepisach o zawodach lekarza i lekarza dentysty; 

2) staże podyplomowe oraz specjalizacje pielęgniarek i położnych, o których mowa w 
przepisach o zawodach pielęgniarki i położnej. 

<1e. Ze środków Funduszu Pracy w 2013 r. są finansowane:  
1) staże podyplomowe oraz szkolenia specjalizacyjne lekarzy i lekarzy dentystów, 

o których mowa w przepisach o zawodach lekarza i lekarza dentysty; 
2) staże podyplomowe oraz specjalizacje pielęgniarek i położnych, o których mowa 

w przepisach o zawodach pielęgniarki i położnej.> 
2. Dysponent Funduszu Pracy może dokonywać przesunięć przewidzianych w planie 

Funduszu Pracy kwot na finansowanie poszczególnych zadań oraz na finansowanie 
nowych, nieprzewidzianych w planie zadań w przypadku ich wprowadzenia ustawą, z 
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tym jednak, że łączna kwota środków na finansowanie zadań na rzecz przeciwdziałania 
bezrobociu nie powinna zostać zmniejszona w celu jej przeznaczenia na inne cele. 

3.  Minister właściwy do spraw pracy w porozumieniu z ministrem właściwym do spraw 
finansów publicznych określi, w drodze rozporządzenia, szczegółowe zasady gospodarki 
finansowej Funduszu Pracy oraz zasady i tryb powierzania przez organy zatrudnienia 
bankom i innym instytucjom dokonywania wypłat świadczeń pieniężnych dla 
bezrobotnych i innych uprawnionych osób, mając na względzie zapewnienie 
racjonalności gospodarowania środkami Funduszu Pracy. 

 

 

 

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

<1) wyroby akcyzowe – wyroby energetyczne, energię elektryczną, napoje 
alkoholowe, wyroby tytoniowe oraz susz tytoniowy, określone w załączniku nr 1 
do ustawy;> 

pkt 1a-23 pominięte 
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;> 

pkt 24-32 pominięte 
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 
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 
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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 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 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. 9a. 

1. W przypadku wyrobów węglowych przedmiotem opodatkowania akcyzą jest: 
1) sprzedaż wyrobów węglowych na terytorium kraju; 
2) nabycie wewnątrzwspólnotowe wyrobów węglowych; 
3) dostawa wewnątrzwspólnotowa wyrobów węglowych; 
4) import wyrobów węglowych; 
5) eksport wyrobów węglowych; 
6) użycie wyrobów węglowych do celów innych niż wskazane w art. 31a ust. 2, przy 

czym za takie użycie uważa się naruszenie warunków zwolnienia, jak i sprzedaż, 
dostawę wewnątrzwspólnotową albo eksport wyrobów węglowych przez podmiot 
korzystający ze zwolnienia, o którym mowa w art. 31a ust. 2, niebędący 
pośredniczącym podmiotem węglowym, zamiast użycia go do celów zwolnionych; 

7) użycie lub sprzedaż wyrobów węglowych uzyskanych w drodze czynu zabronionego 
pod groźbą kary; 

8) powstanie ubytków wyrobów węglowych. 
2. Za sprzedaż wyrobów węglowych uznaje się ich: 

1) sprzedaż, w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks 
cywilny; 

2) zamianę, w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks 
cywilny; 

3) wydanie w zamian za wierzytelności; 
4) wydanie w miejsce świadczenia pieniężnego; 
5) darowiznę, w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks 

cywilny; 
6) wydanie w zamian za dokonanie określonej czynności; 
7) przekazanie lub wykorzystanie na potrzeby reprezentacji albo reklamy; 
8) przekazanie przez podatnika na potrzeby osobiste podatnika, wspólników, 

udziałowców, akcjonariuszy, członków spółdzielni i ich domowników, członków 
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organów stanowiących osób prawnych, członków stowarzyszenia, a także 
zatrudnionych przez niego pracowników oraz byłych pracowników; 

9) użycie na potrzeby prowadzonej działalności gospodarczej. 
3. Jeżeli w stosunku do wyrobów węglowych powstał obowiązek podatkowy w związku z 

wykonaniem jednej z czynności podlegającej opodatkowaniu akcyzą, to nie powstaje 
obowiązek podatkowy na podstawie innej czynności podlegającej opodatkowaniu akcyzą, 
jeżeli kwota akcyzy została określona lub zadeklarowana w należnej wysokości, chyba że 
przepisy ustawy stanowią inaczej. 

 
<Art. 9b. 

1. W przypadku suszu tytoniowego przedmiotem opodatkowania akcyzą jest: 
1) nabycie wewnątrzwspólnotowe suszu tytoniowego przez inny podmiot niż 

podmiot prowadzący skład podatkowy lub pośredniczący podmiot tytoniowy;  
2) sprzedaż suszu tytoniowego innemu podmiotowi niż podmiot prowadzący skład 

podatkowy lub pośredniczący podmiot tytoniowy; 
3) import suszu tytoniowego przez inny podmiot niż podmiot prowadzący skład 

podatkowy lub pośredniczący podmiot tytoniowy; 
4) zużycie suszu tytoniowego przez pośredniczący podmiot tytoniowy; 
5) zużycie suszu tytoniowego przez podmiot prowadzący skład podatkowy do 

innych celów niż produkcja wyrobów tytoniowych; 
6) nabycie lub posiadanie suszu tytoniowego przez inny podmiot niż podmiot 

prowadzący skład podatkowy, pośredniczący podmiot tytoniowy lub rolnika, 
który wyprodukował susz tytoniowy, jeżeli nie została od niego zapłacona 
akcyza w należnej wysokości i nie można ustalić podmiotu, który dokonał jego 
sprzedaży. 

2. Za sprzedaż uznaje się czynności, o których mowa w art. 9a ust. 2 pkt 1–8.  
3. Jeżeli w stosunku do suszu tytoniowego powstał obowiązek podatkowy w związku z 

wykonaniem jednej z czynności, o których 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 suszu tytoniowego, sprzedawca jest obowiązany ustalić, czy 
sprzedaje ten susz podmiotowi prowadzącemu skład podatkowy lub 
pośredniczącemu podmiotowi tytoniowemu. 

5. W sytuacji, o której mowa w ust. 4, sprzedawca suszu tytoniowego może zażądać od 
nabywcy przedstawienia zezwolenia na prowadzenie składu podatkowego albo 
potwierdzenia przyjęcia powiadomienia o zamiarze rozpoczęcia działalności 
gospodarczej jako pośredniczący podmiot tytoniowy, a w razie odmowy ich 
przedstawienia przez nabywcę może odmówić sprzedaży suszu tytoniowego po cenie 
nieuwzględniającej akcyzy.> 

 
Art. 11. 

1. W przypadku energii elektrycznej obowiązek podatkowy powstaje: 
1) z dniem nabycia wewnątrzwspólnotowego energii elektrycznej przez nabywcę 

końcowego; 
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2) z momentem wydania energii elektrycznej nabywcy końcowemu, w przypadku 
sprzedaży energii elektrycznej na terytorium kraju; 

3) z dniem zużycia energii elektrycznej, w przypadkach, o których mowa w art. 9 ust. 1 
pkt 3, 4 i 6; 

4) z dniem powstania długu celnego, w przypadku importu energii elektrycznej przez 
nabywcę końcowego. 

2. Wydanie energii elektrycznej, o którym mowa w ust. 1 pkt 2, nabywcy końcowemu jest 
związane z wystawieniem przez podatnika faktury lub innego dokumentu, z którego 
wynika zapłata należności za sprzedaną przez podatnika energię elektryczną. 

 
<Art. 11a. 

W przypadku suszu tytoniowego obowiązek podatkowy powstaje z dniem: 
1) nabycia wewnątrzwspólnotowego suszu tytoniowego; 
2) wydania suszu tytoniowego w przypadku dokonania jego sprzedaży; 
3) zużycia suszu tytoniowego; 
4) nabycia lub wejścia w posiadanie suszu tytoniowego przez inny podmiot niż 

podmiot prowadzący skład podatkowy, pośredniczący podmiot tytoniowy lub 
rolnika, który wyprodukował susz tytoniowy, jeżeli nie została od nich 
zapłacona akcyza w należnej wysokości i nie można ustalić podmiotu, który 
dokonał sprzedaży suszu tytoniowego; 

5) powstania długu celnego, w przypadku importu suszu tytoniowego.> 
 

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;> 

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; 
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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.> 
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. 

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 
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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 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, adres jego siedziby lub zamieszkania, 
NIP lub REGON 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. 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, 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 w pisemnym powiadomieniu o 
zamiarze prowadzenia działalności gospodarczej jako pośredniczący podmiot węglowy 
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 jest obowiązany poinformować właściwego naczelnika 
urzędu celnego o zaprzestaniu prowadzenia działalności w tym charakterze, w terminie 7 
dni, licząc od dnia, w którym zaprzestał prowadzenia działalności.] 

<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, 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. 
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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.> 

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. 

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. 16a. 

1. W przypadku sprzedaży przez pośredniczący podmiot tytoniowy suszu tytoniowego 
nieoznaczonego znakami akcyzy innemu podmiotowi niż podmiot prowadzący skład 
podatkowy lub pośredniczący podmiot tytoniowy, właściwy naczelnik urzędu 
celnego wydaje z urzędu decyzję o utracie ważności wydanego wcześniej temu 
pośredniczącemu podmiotowi tytoniowemu pisemnego potwierdzenia przyjęcia 
powiadomienia o zamiarze rozpoczęcia działalności gospodarczej jako 
pośredniczący podmiot tytoniowy oraz o skreśleniu go z listy, o której mowa w art. 
16 ust. 3c. 

2. Pisemne potwierdzenie przyjęcia powiadomienia o zamiarze rozpoczęcia 
działalności gospodarczej jako pośredniczący podmiot tytoniowy traci ważność z 
dniem wydania decyzji, o której mowa w ust. 1. 

3. Właściwy naczelnik urzędu celnego po wydaniu decyzji, o której mowa w ust. 1, 
wykreśla pośredniczący podmiot tytoniowy z listy, o której mowa w art. 16 ust. 3c, 
oraz zamieszcza w Biuletynie Informacji Publicznej informację o utracie ważności 
wydanego wcześniej temu pośredniczącemu podmiotowi tytoniowemu pisemnego 
potwierdzenia przyjęcia powiadomienia o zamiarze rozpoczęcia działalności 
gospodarczej jako pośredniczący podmiot tytoniowy. 

4. Ponowne wydanie podmiotowi, wobec którego została wydana decyzja, o której 
mowa w ust. 1, pisemnego potwierdzenia przyjęcia powiadomienia o zamiarze 
rozpoczęcia prowadzenia działalności gospodarczej jako pośredniczący podmiot 
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tytoniowy oraz umieszczenie go na liście, o której mowa w art. 16 ust. 3c, możliwe 
jest po upływie trzech lat od doręczenia decyzji, o której mowa w ust. 1.> 

 
Art. 21. 

1. Podatnik jest obowiązany, bez wezwania organu podatkowego: 
1) składać właściwemu naczelnikowi urzędu celnego deklaracje podatkowe według 

ustalonego wzoru, 
2) obliczać i wpłacać akcyzę na rachunek właściwej izby celnej 

- za miesięczne okresy rozliczeniowe, w terminie do 25. dnia miesiąca następującego po 
miesiącu, w którym powstał obowiązek podatkowy, chyba że przepisy szczególne 
stanowią inaczej. 

2. W przypadku zastosowania procedury zawieszenia poboru akcyzy, podatnik jest 
obowiązany, bez wezwania organu podatkowego: 

1) składać właściwemu naczelnikowi urzędu celnego deklaracje podatkowe, według 
ustalonego wzoru, 

2) obliczać i wpłacać akcyzę na rachunek właściwej izby celnej 
- za miesięczne okresy rozliczeniowe, w terminie do 25. dnia miesiąca następującego po 
miesiącu, w którym nastąpiło zakończenie procedury zawieszenia poboru akcyzy 
skutkujące powstaniem zobowiązania podatkowego. 

3. Przepisy ust. 1 i 2 nie mają zastosowania: 
1) w zakresie, w jakim podatnik jest obowiązany do złożenia deklaracji uproszczonej, 

obliczenia i zapłaty akcyzy, o których mowa w art. 78 ust. 1 pkt 3; 
2) w zakresie, w jakim podatnik jest obowiązany do złożenia deklaracji podatkowej, 

obliczenia i zapłaty akcyzy od energii elektrycznej, o których mowa w art. 24 ust. 1; 
3) do podmiotu prowadzącego działalność gospodarczą w zakresie wyrobów 

akcyzowych objętych zerową stawką akcyzy lub objętych zwolnieniem od akcyzy, z 
wyjątkiem zwolnień częściowych lub zwolnień realizowanych przez zwrot akcyzy, 
lub zwolnień ubytków wyrobów akcyzowych lub całkowitego zniszczenia wyrobów 
akcyzowych, o których mowa w art. 30 ust. 3; 

4) do importu wyrobów akcyzowych, o którym mowa w art. 27-29. 
4. Podatnik, o którym mowa w art. 13 ust. 3, jest obowiązany przesłać do naczelnika urzędu 

celnego właściwego dla podmiotu prowadzącego skład podatkowy, z którego wyroby 
akcyzowe zostały wyprowadzone poza procedurą zawieszenia poboru akcyzy, kopię 
złożonej deklaracji podatkowej w zakresie dotyczącym tych wyrobów akcyzowych, w 
terminie trzech dni od dnia jej złożenia. 

5. Zobowiązanie podatkowe przyjmuje się w wysokości wynikającej z deklaracji 
podatkowej lub z deklaracji uproszczonej, chyba że organ podatkowy lub organ kontroli 
skarbowej określi inną wysokość tego zobowiązania. 

6. Podmiot prowadzący skład podatkowy jest obowiązany, bez wezwania organu 
podatkowego, do 25. dnia następnego miesiąca po miesięcznym okresie rozliczeniowym, 
składać właściwemu naczelnikowi urzędu celnego informacje o wyrobach akcyzowych w 
składzie podatkowym, według ustalonego wzoru, zawierające dane, o których mowa w 
art. 53 ust. 5. 
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7. Z zastrzeżeniem art. 23 ust. 4 oraz art. 27 ust. 2, kwotę akcyzy obniża się o kwotę 
stanowiącą wartość podatkowych znaków akcyzy prawidłowo naniesionych na wyroby 
akcyzowe lub opakowania jednostkowe wyrobów akcyzowych, nie wcześniej jednak niż: 

1) następnego dnia po naniesieniu tych znaków na dany wyrób akcyzowy lub 
opakowanie jednostkowe - w przypadku oznaczania wyrobów akcyzowych znakami 
akcyzy w składzie podatkowym na terytorium kraju, z zastrzeżeniem pkt 4 lit. b; 

2) po powstaniu obowiązku podatkowego - w przypadku: 
a) produkcji wyrobów akcyzowych, o której mowa w art. 47 ust. 1 pkt 1, 2, 4 lub 5, 
b) zarejestrowanego odbiorcy posiadającego zezwolenie na jednorazowe nabycie 

wyrobów akcyzowych jako zarejestrowany odbiorca, 
c) podatnika nabywającego wewnątrzwspólnotowo wyroby akcyzowe z zapłaconą 

akcyzą na terytorium państwa członkowskiego na potrzeby wykonywanej 
działalności gospodarczej, 

d) nabycia wewnątrzwspólnotowego wyrobów akcyzowych z zapłaconą akcyzą, 
dokonanego za pośrednictwem przedstawiciela podatkowego, o którym mowa w 
art. 79 ust. 1[;]<,> 

<e) podmiotu dokonującego czynności, o których mowa w art. 9b ust. 1 pkt 1 i 
2;> 

3) następnego dnia po wprowadzeniu wyrobów akcyzowych do składu podatkowego na 
terytorium kraju - w przypadku importu albo nabycia wewnątrzwspólnotowego przez 
podmiot prowadzący skład podatkowy wyrobów akcyzowych oznaczonych znakami 
akcyzy na terytorium państwa trzeciego albo na terytorium państwa członkowskiego; 

4) następnego dnia po powstaniu obowiązku podatkowego - w przypadku: 
a) zarejestrowanego odbiorcy, z wyłączeniem zarejestrowanego odbiorcy 

posiadającego zezwolenie na jednorazowe nabycie wyrobów akcyzowych jako 
zarejestrowany odbiorca, 

b) właściciela wyrobów akcyzowych, o którym mowa w art. 13 ust. 3. 
8. Kwota akcyzy należna od danych wyrobów akcyzowych wyprodukowanych w składzie 

podatkowym lub poza składem podatkowym zgodnie z art. 47 ust. 1 pkt 1 może być 
obniżona o akcyzę zapłaconą od zużytych do ich wyprodukowania składników będących 
wyrobami akcyzowymi. 

9. W przypadku ubytków wyrobów akcyzowych przekraczających normy dopuszczalnych 
ubytków, o których mowa w art. 85 ust. 1 pkt 1 i ust. 2 pkt 1 lit. a, oraz całkowitego 
zniszczenia wyrobów akcyzowych, o których mowa w art. 2 ust. 1 pkt 20, z wyłączeniem 
ubytków i całkowitego zniszczenia, o których mowa w art. 30 ust. 3, podatnik jest 
obowiązany, bez wezwania organu podatkowego, składać deklarację podatkową, obliczać 
oraz wpłacać akcyzę za dzienny okres rozliczeniowy, w terminie do 25. dnia miesiąca 
następującego po miesiącu, w którym powstał ten ubytek lub powstało całkowite 
zniszczenie. 

 
Art. 24. 

1. W przypadku energii elektrycznej podatnik jest obowiązany, bez wezwania organu 
podatkowego, składać właściwemu naczelnikowi urzędu celnego deklaracje podatkowe 
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według ustalonego wzoru oraz obliczać i wpłacać akcyzę na rachunek właściwej izby 
celnej, 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 energii elektrycznej przez nabywcę końcowego; 

2) upłynął termin płatności określony w umowie właściwej dla rozliczeń z tytułu 
dostaw energii elektrycznej 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 sprzedaną przez podatnika 
energię elektryczną, 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 energii elektrycznej nabywcy końcowemu na 
terytorium kraju; 

3) nastąpiło zużycie energii elektrycznej - w przypadkach, o których mowa w art. 9 ust. 
1 pkt 3, 4 i 6. 

2. Przepis ust. 1 pkt 3 nie ma zastosowania do podmiotów posiadających koncesję na 
wytwarzanie energii elektrycznej w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 10 kwietnia 
1997 r. - Prawo energetyczne, które zużywają energię elektryczną na cele zwolnienia, o 
którym mowa w art. 30 ust. 6 lub 7, i nie są podatnikami z tytułu innych czynności, o 
których mowa w art. 9 ust. 1. 

 
<Art. 24a. 

W przypadku suszu tytoniowego 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, w terminie 10 dni od dnia, w którym powstał obowiązek podatkowy.> 

 
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). 
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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; 

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; 



- 23 - 

 
Objaśnienie oznaczeń:  [] kursywa – tekst usunięty przez Sejm 

<> druk pogrubiony – tekst wstawiony przez Sejm 

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 i wyrobów 
węglowych.] 

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

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 produktom winiarskim, na którego podstawie dokonano ich 
przemieszczenia na terytorium kraju. 
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Art. 96. 

1. Napojami fermentowanymi w rozumieniu ustawy są: 
1) musujące napoje fermentowane - wszelkie wyroby objęte pozycją CN 2206 00 oraz 

wyroby oznaczone kodami CN 2204 10, 2204 21 10, 2204 29 10 i objęte pozycją 
2205, niewymienione w art. 95, które znajdują się w butelkach zaopatrzonych w 
korek w kształcie grzybka, umocowany za pomocą węzłów lub spinek, albo cechują 
się ciśnieniem wynoszącym co najmniej 3 bary, spowodowanym obecnością 
dwutlenku węgla w roztworze, oraz: 

a) mają rzeczywistą objętościową moc alkoholu przekraczającą 1,2% objętości, 
lecz nieprzekraczającą 13% objętości, albo 

b) mają rzeczywistą objętościową moc alkoholu przekraczającą 13% objętości, lecz 
nieprzekraczającą 15% objętości 

- pod warunkiem że cały alkohol etylowy zawarty w gotowym wyrobie pochodzi 
wyłącznie z procesu fermentacji; 

2) niemusujące napoje fermentowane - niebędące musującymi napojami 
fermentowanymi określonymi w pkt 1 - wszelkie wyroby objęte pozycjami CN 2204 
i 2205, z wyjątkiem wyrobów określonych w art. 95 ust. 1, oraz wyroby objęte 
pozycją CN 2206 00, z wyjątkiem wszelkich wyrobów określonych w art. 94 ust. 1: 

a) o rzeczywistej objętościowej mocy alkoholu przekraczającej 1,2% objętości, 
lecz nieprzekraczającej 10% objętości, albo 

b) o rzeczywistej objętościowej mocy alkoholu przekraczającej 10% objętości, lecz 
nieprzekraczającej 15% objętości 

- pod warunkiem że cały alkohol etylowy zawarty w gotowym wyrobie pochodzi 
wyłącznie z procesu fermentacji. 

2. Produkcją napojów fermentowanych w rozumieniu ustawy jest wytwarzanie lub 
przetwarzanie napojów fermentowanych, a także ich rozlew. 

3. Podstawą opodatkowania napojów fermentowanych jest liczba hektolitrów gotowego 
wyrobu. 

[4. Stawka akcyzy na napoje fermentowane wynosi 158,00 zł od 1 hektolitra gotowego 
wyrobu.] 

<4. Stawki akcyzy na napoje fermentowane wynoszą: 
1) na cydr i perry o kodach CN 2206 00 31, 2206 00 51 oraz 2206 00 81, o 

rzeczywistej objętościowej mocy alkoholu nieprzekraczającej 5,0% objętości – 
97,00 zł od 1 hektolitra gotowego wyrobu; 

2) na pozostałe napoje fermentowane – 158,00 zł od 1 hektolitra gotowego 
wyrobu.> 

 
Art. 97. 

1. Wyrobami pośrednimi w rozumieniu ustawy są wszelkie wyroby o rzeczywistej 
objętościowej mocy alkoholu przekraczającej 1,2% objętości, lecz nieprzekraczającej 
22% objętości, objęte pozycjami CN 2204, 2205 i 2206 00, z wyjątkiem wyrobów 
określonych w art. 94-96. 
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2. Produkcją wyrobów pośrednich w rozumieniu ustawy jest wytwarzanie lub przetwarzanie 
wyrobów pośrednich, a także ich rozlew. 

3. Podstawą opodatkowania wyrobów pośrednich jest liczba hektolitrów gotowego wyrobu. 
4. Stawka akcyzy na wyroby pośrednie wynosi 318,00 zł od 1 hektolitra gotowego wyrobu. 
 

Rozdział 3 
[Wyroby tytoniowe] 

<Wyroby tytoniowe i susz tytoniowy> 
 

Art. 98. 
1. Do wyrobów tytoniowych w rozumieniu ustawy zalicza się bez względu na kod CN: 

1) papierosy; 
2) tytoń do palenia; 
3) cygara i cygaretki. 

2. Za papierosy uznaje się: 
1) tytoń zrolowany nadający się do palenia w tej postaci, który nie jest cygarami ani 

cygaretkami w rozumieniu ust. 4; 
2) tytoń zrolowany, który w drodze nieprzemysłowej obróbki jest umieszczany w 

tutkach z bibuły papierosowej; 
3) tytoń zrolowany, który w drodze prostej, nieprzemysłowej obróbki jest owijany w 

bibułę papierosową. 
3. Do celów akcyzy, tytoń zrolowany, o którym mowa w ust. 2, uznaje się za: 

1) dwa papierosy - w przypadku gdy, wyłączając filtr lub ustnik, jest on dłuższy niż 8 
centymetrów, ale nie dłuższy niż 11 centymetrów; 

2) trzy papierosy - w przypadku gdy, wyłączając filtr lub ustnik, jest on dłuższy niż 11 
centymetrów, ale nie dłuższy niż 14 centymetrów; 

3) cztery papierosy - w przypadku gdy, wyłączając filtr lub ustnik, jest on dłuższy niż 
14 centymetrów, ale nie dłuższy niż 17 centymetrów; 

4) pięć papierosów - w przypadku gdy, wyłączając filtr lub ustnik, jest on dłuższy niż 
17 centymetrów, ale nie dłuższy niż 20 centymetrów. 

3a. Przepis ust. 3 stosuje się odpowiednio do ustalenia, co należy uznać za sześć, siedem i 
większą liczbę papierosów. 

4. Za cygara lub cygaretki, biorąc pod uwagę ich właściwości i zwykłe oczekiwania 
konsumentów, uznaje się: 

1) tytoń zrolowany o zewnętrznym owinięciu z naturalnego tytoniu, 
2) tytoń zrolowany z poszarpanym, wymieszanym wkładem, owinięty liściem tytoniu w 

naturalnym kolorze cygara z odtworzonego tytoniu pokrywającym produkt w 
całości, łącznie z filtrem, tam gdzie zachodzi taka konieczność, ale nie ustnik, w 
przypadku cygar z ustnikiem, gdzie waga sztuki, wyłączając filtr lub ustnik, wynosi 
nie mniej niż 2,3 grama i nie więcej niż 10 gramów, a obwód równy przynajmniej 
jednej trzeciej długości wynosi nie mniej niż 34 milimetry 
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- jeżeli są oraz mogą być przeznaczone wyłącznie do palenia w stanie niezmienionym. 
5. Za tytoń do palenia uznaje się: 

1) tytoń, który został pocięty lub inaczej podzielony, skręcony lub sprasowany w 
postaci bloków oraz nadający się do palenia bez dalszego przetwarzania 
przemysłowego; 

2) odpady tytoniowe będące pozostałościami liści tytoniu i produktami ubocznymi 
uzyskanymi podczas przetwarzania tytoniu lub produkcji wyrobów tytoniowych, 
oddane do sprzedaży detalicznej, niebędące papierosami, cygarami lub cygaretkami, 
a nadające się do palenia. 

6. (uchylony). 
7. Produkty składające się w części z substancji innych niż tytoń, lecz poza tym spełniające 

kryteria ustalone w ust. 4, są traktowane jako cygara i cygaretki. 
8. Produkty składające się w całości albo w części z substancji innych niż tytoń, lecz poza 

tym spełniające kryteria ustalone w ust. 2, 3 lub 5, są traktowane jako papierosy i tytoń 
do palenia. Jednakże nie traktuje się jako wyrobów tytoniowych produktów, które nie 
zawierają tytoniu i są wykorzystywane wyłącznie w celach medycznych. 

 
Art. 99. 

1. Produkcją wyrobów tytoniowych w rozumieniu ustawy jest ich wytwarzanie, 
przetwarzanie, a także pakowanie. 

2.  Stawki akcyzy na wyroby tytoniowe wynoszą: 
[1) na papierosy, z zastrzeżeniem ust. 10 - 170,97 zł za każde 1000 sztuk i 31,41% 

maksymalnej ceny detalicznej; 
2) na tytoń do palenia, z zastrzeżeniem ust. 10 - 115,86 zł za każdy kilogram i 31,41% 

maksymalnej ceny detalicznej; 
3) na cygara i cygaretki - 254,20 zł za każde 1000 sztuk.] 
<1) na papierosy, z zastrzeżeniem ust. 10 – 188,00 zł za każde 1 000 sztuk i 31,41% 

maksymalnej ceny detalicznej; 
2) na tytoń do palenia, z zastrzeżeniem ust. 10 – 128,02 zł za każdy kilogram i 

31,41% maksymalnej ceny detalicznej; 
3) na cygara i cygaretki – 266,90 zł za każde 1 000 sztuk.> 

3.  Na papierosy lub tytoń do palenia nieobjęte obowiązkiem oznaczania znakami akcyzy i 
nieoznaczone maksymalną ceną detaliczną stawki akcyzy wynoszą: 

[1) na papierosy - 312,00 zł za każde 1000 sztuk; 
2) na tytoń do palenia - 208,00 zł za każdy kilogram.] 
<1) na papierosy – 327,60 zł za każde 1 000 sztuk; 
2) na tytoń do palenia – 218,40 zł za każdy kilogram.> 

4. Minimalna stawka akcyzy na papierosy wynosi 100% całkowitej kwoty akcyzy, 
naliczonej od ceny równej średniej ważonej detalicznej cenie sprzedaży papierosów. 

5. (uchylony). 
5a. Średnią ważoną detaliczną cenę sprzedaży papierosów albo średnią ważoną detaliczną 

cenę sprzedaży tytoniu do palenia stanowi iloraz całkowitej wartości odpowiednio 
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wszystkich papierosów albo tytoniu do palenia, znajdujących się poza procedurą 
zawieszenia poboru akcyzy, i odpowiednio liczby tych papierosów albo ilości tytoniu do 
palenia. 

5b. Całkowitą wartość, o której mowa w ust. 5a, oblicza się w oparciu o detaliczne ceny 
sprzedaży obejmujące wszystkie podatki. 

5c. Średnią ważoną detaliczną cenę sprzedaży papierosów oraz średnią ważoną detaliczną 
cenę sprzedaży tytoniu do palenia oblicza się na podstawie danych z roku 
poprzedzającego rok kalendarzowy, na który te średnie ważone detaliczne ceny 
sprzedaży są obliczane. 

5d. Na potrzeby ustalenia minimalnej stawki akcyzy na papierosy stosuje się średnią ważoną 
detaliczną cenę sprzedaży papierosów obliczaną na podstawie danych za pierwszych 10 
miesięcy roku poprzedzającego rok kalendarzowy, na który średnia ważona detaliczna 
cena sprzedaży papierosów jest obliczana. 

6. Za maksymalną cenę detaliczną przyjmuje się cenę wyznaczoną i wydrukowaną przez 
producenta, importera lub podmiot dokonujący nabycia wewnątrzwspólnotowego na 
opakowaniu jednostkowym papierosów lub tytoniu do palenia, z zastrzeżeniem ust. 9. 

7. Producent, importer lub podmiot dokonujący nabycia wewnątrzwspólnotowego 
papierosów lub tytoniu do palenia, przeznaczonych do sprzedaży na terytorium kraju, jest 
obowiązany wyznaczyć i wydrukować maksymalną cenę detaliczną na opakowaniu 
jednostkowym tych wyrobów. 

8. W przypadku importu lub nabycia wewnątrzwspólnotowego papierosów lub tytoniu do 
palenia znajdujących się poza procedurą zawieszenia poboru akcyzy, w opakowaniach 
jednostkowych nieoznaczonych maksymalną ceną detaliczną, stosuje się odpowiednio 
stawki akcyzy w wysokości określonej w ust. 2 pkt 1 i 2, przy czym za maksymalną cenę 
detaliczną przyjmuje się trzykrotną wartość średniej ważonej detalicznej ceny sprzedaży 
papierosów, o której mowa w ust. 5d, przeliczonej na jednostkę 1000 sztuk dla 
papierosów, a dla tytoniu do palenia, przyjmując założenie, że jednostka 1000 sztuk 
papierosów odpowiada 1 kilogramowi tytoniu do palenia. 

9. W przypadku nabycia lub posiadania papierosów lub tytoniu do palenia znajdujących się 
poza procedurą zawieszenia poboru akcyzy, w opakowaniach jednostkowych 
nieoznaczonych albo oznaczonych maksymalną ceną detaliczną, jeżeli od tych wyrobów 
nie została zapłacona akcyza w należnej wysokości, a w wyniku kontroli podatkowej, 
postępowania kontrolnego albo postępowania podatkowego nie ustalono, że podatek 
został zapłacony, stosuje się odpowiednio stawki akcyzy w wysokości określonej w ust. 2 
pkt 1 i 2, przy czym za maksymalną cenę detaliczną przyjmuje się trzykrotną wartość 
średniej ważonej detalicznej ceny sprzedaży papierosów, o której mowa w ust. 5d, 
przeliczonej na jednostkę 1000 sztuk dla papierosów, a dla tytoniu do palenia, przyjmując 
założenie, że jednostka 1000 sztuk papierosów odpowiada 1 kilogramowi tytoniu do 
palenia. 

10. W przypadku, o którym mowa w art. 8 ust. 5, stosuje się stawkę akcyzy w wysokości 70% 
maksymalnej ceny detalicznej wydrukowanej na opakowaniu jednostkowym. 

11. Producent, importer, podmiot dokonujący nabycia wewnątrzwspólnotowego papierosów 
lub tytoniu do palenia są obowiązani do sporządzania i przekazywania ministrowi 
właściwemu do spraw finansów publicznych informacji o liczbie znajdujących się poza 
procedurą zawieszenia poboru akcyzy papierosów poszczególnych marek i ilości tytoniu 
do palenia oznaczonych maksymalną ceną detaliczną w okresie: 
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1) pierwszych 10 miesięcy roku kalendarzowego, 
2) roku kalendarzowego 

- poprzedzających rok kalendarzowy, na który są obliczane średnie ważone detaliczne 
ceny sprzedaży. 

12. Minister właściwy do spraw finansów publicznych określi, w drodze rozporządzenia, 
termin, formę przekazywania oraz zakres informacji, o których mowa w ust. 11, 
uwzględniając potrzebę ustalenia średniej ważonej detalicznej ceny sprzedaży 
papierosów oraz średniej ważonej detalicznej ceny sprzedaży tytoniu do palenia. 

13. Minister właściwy do spraw finansów publicznych ogłasza, w drodze obwieszczenia, w 
Dzienniku Urzędowym Rzeczypospolitej Polskiej "Monitor Polski", średnią ważoną 
detaliczną cenę sprzedaży papierosów, przed końcem roku kalendarzowego 
poprzedzającego rok kalendarzowy, na który jest ustalana, na podstawie danych, o 
których mowa w ust. 11 pkt 1, na potrzeby ustalenia minimalnej stawki akcyzy na 
papierosy. 

14. Minister właściwy do spraw finansów publicznych ogłasza, w drodze obwieszczenia, w 
Dzienniku Urzędowym Rzeczypospolitej Polskiej "Monitor Polski", średnią ważoną 
detaliczną cenę sprzedaży papierosów oraz średnią ważoną detaliczną cenę sprzedaży 
tytoniu do palenia, najpóźniej do dnia 1 marca danego roku kalendarzowego, na 
podstawie danych, o których mowa w ust. 11 pkt 2. 

 
<Art. 99a. 

1. Za susz tytoniowy uznaje się suchy tytoń niebędący jeszcze wyrobem tytoniowym. 
2. Podstawą opodatkowania suszu tytoniowego jest ilość tego suszu wyrażona w 

kilogramach. 
3. Stawka akcyzy na susz tytoniowy wynosi 218,40 zł za każdy kilogram. 
4. W przypadku: 

1) nabycia wewnątrzwspólnotowego lub importu suszu tytoniowego przez inny 
podmiot niż podmiot prowadzący skład podatkowy lub pośredniczący podmiot 
tytoniowy, lub 

2) sprzedaży suszu tytoniowego innemu podmiotowi niż podmiot prowadzący 
skład podatkowy lub pośredniczący podmiot tytoniowy  

– bez jego oznaczenia znakami akcyzy, stawka akcyzy wynosi 436,80 zł za każdy 
kilogram. 

5. W przypadku nabycia lub posiadania suszu tytoniowego nieoznaczonego znakami 
akcyzy przez inny podmiot niż podmiot prowadzący skład podatkowy, 
pośredniczący podmiot tytoniowy lub rolnika, który wyprodukował susz tytoniowy, 
jeżeli nie została od niego zapłacona akcyza w należnej wysokości i nie można ustalić 
podmiotu, który dokonał sprzedaży tego suszu, stosuje się stawkę akcyzy, o której 
mowa w ust. 4. 

6. Nie dokonuje się: 
1) nabycia wewnątrzwspólnotowego lub importu suszu tytoniowego przez inny 

podmiot niż podmiot prowadzący skład podatkowy lub pośredniczący podmiot 
tytoniowy, lub 
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2) sprzedaży suszu tytoniowego innemu podmiotowi niż podmiot prowadzący 
skład podatkowy lub pośredniczący podmiot tytoniowy 

– luzem bez opakowania.> 
 

Art. 116. 
1. [Obowiązek oznaczania wyrobów akcyzowych podatkowymi znakami akcyzy ciąży na 

zarejestrowanym, zgodnie z art. 16, podmiocie będącym:] <Obowiązek oznaczania 
wyrobów akcyzowych podatkowymi znakami akcyzy, z zastrzeżeniem ust. 1a, ciąży 
na zarejestrowanym, zgodnie z art. 16, podmiocie będącym:> 

1) podmiotem prowadzącym skład podatkowy, z zastrzeżeniem pkt 6; 
2) importerem; 
3) podmiotem dokonującym nabycia wewnątrzwspólnotowego; 
4) przedstawicielem podatkowym; 
5) podmiotem dokonującym produkcji wyrobów akcyzowych, o której mowa w art. 47 

ust. 1 pkt 1, 2, 4 lub 5; 
6) właścicielem wyrobów akcyzowych, o którym mowa w art. 13 ust. 3. 

<1a. Obowiązek oznaczania suszu tytoniowego podatkowymi znakami akcyzy ciąży na 
podmiocie dokonującym czynności, o których mowa w art. 9b ust. 1 pkt 1 – 3.> 

2. Ilekroć w niniejszym dziale jest mowa o importerze rozumie się przez to również podmiot 
niebędący importerem, lecz na którym ciąży obowiązek uiszczenia cła, o którym mowa w 
art. 13 ust. 2. 

3. Obowiązek oznaczania wyrobów akcyzowych legalizacyjnymi znakami akcyzy powstaje 
w przypadku wystąpienia poza procedurą zawieszenia poboru akcyzy wyrobów 
akcyzowych nieoznaczonych, oznaczonych nieprawidłowo lub nieodpowiednimi 
znakami akcyzy, w szczególności znakami uszkodzonymi, w przypadku gdy wyroby te 
przeznaczone są do dalszej sprzedaży. 

4. W przypadku wyrobów akcyzowych, o których mowa w ust. 3, posiadacz tych wyrobów, 
a w odniesieniu do wyrobów akcyzowych zbywanych przez właściwy organ 
administracji publicznej zgodnie z przepisami o postępowaniu egzekucyjnym w 
administracji - nabywca tych wyrobów, jest obowiązany zakupić znaki akcyzy i oznaczyć 
nimi wyroby. Z czynności oznaczania sporządza się protokół. 

5. Posiadacz wyrobów, o których mowa w ust. 3, przeznaczonych do dalszej sprzedaży jest 
obowiązany sporządzić ich spis i przedstawić go do potwierdzenia właściwemu 
naczelnikowi urzędu celnego. 

6. Przepisu ust. 5 nie stosuje się do wyrobów akcyzowych, od których została zapłacona 
akcyza, ponownie rozlanych lub rozważonych w inne opakowania jednostkowe wyrobów 
akcyzowych w miejscu ich sprzedaży detalicznej. 

 
Art. 117. 

[1. Wyroby akcyzowe podlegające obowiązkowi oznaczania znakami akcyzy powinny być 
prawidłowo oznaczone odpowiednimi podatkowymi znakami akcyzy przed zakończeniem 
procedury zawieszenia poboru akcyzy, a w przypadkach, o których mowa w art. 47 ust. 1 
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pkt 1, 2, 4 lub 5, przed przekazaniem do magazynu wyrobów gotowych lub dokonaniem 
ich sprzedaży.] 

<1. Wyroby akcyzowe podlegające obowiązkowi oznaczania znakami akcyzy powinny 
być prawidłowo oznaczone odpowiednimi podatkowymi znakami akcyzy przed 
zakończeniem procedury zawieszenia poboru akcyzy, a w przypadkach, o których 
mowa w art. 9b ust. 1 pkt 2 oraz w art. 47 ust. 1 pkt 1, 2, 4 lub 5 odpowiednio przed 
dokonaniem ich sprzedaży lub przekazaniem do magazynu wyrobów gotowych.> 

2. Wyroby akcyzowe podlegające obowiązkowi oznaczania znakami akcyzy nie mogą być, 
bez ich uprzedniego prawidłowego oznaczenia odpowiednimi podatkowymi znakami 
akcyzy: 

1) importowane, chyba że zostaną objęte procedurą zawieszenia poboru akcyzy albo 
wprowadzone do wolnego obszaru celnego lub składu wolnocłowego, albo objęte 
procedurą składu celnego i prawidłowo oznaczone przed zakończeniem procedury 
zawieszenia poboru akcyzy albo przed objęciem procedurą dopuszczenia do obrotu 
celem sprzedaży na terytorium kraju poza procedurą zawieszenia poboru akcyzy; 

2) przemieszczone na terytorium kraju w wyniku nabycia wewnątrzwspólnotowego 
poza procedurą zawieszenia poboru akcyzy; 

3) przemieszczone na terytorium kraju z zastosowaniem procedury zawieszenia poboru 
akcyzy w wyniku nabycia wewnątrzwspólnotowego przez zarejestrowanego 
odbiorcę. 

3. Wyroby akcyzowe podlegające obowiązkowi oznaczania znakami akcyzy nie mogą być 
przedmiotem sprzedaży na terytorium kraju bez ich uprzedniego prawidłowego 
oznaczenia odpowiednimi znakami akcyzy. Przepisy ust. 1 i 2 stosuje się odpowiednio. 

 
Art. 125. 

1. Podatkowe znaki akcyzy otrzymuje zarejestrowany, zgodnie z art. 16, podmiot będący: 
1) podmiotem prowadzącym skład podatkowy, z zastrzeżeniem pkt 6; 
2) importerem; 
3) podmiotem dokonującym nabycia wewnątrzwspólnotowego; 
4) przedstawicielem podatkowym; 
5) podmiotem dokonującym produkcji, o której mowa w art. 47 ust. 1 pkt 1, 2, 4 lub 5; 
 6) właścicielem wyrobów akcyzowych, o którym mowa w art. 13 ust. 3. 

1a. W przypadku wyrobów akcyzowych, które po dokonaniu importu i dopuszczeniu do 
obrotu mają być wysyłane przez zarejestrowanego wysyłającego z zastosowaniem 
procedury zawieszenia poboru akcyzy do składu podatkowego na terytorium kraju, znaki 
akcyzy może otrzymać importer, podmiot prowadzący skład podatkowy albo właściciel 
wyrobów, o którym mowa w art. 13 ust. 3, w przypadku gdy będzie wyprowadzał te 
wyroby ze składu podatkowego. 

<1b. Podatkowe znaki akcyzy otrzymuje również podmiot dokonujący czynności, o 
których mowa w art. 9b ust. 1 pkt 1–3.> 

2. Legalizacyjne znaki akcyzy są sprzedawane: 
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1) posiadaczowi występujących poza procedurą zawieszenia poboru akcyzy wyrobów 
akcyzowych nieoznaczonych, oznaczonych nieprawidłowo lub nieodpowiednimi 
znakami akcyzy, w szczególności znakami uszkodzonymi; 

2) nabywcy wyrobów określonych w pkt 1, zbywanych przez właściwy organ 
administracji publicznej. 

3. Podmiot obowiązany do oznaczania wyrobów akcyzowych znakami akcyzy składa 
wstępne zapotrzebowanie na znaki akcyzy na rok kalendarzowy w urzędzie 
obsługującym ministra właściwego do spraw finansów publicznych, w terminie do dnia 
30 października roku poprzedzającego rok, na który jest składane wstępne 
zapotrzebowanie. 

4. W przypadku wystąpienia w ciągu roku kalendarzowego okoliczności uzasadniających 
złożenie, zmianę lub cofnięcie wstępnego zapotrzebowania na znaki akcyzy podmiot, 
którego to dotyczy, jest obowiązany, z chwilą powstania tych okoliczności, do 
niezwłocznego złożenia w urzędzie obsługującym ministra właściwego do spraw 
finansów publicznych takiego zapotrzebowania, jego zmiany lub cofnięcia, z tym że 
ostateczna zmiana wstępnego zapotrzebowania na znaki akcyzy nie może być złożona po 
dniu 30 września danego roku kalendarzowego, a jeżeli jest składana po dniu 1 września 
danego roku kalendarzowego, nie może przekraczać 5% ilości zamówienia zawartego w 
ostatniej zmianie wstępnego zapotrzebowania, a jeżeli takiej zmiany nie było - we 
wstępnym zapotrzebowaniu. 

4a. Podmiot, który nie odebrał znaków akcyzy, objętych ostateczną zmianą wstępnego 
zapotrzebowania na znaki akcyzy, o której mowa w ust. 4, do końca danego roku 
kalendarzowego, wpłaca kwotę na pokrycie kosztów wytworzenia znaków akcyzy. 

5. Niezłożenie wstępnego zapotrzebowania lub zmiany wstępnego zapotrzebowania 
powoduje, że wynikające z tego skutki braku znaków akcyzy obciążają podmiot 
obowiązany do oznaczania wyrobów akcyzowych znakami akcyzy, który nie dopełnił 
obowiązku w tym zakresie. 

6. Minister właściwy do spraw finansów publicznych określi, w drodze rozporządzenia, 
wzór wstępnego zapotrzebowania na znaki akcyzy, uwzględniając konieczność 
zapewnienia podmiotom obowiązanym do oznaczania wyrobów akcyzowych znakami 
akcyzy odpowiedniej liczby i odpowiednich rodzajów tych znaków. 

 
 
 
 

ZAŁĄCZNIK Nr 1  

WYKAZ WYROBÓW AKCYZOWYCH 
 
Poz. 

 
 Kod CN 

 
 Nazwa wyrobu (grupy wyrobów) 

 
1 
 

 2 
 

 3 
 

1 
 

 ex 1507 
 

 Olej sojowy i jego frakcje, nawet rafinowane, ale niemodyfikowane 
chemicznie - jeżeli są przeznaczone do celów opałowych lub 
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napędowych 
 

2 
 

 ex 1508 
 

 Olej z orzeszków ziemnych i jego frakcje, nawet rafinowane, ale 
niemodyfikowane chemicznie - jeżeli są przeznaczone do celów 
opałowych lub napędowych 
 

3 
 

 ex 1509 
 

 Oliwa i jej frakcje, nawet rafinowane, ale niemodyfikowane 
chemicznie - jeżeli są przeznaczone do celów opałowych lub 
napędowych 
 

4 
 

 ex 1510 00 
 

 Pozostałe oleje i ich frakcje, otrzymywane wyłącznie z oliwek, nawet 
rafinowane, ale niemodyfikowane chemicznie, włącznie z 
mieszaninami tych olejów lub ich frakcji z olejami lub frakcjami 
objętymi pozycją 1509 - jeżeli są przeznaczone do celów opałowych 
lub napędowych 
 

5 
 

 ex 1511 
 

 Olej palmowy i jego frakcje, nawet rafinowany, ale niemodyfikowany 
chemicznie - jeżeli są przeznaczone do celów opałowych lub 
napędowych 
 

6 
 

 ex 1512 
 

 Olej z nasion słonecznika, z krokosza balwierskiego lub z nasion 
bawełny i ich frakcje, nawet rafinowane, ale niemodyfikowane 
chemicznie - jeżeli są przeznaczone do celów opałowych lub 
napędowych 
 

7 
 

 ex 1513 
 

 Olej kokosowy (z kopry), olej z ziaren palmowych lub olej babassu i 
ich frakcje, nawet rafinowane, ale niemodyfikowane chemicznie - jeżeli 
są przeznaczone do celów opałowych lub napędowych 
 

8 
 

 ex 1514 
 

 Olej rzepakowy, rzepikowy lub gorczycowy oraz ich frakcje, nawet 
rafinowane, ale niemodyfikowane chemicznie - jeżeli są przeznaczone 
do celów opałowych lub napędowych 
 

9 
 

 ex 1515 
 

 Pozostałe ciekłe tłuszcze i oleje roślinne (włącznie z olejem jojoba) i 
ich frakcje, nawet rafinowane, ale niemodyfikowane chemicznie - jeżeli 
są przeznaczone do celów opałowych lub napędowych 
 

10 
 

 ex 1516 
 

 Tłuszcze i oleje, zwierzęce lub roślinne i ich frakcje, częściowo lub 
całkowicie uwodornione, estryfikowane wewnętrznie, reestryfikowane 
lub elaidynizowane, nawet rafinowane, ale dalej nieprzetworzone - 
jeżeli są przeznaczone do celów opałowych lub napędowych 
 

11 
 

 ex 1517 
 

 Margaryna; jadalne mieszaniny lub produkty z tłuszczów lub olejów, 
zwierzęcych lub roślinnych, lub z frakcji różnych tłuszczów lub olejów, 
z działu 15 Nomenklatury Scalonej, inne niż jadalne tłuszcze lub oleje 
lub ich frakcje, objęte pozycją 1516 - jeżeli są przeznaczone do celów 
opałowych lub napędowych 
 

12 
 

 ex 1518 00 
 

 Tłuszcze i oleje, zwierzęce lub roślinne i ich frakcje, gotowane, 
utlenione, odwodnione, siarkowane, napowietrzane, polimeryzowane 
przez ogrzewanie w próżni lub w gazie obojętnym, lub inaczej 
modyfikowane chemicznie, z wyłączeniem objętych pozycją 1516; 
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niejadalne mieszaniny lub produkty z tłuszczów lub olejów, 
zwierzęcych lub roślinnych, lub z frakcji różnych tłuszczów lub olejów 
z działu 15 Nomenklatury Scalonej, gdzie indziej niewymienione ani 
niewłączone - jeżeli są przeznaczone do celów opałowych lub 
napędowych 
 

13 
 

 2203 00 
 

 Piwo otrzymywane ze słodu 
 

14 
 

 2204 
 

 Wino ze świeżych winogron, włącznie z winami wzmocnionymi; 
moszcz gronowy, inny niż ten objęty pozycją 2009 
 

15 
 

 2205 
 

 Wermut i pozostałe wina ze świeżych winogron aromatyzowane 
roślinami lub substancjami aromatycznymi 
 

16 
 

 2206 00 
 

 Pozostałe napoje fermentowane (na przykład cydr (cidr), perry i miód 
pitny); mieszanki napojów fermentowanych oraz mieszanki napojów 
fermentowanych i napojów bezalkoholowych, gdzie indziej 
niewymienione ani niewłączone 
 

17 
 

 2207 
 

 Alkohol etylowy nieskażony o objętościowej mocy alkoholu 80% obj. 
lub większej; alkohol etylowy i pozostałe wyroby alkoholowe, o 
dowolnej mocy, skażone 
 

18 
 

 2208 
 

 Alkohol etylowy nieskażony o objętościowej mocy alkoholu mniejszej 
niż 80% obj.; wódki, likiery i pozostałe napoje spirytusowe 
 

19 
 

 ex 2701 
 

 Węgiel; brykiety, brykietki i podobne paliwa stałe wytwarzane z węgla 
- jeżeli są przeznaczone do celów opałowych 
 

20 
 

 ex 2702 
 

 Węgiel brunatny (lignit), nawet aglomerowany, z wyłączeniem gagatu 
- jeżeli jest przeznaczony do celów opałowych 
 

21 
 

 ex 2704 00 
 

 Koks i półkoks, z węgla, węgla brunatnego (lignitu) lub torfu, nawet 
aglomerowany; węgiel retortowy - jeżeli są przeznaczone do celów 
opałowych 
 

22 
 

 2705 00 00 
 

 Gaz węglowy, gaz wodny, gaz generatorowy i podobne gazy, inne niż 
gaz ziemny (mokry) i pozostałe węglowodory gazowe 
 

23 
 

 2706 00 00 
 

 Smoła destylowana z węgla, z węgla brunatnego (lignitu) lub z torfu 
oraz pozostałe smoły mineralne, nawet odwodnione lub częściowo 
destylowane, włącznie ze smołami odzyskanymi 
 

24 
 

 2707 
 

 Oleje i pozostałe produkty destylacji wysokotemperaturowej smoły 
węglowej; podobne produkty, w których masa składników 
aromatycznych jest większa niż składników niearomatycznych 
 

25 
 

 2708 
 

 Pak i koks pakowy, otrzymywane ze smoły węglowej lub z 
pozostałych smół mineralnych 
 

26 
 

 2709 00 
 

 Oleje ropy naftowej i oleje otrzymywane z minerałów bitumicznych, 
surowe 
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27 

 
 2710 
 

 Oleje ropy naftowej i oleje otrzymywane z minerałów bitumicznych, 
inne niż surowe; preparaty gdzie indziej niewymienione ani 
niewłączone, zawierające 70% masy lub więcej olejów ropy naftowej 
lub olejów otrzymywanych z minerałów bitumicznych, których te oleje 
stanowią składniki zasadnicze preparatów; oleje odpadowe 
 

28 
 

 2711 
 

 Gaz ziemny (mokry) i pozostałe węglowodory gazowe 
 

29 
 

 2712 
 

 Wazelina; parafina, wosk mikrokrystaliczny, gacz parafinowy, 
ozokeryt, wosk montanowy, wosk torfowy, pozostałe woski mineralne i 
podobne produkty otrzymywane w drodze syntezy lub innych 
procesów, nawet barwione 
 

30 
 

 2713 
 

 Koks naftowy, bitum naftowy oraz inne pozostałości olejów ropy 
naftowej lub olejów otrzymywanych z minerałów bitumicznych 
 

31 
 

 2714 
 

 Bitum i asfalt, naturalne; łupek bitumiczny lub naftowy i piaski 
bitumiczne; asfaltyty i skały asfaltowe 
 

32 
 

 2715 00 00 
 

 Mieszanki bitumiczne na bazie naturalnego asfaltu, naturalnego 
bitumu, bitumu naftowego, smoły mineralnej lub na mineralnego paku 
smołowego (na przykład masy uszczelniające bitumiczne, fluksy)  
 

33 
 

 2716 00 00 
 

 Energia elektryczna 
 

34 
 

 2901 
 

 Węglowodory alifatyczne 
 

35 
 

 2902 
 

 Węglowodory cykliczne 
 

36 
 

 ex 2905 11 00 
 

 Metanol (alkohol metylowy) - niebędący pochodzenia syntetycznego - 
jeżeli jest przeznaczony do celów opałowych lub napędowych 
 

37 
 

 3403 
 

 Preparaty smarowe (włącznie z cieczami chłodząco-smarującymi, 
preparatami do rozluźniania śrub i nakrętek, preparatami 
przeciwrdzewnymi i antykorozyjnymi, preparatami zapobiegającymi 
przyleganiu do formy opartymi na smarach) oraz preparaty w rodzaju 
stosowanych do natłuszczania materiałów włókienniczych, skóry 
wyprawionej, skór futerkowych lub pozostałych materiałów, z 
wyłączeniem preparatów zawierających, jako składnik zasadniczy, 70% 
masy lub więcej olejów ropy naftowej lub olejów otrzymanych z 
minerałów bitumicznych 
 

38 
 

 3811 
 

 Środki przeciwstukowe, inhibitory utleniania, inhibitory tworzenia się 
żywic, dodatki zwiększające lepkość, preparaty antykorozyjne oraz 
pozostałe preparaty dodawane do olejów mineralnych (włącznie z 
benzyną) lub do innych cieczy, stosowanych do tych samych celów, co 
oleje mineralne 
 

39 
 

 3817 00 
 

 Mieszane alkilobenzeny i mieszane alkilonaftaleny, inne niż te objęte 
pozycją 2707 lub 2902 
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40 
 

 ex 3824 90 91 
 

 Monoalkilowe estry kwasów tłuszczowych, zawierające objętościowo 
96,5% lub więcej estrów (FAMAE) - jeżeli są przeznaczone do celów 
opałowych lub napędowych 
 

41 
 

 ex 3824 90 97 
 

 Pozostałe produkty chemiczne i preparaty przemysłu chemicznego lub 
przemysłów pokrewnych (włączając te składające się z mieszanin 
produktów naturalnych), gdzie indziej niewymienione ani niewłączone 
- jeżeli są przeznaczone do celów opałowych lub napędowych 
 

42 
 

 bez względu na kod 
CN 
 

 Papierosy, tytoń do palenia, cygara i cygaretki 
 

43 
 

 bez względu na kod 
CN wyrobu 
zawierającego 
alkohol etylowy 
 

 Alkohol etylowy zawarty w wyrobach niebędących wyrobami 
akcyzowymi o rzeczywistej objętościowej mocy alkoholu 
przekraczającej 1,2% obj. 
 

44 
 

 bez względu na kod 
CN 
 

 Pozostałe wyroby przeznaczone do użycia, oferowane na sprzedaż lub 
używane jako paliwa silnikowe lub paliwa opałowe albo jako dodatki 
lub domieszki do paliw silnikowych lub paliw opałowych. 
 

<45 bez względu na 
kod CN 

 Susz tytoniowy> 

 
Objaśnienia: 
ex - dotyczy tylko danego wyrobu z danej pozycji lub kodu. 
 

ZAŁĄCZNIK Nr 2  

WYKAZ WYROBÓW AKCYZOWYCH, DO KTÓRYCH STOSUJE SIĘ PROCEDURĘ 
ZAWIESZENIA POBORU AKCYZY I KTÓRYCH PRODUKCJA ODBYWA SIĘ W 

SKŁADZIE PODATKOWYM, O KTÓRYCH MOWA W DYREKTYWIE RADY 
92/12/EWG 

 
Poz. 

 
 Kod CN 

 
 Nazwa wyrobu (grupy wyrobów) 

 
1 
 

 2 
 

 3 
 

1 
 

 ex 1507 
 

 Olej sojowy i jego frakcje, nawet rafinowane, ale niemodyfikowane 
chemicznie - jeżeli są przeznaczone do celów opałowych lub 
napędowych 
 

2 
 

 ex 1508 
 

 Olej z orzeszków ziemnych i jego frakcje, nawet rafinowane, ale 
niemodyfikowane chemicznie - jeżeli są przeznaczone do celów 
opałowych lub napędowych 
 

3 
 

 ex 1509 
 

 Oliwa i jej frakcje, nawet rafinowane, ale niemodyfikowane 
chemicznie - jeżeli są przeznaczone do celów opałowych lub 
napędowych 
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4 
 

 ex 1510 00 
 

 Pozostałe oleje i ich frakcje, otrzymywane wyłącznie z oliwek, nawet 
rafinowane, ale niemodyfikowane chemicznie, włącznie z 
mieszaninami tych olejów lub ich frakcji z olejami lub frakcjami 
objętymi pozycją 1509 - jeżeli są przeznaczone do celów opałowych 
lub napędowych 
 

5 
 

 ex 1511 
 

 Olej palmowy i jego frakcje, nawet rafinowany, ale niemodyfikowany 
chemicznie - jeżeli są przeznaczone do celów opałowych lub 
napędowych 
 

6 
 

 ex 1512 
 

 Olej z nasion słonecznika, z krokosza balwierskiego lub z nasion 
bawełny i ich frakcje, nawet rafinowane, ale niemodyfikowane 
chemicznie - jeżeli są przeznaczone do celów opałowych lub 
napędowych 
 

7 
 

 ex 1513 
 

 Olej kokosowy (z kopry), olej z ziaren palmowych lub olej babassu i 
ich frakcje, nawet rafinowane, ale niemodyfikowane chemicznie - jeżeli 
są przeznaczone do celów opałowych lub napędowych 
 

8 
 

 ex 1514 
 

 Olej rzepakowy, rzepikowy lub gorczycowy oraz ich frakcje, nawet 
rafinowane, ale niemodyfikowane chemicznie - jeżeli są przeznaczone 
do celów opałowych lub napędowych 
 

9 
 

 ex 1515 
 

 Pozostałe ciekłe tłuszcze i oleje roślinne (włącznie z olejem jojoba) i 
ich frakcje, nawet rafinowane, ale niemodyfikowane chemicznie - jeżeli 
są przeznaczone do celów opałowych lub napędowych 
 

10 
 

 ex 1516 
 

 Tłuszcze i oleje, zwierzęce lub roślinne i ich frakcje, częściowo lub 
całkowicie uwodornione, estryfikowane wewnętrznie, reestryfikowane 
lub elaidynizowane, nawet rafinowane, ale dalej nieprzetworzone - 
jeżeli są przeznaczone do celów opałowych lub napędowych 
 

11 
 

 ex 1517 
 

 Margaryna; jadalne mieszaniny lub produkty z tłuszczów lub olejów, 
zwierzęcych lub roślinnych, lub z frakcji różnych tłuszczów lub olejów, 
z działu 15 Nomenklatury Scalonej, inne niż jadalne tłuszcze lub oleje 
lub ich frakcje, objęte pozycją 1516 - jeżeli są przeznaczone do celów 
opałowych lub napędowych 
 

12 
 

 ex 1518 00 
 

 Tłuszcze i oleje, zwierzęce lub roślinne i ich frakcje, gotowane, 
utlenione, odwodnione, siarkowane, napowietrzane, polimeryzowane 
przez ogrzewanie w próżni lub w gazie obojętnym, lub inaczej 
modyfikowane chemicznie, z wyłączeniem objętych pozycją 1516; 
niejadalne mieszaniny lub produkty z tłuszczów lub olejów, 
zwierzęcych lub roślinnych, lub z frakcji różnych tłuszczów lub olejów 
z działu 15 Nomenklatury Scalonej, gdzie indziej niewymienione ani 
niewłączone - jeżeli są przeznaczone do celów opałowych lub 
napędowych 
 

13 
 

 2203 00 
 

 Piwo otrzymywane ze słodu 
 

14 
 

 2204 
 

 Wino ze świeżych winogron, włącznie z winami wzmocnionymi; 
moszcz gronowy, inny niż ten objęty pozycją 2009 
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15 

 
 2205 
 

 Wermut i pozostałe wina ze świeżych winogron aromatyzowane 
roślinami lub substancjami aromatycznymi 
 

16 
 

 2206 00 
 

 Pozostałe napoje fermentowane (na przykład cydr (cidr), perry i miód 
pitny) mieszanki napojów fermentowanych oraz mieszanki napojów 
fermentowanych i napojów bezalkoholowych, gdzie indziej 
niewymienione ani niewłączone 
 

17 
 

 2207 
 

 Alkohol etylowy nieskażony o objętościowej mocy alkoholu 80% obj. 
lub większej; alkohol etylowy i pozostałe wyroby alkoholowe, o 
dowolnej mocy, skażone 
 

18 
 

 2208 
 

 Alkohol etylowy nieskażony o objętościowej mocy alkoholu mniejszej 
niż 80% obj.; wódki, likiery i pozostałe napoje spirytusowe 
 

19 
 

 ex 2707 
 

 Oleje i pozostałe produkty destylacji wysokotemperaturowej smoły 
węglowej; podobne produkty, w których masa składników 
aromatycznych jest większa niż składników niearomatycznych, 
wyłącznie: 
 

 
 

 2707 10 
 

 1) Benzol (benzen)  
 

 
 

 2707 20 
 

 2) Toluol (toluen)  
 

 
 

 2707 30 
 

 3) Ksylol (ksyleny)  
 

 
 

 2707 50 
 

 4) Pozostałe mieszaniny węglowodorów aromatycznych, z których 
65% lub więcej objętościowo (włącznie ze stratami) destyluje w 250°C 
zgodnie z metodą ASTM D 86 
 

20 
 

 od ex 2710 11 
do ex 2710 19 69 
 

 Oleje ropy naftowej i oleje otrzymywane z minerałów bitumicznych, 
inne niż surowe; preparaty gdzie indziej niewymienione ani 
niewłączone, zawierające 70% masy lub więcej olejów ropy naftowej 
lub olejów otrzymywanych z minerałów bitumicznych, których te oleje 
stanowią składniki zasadnicze preparatów 
 

21 
 

 ex 2711 
 

 Gaz ziemny (mokry) i pozostałe węglowodory gazowe, z wyłączeniem 
objętych pozycjami 2711 11 00, 2711 21 00 oraz 2711 29 00 
 

22 
 

 2901 10 00 
 

 Węglowodory alifatyczne nasycone 
 

23 
 

 ex 2902 
 

 Węglowodory cykliczne, wyłącznie: 
 

 
 

 2902 20 00 
 

 1) Benzen 
 

 
 

 2902 30 00 
 

 2) Toluen 
 

 
 

 2902 41 00 
 

 3) o-Ksylen 
 

 
 

 2902 42 00 
 

 4) m-Ksylen 
 

  2902 43 00  5) p-Ksylen 
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 2902 44 00 
 

 6) Mieszaniny izomerów ksylenu 
 

24 
 

 ex 2905 11 00 
 

 Metanol (alkohol metylowy) - niebędący pochodzenia syntetycznego - 
jeżeli jest przeznaczony do celów opałowych lub napędowych 
 

 <24a  ex 3811 

 

 

 

 

 

 3811 11 10 

 

 3811 11 90 

 

 3811 19 00 

 3811 90 00 

Środki przeciwstukowe, inhibitory utleniania, inhibitory 

tworzenia się żywic, dodatki zwiększające lepkość, preparaty 

antykorozyjne oraz pozostałe preparaty dodawane do olejów 

mineralnych (włącznie z benzyną) lub do innych cieczy, 

stosowanych do tych samych celów, co oleje mineralne, 

wyłącznie: 

1) Środki przeciwstukowe,  

 na bazie tetraetyloołowiu 

2) Pozostałe środki przeciwstukowe,  

 na bazie związków ołowiu 

3) Pozostałe środki przeciwstukowe 

4) Pozostałe> 

25 
 

 ex 3824 90 91 
 

 Monoalkilowe estry kwasów tłuszczowych, zawierające objętościowo 
96,5% lub więcej estrów (FAMAE) - jeżeli są przeznaczone do celów 
opałowych lub napędowych 
 

26 
 

 ex 3824 90 97 
 

 Pozostałe produkty chemiczne i preparaty przemysłu chemicznego lub 
przemysłów pokrewnych (włączając te, składające się z mieszanin 
produktów naturalnych), gdzie indziej niewymienione ani niewłączone 
- jeżeli są przeznaczone do celów opałowych lub napędowych 
 

27 
 

 bez względu na kod 
CN 
 

 Papierosy, tytoń do palenia, cygara i cygaretki 
 

 
Objaśnienia: 
ex - dotyczy tylko danego wyrobu z danej pozycji lub kodu. 

ZAŁĄCZNIK Nr 3  

WYKAZ WYROBÓW AKCYZOWYCH OBJĘTYCH OBOWIĄZKIEM OZNACZANIA 
ZNAKAMI AKCYZY 

 
Poz.  Kod CN  Nazwa wyrobu (grupy wyrobów) 

1  2  3 
1 
 

 2203 00 
 

 Piwo otrzymywane ze słodu 
 

2  2204  Wino ze świeżych winogron, włącznie z winami wzmocnionymi; 



- 40 - 

 
Objaśnienie oznaczeń:  [] kursywa – tekst usunięty przez Sejm 

<> druk pogrubiony – tekst wstawiony przez Sejm 

  moszcz gronowy, inny niż ten objęty pozycją 2009 
 

3 
 

 2205 
 

 Wermut i pozostałe wina ze świeżych winogron aromatyzowane 
roślinami lub substancjami aromatycznymi 
 

4 
 

 2206 00 
 

 Pozostałe napoje fermentowane (na przykład cydr (cidr), perry i miód 
pitny); mieszanki napojów fermentowanych oraz mieszanki napojów 
fermentowanych i napojów bezalkoholowych, gdzie indziej 
niewymienione ani niewłączone 
 

5 
 

 2207 
 

 Alkohol etylowy nieskażony o objętościowej mocy alkoholu 80% obj. 
lub większej; alkohol etylowy i pozostałe wyroby alkoholowe, o 
dowolnej mocy, skażone 
 

6 
 

 2208 
 

 Alkohol etylowy nieskażony o objętościowej mocy alkoholu mniejszej 
niż 80% obj.; wódki, likiery i pozostałe napoje spirytusowe 
 

7 
 

 2710 
 

 Oleje ropy naftowej i oleje otrzymywane z minerałów bitumicznych, 
inne niż surowe; preparaty gdzie indziej niewymienione ani 
niewłączone, zawierające 70% masy lub więcej olejów ropy naftowej 
lub olejów otrzymywanych z minerałów bitumicznych, których te oleje 
stanowią składniki zasadnicze preparatów; oleje odpadowe 
 

8 
 

 2711 
 

 Gaz ziemny (mokry) i pozostałe węglowodory gazowe 
 

9 
 

 3403 
 

 Preparaty smarowe (włącznie z cieczami chłodząco-smarującymi, 
preparatami do rozluźniania śrub i nakrętek, preparatami 
przeciwrdzewnymi i antykorozyjnymi, preparatami zapobiegającymi 
przyleganiu do formy opartymi na smarach) oraz preparaty w rodzaju 
stosowanych do natłuszczania materiałów włókienniczych, skóry 
wyprawionej, skór futerkowych lub pozostałych materiałów, z 
wyłączeniem preparatów zawierających, jako składnik zasadniczy, 70% 
masy lub więcej olejów ropy naftowej lub olejów otrzymanych z 
minerałów bitumicznych 
 

10 
 

 bez względu na kod 
CN 
 

 Papierosy, tytoń do palenia, cygara i cygaretki 
 

<11  bez względu na 
kod CN 

 Susz tytoniowy> 

 

 

USTAWA z dnia 27 sierpnia 2009 r. O FINANSACH PUBLICZNYCH (Dz. U. Nr 157, poz. 

1240, z późn. zm.)  

[Art. 103. 
1. Wieloletni Plan Finansowy Państwa to plan dochodów i wydatków oraz przychodów i 

rozchodów budżetu państwa sporządzany na cztery lata budżetowe. 
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2. Wieloletni Plan Finansowy Państwa jest sporządzany w układzie obejmującym funkcje 
państwa wraz z celami i miernikami stopnia wykonania danej funkcji i uwzględnia: 

1) cele średniookresowej strategii rozwoju kraju, o której mowa w ustawie o zasadach 
prowadzenia polityki rozwoju; 

2) kierunki polityki społeczno-gospodarczej Rady Ministrów.] 
<Art. 103. 

Wieloletni Plan Finansowy Państwa to plan dochodów i wydatków oraz przychodów i 
rozchodów budżetu państwa sporządzany na cztery lata budżetowe.> 
 

<Art. 103a. 
Wieloletni Plan Finansowy Państwa zawiera wstępną prognozę podstawowych wielkości 
makroekonomicznych.> 

 
[Art. 104. 

1. Wieloletni Plan Finansowy Państwa, w podziale na poszczególne lata budżetowe, 
określa: 

1) podstawowe wielkości makroekonomiczne; 
2) kierunki polityki fiskalnej; 
3) prognozy dochodów oraz wydatków budżetu państwa; 
4) kwotę deficytu i potrzeb pożyczkowych budżetu państwa oraz źródła ich 

sfinansowania; 
5) prognozy dochodów i wydatków budżetu środków europejskich; 
6) wynik budżetu środków europejskich; 
7) skonsolidowaną prognozę bilansu sektora finansów publicznych; 
8) kwotę państwowego długu publicznego. 

2. Prognozę dochodów budżetu państwa ujmuje się w Wieloletnim Planie Finansowym 
Państwa według głównych kategorii dochodów, z wyszczególnieniem: 

1) dochodów podatkowych: 
a) podatków pośrednich, z tego: 

– podatku od towarów i usług, 
– podatku akcyzowego, 
– podatku od gier, 

b) podatków bezpośrednich, z tego: 
– podatku dochodowego od osób prawnych, 
– podatku dochodowego od osób fizycznych; 

2) dochodów niepodatkowych; 
3) cła; 
4) środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2. 

3. Prognozę wydatków budżetu państwa ujmuje się w Wieloletnim Planie Finansowym 
Państwa w układzie, o którym mowa w art. 103 ust. 2, z wyszczególnieniem: 
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1) wydatków stałych związanych z utrzymaniem i funkcjonowaniem organów władzy 
publicznej i wykonywaniem zadań administracji rządowej; 

2) wydatków na obsługę długu publicznego; 
3) środków własnych Unii Europejskiej; 
4) dotacji dla Funduszu Ubezpieczeń Społecznych i Kasy Rolniczego Ubezpieczenia 

Społecznego; 
5) subwencji ogólnej i dotacji na zadania zlecone jednostkom samorządu 

terytorialnego; 
6) wydatków na sfinansowanie zobowiązań wynikających z przyjętych programów 

wieloletnich; 
7) wydatków budżetu państwa, w tym na realizację działań rozwojowych kraju: 

a) według priorytetów i głównych kierunków interwencji wskazanych w 
średniookresowej strategii rozwoju kraju, w tym odnoszących się do zagadnień 
przestrzennych i regionalnych objętych kontraktami wojewódzkimi, 

b) z uwzględnieniem podziału na źródła finansowania, 
c) na każdy rok realizacji średniookresowej strategii rozwoju kraju; 

8) środków przeznaczonych na realizację zadań współfinansowanych z udziałem 
środków europejskich, w tym na Wspólną Politykę Rolną; 

9) środków przeznaczonych na finansowanie imiennie wymienionych wydatków lub 
zadań, w wysokościach określonych w odrębnych ustawach; 

10) innych wydatków rozwojowych; 
11) innych środków na realizację zadań uznanych przez Radę Ministrów za priorytetowe. 

4.  Prognozę wydatków budżetu państwa ujętych w Wieloletnim Planie Finansowym 
Państwa sporządza się na każdy rok budżetowy zgodnie z zasadami zawartymi w art. 
112a ust. 1.] 

<Art. 104. 
1. Wieloletni Plan Finansowy Państwa określa: 

1) prognozy dochodów oraz wydatków budżetu państwa; 
2) kwoty wyniku i potrzeb pożyczkowych budżetu państwa oraz źródła ich 

sfinansowania; 
3) prognozy dochodów i wydatków budżetu środków europejskich; 
4) wynik budżetu środków europejskich; 
5) prognozę wyniku sektora finansów publicznych; 
6) prognozę kwoty państwowego długu publicznego. 

2. Prognozę dochodów budżetu państwa ujmuje się w Wieloletnim Planie Finansowym 
Państwa według głównych kategorii dochodów, z wyszczególnieniem: 

1) dochodów podatkowych: 
a) podatków pośrednich, 
b) podatków bezpośrednich; 

2) dochodów niepodatkowych; 
3) cła; 
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4) środków europejskich i środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b, 
na realizację projektów pomocy technicznej oraz środków, o których mowa w 
art. 5 ust. 3 pkt 4 lit. b tiret drugie, pkt 5 lit. c i d oraz pkt 6, po ich przekazaniu 
na rachunek dochodów budżetu państwa. 

3. Prognozę wydatków budżetu państwa ujmuje się w Wieloletnim Planie Finansowym 
Państwa w układzie obejmującym funkcje państwa wraz z celami i miernikami 
stopnia wykonania danej funkcji.> 

 
Art. 107. 

[1. Wieloletni Plan Finansowy Państwa: jest aktualizowany przez Radę Ministrów, w drodze 
uchwały, corocznie, w terminie dwóch miesięcy od dnia ogłoszenia ustawy budżetowej, i 
uwzględnia prognozę na kolejne trzy lata. 

2. Aktualizacja polega na doprowadzeniu danych zawartych w Wieloletnim Planie 
Finansowym Państwa do zgodności z ustawą budżetową na dany rok budżetowy.] 

<1. Wieloletni Plan Finansowy Państwa jest aktualizowany przez Radę Ministrów, w 
drodze uchwały, raz w roku, w terminie do dnia 30 kwietnia, i uwzględnia prognozę 
obejmującą dany rok budżetowy i trzy kolejne lata. 

2. Aktualizacja polega na doprowadzeniu danych zawartych w Wieloletnim Planie 
Finansowym Państwa do zgodności z ustawą budżetową na dany rok budżetowy lub 
w uzasadnionych przypadkach, do zgodności z danymi dotyczącymi 
przewidywanego wykonania ustawy budżetowej za poprzedni rok budżetowy.> 

3. Aktualizacja polega również na skorygowaniu Wieloletniego Planu Finansowego Państwa 
w dalszych latach jego realizacji, w celu zapewnienia zgodności z kierunkami polityki 
społeczno-gospodarczej i średniookresową strategią rozwoju kraju. 

 
Art. 142. 

Do projektu ustawy budżetowej dołącza się uzasadnienie zawierające w szczególności: 
1) główne cele polityki społecznej i gospodarczej, zgodne z Wieloletnim Planem 

Finansowym Państwa; 
2) założenia makroekonomiczne na rok budżetowy i trzy kolejne lata, dotyczące 

prognozy: 
a) produktu krajowego brutto i jego składowych, w tym: 

– wielkości eksportu netto, 
– popytu krajowego, w tym konsumpcji prywatnej i zbiorowej, 
– nakładów brutto na środki trwałe, 

b) poziomu cen towarów i usług konsumpcyjnych, 
c) kursu walutowego, 
d) przeciętnego wynagrodzenia brutto w gospodarce narodowej, 
e) poziomu zatrudnienia i bezrobocia, 
f) salda obrotów bieżących; 
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3) kierunki polityki fiskalnej, zawierające w szczególności założenia dotyczące 
średniookresowego celu budżetowego oraz działania z zakresu polityki fiskalnej i 
polityki gospodarczej zmierzające do jego osiągnięcia; 

4) przewidywane wykonanie budżetu państwa za rok budżetowy poprzedzający rok 
budżetowy, którego dotyczy projekt ustawy budżetowej; 

5) omówienie projektowanych: 
a) przychodów i rozchodów oraz dochodów i wydatków budżetowych, 
b) przychodów i kosztów państwowych funduszy celowych, 
c) przychodów i kosztów agencji wykonawczych, 
d) wykazów określonych w art. 122 ust. 1 pkt 2 lit. b i c; 

6) omówienie przewidywanych dochodów i wydatków, nadwyżki lub deficytu oraz 
długu sektora finansów publicznych; 

7) omówienie wielkości środków własnych Unii Europejskiej oraz środków ujętych w 
budżecie środków europejskich; 

8) informacje o udzielonych przez Skarb Państwa kwotach poręczeń i gwarancji, 
według przewidywanego wykonania na koniec roku budżetowego poprzedzającego 
rok budżetowy, którego dotyczy projekt ustawy budżetowej; 

9) kierunki prywatyzacji majątku Skarbu Państwa; 
10) zestawienie zadań i celów priorytetowych na dany rok budżetowy; 
[11) skonsolidowany plan wydatków na rok budżetowy i dwa kolejne lata państwowych 

jednostek budżetowych, państwowych funduszy celowych, agencji wykonawczych, 
instytucji gospodarki budżetowej oraz państwowych osób prawnych, o których mowa 
w art. 9 pkt 14, sporządzany w układzie zadaniowym.] 

<11) skonsolidowany plan wydatków na rok budżetowy i dwa kolejne lata 
państwowych jednostek budżetowych, państwowych funduszy celowych, agencji 
wykonawczych, instytucji gospodarki budżetowej oraz państwowych osób 
prawnych, o których mowa w art. 9 pkt 14, sporządzany w układzie zadań 
budżetowych określonych w art. 2 pkt 3, wraz z celami i miernikami stopnia 
realizacji celów.> 

 
Art. 226. 

1. Wieloletnia prognoza finansowa powinna być realistyczna i określać dla każdego roku 
objętego prognozą co najmniej: 

1) dochody bieżące oraz wydatki bieżące budżetu jednostki samorządu terytorialnego, 
w tym na obsługę długu, gwarancje i poręczenia; 

2) dochody majątkowe, w tym dochody ze sprzedaży majątku, oraz wydatki majątkowe 
budżetu jednostki samorządu terytorialnego; 

3) wynik budżetu jednostki samorządu terytorialnego; 
4) przeznaczenie nadwyżki albo sposób sfinansowania deficytu; 
5) przychody i rozchody budżetu jednostki samorządu terytorialnego, z 

uwzględnieniem długu zaciągniętego oraz planowanego do zaciągnięcia; 
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6) kwotę długu jednostki samorządu terytorialnego, w tym relację, o której mowa w art. 
243, oraz sposób sfinansowania spłaty długu; 

[7) objaśnienia przyjętych wartości.] 
<8) kwoty wydatków bieżących i majątkowych wynikających z limitów wydatków 

na planowane i realizowane przedsięwzięcia, o których mowa w ust. 3.> 
[2. W wydatkach, o których mowa w ust. 1, wyszczególnia się także: 

1) kwotę wydatków bieżących i majątkowych wynikających z limitów wydatków na 
planowane i realizowane przedsięwzięcia, o których mowa w ust. 3; 

2) kwotę wydatków na wynagrodzenia i składki od nich naliczane oraz wydatki 
związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego.] 

<2a. Do wieloletniej prognozy finansowej dołącza się objaśnienia przyjętych wartości. W 
objaśnieniach mogą być zawarte także informacje uszczegóławiające dane, o 
których mowa w ust. 1.> 

3. W załączniku do uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej określa się 
odrębnie dla każdego przedsięwzięcia: 

1) nazwę i cel; 
2) jednostkę organizacyjną odpowiedzialną za realizację lub koordynującą 

wykonywanie przedsięwzięcia; 
3) okres realizacji i łączne nakłady finansowe; 
4) limity wydatków w poszczególnych latach; 
5) limit zobowiązań. 

[4. Przez przedsięwzięcia, o których mowa w ust. 3, należy rozumieć wieloletnie: 
1) programy, projekty lub zadania, w tym związane z: 

a) programami finansowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 
pkt 2 i 3, 

b) umowami o partnerstwie publiczno-prywatnym; 
2) umowy, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna 

do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności 
wykraczają poza rok budżetowy; 

3) gwarancje i poręczenia udzielane przez jednostki samorządu terytorialnego.] 
<4. Przez przedsięwzięcia, o których mowa w ust. 3, należy rozumieć wieloletnie 

programy, projekty lub zadania, w tym związane z: 
1) programami finansowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 

pkt 2 i 3;  
2) umowami o partnerstwie publiczno-prywatnym.> 

 
Art. 227. 

[1. Wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej 
trzech kolejnych lat. Okres objęty wieloletnią prognozą finansową nie może być jednak 
krótszy niż okres, na jaki przyjęto limity wydatków, o których mowa w art. 226 ust. 3 
pkt 4.] 
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<1. Wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co 
najmniej trzech kolejnych lat budżetowych.> 

2. Prognozę kwoty długu, stanowiącą część wieloletniej prognozy finansowej, sporządza się 
na okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania. 

 
Art. 230. 

1. Inicjatywa w sprawie sporządzenia projektu uchwały w sprawie wieloletniej prognozy 
finansowej i jej zmiany należy wyłącznie do zarządu jednostki samorządu terytorialnego. 

2. Projekt uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej lub jej zmiany zarząd 
jednostki samorządu terytorialnego przedstawia wraz z projektem uchwały budżetowej: 

1) regionalnej izbie obrachunkowej - celem zaopiniowania; 
2) organowi stanowiącemu jednostki samorządu terytorialnego. 

3. Opinię do projektu uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej lub jej zmiany, 
przedstawionego wraz z projektem uchwały budżetowej, regionalna izba obrachunkowa 
wydaje ze szczególnym uwzględnieniem zapewnienia przestrzegania przepisów ustawy 
dotyczących uchwalania i wykonywania budżetów w następnych latach, na które 
zaciągnięto i planuje się zaciągnąć zobowiązania. Przepis art. 246 ust. 2 stosuje się 
odpowiednio. 

4. Regionalna izba obrachunkowa na podstawie przyjętej przez jednostkę samorządu 
terytorialnego wieloletniej prognozy finansowej oraz uchwały budżetowej przedstawia 
opinię w sprawie prawidłowości planowanej kwoty długu jednostki samorządu 
terytorialnego wynikającej z planowanych i zaciągniętych zobowiązań, o której mowa w 
art. 226 ust. 1 pkt 6. Przepis art. 246 ust. 2 stosuje się odpowiednio. 

5. W przypadku negatywnej opinii regionalnej izby obrachunkowej w zakresie, o którym 
mowa w ust. 4, jednostka samorządu terytorialnego dokonuje takich zmian uchwał, aby 
została zachowana relacja określona w art. 243. 

6. Uchwałę, o której mowa w ust. 2, organ stanowiący jednostki samorządu terytorialnego 
podejmuje nie później niż uchwałę budżetową. 

7. Organ stanowiący jednostki samorządu terytorialnego nie może uchylić obowiązującej 
uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej, jednocześnie nie podejmując 
nowej uchwały w tej sprawie. 

<8. Jednostka samorządu terytorialnego przekazuje regionalnej izbie obrachunkowej 
uchwały i zarządzenia w sprawie wieloletniej prognozy finansowej. 

9. Projekt uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej lub jej zmiany, o 
którym mowa w ust. 2, oraz uchwała i zarządzenie w sprawie wieloletniej prognozy 
finansowej są przekazywane do regionalnej izby obrachunkowej w formie 
dokumentu elektronicznego.> 

 
<Art. 230a. 

Regionalna izba obrachunkowa przekazuje, w formie dokumentu elektronicznego, 
Ministrowi Finansów: 

1) projekty wieloletnich prognoz finansowych, o których mowa w art. 230 ust. 2, 
wraz z wynikami opinii; 
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2) wieloletnie prognozy finansowe wraz z wynikami rozstrzygnięć nadzorczych.  
Art. 230b. 

Minister Finansów określi, w drodze rozporządzenia: 
1) wzór wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego oraz 

załącznika, o których mowa w art. 226 ust. 1 i 3, 
2) sposób przekazywania przez jednostkę samorządu terytorialnego regionalnej 

izbie obrachunkowej: 
a) projektów uchwał, o których mowa w art. 230 ust. 2, 
b) uchwał i zarządzeń w sprawie wieloletniej prognozy finansowej,  

3) sposób i terminy przekazywania przez regionalne izby obrachunkowe 
Ministrowi Finansów: 

a) projektów wieloletnich prognoz finansowych, o których mowa w art. 230 
ust. 2, wraz z wynikami opinii, 

b) wieloletnich prognoz finansowych wraz z wynikami rozstrzygnięć 
nadzorczych 

– mając na względzie potrzebę zapewnienia jawności i przejrzystości finansów 
publicznych, sporządzenia realistycznych prognoz finansowych jednostek samorządu 
terytorialnego oraz uzyskania przez Ministra Finansów informacji umożliwiających 
realizację zadań, o których mowa w art. 74 i art. 174 pkt 4.> 
 

 

 

USTAWA z dnia 27 sierpnia 2009 r. – PRZEPISY WPROWADZAJĄCE USTAWĘ O 

FINANSACH PUBLICZNYCH (Dz. U. Nr 157, poz. 1241, z późn. zm.)  

 
Art. 94. 

1. W przypadku państwowych jednostek budżetowych wykonujących zadania realizowane 
dotychczas przez gospodarstwo pomocnicze państwowej jednostki budżetowej lub 
finansowane ze środków gromadzonych na rachunku dochodów własnych, mogą zostać 
zwiększone wydatki budżetowe proporcjonalnie do przyrostu uzyskiwanych dochodów. 

2. W latach 2011 i 2012 tworzy się w budżecie państwa rezerwę celową przeznaczoną na 
wydatki, o których mowa w ust. 1, w wysokości odpowiadającej planowanemu 
przyrostowi dochodów. 

<2a. W 2013 r. tworzy się w budżecie państwa rezerwę celową przeznaczoną na 
wydatki, o których mowa w ust. 1, w wysokości odpowiadającej planowanemu 
przyrostowi dochodów.> 

 
Art. 121. 

1. Art. 242 ustawy, o której mowa w art. 1, ma zastosowanie po raz pierwszy do uchwał 
budżetowych jednostek samorządu terytorialnego na rok 2011. 

2. Art. 243 i art. 244 ustawy, o której mowa w art. 1, mają zastosowanie po raz pierwszy do 
uchwał budżetowych jednostek samorządu terytorialnego na rok 2014. 
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3. Art. 267-271 ustawy, o której mowa w art. 1, mają zastosowanie po raz pierwszy do 
sprawozdań z wykonania budżetów jednostek samorządu terytorialnego za rok 2010. 

4. Art. 166, art. 166a i art. 184 ust. 1 pkt 10 ustawy, o której mowa w art. 85, mają 
zastosowanie do uchwał budżetowych jednostek samorządu terytorialnego na rok 2010. 

5. Uchwały budżetowe jednostek samorządu terytorialnego na rok 2010 w zakresie 
dotyczącym samorządowych zakładów budżetowych i gospodarstw pomocniczych 
samorządowych jednostek budżetowych, samorządowych funduszy celowych oraz 
rachunków dochodów własnych są opracowywane, uchwalane i wykonywane na 
podstawie przepisów dotychczasowych. 

6. Art. 199 ustawy, o której mowa w art. 85, ma zastosowanie do sprawozdań z wykonania 
budżetów jednostek samorządu terytorialnego za rok 2009. 

7. W latach 2010-2013 zamiast zasad, o których mowa w art. 224 ust. 1 pkt 2 lit. b ustawy, o 
której mowa w art. 1, stosuje się zasady określone w art. 169 i art. 170 ustawy, o której 
mowa w art. 85. 

8. Na lata 2011-2013 objęte wieloletnią prognozą finansową zamiast zasad, o których mowa 
w przepisach art. 226 ust. 1 pkt 6 i art. 230 ust. 5 ustawy, o której mowa w art. 1, mają 
zastosowanie zasady określone w art. 169-171 ustawy, o której mowa w art. 85. 

9. Na rok 2010 do: 
1) prognozy kwoty długu, 
2) informacji o stanie mienia, 
3) opinii regionalnej izby obrachunkowej 

- stosuje się przepisy ustawy, o której mowa w art. 85. 
10. Dochody na rachunkach, o których mowa w art. 223 ust. 1 ustawy, o której mowa w art. 1, 

mogą być gromadzone od dnia 1 stycznia 2011 r. 
 

<Art. 121a. 
Kwot z tytułu wykupu, wyemitowanych przed wejściem w życie ustawy, o której mowa 
w art. 1, obligacji nominowanych w walutach obcych na zagranicznych rynkach 
kapitałowych, z wyłączeniem odsetek od tych obligacji, nie uwzględnia się przy ustalaniu 
limitu łącznej kwoty spłat i wykupu zadłużenia jednostek samorządu terytorialnego w 
sposób określony w ustawie, o której mowa w art. 1.> 
 

 

 

 

 

USTAWA z dnia 16 grudnia 2010 r. O ZMIANIE USTAWY O PODATKU OD 

TOWARÓW I USŁUG ORAZ USTAWY O TRANSPORCIE DROGOWYM (Dz. U. Nr 

247, poz. 1652 oraz z 2011 r. Nr 102, poz. 585)  
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Art. 3. 
1. W okresie od dnia wejścia w życie niniejszej ustawy do dnia [31 grudnia 2012 r.] 

<31 grudnia 2013 r.>, w przypadku nabycia samochodów osobowych oraz innych 
pojazdów samochodowych o dopuszczalnej masie całkowitej nieprzekraczającej 3,5 tony 
kwotę podatku naliczonego, o której mowa w art. 86 ust. 2 ustawy zmienianej w art. 1, 
stanowi 60 % kwoty podatku określonej w fakturze lub kwoty podatku należnego z tytułu 
wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów lub kwoty podatku należnego od dostawy 
towarów, dla której podatnikiem jest ich nabywca - nie więcej jednak niż 6.000 zł, z 
zastrzeżeniem ust. 2. 

2. Przepis ust. 1 nie dotyczy: 
1) pojazdów samochodowych mających jeden rząd siedzeń, który oddzielony jest od 

części przeznaczonej do przewozu ładunków ścianą lub trwałą przegrodą, 
klasyfikowanych na podstawie przepisów prawa o ruchu drogowym do podrodzaju: 
wielozadaniowy, van; 

2) pojazdów samochodowych mających więcej niż jeden rząd siedzeń, które oddzielone 
są od części przeznaczonej do przewozu ładunków ścianą lub trwałą przegrodą i u 
których długość części przeznaczonej do przewozu ładunków, mierzona po podłodze 
od najdalej wysuniętego punktu podłogi pozwalającego postawić pionową ścianę lub 
trwałą przegrodę pomiędzy podłogą a sufitem do tylnej krawędzi podłogi, przekracza 
50 % długości pojazdu; dla obliczenia proporcji, o której mowa w zdaniu 
poprzednim, długość pojazdu stanowi odległość pomiędzy dolną krawędzią przedniej 
szyby pojazdu a tylną krawędzią podłogi części pojazdu przeznaczonej do przewozu 
ładunków, mierzona w linii poziomej wzdłuż pojazdu pomiędzy dolną krawędzią 
przedniej szyby pojazdu a punktem wyprowadzonym w pionie od tylnej krawędzi 
podłogi części pojazdu przeznaczonej do przewozu ładunków; 

3) pojazdów samochodowych, które mają otwartą część przeznaczoną do przewozu 
ładunków; 

4) pojazdów samochodowych, które posiadają kabinę kierowcy i nadwozie 
przeznaczone do przewozu ładunków jako konstrukcyjnie oddzielne elementy 
pojazdu; 

5) pojazdów samochodowych będących pojazdami specjalnymi w rozumieniu 
przepisów prawa o ruchu drogowym o przeznaczeniach wymienionych w załączniku 
do niniejszej ustawy; 

6) pojazdów samochodowych konstrukcyjnie przeznaczonych do przewozu co najmniej 
10 osób łącznie z kierowcą - jeżeli z dokumentów wydanych na podstawie przepisów 
prawa o ruchu drogowym wynika takie przeznaczenie; 

7) przypadków, gdy przedmiotem działalności podatnika jest: 
a) odprzedaż tych samochodów (pojazdów) lub 
b) oddanie w odpłatne używanie tych samochodów (pojazdów) na podstawie 

umowy najmu, dzierżawy, leasingu lub innych umów o podobnym charakterze i 
te samochody (pojazdy) są przez podatnika przeznaczone wyłącznie do 
wykorzystania na te cele przez okres nie krótszy niż sześć miesięcy. 

3. Spełnienie wymagań dla pojazdów samochodowych określonych w ust. 2 pkt 1-4 
stwierdza się na podstawie dodatkowego badania technicznego przeprowadzonego przez 
okręgową stację kontroli pojazdów, potwierdzonego zaświadczeniem wydanym przez tę 
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stację oraz dowodu rejestracyjnego pojazdu, zawierającego właściwą adnotację o 
spełnieniu tych wymagań. 

4. W przypadku gdy w pojeździe, dla którego wydano zaświadczenie, o którym mowa w ust. 
3, zostały wprowadzone zmiany, w wyniku których pojazd nie spełnia wymagań, o 
których mowa w ust. 2 pkt 1-4, podatnik jest obowiązany do skorygowania kwoty 
podatku naliczonego w rozliczeniu za okres, w którym dokonał jego odliczenia. 

5. Przepisy ust. 1-4 stosuje się odpowiednio do importu samochodów osobowych oraz 
innych pojazdów samochodowych, z tym że do importu samochodów osobowych oraz 
innych pojazdów samochodowych, o których mowa w ust. 1, kwotę podatku naliczonego 
stanowi 60 % kwoty wynikającej z dokumentu celnego, z uwzględnieniem kwot 
wynikających z decyzji, o których mowa w art. 33 ust. 2 i 3 oraz art. 34 ustawy 
zmienianej w art. 1 - nie więcej jednak niż 6.000 zł. 

6. W przypadku usługobiorców użytkujących samochody osobowe oraz inne pojazdy 
samochodowe, o których mowa w ust. 1, na podstawie umowy najmu, dzierżawy, 
leasingu lub innej umowy o podobnym charakterze, kwotę podatku naliczonego stanowi 
60 % kwoty podatku naliczonego od czynszu (raty) lub innych płatności wynikających z 
zawartej umowy, udokumentowanych fakturą. Suma kwot w całym okresie użytkowania 
samochodów i pojazdów, o których mowa w zdaniu pierwszym, dotycząca jednego 
samochodu lub pojazdu, nie może jednak przekroczyć kwoty 6.000 zł. 

7. Przepisy ust. 1 i 2 stosuje się odpowiednio do nabytych lub importowanych części 
składowych zużytych do wytworzenia przez podatnika samochodów osobowych oraz 
innych pojazdów samochodowych, o których mowa w ust. 1, z uwzględnieniem 
przepisów ust. 3 i 4, jeżeli te samochody i pojazdy zostały zaliczone przez tego podatnika 
do środków trwałych w rozumieniu przepisów o podatku dochodowym. 

 
Art. 4. 

W okresie od dnia wejścia w życie niniejszej ustawy do dnia [31 grudnia 2012 r.] 
<31 grudnia 2013 r.>, obniżenia kwoty lub zwrotu różnicy podatku należnego nie stosuje się 
do nabywanych przez podatnika paliw silnikowych, oleju napędowego oraz gazu, 
wykorzystywanych do napędu samochodów osobowych oraz innych pojazdów 
samochodowych, o których mowa w art. 3 ust. 1. 
 

Art. 5. 
Do dnia [31 grudnia 2012 r.] <31 grudnia 2013 r.> w przypadku wykorzystywania przez 
podatnika, na cele niezwiązane z prowadzeniem przedsiębiorstwa, samochodów osobowych 
oraz innych pojazdów samochodowych, przy nabyciu których kwotę podatku naliczonego 
stanowiło 50% lub 60% kwoty podatku: 

1) określonej w fakturze lub 
2) wynikającej z dokumentu celnego, z uwzględnieniem kwot wynikających z decyzji, 

o których mowa w art. 33 ust. 2 i 3 oraz art. 34 ustawy zmienianej w art. 1, lub 
3) należnego z tytułu wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów, lub 
4) należnego od dostawy towarów, dla której podatnikiem jest nabywca 

- nie więcej jednak niż odpowiednio 5.000 zł lub 6.000 zł, nie stosuje się art. 8 ust. 2 ustawy 
zmienianej w art. 1. 
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Art. 7. 

W okresie od dnia wejścia w życie niniejszej ustawy do dnia [31 grudnia 2012 r.] 
<31 grudnia 2013 r.>, przepis art. 32 ust. 1 ustawy zmienianej w art. 1, w brzmieniu 
dotychczasowym, stosuje się również w przypadku, gdy wynagrodzenie jest: 

1) niższe od wartości rynkowej, a nabywca towarów lub usług nie ma, zgodnie z art. 3 i 
4, pełnego prawa do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku 
naliczonego; 

2) niższe od wartości rynkowej, a dokonujący dostawy towarów lub usługodawca nie 
ma, zgodnie z art. 3 i 4, pełnego prawa do obniżenia kwoty podatku należnego o 
kwotę podatku naliczonego, a dostawa towarów lub świadczenie usług są zwolnione 
od podatku; 

3) wyższe od wartości rynkowej, a dokonujący dostawy towarów lub usługodawca nie 
ma, zgodnie z art. 3 i 4, pełnego prawa do obniżenia kwoty podatku należnego o 
kwotę podatku naliczonego. 

 
Art. 9. 

Ustawa wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2011 r., z wyjątkiem: 
1) art. 1 pkt 16, który wchodzi w życie z dniem ogłoszenia; 
2) art. 1 pkt 9, pkt 12, pkt 13 lit. b i pkt 14, które wchodzą w życie z dniem [1 stycznia 

2013 r.] <1 stycznia 2014 r.> 
 

 

 

USTAWA z dnia 15 kwietnia 2011 r. O ZMIANIE USTAWY O RACHUNKOWOŚCI 

ORAZ NIEKTÓRYCH INNYCH USTAW (Dz. U. Nr 102, poz. 585)  

 
Art. 7. 

1. [W okresie od dnia 1 stycznia 2011 r. do dnia 31 grudnia 2012 r. ilekroć w przepisach 
ustaw wymienionych w art. 2 i art. 3 jest mowa o samochodzie osobowym - oznacza to 
pojazd samochodowy o dopuszczalnej masie całkowitej nieprzekraczającej 3,5 tony, 
konstrukcyjnie przeznaczony do przewozu nie więcej niż 9 osób łącznie z kierowcą, z 
wyjątkiem:] <W okresie od dnia 1 stycznia 2011 r. do dnia 31 grudnia 2013 r. ilekroć 
w przepisach ustaw wymienionych w art. 2 i art. 3 jest mowa o samochodzie 
osobowym – oznacza to pojazd samochodowy o dopuszczalnej masie całkowitej 
nieprzekraczającej 3,5 tony, konstrukcyjnie przeznaczony do przewozu nie więcej 
niż 9 osób łącznie z kierowcą, z wyjątkiem:> 

1) pojazdu samochodowego mającego jeden rząd siedzeń, który oddzielony jest od 
części przeznaczonej do przewozu ładunków ścianą lub trwałą przegrodą, 
klasyfikowanego na podstawie przepisów prawa o ruchu drogowym do podrodzaju: 
wielozadaniowy, van; 
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2) pojazdu samochodowego mającego więcej niż jeden rząd siedzeń, które oddzielone 
są od części przeznaczonej do przewozu ładunków ścianą lub trwałą przegrodą i u 
którego długość części przeznaczonej do przewozu ładunków, mierzona po podłodze 
od najdalej wysuniętego punktu podłogi pozwalającego postawić pionową ścianę lub 
trwałą przegrodę pomiędzy podłogą a sufitem do tylnej krawędzi podłogi, przekracza 
50% długości pojazdu; dla obliczenia proporcji, o której mowa w zdaniu 
poprzednim, długość pojazdu stanowi odległość pomiędzy dolną krawędzią przedniej 
szyby pojazdu a tylną krawędzią podłogi części pojazdu przeznaczonej do przewozu 
ładunków, mierzona w linii poziomej wzdłuż pojazdu pomiędzy dolną krawędzią 
przedniej szyby pojazdu a punktem wyprowadzonym w pionie od tylnej krawędzi 
podłogi części pojazdu przeznaczonej do przewozu ładunków; 

3) pojazdu samochodowego, który ma otwartą część przeznaczoną do przewozu 
ładunków; 

4) pojazdu samochodowego, który posiada kabinę kierowcy i nadwozie przeznaczone 
do przewozu ładunków jako konstrukcyjnie oddzielne elementy pojazdu; 

5) pojazdu samochodowego będącego pojazdem specjalnym w rozumieniu przepisów 
prawa o ruchu drogowym o przeznaczeniach wymienionych w załączniku do 
niniejszej ustawy. 

2. W przypadku pojazdów samochodowych o dopuszczalnej masie całkowitej 
nieprzekraczającej 3,5 tony spełnienie wymagań określonych w ust. 1 pkt 1-4, 
pozwalających na niezaliczenie danego pojazdu samochodowego do samochodów 
osobowych, stwierdza się na podstawie dodatkowego badania technicznego 
przeprowadzonego przez okręgową stację kontroli pojazdów, potwierdzonego 
zaświadczeniem wydanym przez tę stację, oraz dowodu rejestracyjnego pojazdu, 
zawierającego właściwą adnotację o spełnieniu tych wymagań. 

 
Art. 8. 

Ustawa wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia, z wyjątkiem: 
1) art. 2 pkt 1 lit. a i pkt 2, art. 3 pkt 1 lit. a i pkt 2, art. 4, art. 6 oraz art. 7, które 

wchodzą w życie z dniem ogłoszenia, z mocą od dnia 1 stycznia 2011 r.; 
[2) art. 2 pkt 1 lit. b i pkt 3 oraz art. 3 pkt 1 lit. b i pkt 3, które wchodzą w życie z dniem 

1 stycznia 2013 r.] 
<2) art. 2 pkt 1 lit. b i pkt 3 oraz art. 3 pkt 1 lit. b i pkt 3, które wchodzą w życie z 

dniem 1 stycznia 2014 r.> 
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Art. 3. 
1. Wdrożenie naziemnej telewizji cyfrowej polega na: 

1) równoczesnym rozpowszechnianiu, w okresie przejściowym, programów 
telewizyjnych w sposób analogowy i cyfrowy drogą rozsiewczą naziemną; 

2) zakończeniu rozpowszechniania programów telewizyjnych w sposób analogowy 
drogą rozsiewczą naziemną przez nadawców, o których mowa w art. 4 ust. 1. 

2. Wdrożenia naziemnej telewizji cyfrowej dokonuje się na poszczególnych obszarach 
terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zwanym dalej "terytorium RP", zgodnie z 
terminami określonymi przez Prezesa Urzędu Komunikacji Elektronicznej, zwanego 
dalej "Prezesem UKE", nie później niż do dnia 31 lipca 2013 r. 

<3. Minister właściwy do spraw łączności może w roku 2013 przekazać ze środków 
budżetu państwa dotację celową dla jednostek telewizji publicznej, o których mowa 
w art. 26 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 29 grudnia 1992 r. o radiofonii i telewizji (Dz. U. z 
2011 r. Nr 43, poz. 226, z późn. zm.), z przeznaczeniem na odtworzenie sygnału 
analogowego w nadawaniu sygnału cyfrowego telewizji.> 

 
Art. 30. 

[1. W latach 2011-2020 maksymalny limit wydatków budżetu państwa będący skutkiem 
finansowym ustawy wynosi 8.125 tys. zł, z tym że w: 

1) 2011 r. - 1.100 tys. zł; 
2) 2012 r. - 5.925 tys. zł; 
3) 2013 r. - 1.100 tys. zł; 
4) latach 2014-2020 - 0 zł.] 

<1. W latach 2013 – 2022 maksymalny limit wydatków budżetu państwa będący 
skutkiem finansowym ustawy wynosi 32 551 tys. zł, z tym że w: 

1) 2013 r. – 32 551 tys. zł; 
2) latach 2014 – 2022 – 0 zł.> 

2. W przypadku zagrożenia przekroczenia na dany rok budżetowy maksymalnego limitu 
wydatków, o którym mowa w ust. 1, zastosowany zostanie mechanizm korygujący 
polegający na ograniczeniu form kampanii informacyjnej o telewizji cyfrowej. 

3. Organem właściwym do monitorowania wykorzystania limitów wydatków, o których 
mowa w ust. 1, oraz wdrożenia mechanizmu korygującego, o którym mowa w ust. 2, jest 
minister właściwy do spraw łączności. 

 

 

 

 

USTAWA z dnia 15 lipca 2011 r. O ZAWODACH PIELĘGNIARKI I POŁOŻNEJ (Dz. U. 

Nr 174, poz. 1039 i Nr 291, poz. 1707)  
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Art. 96a. 

W roku 2012 środki przeznaczone na sfinansowanie stażu podyplomowego na podstawie art. 
9 ustawy, o której mowa w art. 103, przekazuje marszałkowi województwa minister właściwy 
do spraw zdrowia ze środków Funduszu Pracy. 

 

<Art. 96b. 

W roku 2013 środki przeznaczone na sfinansowanie stażu podyplomowego na podstawie 
art. 9 ustawy, o której mowa w art. 103, przekazuje marszałkowi województwa minister 
właściwy do spraw zdrowia ze środków Funduszu Pracy.> 
 


