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Objaśnienie oznaczeń:  [] kursywa – tekst usunięty przez Sejm 

<> druk pogrubiony – tekst wstawiony przez Sejm 

M A T E R I A Ł  P O R Ó W N AW C Z Y  

do  ustawy 22 czerwca 2016 r. 

o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz niektórych innych ustaw 

 

(druk nr 214) 

 

 

 

USTAWA z dnia 11 marca 2004 r. O PODATKU OD TOWARÓW I USŁUG (Dz. U. 

z 2016 r. poz. 710 i 846) 

 

Art. 2. 

Ilekroć w dalszych przepisach jest mowa o: 

(pkt 1-33 pominięto) 

34)  pojazdach samochodowych - rozumie się przez to pojazdy samochodowe w rozumieniu 

przepisów o ruchu drogowym o dopuszczalnej masie całkowitej nieprzekraczającej 3,5 

tony[.] <;> 

<35) podmiocie prowadzącym skład podatkowy – rozumie się przez to podmiot, o 

którym mowa w art. 2 ust. 1 pkt 11 ustawy z dnia 6 grudnia 2008 r. o podatku 

akcyzowym (Dz. U. z 2014 r. poz. 752, z późn. zm.); 

36) zarejestrowanym odbiorcy – rozumie się przez to podmiot, o którym mowa w art. 2 

ust. 1 pkt 13 ustawy z dnia 6 grudnia 2008 r. o podatku akcyzowym.> 

 

<Art. 17a. 

Płatnikiem podatku od wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów, o którym mowa w 

art. 103 ust. 5a pkt 1 i 2, jest odpowiednio zarejestrowany odbiorca lub podmiot 

prowadzący skład podatkowy, dokonujący na rzecz podmiotu, o którym mowa w art. 48 

ust. 9 lub art. 59 ust. 8 ustawy z dnia 6 grudnia 2008 r. o podatku akcyzowym, 

wewnątrzwspólnotowego nabycia w rozumieniu przepisów o podatku akcyzowym.> 

 

Art. 30a. 

1. Do ustalenia podstawy opodatkowania w przypadku wewnątrzwspólnotowego nabycia 

towarów, w tym również dokonywanego na podstawie art. 12a ust. 4-6, stosuje się 

odpowiednio art. 29a ust. 1, 6, 7, 10 i 11. 

2. Do ustalenia podstawy opodatkowania w przypadkach, o których mowa w art. 11, stosuje 

się odpowiednio art. 29a ust. 2. 

<2a. Do ustalenia podstawy opodatkowania – w celu obliczenia i wpłacenia kwot 

podatku – w przypadku wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów, o którym mowa 

w art. 103 ust. 5a, można stosować odpowiednio tylko przepis art. 29a ust. 1 albo 2, z 

tym że w celu określenia kwoty zapłaty lub ceny nabycia przyjmuje się ceny paliw 
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silnikowych udostępniane w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie podmiotowej 

urzędu obsługującego ministra właściwego do spraw finansów publicznych.  

2b. Ceny paliw silnikowych, o których mowa w ust. 2a, udostępnia się, na okresy 

dwutygodniowe, ostatniego dnia roboczego tygodnia poprzedzającego ten okres, 

uwzględniając ceny hurtowe paliw silnikowych w Rzeczypospolitej Polskiej.> 

3. Jeżeli po dokonaniu wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów nabywca otrzymuje zwrot 

podatku akcyzowego zapłaconego na terytorium państwa członkowskiego, z którego 

wysłano lub transportowano towary, podstawę opodatkowania obniża się o kwotę 

zwróconego podatku akcyzowego, przy czym ma on obowiązek udowodnić na podstawie 

posiadanych dokumentów, że otrzymał zwrot podatku akcyzowego. 

 

Art. 99. 

1. Podatnicy, o których mowa w art. 15, są obowiązani składać w urzędzie skarbowym 

deklaracje podatkowe za okresy miesięczne w terminie do 25. dnia miesiąca następującego 

po każdym kolejnym miesiącu, z zastrzeżeniem ust. 2-10, art. 130c i art. 133. 

2. Mali podatnicy, którzy wybrali metodę kasową, składają w urzędzie skarbowym deklaracje 

podatkowe za okresy kwartalne w terminie do 25. dnia miesiąca następującego po każdym 

kolejnym kwartale. 

3. Podatnicy, o których mowa w ust. 1, inni niż podatnicy rozliczający się metodą kasową, 

mogą również składać deklaracje podatkowe, o których mowa w ust. 2, po uprzednim 

pisemnym zawiadomieniu naczelnika urzędu skarbowego, najpóźniej do 25. dnia drugiego 

miesiąca kwartału, za który będzie po raz pierwszy złożona kwartalna deklaracja 

podatkowa. Podatnik rozpoczynający w trakcie roku podatkowego wykonywanie 

czynności podlegających opodatkowaniu dokonuje zawiadomienia, o którym mowa w 

zdaniu pierwszym, w terminie do 25. dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym 

rozpoczął wykonywanie tych czynności. 

3a. Przepisów ust. 2 i 3 nie stosuje się do podatników, którzy w danym kwartale lub w 

poprzedzających go czterech kwartałach dokonali dostawy towarów, o których mowa w 

załączniku nr 13 do ustawy, chyba że łączna wartość tych dostaw bez kwoty podatku nie 

przekroczyła, w żadnym miesiącu z tych okresów, kwoty 50 000 zł, a jeżeli przekroczyła 

tę kwotę, nie przekroczyła kwoty odpowiadającej 1% wartości ich sprzedaży bez kwoty 

podatku, z zastrzeżeniem ust. 3c. 

3b. Za dostawę towarów, o których mowa w załączniku nr 13 do ustawy, nie uznaje się 

dostawy towarów, o których mowa w poz. 10 tego załącznika, jeżeli: 

1)   dostawa ta jest dokonywana na stacjach paliw lub stacjach gazu płynnego do 

standardowych zbiorników pojazdów; 

2)   dostawy tej dokonuje podatnik dostarczający gaz przewodowy za pośrednictwem 

własnych sieci przesyłowych lub dystrybucyjnych. 

3c. W przypadku gdy łączna wartość dostaw towarów, o których mowa w załączniku nr 13 do 

ustawy, bez kwoty podatku przekroczyła kwotę, o której mowa w ust. 3a, podatnicy, o 

których mowa w ust. 2 i 3, są obowiązani do składania deklaracji podatkowych za okresy 

miesięczne począwszy od rozliczenia za pierwszy miesiąc kwartału: 
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1)   w którym przekroczono tę kwotę - jeżeli przekroczenie kwoty nastąpiło w pierwszym 

lub drugim miesiącu kwartału; w przypadku gdy przekroczenie kwoty nastąpiło w 

drugim miesiącu kwartału, deklaracja za pierwszy miesiąc kwartału jest składana w 

terminie do 25. dnia miesiąca następującego po drugim miesiącu kwartału; 

2)   następujący po kwartale, w którym przekroczono tę kwotę - jeżeli przekroczenie 

kwoty nastąpiło w trzecim miesiącu kwartału. 

4. Podatnicy, o których mowa w ust. 3, mogą ponownie składać deklaracje podatkowe za 

okresy miesięczne, nie wcześniej jednak niż po upływie 4 kwartałów, za które składali 

deklaracje kwartalne, po uprzednim pisemnym zawiadomieniu naczelnika urzędu 

skarbowego w terminie do dnia złożenia deklaracji podatkowej za pierwszy miesięczny 

okres rozliczeniowy, jednak nie później niż z dniem upływu terminu złożenia tej 

deklaracji. 

5. Podatnicy, którzy utracili prawo do stosowania metody kasowej, składają deklaracje 

podatkowe za okresy miesięczne począwszy od rozliczenia za miesiąc następujący po 

kwartale, w którym nastąpiło przekroczenie kwot powodujące utratę prawa do rozliczania 

się metodą kasową. Przepis ust. 3 zdanie pierwsze stosuje się odpowiednio. 

6. Przepis ust. 5 stosuje się odpowiednio do podatników, którzy zrezygnowali z prawa do 

rozliczania się metodą kasową. 

7. Przepisu ust. 1 nie stosuje się do podatników, u których sprzedaż jest zwolniona od podatku 

na podstawie art. 113, oraz podmiotów wykonujących wyłącznie czynności zwolnione od 

podatku na podstawie art. 43 ust. 1 lub na podstawie przepisów wydanych na podstawie 

art. 82 ust. 3, chyba że: 

1)   przysługuje im zwrot różnicy podatku lub zwrot podatku naliczonego zgodnie z art. 87 

lub przepisami wydanymi na podstawie art. 92 ust. 1 pkt 3; 

2)   są obowiązani do dokonania korekty podatku odliczonego, o której mowa w art. 90a, 

art. 90c lub art. 91, lub 

3)   są obowiązani do dokonania korekty, o której mowa w art. 89a ust. 4 lub art. 89b ust. 

1, lub uprawnieni do dokonania korekty, o której mowa w art. 89b ust. 4. 

7a. W przypadku zawieszenia wykonywania działalności gospodarczej na podstawie 

przepisów o swobodzie działalności gospodarczej podatnicy nie mają obowiązku 

składania deklaracji, o których mowa w ust. 1 i 2, za okresy rozliczeniowe, których to 

zawieszenie dotyczy. 

7b. Zwolnienie z obowiązku składania deklaracji podatkowych, o którym mowa w ust. 7a, nie 

dotyczy: 

1)   (uchylony); 

2)   podatników dokonujących wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów; 

3)   podatników dokonujących importu usług lub nabywających towary - w zakresie 

których są podatnikiem; 

4)   okresów rozliczeniowych, w których zawieszenie wykonywania działalności 

gospodarczej nie dotyczyło pełnego okresu rozliczeniowego; 
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5)   okresów rozliczeniowych, za które podatnik jest obowiązany do rozliczenia podatku 

z tytułu wykonywania czynności podlegających opodatkowaniu oraz za które jest 

obowiązany dokonać korekty podatku naliczonego. 

8. Podatnicy wymienieni w art. 15, inni niż zarejestrowani jako podatnicy VAT czynni i 

osoby prawne niebędące podatnikami w rozumieniu art. 15, u których wartość 

wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów przekroczyła kwotę, o której mowa w art. 10 

ust. 1 pkt 2, lub którzy skorzystali z możliwości wymienionej w art. 10 ust. 6, są 

obowiązani składać w urzędzie skarbowym deklaracje podatkowe w zakresie 

dokonywanych nabyć za okresy miesięczne w terminie do 25 dnia miesiąca 

następującego po każdym kolejnym miesiącu. 

8a. W przypadku podatnika wymienionego w art. 15, innego niż zarejestrowany jako podatnik 

VAT czynny, który ustanowił przedstawiciela podatkowego, o którym mowa w art. 18d 

ust. 1, deklaracje podatkowe składa we własnym imieniu na jego rzecz przedstawiciel 

podatkowy za okresy miesięczne w terminie do 25. dnia miesiąca następującego po 

każdym kolejnym miesiącu. 

9. W przypadku gdy podatnicy wymienieni w art. 17 ust. 1 pkt 4, 5 i 8 nie mają obowiązku 

składania deklaracji podatkowej, o którym mowa w ust. 1-3 lub 8, deklarację podatkową 

składa się w terminie do 25. dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym powstał 

obowiązek podatkowy. 

10. W przypadku gdy podatnicy, o których mowa w art. 15, oraz podmioty niebędące 

podatnikami wymienionymi w art. 15, niemające obowiązku składania deklaracji 

podatkowej, o którym mowa w ust. 1-3 lub w ust. 8, dokonują jedynie 

wewnątrzwspólnotowego nabycia nowych środków transportu, deklarację podatkową w 

zakresie nabywanych nowych środków transportu składa się w terminie 14 dni od dnia 

powstania obowiązku podatkowego z tego tytułu. 

11. Podatnicy, o których mowa w art. 16, składają w urzędzie skarbowym deklaracje 

podatkowe w terminie do ostatniego dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym 

powstał obowiązek podatkowy. 

<11a. W przypadku wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów, o którym mowa w art. 

103 ust. 5a, podatnik jest obowiązany składać naczelnikowi urzędu celnego 

właściwemu w sprawie rozliczania podatku akcyzowego deklaracje o należnych 

kwotach podatku za okresy miesięczne, w terminie do 5. dnia miesiąca 

następującego po miesiącu, w którym powstał obowiązek ich zapłaty. W przypadku, 

o którym mowa w art. 17a, deklarację składa płatnik.> 

12. Zobowiązanie podatkowe, kwotę zwrotu różnicy podatku, kwotę zwrotu podatku 

naliczonego lub różnicy podatku, o której mowa w art. 87 ust. 1, przyjmuje się w kwocie 

wynikającej z deklaracji podatkowej, chyba że naczelnik urzędu skarbowego lub organ 

kontroli skarbowej określi je w innej wysokości. 

13. (uchylony). 

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

wzory deklaracji podatkowych, o których mowa w ust. 1-3, 8 i 9, wraz z objaśnieniami co 
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do sposobu prawidłowego ich wypełnienia oraz terminu i miejsca ich składania, w celu 

umożliwienia rozliczenia podatku. 

14a. Minister właściwy do spraw finansów publicznych określi, w drodze rozporządzenia, 

wzór deklaracji podatkowej, o której mowa w ust. 8a, wraz z objaśnieniami co do 

sposobu prawidłowego jej wypełnienia oraz terminu i miejsca jej składania, w celu 

umożliwienia przedstawicielowi podatkowemu rozliczenia we własnym imieniu i na 

rzecz podatnika, którego jest przedstawicielem, wewnątrzwspólnotowych dostaw 

towarów. 

14b. Minister właściwy do spraw finansów publicznych określi, w drodze rozporządzenia, 

wzory deklaracji podatkowych, o których mowa w ust. 10 i 11, wraz z objaśnieniami co 

do sposobu prawidłowego ich wypełnienia oraz terminu i miejsca ich składania, w celu 

umożliwienia rozliczenia wewnątrzwspólnotowych nabyć i wewnątrzwspólnotowych 

dostaw nowych środków transportu. 

<14c. Minister właściwy do spraw finansów publicznych określi, w drodze 

rozporządzenia, wzór deklaracji, o której mowa w ust. 11a, wraz z objaśnieniami 

co do sposobu prawidłowego jej wypełniania oraz terminu i miejsca jej składania, 

w celu umożliwienia rozliczenia podatku od wewnątrzwspólnotowego nabycia 

towarów, o którym mowa w art. 103 ust. 5a, w tym również przez płatnika, 

uwzględniając specyfikę wykonywania czynności, których dotyczy ta deklaracja.> 

15. (uchylony). 

16. (uchylony). 

 

Art. 103. 

1. Podatnicy oraz podmioty wymienione w art. 108 są obowiązani, bez wezwania naczelnika 

urzędu skarbowego, do obliczania i wpłacania podatku za okresy miesięczne w terminie do 

25. dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym powstał obowiązek podatkowy, na 

rachunek urzędu skarbowego, z zastrzeżeniem ust. 1a-4 oraz art. 33 i art. 33b. 

1a. Podatnicy, u których obowiązek składania deklaracji podatkowych za okresy miesięczne, 

na podstawie art. 99 ust. 3c pkt 1, powstał w drugim miesiącu kwartału, są obowiązani do 

obliczania i wpłacania podatku za pierwszy miesiąc kwartału w terminie do 25. dnia 

miesiąca następującego po drugim miesiącu kwartału. 

2. Podatnicy, o których mowa w art. 99 ust. 2 i 3, są obowiązani, bez wezwania naczelnika 

urzędu skarbowego, do obliczania i wpłacania podatku za okresy kwartalne w terminie do 

25. dnia miesiąca następującego po kwartale, w którym powstał obowiązek podatkowy, na 

rachunek urzędu skarbowego, z zastrzeżeniem ust. 2a-2g, 3 i 4 oraz art. 33. 

2a. Podatnicy, o których mowa w art. 99 ust. 3, inni niż mali podatnicy, są obowiązani, bez 

wezwania naczelnika urzędu skarbowego, do wpłacania zaliczek na podatek za pierwszy 

oraz za drugi miesiąc kwartału w wysokości 1/3 kwoty należnego zobowiązania 

podatkowego wynikającej z deklaracji podatkowej złożonej za poprzedni kwartał - w 

terminie do 25. dnia miesiąca następującego po każdym z kolejnych miesięcy, za które jest 

wpłacana zaliczka. 
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2b. Kwotę należnego zobowiązania podatkowego przyjmuje się za zerową, jeżeli w wyniku 

rozliczenia za dany kwartał, zobowiązanie takie nie wystąpi lub jeżeli z rozliczenia tego 

będzie wynikała kwota zwrotu podatku naliczonego lub różnicy podatku, o której mowa w 

art. 87 ust. 1. 

2c. W przypadku podatników, u których w poprzednim kwartale należne zobowiązanie 

podatkowe było zerowe w rozumieniu ust. 2b, nie powstaje obowiązek wpłacania zaliczek 

na podatek. Podatnik może wpłacić zaliczkę na podatek w wysokości faktycznego 

rozliczenia za miesiąc, za który jest wpłacana zaliczka na podatek. 

2d. Przepisy ust. 2a-2c stosuje się odpowiednio do podatników: 

1)   rozpoczynających w trakcie roku podatkowego wykonywanie czynności określonych 

w art. 5, jeżeli przewidywana przez podatnika wartość sprzedaży przekroczy, w 

proporcji do okresu prowadzonej działalności gospodarczej, kwoty określone w art. 2 

pkt 25, z tym że w kwartale, w którym podatnik rozpoczął wykonywanie działalności 

gospodarczej, nie powstaje obowiązek wpłacania zaliczek; 

2)   którzy w trakcie roku podatkowego przekroczą kwoty, o których mowa w art. 2 pkt 25, 

a w przypadku podatników rozpoczynających w trakcie roku podatkowego 

wykonywanie czynności określonych w art. 5 - kwoty określone zgodnie z pkt 1, z 

tym że wpłata zaliczek obowiązuje od kwartału następującego po kwartale, w którym 

nastąpiło to przekroczenie. 

2e. Podatnicy rozpoczynający dokonywanie rozliczeń za okresy kwartalne, którzy w 

poprzednim kwartale rozliczali się za okresy miesięczne - zaliczki, o których mowa w ust. 

2a, wpłacają w pierwszym kwartale, za który będą się rozliczać za okresy kwartalne, w 

wysokości: 

1)   za pierwszy miesiąc tego kwartału - w wysokości należnego zobowiązania 

podatkowego za pierwszy miesiąc ostatniego kwartału, w którym rozliczali się za 

okresy miesięczne, 

2)   za drugi miesiąc tego kwartału - w wysokości należnego zobowiązania podatkowego 

za drugi miesiąc ostatniego kwartału, w którym rozliczali się za okresy miesięczne 

- przy czym przepis ust. 2c stosuje się odpowiednio. 

2f. Podatnicy, o których mowa w ust. 2a-2e, mogą wpłacać zaliczki w wysokości faktycznego 

rozliczenia za miesiąc, za który wpłacana jest zaliczka, pod warunkiem pisemnego 

zawiadomienia naczelnika urzędu skarbowego. Zawiadomienie należy złożyć najpóźniej z 

chwilą wpłaty zaliczki za pierwszy miesiąc pierwszego kwartału, od którego zaliczki będą 

ustalane w wysokości określonej w zdaniu pierwszym, jednak nie później niż z upływem 

terminu do jej zapłaty. 

2g. Podatnik może zrezygnować z metody obliczania zaliczek, o której mowa w ust. 2f, nie 

wcześniej niż po upływie dwóch kwartałów. Za rezygnację z tej metody obliczania 

wysokości zaliczek uznaje się wpłacenie zaliczki za pierwszy miesiąc kwartału w 

wysokości obliczonej zgodnie z ust. 2a. 

3. W przypadku, o którym mowa w art. 99 ust. 10, podatnicy są obowiązani, bez wezwania 

naczelnika urzędu skarbowego, do obliczania i wpłacania podatku w terminie 14 dni od 

dnia powstania obowiązku podatkowego na rachunek urzędu skarbowego. 
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4. Przepis ust. 3 stosuje się również w przypadku wewnątrzwspólnotowego nabycia nowych 

środków transportu lub innych środków transportu, od których podatek jest rozliczany 

zgodnie z art. 99 ust. 1-3 lub 8, jeżeli środek transportu ma być przez nabywcę 

zarejestrowany na terytorium kraju lub jeżeli nie podlega rejestracji, a jest użytkowany na 

terytorium kraju. 

5. W przypadkach, o których mowa w ust. 3 i 4, podatnicy są obowiązani przedłożyć 

naczelnikowi urzędu skarbowego zgodnie z ustalonym wzorem informację o nabywanych 

środkach transportu. Do informacji dołącza się kopię faktury potwierdzającej nabycie 

środka transportu przez podatnika. 

<5a. W przypadku wewnątrzwspólnotowego nabycia paliw silnikowych wymienionych w 

załączniku nr 2 do ustawy z dnia 6 grudnia 2008 r. o podatku akcyzowym, których 

wytwarzanie lub którymi obrót wymaga uzyskania koncesji zgodnie z przepisami 

ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. – Prawo energetyczne, podatnik jest obowiązany, 

bez wezwania naczelnika urzędu celnego, do obliczania i wpłacania kwot podatku na 

rachunek izby celnej właściwej w zakresie wpłat podatku akcyzowego: 

1) w terminie 5 dni od dnia, w którym towary te zostały wprowadzone do określonego 

we właściwym zezwoleniu miejsca odbioru wyrobów akcyzowych – jeżeli towary są 

nabywane wewnątrzwspólnotowo w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 

6 grudnia 2008 r. o podatku akcyzowym przez zarejestrowanego odbiorcę 

z zastosowaniem procedury zawieszenia poboru akcyzy zgodnie z przepisami 

o podatku akcyzowym; 

2) w terminie 5 dni od dnia wprowadzenia tych towarów z terytorium państwa 

członkowskiego innego niż terytorium kraju do składu podatkowego; 

3) z chwilą przemieszczenia tych towarów na terytorium kraju – jeżeli towary są 

przemieszczane poza procedurą zawieszenia poboru akcyzy zgodnie z przepisami 

o podatku akcyzowym. 

5b. W przypadku, o którym mowa w ust. 5a pkt 3, obliczenie i wpłacenie kwoty podatku 

może nastąpić w terminie 5 dni od otrzymania towarów na terytorium kraju, jeżeli 

podatnik, najpóźniej na 3 dni robocze przed przemieszczeniem towarów na 

terytorium kraju, złoży do naczelnika urzędu celnego właściwego w sprawie 

rozliczania podatku akcyzowego zgłoszenie o planowanym nabyciu 

wewnątrzwspólnotowym, o którym mowa w art. 78 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 6 

grudnia 2008 r. o podatku akcyzowym. 

5c. Przepis ust. 5a pkt 1 i 2 stosuje się odpowiednio, jeżeli podatek jest pobierany przez 

płatnika. 

5d. Organem właściwym w zakresie zobowiązań z tytułu kwot podatku, o których mowa 

w ust. 5a, jest organ podatkowy właściwy w sprawie rozliczania podatku 

akcyzowego.> 

6. (uchylony). 

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

informacji, o której mowa w ust. 5, uwzględniając konieczność zapewnienia prawidłowej 
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identyfikacji środka transportu, w tym jego przebieg oraz datę pierwszego dopuszczenia do 

użytku. 

 

 

 

 

USTAWA z dnia 10 kwietnia 1997 r. – PRAWO ENERGETYCZNE (Dz. U. z 2012 r. poz. 

1059, z późn. zm.) 

 

Art. 33. 

1. Prezes URE udziela koncesji wnioskodawcy, który: 

1) ma siedzibę lub miejsce zamieszkania na terytorium państwa członkowskiego Unii 

Europejskiej, Konfederacji Szwajcarskiej , państwa członkowskiego Europejskiego 

Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) - strony umowy o Europejskim Obszarze 

Gospodarczym lub Turcji; 

2)   dysponuje środkami finansowymi w wielkości gwarantującej prawidłowe 

wykonywanie działalności bądź jest w stanie udokumentować możliwości ich 

pozyskania; 

3)   ma możliwości techniczne gwarantujące prawidłowe wykonywanie działalności; 

4)   zapewni zatrudnienie osób o właściwych kwalifikacjach zawodowych, o których 

mowa w art. 54; 

5)   uzyskał decyzję o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu albo decyzję o 

ustaleniu lokalizacji inwestycji w zakresie budowy obiektu energetyki jądrowej, o 

której mowa w ustawie z dnia 29 czerwca 2011 r. o przygotowaniu i realizacji 

inwestycji w zakresie obiektów energetyki jądrowej oraz inwestycji towarzyszących. 

1a. Prezes URE udziela koncesji na obrót gazem ziemnym z zagranicą wnioskodawcy, który: 

1)   posiada własne pojemności magazynowe lub 

2)   zawarł umowę przedwstępną o świadczenie usługi magazynowania zapasów 

obowiązkowych gazu ziemnego, o których mowa w art. 24 ust. 1 ustawy z dnia 16 

lutego 2007 r. o zapasach ropy naftowej, produktów naftowych i gazu ziemnego oraz 

zasadach postępowania w sytuacjach zagrożenia bezpieczeństwa paliwowego 

państwa i zakłóceń na rynku naftowym (Dz. U. Nr 52, poz. 343, z późn. zm.), w 

wielkości ustalonej zgodnie z art. 25 ust. 2 tej ustawy, lub 

3)   został zwolniony z obowiązku utrzymywania zapasów obowiązkowych gazu 

ziemnego, o którym mowa w art. 24 ust. 1 ustawy wymienionej w pkt 2. 

[1b. Prezes URE udziela koncesji na wytwarzanie paliw ciekłych lub koncesji na obrót 

paliwami ciekłymi z zagranicą wnioskodawcy, który złożył zabezpieczenie majątkowe, o 

którym mowa w art. 38a.] 

<1b. Prezes URE udziela koncesji na wytwarzanie paliw ciekłych lub koncesji na obrót 

paliwami ciekłymi z zagranicą wnioskodawcy, który: 

1) ma siedzibę lub miejsce zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej i 

nabywa paliwa ciekłe na potrzeby prowadzenia działalności gospodarczej na 
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terytorium Rzeczypospolitej Polskiej albo prowadzi działalność gospodarczą na 

terytorium Rzeczypospolitej Polskiej w ramach oddziału z siedzibą na 

terytorium Rzeczypospolitej Polskiej utworzonego na warunkach i zasadach 

określonych w ustawie o swobodzie działalności gospodarczej i nabywa paliwa 

ciekłe na potrzeby prowadzenia działalności gospodarczej przez ten oddział; 

2) złożył zabezpieczenie majątkowe, o którym mowa w art. 38a; 

3) jest zarejestrowany jako podatnik podatku od towarów i usług zgodnie z art. 97 

ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2016 r. 

poz. 710 i 846); 

4) posiada własne pojemności magazynowe lub zawarł umowę przedwstępną 

o magazynowanie zapasów obowiązkowych paliw, o której mowa w art. 10 ust. 1 

ustawy wymienionej w ust. 1a pkt 2, albo posiada zgodę Prezesa Agencji Rezerw 

Materiałowych lub ministra właściwego do spraw energii na zawarcie 

odpowiednio umowy, o której mowa w art. 11 lub art. 11a ust. 5 tej ustawy.> 

<1c. Przedsiębiorstwo energetyczne, któremu została udzielona koncesja na podstawie 

zawartej umowy przedwstępnej lub zgody, o której mowa w ust. 1b pkt 4, jest 

obowiązane powiadomić Prezesa URE o zawarciu tej umowy, w terminie 14 dni od 

dnia jej zawarcia, a także o każdej nowo zawartej umowie, o której mowa w art. 10 i 

art. 11 ustawy wymienionej w ust. 1a pkt 2, w terminie 14 dni od dnia jej zawarcia, 

w całym okresie posiadania koncesji.> 

2. Uzyskanie koncesji, o której mowa w ust. 1, nie zwalnia z obowiązku uzyskania innych 

koncesji lub zezwoleń wymaganych na podstawie odrębnych przepisów. 

3. Nie może być wydana koncesja wnioskodawcy: 

1)   który znajduje się w postępowaniu upadłościowym lub likwidacji; 

2)   któremu w ciągu ostatnich 3 lat cofnięto koncesję na działalność określoną ustawą z 

przyczyn wymienionych w art. 58 ust. 2 ustawy o swobodzie działalności 

gospodarczej lub którego w ciągu ostatnich 3 lat wykreślono z rejestru działalności 

regulowanej z przyczyn, o których mowa w art. 71 ust. 1 ustawy o swobodzie 

działalności gospodarczej; 

[3)   skazanemu prawomocnym wyrokiem sądu za przestępstwo mające związek z 

przedmiotem działalności gospodarczej określonej ustawą.] 

<3) skazanemu prawomocnym wyrokiem sądu za przestępstwo lub przestępstwo 

skarbowe, mające związek z prowadzoną działalnością gospodarczą;> 

<4) który po dniu złożenia wniosku został wykreślony z rejestru podatników 

podatku od towarów i usług.> 

<3a. W przypadku wnioskodawcy będącego osobą prawną lub jednostką organizacyjną 

niebędącą osobą prawną, której odrębna ustawa przyznaje zdolność prawną, albo 

przedsiębiorcą zagranicznym lub przedsiębiorcą zagranicznym prowadzącym 

działalność na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej w ramach oddziału z siedzibą 

na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej utworzonego na warunkach i zasadach 

określonych w ustawie o swobodzie działalności gospodarczej, warunek, o którym 
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mowa w ust. 3 pkt 3, dotyczy również członków zarządów, rad nadzorczych oraz 

osób uprawnionych do ich reprezentowania. 

3b. Przedsiębiorstwo  energetyczne, któremu została udzielona koncesja, jest 

obowiązane spełniać warunki, o których mowa w ust. 1–1b, przez cały okres 

ważności koncesji.> 

4. (uchylony). 

5. Prezes URE, za pośrednictwem ministra właściwego do spraw energii, informuje Komisję 

Europejską o przyczynach odmowy udzielenia wnioskodawcy koncesji. 

 

Art. 35. 

1. Wniosek o udzielenie koncesji powinien zawierać w szczególności: 

1)   oznaczenie wnioskodawcy i jego siedziby lub miejsca zamieszkania, a w razie 

ustanowienia pełnomocników do dokonywania czynności prawnych w imieniu 

przedsiębiorcy - również ich imiona i nazwiska; 

2)   określenie przedmiotu oraz zakresu prowadzonej działalności, na którą ma być wydana 

koncesja, oraz projekt planu, o którym mowa w art. 16; 

3)   informacje o dotychczasowej działalności wnioskodawcy, w tym sprawozdania 

finansowe z ostatnich 3 lat, jeżeli podmiot prowadzi działalność gospodarczą; 

4)   określenie czasu, na jaki koncesja ma być udzielona, wraz ze wskazaniem daty 

rozpoczęcia działalności; 

5)   określenie środków, jakimi dysponuje podmiot ubiegający się o koncesję, w celu 

zapewnienia prawidłowego wykonywania działalności objętej wnioskiem; 

6)  numer w rejestrze przedsiębiorców w Krajowym Rejestrze Sądowym, o ile 

przedsiębiorca taki numer posiada, lub numer równoważnego rejestru państw 

członkowskich Unii Europejskiej, Konfederacji Szwajcarskiej, państwa 

członkowskiego Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) - strony 

umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym lub Turcji oraz numer identyfikacji 

podatkowej (NIP). 

1a. Wniosek o udzielenie koncesji na obrót gazem ziemnym z zagranicą powinien ponadto 

określać prognozowaną wielkość przywozu gazu ziemnego oraz sposób utrzymywania 

zapasów obowiązkowych gazu ziemnego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej lub 

państwa członkowskiego Unii Europejskiej, lub państwa członkowskiego Europejskiego 

Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) - strony umowy o Europejskim Obszarze 

Gospodarczym, zgodnie z ustawą wymienioną w art. 33 ust. 1a pkt 2, lub zawierać 

informację o wydaniu przez ministra właściwego do spraw energii decyzji, o której mowa 

w art. 24 ust. 5a tej ustawy, wraz z dołączoną kopią tej decyzji. 

1b. Wnioskodawca, który rozpoczyna prowadzenie działalności gospodarczej wyłącznie w 

zakresie wywozu gazu ziemnego, jest zwolniony z obowiązku dołączenia do wniosku o 

udzielenie koncesji na obrót gazem ziemnym z zagranicą informacji o wydaniu przez 

ministra właściwego do spraw energii decyzji, o której mowa w art. 24 ust. 5a ustawy 

wymienionej w art. 33 ust. 1a pkt 2. 
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1c. Wniosek o udzielenie koncesji na wytwarzanie paliw ciekłych oraz koncesji na obrót 

paliwami ciekłymi z zagranicą powinien ponadto zawierać, odpowiednio do rodzaju 

działalności: 

1)   wskazanie prognozowanej wielkości produkcji lub przywozu paliw ciekłych na okres 

co najmniej 3 lat. 

2)   opis sposobu utrzymywania zapasów obowiązkowych ropy naftowej lub paliw, o 

których mowa w art. 5 ustawy wymienionej w art. 33 ust. 1a pkt 2, na okres co 

najmniej 3 lat; 

3)  opis sposobu realizacji Narodowego Celu Wskaźnikowego, o którym mowa w art. 23 

ustawy o biokomponentach i biopaliwach ciekłych na okres co najmniej 3 lat[.] <;> 

<4) dane osób uprawnionych lub wchodzących w skład organu uprawnionego do 

reprezentowania wnioskodawcy, obejmujące: 

a) imię i nazwisko, 

b) datę i miejsce urodzenia, 

c) obywatelstwo, 

d) numer Powszechnego Elektronicznego Systemu Ewidencji Ludności 

(PESEL), o ile został nadany, 

e) serię i numer paszportu albo innego dokumentu stwierdzającego tożsamość, 

f) adres zamieszkania; 

5) listę wspólników lub akcjonariuszy, posiadających co najmniej 20% 

udziałów lub akcji, w przypadku wnioskodawcy innego niż osoba fizyczna; 

6) wskazanie miejsca magazynowania zapasów, o których mowa w pkt 2, oraz 

tytuł prawny do powierzchni magazynowej, w której te zapasy będą 

magazynowane, lub kopię umowy przedwstępnej, o której mowa w art. 10 

ust. 1 ustawy wymienionej w art. 33 ust. 1a pkt 2, lub kopię decyzji Prezesa 

Agencji Rezerw Materiałowych lub ministra właściwego do spraw energii 

zawierającej zgodę na zawarcie odpowiednio umowy, o której mowa w art. 

11 lub art. 11a ust. 5 tej ustawy; 

7) zaświadczenie o zarejestrowaniu wnioskodawcy jako podatnika podatku od 

towarów i usług.> 

2. Przedsiębiorstwo energetyczne wykonujące działalność polegającą na wytwarzaniu paliw 

ciekłych lub obrocie paliwami ciekłymi z zagranicą jest zobowiązane złożyć, przed 

udzieleniem koncesji, zabezpieczenie majątkowe, o którym mowa w art. 38a. 

3. Prezes URE odmawia udzielenia koncesji, gdy wnioskodawca nie spełnia wymaganych 

przepisami warunków. 

 

Art. 37. 

1. Koncesja powinna określać: 

1)   podmiot i jego siedzibę lub miejsce zamieszkania; 

2)   przedmiot oraz zakres działalności objętej koncesją; 

3)   datę rozpoczęcia działalności objętej koncesją oraz warunki wykonywania 

działalności; 
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4)   okres ważności koncesji; 

5)   szczególne warunki wykonywania działalności objętej koncesją, mające na celu 

właściwą obsługę odbiorców, w zakresie: 

a)  zapewnienia zdolności do dostarczania paliw lub energii w sposób ciągły i 

niezawodny, przy zachowaniu wymagań jakościowych, określonych w przepisach 

wydanych na podstawie art. 9 ust. 1-4, 7 i 8, 

b)  powiadamiania Prezesa URE o niepodjęciu lub zaprzestaniu bądź ograniczeniu 

prowadzenia działalności objętej koncesją, w okresie jej obowiązywania; 

6)   zabezpieczenie ochrony środowiska w trakcie oraz po zaprzestaniu koncesjonowanej 

działalności; 

7)  numer w rejestrze przedsiębiorców w Krajowym Rejestrze Sądowym, o ile 

przedsiębiorca taki numer posiada, lub numer równoważnego rejestru państw 

członkowskich Unii Europejskiej, Konfederacji Szwajcarskiej, państwa 

członkowskiego Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) - strony 

umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym lub Turcji oraz numer identyfikacji 

podatkowej (NIP). 

<1a. W przypadku koncesji, o której mowa w art. 33 ust. 1b, koncesja określa ponadto 

numer, za pomocą którego podmiot jest identyfikowany na potrzeby podatku od 

towarów i usług, nadany zgodnie z art. 97 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku 

od towarów i usług. 

1b. W przypadku koncesji, o której mowa w art. 33 ust. 1b, udzielanej przedsiębiorcy 

zagranicznemu prowadzącemu działalność na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej 

w ramach oddziału z siedzibą na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej utworzonego 

na warunkach i zasadach określonych w ustawie o swobodzie działalności 

gospodarczej dane wskazane w ust. 1 pkt 1, 2 i 7 oraz ust. 1a dotyczą oddziału tego 

przedsiębiorcy. 

1c. Przedsiębiorstwo energetyczne jest obowiązane zgłaszać Prezesowi URE zmiany 

danych, o których mowa w ust. 1 pkt 1 i 2 oraz w art. 35 ust. 1c pkt 5 i 7, w terminie 

14 dni od dnia zaistnienia tych zmian.> 

2. Koncesja powinna ponadto określać warunki zaprzestania działalności przedsiębiorstwa 

energetycznego po wygaśnięciu koncesji lub po jej cofnięciu. 

3. (uchylony). 

 

Art. 41. 

1. Prezes URE może zmienić warunki wydanej koncesji na wniosek przedsiębiorstwa 

energetycznego. 

2. Prezes URE cofa koncesję w przypadkach: 

1)   określonych w art. 58 ust. 1 ustawy o swobodzie działalności gospodarczej; 

2)   cofnięcia przez właściwego naczelnika urzędu celnego zezwolenia na prowadzenie 

składu podatkowego lub jego wygaśnięcia, jeżeli przed wygaśnięciem podmiot nie 

uzyskał nowego zezwolenia, w trybie i na zasadach określonych w przepisach 

odrębnych - w odniesieniu do działalności objętej tym zezwoleniem; 



- 13 - 

 

Objaśnienie oznaczeń:  [] kursywa – tekst usunięty przez Sejm 

<> druk pogrubiony – tekst wstawiony przez Sejm 

3)   w przypadku zmiany, w zakresie określonym w ustawie, warunków wykonywanej 

działalności gospodarczej objętej koncesją. 

2a. Prezes URE cofa koncesję na obrót gazem ziemnym z zagranicą również w przypadku 

nieutrzymywania, przez przedsiębiorstwo energetyczne wykonujące działalność 

gospodarczą w zakresie przywozu gazu ziemnego w celu jego dalszej odsprzedaży 

odbiorcom, zapasów obowiązkowych gazu ziemnego lub niezapewnienia ich dostępności 

zgodnie z art. 24 ust. 1 i 2, art. 24a oraz art. 25 ust. 2 albo ust. 5 ustawy wymienionej w art. 

33 ust. 1a pkt 2. 

[2b. Prezes URE cofa koncesję na wytwarzanie paliw ciekłych lub koncesję na obrót 

paliwami ciekłymi z zagranicą w przypadku gdy przedsiębiorstwo energetyczne wykonuje 

działalność polegającą na wytwarzaniu paliw ciekłych lub obrocie paliwami ciekłymi z 

zagranicą bez złożonego zabezpieczenia majątkowego, o którym mowa w art. 38a.] 

<2b. Prezes URE cofa koncesję na wytwarzanie paliw ciekłych lub koncesję na obrót 

paliwami ciekłymi z zagranicą również w przypadku: 

1) niespełniania przez przedsiębiorstwo energetyczne któregokolwiek z warunków, 

o których mowa w art. 33 ust. 1 lub 1b, lub w przypadku wystąpienia okoliczności, 

o których mowa w art. 33 ust. 3; 

2) posługiwania się w obrocie paliwami numerem identyfikacyjnym innym niż 

określony w koncesji zgodnie z art. 37 ust. 1a.> 

3. Prezes URE cofa koncesję albo zmienia jej zakres w przypadkach określonych w art. 58 

ust. 2 ustawy o swobodzie działalności gospodarczej. 

4. Prezes URE może cofnąć koncesję albo zmienić jej zakres: 

1)   w przypadkach określonych w art. 58 ust. 3 ustawy o swobodzie działalności 

gospodarczej; 

2)   w przypadku podziału przedsiębiorstwa energetycznego lub jego łączenia z innymi 

podmiotami[.]<;> 

<3) w przypadku niewykonania obowiązku, o którym mowa w art. 33 ust. 1c lub w 

art. 37 ust. 1c.> 

5. W przypadku, o którym mowa w ust. 2 pkt 2, Prezes URE powiadamia o cofnięciu koncesji 

właściwego dla podatnika naczelnika urzędu celnego. 

 

Art. 56. 

1. Karze pieniężnej podlega ten, kto: 

(pkt 1 – 43 pominięto)    

2. Karę pieniężną, o której mowa w ust. 1, wymierza: 

1)   w zakresie pkt 1-27 i 30a-43 Prezes URE; 

2)   w zakresie pkt 28-30 Prezes Agencji Rynku Rolnego. 

2a. Wysokość kary pieniężnej wymierzonej w przypadkach określonych w ust. 1 pkt 1a nie 

może być niższa niż: 

1) w zakresie nieprzestrzegania obowiązku, o którym mowa w art. 9a ust. 1, obliczona 

według wzoru: 

Ko = 1,3 x (Oz - Ozz), 
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gdzie poszczególne symbole oznaczają: 

Ko -   minimalną wysokość kary pieniężnej, wyrażoną w złotych, 

Oz -   opłatę zastępczą, obliczoną zgodnie z art. 9a ust. 2, wyrażoną w złotych, 

Ozz -  uiszczoną opłatę zastępczą, wyrażoną w złotych; 

2) w zakresie nieprzestrzegania obowiązku, o którym mowa w art. 9a ust. 6, obliczona 

według wzoru: 

Koz = Cc x (Eoo - Ezo), 

gdzie poszczególne symbole oznaczają: 

Koz -  minimalną wysokość kary pieniężnej, wyrażoną w złotych, 

Cc -   średnią cenę sprzedaży energii elektrycznej w poprzednim roku kalendarzowym, o 

której mowa w art. 23 ust. 2 pkt 18 lit. b, wyrażoną w złotych za 1 MWh, 

Eoo -  ilość oferowanej do zakupu energii elektrycznej wytworzonej w odnawialnych 

źródłach energii, wyrażoną w MWh, 

Ezo -  ilość zakupionej energii elektrycznej wytworzonej w odnawialnych źródłach 

energii w danym roku, wyrażoną w MWh; 

3)  
(421)

 w zakresie nieprzestrzegania obowiązków, o których mowa w art. 9a ust. 8, 

obliczona według wzoru: 

KS = 1,3 x (OZK - OZZK), 

gdzie poszczególne symbole oznaczają: 

KS -    minimalną wysokość kary pieniężnej, wyrażoną w złotych, 

OZK -   opłatę zastępczą, obliczoną zgodnie z art. 9a ust. 8a, wyrażoną w złotych, 

OZZK -  uiszczoną opłatę zastępczą, wyrażoną w złotych. 

2b. Wpływy z tytułu kar pieniężnych, o których mowa w ust. 1 pkt 1a i 28-30, stanowią 

przychody Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. 

2c. Wysokość kary pieniężnej wymierzonej w przypadku określonym w ust. 1 pkt 1f nie może 

być niższa niż wysokość obliczona wg wzoru: 

Ko = 1,3 x Oza +1,3 x Ozb 

gdzie poszczególne symbole oznaczają: 

Oza   -  opłata zastępcza nieuiszczona przez towarowy dom maklerski lub dom maklerski 

obliczona wg wzoru, o którym mowa w art. 9a ust. 2, w stosunku do energii 

elektrycznej zużytej przez przedsiębiorstwo energetyczne na własny użytek, a 

niewskazanej w deklaracji, o której mowa w art. 9a ust. 1b, 

Ozb   -  opłata zastępcza nieuiszczona przez towarowy dom maklerski lub dom maklerski 

obliczona wg wzoru, o którym mowa w art. 9a ust. 8a, w stosunku do energii 

elektrycznej zużytej przez przedsiębiorstwo energetyczne na własny użytek, a 

niewskazanej w deklaracji, o której mowa w art. 9a ust. 1b. 

2d. Wysokość kary pieniężnej wymierzonej w przypadkach, o których mowa w: 

1)   ust. 1 pkt 29 wynosi 1.000 zł; 

2)   ust. 1 pkt 28, 30 i 34 wynosi 10.000 zł; 

3)   ust. 1 pkt 12a, wynosi od 200.000 zł do 1.000.000 zł. 

2e. Wysokość kary pieniężnej wymierzonej w przypadku, o którym mowa w ust. 1 pkt 18, nie 

może być niższa niż 3.000 zł za każdy dzień zwłoki w wydaniu warunków przyłączenia. 
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2f. Wysokość kary pieniężnej wymierzonej w przypadkach, o których mowa w ust. 1 pkt 20 i 

21, nie może być niższa niż 1% i wyższa niż 15% przychodu, o którym mowa w ust. 3. 

2g. Wysokość kary pieniężnej wymierzonej w przypadkach, o których mowa w ust. 1 pkt 39-

43, wynosi od 10 000 zł do 1 000 000 zł. 

3. Wysokość kary pieniężnej, o której mowa w ust. 1 pkt 1-38, nie może przekroczyć 15% 

przychodu ukaranego przedsiębiorcy, osiągniętego w poprzednim roku podatkowym, a 

jeżeli kara pieniężna związana jest z działalnością prowadzoną na podstawie koncesji, 

wysokość kary nie może przekroczyć 15% przychodu ukaranego przedsiębiorcy, 

wynikającego z działalności koncesjonowanej, osiągniętego w poprzednim roku 

podatkowym. 

4. Kara pieniężna jest płatna na konto właściwego urzędu skarbowego, z zastrzeżeniem ust. 

2b. 

5. Niezależnie od kary pieniężnej określonej w ust. 1-4 Prezes URE może nałożyć karę 

pieniężną na kierownika przedsiębiorstwa energetycznego, z tym że kara ta może być 

wymierzona w kwocie nie większej niż 300% jego miesięcznego wynagrodzenia. 

6. Ustalając wysokość kary pieniężnej, Prezes URE uwzględnia stopień szkodliwości czynu, 

stopień zawinienia oraz dotychczasowe zachowanie podmiotu i jego możliwości 

finansowe. 

6a. Prezes URE może odstąpić od wymierzenia kary, jeżeli stopień szkodliwości czynu jest 

znikomy, a podmiot zaprzestał naruszania prawa lub zrealizował obowiązek. 

<6b. Karę pieniężną, o której mowa w ust. 1, uiszcza się w terminie 14 dni od dnia, w 

którym decyzja Prezesa URE o wymierzeniu kary pieniężnej stała się prawomocna.> 

7. Kary pieniężne, o których mowa w ust. 1, podlegają ściągnięciu w trybie przepisów o 

postępowaniu egzekucyjnym w administracji. 

7a. 
(426)

 W sprawach dotyczących kar pieniężnych, o których mowa w ust. 1, stosuje się 

odpowiednio przepisy działu III ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa. 

8. Prezes URE niezwłocznie powiadamia Komisję Europejską o zmianach przepisów w 

zakresie kar pieniężnych i o działaniach podejmowanych w przypadku naruszeń przepisów 

rozporządzenia (WE) nr 714/2009 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 13 lipca 2009 r. 

w sprawie warunków dostępu do sieci w odniesieniu do transgranicznej wymiany energii 

elektrycznej i uchylające rozporządzenie (WE) nr 1228/2003, a także przepisów 

rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady nr 1775/2005/WE z dnia 28 września 

2005 r. w sprawie warunków dostępu do sieci przesyłowych gazu ziemnego. 

 

 

 

USTAWA z dnia 10 września 1999 r. – KODEKS KARNY SKARBOWY (Dz. U. z 2013 r. 

poz. 186, z późn. zm.) 

 

Art. 30. 

§ 1. Sąd może orzec przepadek przedmiotów tylko w wypadkach przewidzianych w kodeksie, 

a orzeka, jeżeli kodeks tak stanowi. 
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[§ 2. W wypadkach określonych w art. 54 § 1 i 2, art. 55 § 1 i 2, art. 56 § 1 i 2, art. 63 § 1-6, 

art. 64 § 1-6, art. 65 § 1 i 3, art. 66 § 1, art. 67 § 1 i 2, art. 68 § 1 i 2, art. 69 § 1-3, art. 

69a § 1, art. 70 § 1, 2 i 4, art. 72, art. 73 § 1 oraz art. 73a § 1 i 2 można orzec przepadek 

przedmiotów określonych w art. 29 pkt 1-3.] 

<§ 2. W wypadkach określonych w art. 54 § 1 i 2, art. 55 § 1 i 2, art. 56 § 1 i 2, art. 63 § 

1–6, art. 64 § 1–6, art. 65 § 1 i 3, art. 66 § 1, art. 67 § 1 i 2, art. 68 § 1 i 2, art. 69 § 1–

3, art. 69a § 1, art. 69b § 1, art. 69c § 1, art. 70 § 1, 2 i 4, art. 72, art. 73 § 1 oraz art. 

73a § 1 i 2 można orzec przepadek przedmiotów określonych w art. 29 pkt 1–3.> 

§ 3. W wypadkach określonych w art. 86 § 1-3, art. 87 § 1-3, art. 88 § 1 i 2, art. 89 § 1 i 2, art. 

90 § 1 oraz art. 91 § 1 i 3 orzeka się przepadek przedmiotów wymienionych w art. 29 pkt 

1 lub 2, a także można orzec przepadek przedmiotów wymienionych w art. 29 pkt 3. 

§ 4. W wypadku określonym w art. 106d § 1 orzeka się przepadek wartości dewizowych lub 

krajowych środków płatniczych, a także można orzec przepadek innych przedmiotów, 

określonych w art. 29 pkt 1-3. 

§ 4a. (uchylony). 

§ 5. W wypadkach określonych w art. 107 § 1-3 orzeka się przepadek dokumentu lub 

urządzenia do gry losowej, gry na automacie lub zakładu wzajemnego, a także 

znajdujących się w nich środków pieniężnych oraz wygranych, które na podstawie tego 

dokumentu przypadają grającemu, a także środków uzyskanych ze sprzedaży udziału w 

grze lub wpłaconych stawek. Przepis stosuje się odpowiednio także w wypadkach 

określonych w art. 107a § 1, art. 108 § 1, art. 109 i art. 110. 

§ 5a. Sprzedaż urządzeń lub automatów do gier, w stosunku do których sąd nie zarządził 

zniszczenia, jest dopuszczalna wyłącznie na rzecz podmiotów, które uzyskały koncesje 

albo zezwolenie na urządzanie gier. 

§ 6. W wypadkach określonych w § 2-4 orzeka się przepadek przedmiotów, o których mowa 

w art. 29 pkt 4. 

 

Art. 34. 

§ 1. Zakaz prowadzenia określonej działalności gospodarczej oraz pozbawienie praw 

publicznych można orzec tylko wtedy, gdy kodeks tak stanowi. 

[§ 2. Sąd może orzec środek karny zakazu prowadzenia określonej działalności gospodarczej 

w wypadkach określonych w art. 38 § 1 i 2 oraz w razie skazania sprawcy za 

przestępstwo skarbowe określone w art. 54 § 1, art. 55 § 1, art. 56 § 1, art. 63 § 1-5, art. 

64 § 1-6, art. 65 § 1, art. 66 § 1, art. 67 § 1 i 2, art. 68 § 1 i 2, art. 69 § 1-3, art. 69a § 1, 

art. 70 § 1, 2 i 4, art. 72, art. 73 § 1, art. 73a § 1, art. 76 § 1, art. 77 § 1, art. 78 § 1, art. 

82 § 1, art. 83 § 1, art. 85 § 1 i 2, art. 86 § 1 i 2, art. 87 § 1 i 2, art. 88 § 1 i 2, art. 89 § 1 

i 2, art. 90 § 1 i 2, art. 91 § 1, art. 92 § 1, art. 93, art. 97 § 1 i 2, art. 100 § 1, art. 101 § 1, 

art. 102 § 1, art. 103 § 1, art. 104 § 1, art. 106c § 1, art. 106d § 1, art. 106j § 1, art. 107 

§ 1-3, art. 107a § 1 oraz art. 110.] 

<§ 2. Sąd może orzec środek karny zakazu prowadzenia określonej działalności 

gospodarczej w wypadkach określonych w art. 38 § 1 i 2 oraz w razie skazania 

sprawcy za przestępstwo skarbowe określone w art. 54 § 1, art. 55 § 1, art. 56 § 1, 
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art. 63 § 1–5, art. 64 § 1–6, art. 65 § 1, art. 66 § 1, art. 67 § 1 i 2, art. 68 § 1 i 2, art. 69 

§ 1–3, art. 69a § 1, art. 69b § 1, art. 69c § 1, art. 70 § 1, 2 i 4, art. 72, art. 73 § 1, art. 

73a § 1, art. 76 § 1, art. 77 § 1, art. 78 § 1, art. 82 § 1, art. 83 § 1, art. 85 § 1 i 2, art. 

86 § 1 i 2, art. 87 § 1 i 2, art. 88 § 1 i 2, art. 89 § 1 i 2, art. 90 § 1 i 2, art. 91 § 1, art. 

92 § 1, art. 93, art. 97 § 1 i 2, art. 100 § 1, art. 101 § 1, art. 102 § 1, art. 103 § 1, art. 

104 § 1, art. 106c § 1, art. 106d § 1, art. 106j § 1, art. 107 § 1–3, art. 107a § 1 oraz 

art. 110.> 

§ 3. Pozbawienie praw publicznych sąd może orzec w wypadkach określonych w art. 38 § 1 i 

2 w razie skazania na karę pozbawienia wolności na czas nie krótszy od lat 3. 

§ 4. Zakazy wymienione w art. 22 § 2 pkt 5 oraz pozbawienie praw publicznych orzeka się w 

latach, od roku do lat 5. 

 

Art. 49. 

§ 1. Do przepadku przedmiotów stosuje się odpowiednio przepisy art. 29, art. 30 § 1 i 6 oraz 

art. 31, przy czym nie obejmuje on środka przewozowego stanowiącego przedmiot 

określony w art. 29 pkt 2, chyba że został on specjalnie przysposobiony do popełnienia 

czynu zabronionego jako przestępstwo skarbowe, wykroczenie skarbowe, przestępstwo 

lub wykroczenie. 

[§ 2. W wypadkach określonych w art. 54 § 3, art. 55 § 3, art. 56 § 3, art. 63 § 7, art. 64 § 7, 

art. 66 § 2, art. 67 § 4, art. 68 § 3, art. 69a § 2, art. 70 § 5, art. 73 § 2, art. 73a § 3, art. 

86 § 4, art. 87 § 4, art. 88 § 3, art. 89 § 3, art. 90 § 3, art. 107 § 4 oraz art. 107a § 2 

można orzec przepadek przedmiotów określonych w § 1.] 

<§ 2. W wypadkach określonych w art. 54 § 3, art. 55 § 3, art. 56 § 3, art. 63 § 7, art. 64 § 

7, art. 66 § 2, art. 67 § 4, art. 68 § 3, art. 69a § 2, art. 69b § 2, art. 69c § 2, art. 70 § 5, 

art. 73 § 2, art. 73a § 3, art. 86 § 4, art. 87 § 4, art. 88 § 3, art. 89 § 3, art. 90 § 3, art. 

107 § 4 oraz art. 107a § 2 można orzec przepadek przedmiotów określonych w § 1.> 

§ 3. W wypadkach określonych w art. 65 § 4 oraz art. 91 § 4 można orzec przepadek 

przedmiotów określonych w § 1, jeżeli czyn zabroniony został popełniony umyślnie. 

§ 4. W wypadku określonym w art. 106d § 2 orzeka się przepadek wartości dewizowych lub 

krajowych środków płatniczych, a także można orzec przepadek innych przedmiotów 

określonych w § 1. 

 

Art. 53. 

(§ 1 – § 30c pominięto) 

[§ 30d. Użyte w rozdziale 6 kodeksu określenia: "dostawa wewnątrzwspólnotowa", "eksport", 

"import", "legalizacyjne znaki akcyzy", "nabycie wewnątrzwspólnotowe", "procedura 

zawieszenia poboru akcyzy", "skład podatkowy", "przedpłata akcyzy", "uszkodzone 

znaki akcyzy", "wyroby akcyzowe", "znaki akcyzy", "zniszczone znaki akcyzy" mają 

znaczenie nadane im w ustawie z dnia 6 grudnia 2008 r. o podatku akcyzowym (Dz. U. 

z 2011 r. Nr 108, poz. 626, z późn. zm.).] 

<§ 30d. Użyte w rozdziale 6 kodeksu określenia: „dokument handlowy zastępujący 

uproszczony dokument towarzyszący”, „dokument zastępujący e-AD”, „dostawa 



- 18 - 

 

Objaśnienie oznaczeń:  [] kursywa – tekst usunięty przez Sejm 

<> druk pogrubiony – tekst wstawiony przez Sejm 

wewnątrzwspólnotowa”, „e-AD”, „eksport”, „import”, „legalizacyjne znaki 

akcyzy”, „nabycie wewnątrzwspólnotowe”, „numer referencyjny”, „procedura 

zawieszenia poboru akcyzy”, „przedpłata akcyzy”, „skład podatkowy”, 

„System”, „terytorium kraju”, „terytorium państwa członkowskiego”, 

„uproszczony dokument towarzyszący”, „uszkodzone znaki akcyzy”, „wyroby 

akcyzowe”, „znaki akcyzy”, „zniszczone znaki akcyzy” mają znaczenie nadane 

im w ustawie z dnia 6 grudnia 2008 r. o podatku akcyzowym (Dz. U. z 2014 r. 

poz. 752, z późn. zm.).> 

(§ 30e. -§ 41. Pominięto) 

 

<Art. 69b. 

§ 1. Kto wbrew przepisom ustawy dokonuje dostawy wewnątrzwspólnotowej lub 

nabycia wewnątrzwspólnotowego wyrobów akcyzowych,  

podlega karze grzywny do 720 stawek dziennych albo karze pozbawienia 

wolności, albo obu tym karom łącznie. 

§ 2. W wypadku mniejszej wagi, sprawca czynu zabronionego określonego w § 1  

podlega karze grzywny za wykroczenie skarbowe. 

 

Art. 69c. 

§ 1. Kto wbrew obowiązkowi przemieszcza wyroby akcyzowe z terytorium jednego 

państwa członkowskiego na terytorium innego państwa członkowskiego przez 

terytorium kraju bez uproszczonego dokumentu towarzyszącego albo dokumentu 

handlowego zastępującego uproszczony dokument towarzyszący albo bez wydruku 

e-AD z nadanym numerem referencyjnym albo innego dokumentu handlowego, w 

którym umieszczono numer referencyjny nadany e-AD w Systemie, albo 

dokumentu zastępującego e-AD, albo na podstawie tych dokumentów 

zawierających dane niezgodne ze stanem rzeczywistym,  

podlega karze grzywny do 720 stawek dziennych albo karze pozbawienia 

wolności, albo obu tym karom łącznie. 

§ 2. W wypadku mniejszej wagi, sprawca czynu zabronionego określonego w § 1 

podlega karze grzywny za wykroczenie skarbowe.> 

 

 

 

USTAWA z dnia 16 lutego 2007 r. O ZAPASACH ROPY NAFTOWEJ, PRODUKTÓW 

NAFTOWYCH I GAZU ZIEMNEGO ORAZ ZASADACH POSTĘPOWANIA W 

SYTUACJACH ZAGROŻENIA BEZPIECZEŃSTWA PALIWOWEGO PAŃSTWA I 

ZAKŁÓCEŃ NA RYNKU NAFTOWYM (Dz. U. z 2014 r. poz. 1695 oraz z 2016 r. poz. 266 

i 352) 

 

Art. 13. 

1. Tworzy się rejestr systemu zapasów interwencyjnych, zwany dalej "rejestrem". 
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1a. Rejestr składa się z rejestru: 

1)   producentów i handlowców; 

2)   zapasów interwencyjnych; 

3)   zapasów specjalnych. 

2. Rejestr prowadzi Prezes Agencji. 

2a. Rejestr prowadzi się w systemie informatycznym. 

3. Rejestr producentów i handlowców zawiera w szczególności: 

1)   oznaczenie producenta lub handlowca; 

2)   niezbędne dane ekonomiczne i towarowe dotyczące producenta lub handlowca; 

3)   informacje o zawartych przez producenta lub handlowca umowach o magazynowanie 

oraz umowach, o których mowa w art. 11 ust. 1 i 4 i art. 11a ust. 5[.] <;> 

<4) numer koncesji udzielonej przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki, zwanego 

dalej „Prezesem URE”, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. – 

Prawo energetyczne – w przypadku gdy jest ona wymagana.> 

3a. Rejestr producentów i handlowców w części zawierającej oznaczenie producenta lub 

handlowca jest rejestrem jawnym udostępnianym w Biuletynie Informacji Publicznej 

Agencji. 

3b. Rejestr zapasów interwencyjnych zawiera w szczególności: 

1)   wskazanie ilości zapasów interwencyjnych, właścicieli tych zapasów oraz postaci, w 

której zapasy te są utrzymywane, 

2)   oznaczenie miejsc magazynowania zapasów interwencyjnych 

- z wyłączeniem informacji dotyczących zapasów specjalnych. 

3c. Rejestr zapasów specjalnych zawiera informacje dotyczące zapasów specjalnych oraz 

zapasów utrzymywanych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej na rzecz państw 

członkowskich Unii Europejskiej, które mają w tych państwach status zapasów 

specjalnych w rozumieniu art. 9 dyrektywy Rady 2009/119/WE z dnia 14 września 2009 r. 

nakładającej na państwa członkowskie obowiązek utrzymywania minimalnych zapasów 

ropy naftowej lub produktów ropopochodnych (Dz. Urz. UE L 265 z 09.10.2009, str. 9), 

zwanej dalej "dyrektywą 2009/119/WE", w szczególności: 

1)   wskazanie ilości tych zapasów; 

2)   państw członkowskich Unii Europejskiej, na rzecz których zapasy są utrzymywane; 

3)   produktów naftowych, w których zapasy te są utrzymywane; 

4)   oznaczenie miejsc magazynowania tych zapasów. 

[4. Prezes Agencji przekazuje Prezesowi Urzędu Regulacji Energetyki, zwanemu dalej 

"Prezesem URE", wykaz producentów lub handlowców wpisanych do rejestru w terminie 

14 dni od dnia dokonania wpisu.] 

<4. Prezes Agencji przekazuje Prezesowi URE wykaz producentów lub handlowców 

wpisanych do rejestru w terminie 14 dni od dnia dokonania wpisu.> 

5. Minister właściwy do spraw energii określi, w drodze rozporządzenia: 

1)   szczegółową zawartość i sposób prowadzenia rejestru, 

2)   dokumenty będące podstawą dokonania wpisu do rejestru, zmiany tego wpisu lub 

wykreślenia z rejestru, 
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3)   wzory wniosków o dokonanie wpisu do rejestru i o wykreślenie z rejestru, 

4)   sposób przekazywania informacji, o których mowa w art. 8 ust. 5, art. 22 oraz art. 38 

ust. 1 

- uwzględniając konieczność zapewnienia prawidłowości i aktualności danych zawartych 

w rejestrze, ujednolicenia formy składania wniosków o dokonanie wpisu i o wykreślenie 

z rejestru oraz biorąc pod uwagę konieczność zapewnienia nadzoru nad systemem 

zapasów i możliwość udostępniania danych zawartych w rejestrze zainteresowanym 

podmiotom. 

6. Dane jednostkowe zawarte w rejestrze, z wyjątkiem oznaczenia producenta i handlowca, 

stanowią tajemnicę prawnie chronioną i mogą być udostępnione jedynie na żądanie 

organów władzy publicznej dla celów prowadzonych przez nie postępowań lub innym 

organom, w tym organizacjom międzynarodowym, jeżeli taki obowiązek wynika z ustawy, 

umowy międzynarodowej albo przepisów Unii Europejskiej. 

7. Dokumenty stanowiące podstawę wpisów w rejestrach przechowuje się przez okres co 

najmniej 5 lat od dnia dokonania wpisu. 

8. Do dnia 25 lutego każdego roku Prezes Agencji przesyła Komisji Europejskiej skrócony 

odpis rejestru, o którym mowa w ust. 1a pkt 2, zawierający wskazanie ilości zapasów 

interwencyjnych i postaci, w których są one utrzymywane - według stanu na dzień 31 

grudnia poprzedniego roku kalendarzowego. 

9. Na wniosek Komisji Europejskiej Prezes Agencji przesyła jej pełny odpis rejestru, o 

którym mowa w ust. 1a pkt 2, lub rejestru, o którym mowa w ust. 1a pkt 3, w terminie 15 

dni od dnia otrzymania wniosku. Odpis nie obejmuje oznaczenia miejsc magazynowania 

zapasów interwencyjnych. 

10. Informacje zawierające oznaczenie miejsc magazynowania zapasów interwencyjnych, o 

których mowa w ust. 3b pkt 2, udostępnia się osobom upoważnionym przez Komisję 

Europejską do przeprowadzenia przeglądu, o którym mowa w art. 29b. 

11. Osoby upoważnione przez Komisję Europejską do przeprowadzenia przeglądu, o którym 

mowa w art. 29b, mają prawo wglądu do rejestru. 

 

<Art. 13a. 

1. Prezes Agencji przekazuje Prezesowi URE co najmniej raz na kwartał lub na każde 

żądanie Prezesa URE: 

1) wykaz producentów i handlowców, którzy zawarli umowy, o których mowa w art. 

10 i art. 11; 

2) wykaz producentów i handlowców, którym prawomocnie odmówił wyrażenia 

zgody na zawarcie umowy, o której mowa w art. 11.  

2. Wykaz, o którym mowa w ust. 1 pkt 1, zawiera oznaczenie stron umowy, rodzaju i 

przedmiotu umowy oraz informację o rodzaju i lokalizacji utrzymywanych w ten 

sposób zapasów obowiązkowych, datę zawarcia umowy i okres jej obowiązywania. 

3. Wykaz, o którym mowa w ust. 1 pkt 2, zawiera oznaczenie stron umowy oraz opis 

przyczyny odmowy wyrażenia zgody na zawarcie tej umowy.> 
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Art. 14. 

1. Przedsiębiorcy zamierzający podjąć działalność gospodarczą w zakresie produkcji paliw 

lub przywozu ropy naftowej lub paliw są obowiązani złożyć wniosek o wpis do rejestru w 

terminie nie później niż 14 dni przed planowanym podjęciem wykonywania tej 

działalności. 

1a. W przypadku pozyskania przez Prezesa Agencji informacji o podjęciu przez 

przedsiębiorcę działalności gospodarczej w zakresie produkcji paliw lub przywozu ropy 

naftowej lub paliw, pomimo niedopełnienia obowiązku, o którym mowa w ust. 1, Prezes 

Agencji wzywa tego przedsiębiorcę do złożenia wniosku o wpis do rejestru w terminie 7 

dni od dnia doręczenia wezwania z pouczeniem, że niezłożenie wniosku w wyznaczonym 

terminie stanowi niedopełnienie obowiązku złożenia wniosku o wpis do rejestru. 

1b. W przypadku niewykonania wezwania, o którym mowa w ust. 1a, Prezes Agencji 

dokonuje wpisu do rejestru z urzędu. 

2. Wniosek o dokonanie wpisu do rejestru zawiera: 

1)   firmę producenta lub handlowca; 

2)   oznaczenie formy prawnej, a także numer identyfikacji podatkowej (NIP), numer 

akcyzowy wydany przez właściwego naczelnika urzędu celnego, jeżeli producent lub 

handlowiec taki posiada, i numer identyfikacyjny w krajowym rejestrze urzędowym 

podmiotów gospodarki narodowej (REGON) producenta lub handlowca oraz numer 

PESEL osoby kierującej działalnością producenta lub handlowca lub, dla osób 

nieposiadających numeru PESEL, numer innego dokumentu tożsamości; 

3)   oznaczenie siedziby i adresu producenta lub handlowca; 

4)   oznaczenie adresu zakładu głównego producenta lub handlowca, jeżeli jest inny niż 

siedziba producenta lub handlowca; 

5)   oznaczenie przedmiotu wykonywanej działalności gospodarczej; 

6)   wskazanie daty rozpoczęcia działalności gospodarczej; 

7)   dane o wielkości produkcji, przywozu ropy naftowej lub paliw, z uwzględnieniem 

rodzaju tych paliw, planowanych na dany rok; 

8)   dane o ilości, rodzaju i gatunku paliw oraz ilości ropy naftowej przewidywanych do 

utworzenia w danym roku kalendarzowym w ramach zapasów obowiązkowych ropy 

naftowej lub paliw; 

9)   oznaczenie miejsca magazynowania zapasów obowiązkowych ropy naftowej lub paliw 

lub planowanego miejsca magazynowania tych zapasów, w przypadku gdy producent 

lub handlowiec do dnia złożenia wniosku o dokonanie wpisu do rejestru nie ustalił 

miejsca ich magazynowania[.] <;> 

<10) numer koncesji udzielonej przez Prezesa URE zgodnie z przepisami ustawy z 

dnia 10 kwietnia 1997 r. – Prawo energetyczne – w przypadku gdy jest ona 

wymagana.> 

3. W przypadku gdy wniosek nie zawiera danych, o których mowa w ust. 2, Prezes Agencji 

niezwłocznie wzywa wnioskodawcę do uzupełnienia wniosku w terminie 7 dni od dnia 

doręczenia wezwania. Nieuzupełnienie wniosku w wyznaczonym terminie stanowi 

niedopełnienie obowiązku złożenia wniosku o wpis do rejestru. 
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4. Prezes Agencji, w drodze decyzji administracyjnej, odmawia wpisu do rejestru, jeżeli: 

1)   prawomocnie orzeczono zakaz wykonywania przez producenta lub handlowca 

określonej we wniosku działalności gospodarczej; 

2)   (uchylony). 

 

 

 

 

USTAWA z dnia 6 grudnia 2008 r. O PODATKU AKCYZOWYM (Dz. U. z 2014 r. 

poz. 752, z późn. zm.) 

 

Art. 48. 

1. Zezwolenie na prowadzenie składu podatkowego jest wydawane podmiotowi, który spełnia 

łącznie następujące warunki: 

1)   prowadzi co najmniej jeden rodzaj działalności polegającej na produkcji, 

przeładowywaniu lub magazynowaniu wyrobów akcyzowych, w tym będących 

również własnością innych podmiotów; 

2)   jest podatnikiem podatku od towarów i usług; 

3)   jest podmiotem, którego działalnością kierują osoby nieskazane prawomocnym 

wyrokiem sądu za przestępstwo przeciwko wiarygodności dokumentów, przeciwko 

mieniu, przeciwko obrotowi gospodarczemu, przeciwko obrotowi pieniędzmi i 

papierami wartościowymi lub przestępstwo skarbowe; 

4)   nie posiada zaległości z tytułu cła i podatków stanowiących dochód budżetu państwa, 

składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne oraz nie jest wobec niego 

prowadzone postępowanie egzekucyjne, likwidacyjne lub upadłościowe; 

5)   złoży zabezpieczenie akcyzowe, z zastrzeżeniem art. 64 ust. 1; 

6)   nie zostało cofnięte, ze względu na naruszenie przepisów prawa, żadne z udzielonych 

mu zezwoleń, o których mowa w art. 84 ust. 1, jak również koncesja lub zezwolenie 

na prowadzenie działalności gospodarczej ani nie została wydana decyzja o zakazie 

wykonywania przez niego działalności regulowanej w rozumieniu przepisów ustawy z 

dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej (Dz. U. z 2013 r. poz. 672, 

z późn. zm.), w zakresie wyrobów akcyzowych; 

7)   posiada tytuł prawny do korzystania z miejsca, w którym ma być prowadzony skład 

podatkowy. 

2. Przepis ust. 1 pkt 2 nie ma zastosowania do rolników występujących z wnioskiem o 

wydanie zezwolenia na prowadzenie składu podatkowego, w którym będą wykonywane, 

zgodnie z ustawą z dnia 25 sierpnia 2006 r. o biokomponentach i biopaliwach ciekłych 

(Dz. U. z 2013 r. poz. 1164), wyłącznie czynności polegające na wytwarzaniu na własny 

użytek estru lub czystego oleju roślinnego, o których mowa w art. 2 ust. 1 pkt 11 lit. c tej 

ustawy. 

3. W przypadku podmiotu ubiegającego się o wydanie zezwolenia na prowadzenie w składzie 

podatkowym działalności polegającej wyłącznie na magazynowaniu lub przeładowywaniu 
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wyrobów akcyzowych wyprodukowanych w innym składzie podatkowym, oprócz 

warunków określonych w ust. 1, dodatkowym warunkiem wydania zezwolenia, z 

zastrzeżeniem ust. 4, jest dla: 

1)   wyrobów tytoniowych - minimalna wysokość akcyzy, która byłaby należna od 

wyrobów, gdyby wyroby te nie zostały objęte procedurą zawieszenia poboru akcyzy, 

w składzie podatkowym, w którym prowadzona będzie działalność na podstawie 

wydanego zezwolenia, wynosząca w roku kalendarzowym 222 mln zł; 

2)   napojów alkoholowych - minimalna wysokość akcyzy, która byłaby należna od 

wyrobów, gdyby wyroby te nie zostały objęte procedurą zawieszenia poboru akcyzy, 

w składzie podatkowym, w którym prowadzona będzie działalność na podstawie 

wydanego zezwolenia, wynosząca w roku kalendarzowym w przypadku: 

a)  alkoholu etylowego - 23 mln zł, 

b)  wina i napojów fermentowanych - 3 mln zł, 

c)  wyrobów pośrednich - 5 mln zł, 

d)  piwa - 8 mln zł; 

3)   wyrobów energetycznych, z wyłączeniem wyrobów, o których mowa w pkt 4-6 - 

pojemność magazynowa dla tych wyrobów w składzie podatkowym, w którym 

prowadzona będzie działalność na podstawie wydanego zezwolenia, co najmniej na 

poziomie 2500 m
3
; 

4)   olejów smarowych - minimalna wysokość akcyzy, która byłaby należna od wyrobów, 

gdyby wyroby te nie zostały objęte procedurą zawieszenia poboru akcyzy, w składzie 

podatkowym, w którym prowadzona będzie działalność na podstawie wydanego 

zezwolenia, wynosząca w roku kalendarzowym 600 tys. zł; 

5)   gazu - pojemność magazynowa dla tych wyrobów w składzie podatkowym, w którym 

prowadzona będzie działalność na podstawie wydanego zezwolenia, co najmniej na 

poziomie 250 m
3
; 

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

odrzutowych o kodzie CN 2710 11 70, paliw do silników odrzutowych o kodzie CN 

2710 19 21 oraz nafty pozostałej o kodzie CN 2710 19 25 - pojemność magazynowa 

dla tych wyrobów w składzie podatkowym, w którym prowadzona będzie działalność 

na podstawie wydanego zezwolenia, co najmniej na poziomie 400 m
3
. 

4. W przypadkach, o których mowa w ust. 3 pkt 1, 2 i 4, warunkiem wydania zezwolenia na 

prowadzenie składu podatkowego jest złożenie przez podmiot oświadczenia, że w składzie 

podatkowym, w którym będzie prowadzona działalność na podstawie wydanego 

zezwolenia, wysokość akcyzy, która byłaby należna od magazynowanych lub 

przeładowywanych wyrobów, gdyby wyroby te nie zostały objęte procedurą zawieszenia 

poboru akcyzy, będzie osiągać w roku kalendarzowym minimalne poziomy określone w 

ust. 3 pkt 1, 2 lub 4. W przypadku gdy zezwolenie na prowadzenie składu podatkowego 

jest wydawane w trakcie roku kalendarzowego, minimalną wysokość akcyzy oblicza się 

proporcjonalnie do liczby pozostałych, kolejnych miesięcy roku kalendarzowego. 

4a. W przypadku operatora logistycznego, który ubiega się o wydanie zezwolenia na 

prowadzenie w składzie podatkowym działalności polegającej na magazynowaniu lub 
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przeładowywaniu wyrobów akcyzowych wyprodukowanych w innym składzie 

podatkowym, oprócz warunków określonych w ust. 1, dodatkowym warunkiem wydania 

zezwolenia jest minimalna wartość rynkowa wszystkich towarów będących przedmiotem 

działalności tego podmiotu, jako operatora logistycznego, w tym wyrobów akcyzowych w 

jednym miejscu magazynowania w składzie podatkowym lub poza składem podatkowym, 

wynosząca dla: 

1)   wyrobów tytoniowych - 350 mln zł; 

2)   napojów alkoholowych - 50 mln zł; 

3)   olejów smarowych - 10 mln zł. 

4b. Za operatora logistycznego uznaje się podmiot prowadzący działalność polegającą na 

kompleksowej obsłudze innych podmiotów w zakresie magazynowania, przeładowywania, 

przewozu i konfekcjonowania towarów należących do obsługiwanych podmiotów. 

4c. Za wartość rynkową, o której mowa w ust. 4a, uznaje się całkowitą kwotę, jaką nabywca, 

w warunkach uczciwej konkurencji, zapłaciłby za te wyroby niezależnemu sprzedawcy na 

terytorium kraju. W przypadku gdy nie można ustalić porównywalnej sprzedaży, za 

wartość rynkową uznaje się kwotę nie mniejszą niż cena nabycia podobnych towarów, a w 

przypadku braku ceny nabycia, koszt ich wytworzenia. 

4d. W przypadku, o którym mowa w ust. 4a, warunkiem wydania zezwolenia na prowadzenie 

składu podatkowego jest złożenie przez operatora logistycznego oświadczenia, że 

minimalna wartość rynkowa wszystkich towarów będących przedmiotem działalności 

operatora logistycznego będzie osiągać w roku kalendarzowym minimalne poziomy 

określone w ust. 4a pkt 1-3. W przypadku gdy zezwolenie na prowadzenie składu 

podatkowego jest wydawane w trakcie roku kalendarzowego, minimalną wartość rynkową 

oblicza się proporcjonalnie do liczby pozostałych, kolejnych miesięcy roku 

kalendarzowego. 

5. W przypadku podmiotu prowadzącego w składzie podatkowym działalność polegającą 

wyłącznie na przeładowywaniu cystern kolejowych z gazem płynnym nie stosuje się 

warunku, o którym mowa w ust. 3 pkt 5, jeżeli przeładowany gaz płynny będzie 

przemieszczany w procedurze zawieszenia poboru akcyzy. 

6. Podmiot prowadzący skład podatkowy, w którym produkuje wyroby akcyzowe, może w 

tym składzie podatkowym magazynować i przeładowywać wyroby akcyzowe objęte 

zezwoleniem na prowadzenie składu podatkowego, również wyprodukowane przez inny 

podmiot, bez konieczności spełnienia warunków, o których mowa w ust. 3 i 4. 

7. W przypadku gdy zmiana zezwolenia na prowadzenie składu podatkowego dotyczy zmiany 

grupy wyrobów akcyzowych wymienionej w art. 2 ust. 1 pkt 1 będących przedmiotem 

działalności w składzie podatkowym i powoduje, że po zmianie zezwolenia zabezpieczenie 

akcyzowe złożone przez podmiot prowadzący skład podatkowy nie zapewniłoby pokrycia 

w należnej wysokości kwoty zobowiązania podatkowego albo kwoty zobowiązania 

podatkowego oraz opłaty paliwowej, warunkiem zmiany zezwolenia jest złożenie 

dodatkowego lub nowego zabezpieczenia akcyzowego, z zastrzeżeniem art. 64 ust. 1. 

8. Do zmiany zezwolenia przepisy ust. 3-4d stosuje się odpowiednio. 
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[9. Warunkiem dokonania przez podmiot prowadzący skład podatkowy nabycia 

wewnątrzwspólnotowego paliw silnikowych wymienionych w załączniku nr 2 do ustawy, 

których wytwarzanie lub którymi obrót wymaga uzyskania koncesji zgodnie z przepisami 

ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. - Prawo energetyczne, na rzecz innego podmiotu, który 

jest obowiązany do uzyskania tej koncesji lub wpisu do rejestru systemu zapasów 

interwencyjnych, o którym mowa w ustawie z dnia 16 lutego 2007 r. o zapasach ropy 

naftowej, produktów naftowych i gazu ziemnego oraz zasadach postępowania w sytuacjach 

zagrożenia bezpieczeństwa paliwowego państwa i zakłóceń na rynku naftowym, jest 

posiadanie przez ten podmiot wymaganej koncesji lub wpisanie tego podmiotu do rejestru 

systemu zapasów interwencyjnych.] 

<9. Podmiot prowadzący skład podatkowy może dokonać nabycia 

wewnątrzwspólnotowego paliw silnikowych wymienionych w załączniku nr 2 do 

ustawy, których wytwarzanie lub którymi obrót wymaga uzyskania koncesji 

zgodnie z przepisami ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. – Prawo energetyczne, na 

rzecz innego podmiotu, pod warunkiem że podmiot,  na rzecz którego nabywane są 

te paliwa, łącznie spełnia następujące warunki: 

1) posiada koncesję na obrót paliwami ciekłymi z zagranicą;  

2) jest właścicielem nabywanych paliw; 

3) posiada: 

a) siedzibę lub miejsce zamieszkania na terytorium kraju i nabywa te paliwa na 

potrzeby prowadzenia działalności gospodarczej na terytorium kraju albo 

b) oddział z siedzibą na terytorium kraju utworzony na warunkach i zasadach 

określonych w ustawie z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności 

gospodarczej i nabywa te paliwa na potrzeby prowadzenia działalności 

gospodarczej na terytorium kraju przez ten oddział.> 

<9a. Uznaje się, że warunek, o którym mowa w ust. 9 pkt 3, jest spełniony, jeżeli 

podmiot, na rzecz którego nabywane są paliwa, poda podmiotowi prowadzącemu 

skład podatkowy numer identyfikacji podatkowej poprzedzony kodem PL użyty 

na potrzeby podatku od towarów i usług przy przemieszczaniu na terytorium 

kraju paliw. 

9b. Warunki, o których mowa w ust. 9, nie dotyczą podmiotów zużywających paliwa, o 

których mowa w ust. 9, zwolnione od akcyzy w przypadkach, o których mowa w art. 

32 ust. 1 pkt 1 i 2.> 

[10. Podmiot prowadzący skład podatkowy, w terminie 3 dni po upływie miesiąca, informuje 

Prezesa Agencji Rezerw Materiałowych o podmiotach, na rzecz których dokonał w tym 

miesiącu nabyć wewnątrzwspólnotowych paliw silnikowych, o których mowa w ust. 9, oraz 

o nabytych paliwach. 

11. Informacja, o której mowa w ust. 10, powinna zawierać w szczególności: imię i nazwisko 

lub nazwę podmiotu, adres miejsca zamieszkania lub siedziby podmiotu, jego numer 

identyfikacji podatkowej (NIP) lub numer identyfikacyjny REGON, a także określenie 

rodzaju, kodu CN i ilości nabytego paliwa.] 
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<10. Podmiot prowadzący skład podatkowy, w terminie 3 dni po upływie miesiąca, 

informuje Prezesa Agencji Rezerw Materiałowych oraz ministra właściwego do 

spraw finansów publicznych o podmiotach, na rzecz których dokonał w tym 

miesiącu nabyć wewnątrzwspólnotowych paliw, o których mowa w ust. 9, oraz o 

nabytych paliwach. 

11. Informacja, o której mowa w ust. 10, powinna zawierać określenie rodzaju, kodu CN 

i ilości nabytego paliwa oraz: 

1) w przypadku gdy podmiot, na rzecz którego nabyte zostały paliwa, posiada 

siedzibę lub miejsce zamieszkania na terytorium kraju: imię i nazwisko lub 

nazwę podmiotu, adres miejsca zamieszkania lub siedziby podmiotu, jego numer 

identyfikacji podatkowej poprzedzony kodem PL oraz numer identyfikacyjny 

REGON; 

2) w przypadku gdy podmiot, na rzecz którego nabyte zostały paliwa, jest 

przedsiębiorcą zagranicznym prowadzącym działalność w ramach oddziału 

z siedzibą na terytorium kraju, utworzonego na warunkach i zasadach 

określonych w ustawie z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności 

gospodarczej: imię i nazwisko lub nazwę podmiotu, adres zamieszkania lub adres 

jego siedziby, nazwę oddziału z siedzibą na terytorium kraju, w ramach którego 

przedsiębiorca zagraniczny prowadzi działalność gospodarczą na terytorium 

kraju, adres siedziby tego oddziału, numer identyfikacji podatkowej poprzedzony 

kodem PL oddziału użyty na potrzeby podatku od towarów i usług przy 

przemieszczeniu na terytorium kraju paliw, numer w Krajowym Rejestrze 

Sądowym oraz numer identyfikacyjny REGON.> 

<12. Podmiot prowadzący skład podatkowy nie przekazuje informacji, o której mowa w 

ust. 10, ministrowi właściwemu do spraw finansów publicznych, jeżeli dane, które 

powinny zostać zawarte w tej informacji, zamieści w raporcie odbioru.> 

 

Art. 59. 

1. Zarejestrowany odbiorca nie może magazynować ani wysyłać wyrobów akcyzowych z 

zastosowaniem procedury zawieszenia poboru akcyzy. 

2. (uchylony). 

3. Zarejestrowany odbiorca, z wyłączeniem zarejestrowanego odbiorcy posiadającego 

zezwolenie na jednorazowe nabycie wyrobów akcyzowych jako zarejestrowany odbiorca, 

może dokonywać nabycia wewnątrzwspólnotowego wyrobów akcyzowych na rzecz 

innych podmiotów. 

(ust. 4 – 6 uchylone). 

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

1) szczegółowe warunki dotyczące miejsca odbioru wyrobów akcyzowych nabywanych 

wewnątrzwspólnotowo przez zarejestrowanego odbiorcę, z wyłączeniem 

zarejestrowanego odbiorcy posiadającego zezwolenie na jednorazowe nabycie wyrobów 

akcyzowych jako zarejestrowany odbiorca, 
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1a) szczegółowe warunki prowadzenia składu podatkowego, w tym miejsca, w którym 

wyroby akcyzowe są magazynowane,  

2) (uchylony) 

- uwzględniając konieczność zapewnienia właściwej kontroli, specyfikę magazynowania i 

produkcji poszczególnych wyrobów akcyzowych i obrotu tymi wyrobami, a także 

konieczność właściwego zabezpieczenia wyrobów akcyzowych przed ich 

wyprowadzeniem ze składu podatkowego w sposób sprzeczny z obowiązującymi 

przepisami. 

[8. Warunkiem dokonania przez zarejestrowanego odbiorcę nabycia wewnątrzwspólnotowego 

paliw silnikowych wymienionych w załączniku nr 2 do ustawy, których wytwarzanie lub 

którymi obrót wymaga uzyskania koncesji zgodnie z przepisami ustawy z dnia 10 kwietnia 

1997 r. - Prawo energetyczne, na rzecz innego podmiotu, który jest obowiązany do 

uzyskania tej koncesji lub wpisu do rejestru systemu zapasów interwencyjnych, o którym 

mowa w ustawie z dnia 16 lutego 2007 r. o zapasach ropy naftowej, produktów naftowych i 

gazu ziemnego oraz zasadach postępowania w sytuacjach zagrożenia bezpieczeństwa 

paliwowego państwa i zakłóceń na rynku naftowym, jest posiadanie przez ten podmiot 

wymaganej koncesji lub wpisanie tego podmiotu do rejestru systemu zapasów 

interwencyjnych.] 

<8. Zarejestrowany odbiorca może dokonać nabycia wewnątrzwspólnotowego paliw 

silnikowych wymienionych w załączniku nr 2 do ustawy, których wytwarzanie lub 

którymi obrót wymaga uzyskania koncesji zgodnie z przepisami ustawy z dnia 10 

kwietnia 1997 r. – Prawo energetyczne, na rzecz innego podmiotu, pod warunkiem że 

podmiot, na rzecz którego nabywane są te paliwa, łącznie spełnia następujące 

warunki: 

1) posiada koncesję na obrót paliwami ciekłymi z zagranicą; 

2) jest właścicielem nabywanych paliw; 

3) posiada: 

a) siedzibę lub miejsce zamieszkania na terytorium kraju i nabywa paliwa na 

potrzeby prowadzenia działalności gospodarczej na terytorium kraju albo 

b) oddział z siedzibą na terytorium kraju, utworzony na warunkach i zasadach 

określonych w ustawie z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności 

gospodarczej i nabywa te paliwa na potrzeby prowadzenia działalności 

gospodarczej na terytorium kraju przez ten oddział.> 

<8a. Uznaje się, że warunek, o którym mowa w ust. 8 pkt 3, jest spełniony, jeżeli 

podmiot, na rzecz którego nabywane są paliwa, poda zarejestrowanemu odbiorcy 

numer identyfikacji podatkowej poprzedzony kodem PL użyty na potrzeby podatku 

od towarów i usług przy przemieszczaniu na terytorium kraju paliw. 

8b. Warunki, o których mowa w ust. 8, nie dotyczą podmiotów zużywających paliwa, o 

których mowa w ust. 8, zwolnione od akcyzy w przypadkach, o których mowa w art. 

32 ust. 1 pkt 1 i 2.> 
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[9. Zarejestrowany odbiorca, w terminie 3 dni po upływie miesiąca, informuje Prezesa 

Agencji Rezerw Materiałowych o podmiotach, na rzecz których dokonał w tym miesiącu 

nabyć wewnątrzwspólnotowych paliw silnikowych, o których mowa w ust. 8, oraz o 

nabytych paliwach. 

10. Informacja, o której mowa w ust. 9, powinna zawierać w szczególności: imię i nazwisko 

lub nazwę podmiotu, adres miejsca zamieszkania lub siedziby podmiotu, jego numer 

identyfikacji podatkowej (NIP) lub numer identyfikacyjny REGON, a także określenie 

rodzaju, kodu CN i ilości nabytego paliwa.] 

<9. Zarejestrowany odbiorca, w terminie 3 dni po upływie miesiąca, informuje Prezesa 

Agencji Rezerw Materiałowych oraz ministra właściwego do spraw finansów 

publicznych o podmiotach, na rzecz których dokonał w tym miesiącu nabyć 

wewnątrzwspólnotowych paliw, o których mowa w ust. 8, oraz o nabytych paliwach. 

10. Informacja, o której mowa w ust. 9, powinna zawierać określenie rodzaju, kodu CN i 

ilości nabytego paliwa oraz: 

1) w przypadku gdy podmiot, na rzecz którego nabyte zostały paliwa, posiada 

siedzibę lub miejsce zamieszkania na terytorium kraju: imię i nazwisko lub nazwę 

podmiotu, adres miejsca zamieszkania lub siedziby podmiotu, jego numer 

identyfikacji podatkowej poprzedzony kodem PL oraz numer identyfikacyjny 

REGON; 

2) w przypadku gdy podmiot, na rzecz którego nabyte zostały paliwa, jest 

przedsiębiorcą zagranicznym prowadzącym działalność w ramach oddziału 

z siedzibą na terytorium kraju, utworzonego na warunkach i zasadach 

określonych w ustawie z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności 

gospodarczej: imię i nazwisko lub nazwę podmiotu, adres zamieszkania lub adres 

jego siedziby, nazwę oddziału z siedzibą na terytorium kraju, w ramach którego 

przedsiębiorca zagraniczny prowadzi działalność gospodarczą na terytorium 

kraju, adres siedziby tego oddziału, numer identyfikacji podatkowej poprzedzony 

kodem PL oddziału użyty na potrzeby podatku od towarów i usług przy 

przemieszczeniu na terytorium kraju paliw, numer w Krajowym Rejestrze 

Sądowym oraz numer identyfikacyjny REGON.> 

<11. Zarejestrowany odbiorca nie przekazuje informacji, o której mowa w ust. 9, 

ministrowi właściwemu do spraw finansów publicznych, jeżeli dane, które powinny 

zostać zawarte w tej informacji, zamieści w raporcie odbioru.> 

 

Art. 78. 

1.  W przypadku gdy podatnik nabywa wewnątrzwspólnotowo wyroby akcyzowe wymienione 

w załączniku nr 2 do ustawy, znajdujące się poza procedurą zawieszenia poboru akcyzy, 

na potrzeby wykonywanej na terytorium kraju działalności gospodarczej, jest obowiązany: 

1)   przed wprowadzeniem wyrobów akcyzowych na terytorium kraju dokonać zgłoszenia 

o planowanym nabyciu wewnątrzwspólnotowym do właściwego naczelnika urzędu 

celnego; 
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2)   potwierdzić odbiór wyrobów akcyzowych na uproszczonym dokumencie 

towarzyszącym - z wyjątkiem przypadków, w których pomimo obowiązku 

wynikającego z rozporządzenia Komisji (EWG) nr 3649/92 z dnia 17 grudnia 1992 r. 

w sprawie uproszczonego dokumentu towarzyszącego w wewnątrzwspólnotowym 

przemieszczaniu wyrobów akcyzowych, przeznaczonych do konsumpcji w państwie 

członkowskim wysyłki (Dz. Urz. WE L 369 z 18.12.1992, str. 17; Dz. Urz. UE Polskie 

wydanie specjalne, rozdz. 9, t. 1, str. 216) wyroby nie zostały przemieszczone z 

terytorium państwa członkowskiego na podstawie uproszczonego dokumentu 

towarzyszącego, oraz w przypadku gdy nabywane wyroby są opodatkowane na 

terytorium kraju stawką akcyzy inną niż stawka zerowa wystawić i dołączyć do 

zwracanego uproszczonego dokumentu towarzyszącego dokument potwierdzenia 

złożenia zabezpieczenia akcyzowego lub zapłaty akcyzy na terytorium kraju; 

3)  bez wezwania organu podatkowego, złożyć właściwemu naczelnikowi urzędu celnego 

deklarację uproszczoną, według ustalonego wzoru, oraz obliczyć akcyzę i dokonać jej 

zapłaty na terytorium kraju, na rachunek właściwej izby celnej, w terminie 10 dni od 

dnia powstania obowiązku podatkowego, w przypadku gdy nabywane wyroby są 

opodatkowane na terytorium kraju stawką akcyzy inną niż stawka zerowa; 

3a) złożyć zabezpieczenie akcyzowe, w przypadku gdy nabywane wyroby są 

opodatkowane na terytorium kraju stawką akcyzy inną niż stawka zerowa; 

4)   (uchylony). 

2. Podatnik, o którym mowa w ust. 1, przed dołączeniem do zwracanego uproszczonego 

dokumentu towarzyszącego, dokumentu potwierdzenia złożenia zabezpieczenia 

akcyzowego lub zapłaty akcyzy na terytorium kraju, o którym mowa w ust. 1 pkt 2, jest 

obowiązany uzyskać na tym dokumencie potwierdzenie przez właściwego naczelnika 

urzędu celnego złożenia zabezpieczenia akcyzowego lub zapłaty akcyzy. 

3. Przepisy ust. 1 pkt 1, 3 i 3a stosuje się odpowiednio do przypadków nabycia 

wewnątrzwspólnotowego wyrobów akcyzowych niewymienionych w załączniku nr 2 do 

ustawy, które są objęte na terytorium kraju stawką akcyzy inną niż stawka zerowa. 

4. Przepisy ust. 1 pkt 1, 3 i 3a stosuje się odpowiednio w przypadku nabycia 

wewnątrzwspólnotowego przez osobę fizyczną wyrobów akcyzowych przeznaczonych na 

cele handlowe w rozumieniu art. 34. 

4a. Do deklaracji podatkowej, o której mowa w ust. 1 pkt 3, przepis art. 24c stosuje się 

odpowiednio. 

(ust. 5 - 7. uchylone). 

<7a. Warunkiem dokonania przez podatnika, o którym mowa w ust. 1, nabycia 

wewnątrzwspólnotowego paliw silnikowych wymienionych w załączniku nr 2 do 

ustawy, których wytwarzanie lub którymi obrót wymaga uzyskania koncesji 

zgodnie z przepisami ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. – Prawo energetyczne, jest 

posiadanie: 

1) koncesji na obrót paliwami ciekłymi z zagranicą lub 

2) wpisu do rejestru systemu zapasów interwencyjnych, o którym mowa w ustawie 

z dnia 16 lutego 2007 r. o zapasach ropy naftowej, produktów naftowych i gazu 
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ziemnego oraz zasadach postępowania w sytuacjach zagrożenia bezpieczeństwa 

paliwowego państwa i zakłóceń na rynku naftowym.> 

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

zgłoszenia o planowanym nabyciu wewnątrzwspólnotowym, o którym mowa w ust. 1 pkt 

1, uwzględniając konieczność zapewnienia informacji dotyczących ilości nabywanych 

wyrobów akcyzowych oraz kwoty akcyzy przypadającej do zapłaty. 

9.  (uchylony). 

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

wzór deklaracji uproszczonej, o której mowa w ust. 1 pkt 3, wraz z objaśnieniami co do 

sposobu prawidłowego złożenia tej deklaracji, informacją o terminie i miejscu jej złożenia, 

pouczeniem podatnika, że deklaracja ta stanowi podstawę do wystawienia tytułu 

wykonawczego, uwzględniając konieczność zapewnienia prawidłowego obliczenia 

wysokości akcyzy. 

 

<Art. 78a. 

Podatnik, o którym mowa w art. 78 ust. 1, nie może dokonywać nabycia 

wewnątrzwspólnotowego paliw silnikowych wymienionych w załączniku nr 2 do ustawy, 

których wytwarzanie lub którymi obrót wymaga uzyskania koncesji zgodnie 

z przepisami ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. – Prawo energetyczne, na rzecz innego 

podmiotu.> 

 

Art. 138a. 

1. Podmiot prowadzący skład podatkowy prowadzi ewidencję wyrobów akcyzowych. 

2. Operator logistyczny prowadzący skład podatkowy oprócz ewidencji, o której mowa w ust. 

1, prowadzi ewidencję wyrobów niebędących wyrobami akcyzowymi, innych niż 

stanowiące wyposażenie składu podatkowego. 

3. Ewidencja, o której mowa w ust. 1, powinna umożliwiać w szczególności: 

1)   ustalenie ilości, rodzajów oraz miejsca magazynowania w składzie podatkowym 

wyrobów akcyzowych: 

a)  objętych procedurą zawieszenia poboru akcyzy, 

b)  nieobjętych procedurą zawieszenia poboru akcyzy, w tym: 

–  wyrobów zwolnionych od akcyzy, w tym zwolnionych ze względu na ich 

przeznaczenie, 

–  wyrobów opodatkowanych zerową stawką akcyzy ze względu na ich przeznaczenie, 

o których mowa w art. 89; 

2)   ustalenie ilości i rodzajów wyrobów, od których została zapłacona akcyza; 

3)   ustalenie ilości i rodzajów magazynowanych w jednym zbiorniku wyrobów 

energetycznych: 

a)  objętych procedurą zawieszenia poboru akcyzy, 

b)  od których została zapłacona akcyza, 

c)  zwolnionych od akcyzy ze względu na ich przeznaczenie, 
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d)  opodatkowanych zerową stawką akcyzy ze względu na ich przeznaczenie, o 

których mowa w art. 89; 

4)   wyodrębnienie kwoty akcyzy, której pobór podlega zawieszeniu w związku z 

zastosowaniem procedury zawieszenia poboru akcyzy, oraz kwoty akcyzy, która 

przypadałaby do zapłaty, gdyby wyroby nie były zwolnione od akcyzy; 

5)   ustalenie ilości wyrobów akcyzowych wprowadzonych do składu podatkowego i 

wyprodukowanych w składzie podatkowym; 

6)   ustalenie ilości wysłanych lub otrzymanych wyrobów akcyzowych zwolnionych od 

akcyzy ze względu na ich przeznaczenie, daty wysłania lub odbioru tych wyrobów, a 

także miejsca odbioru w przypadku ich przemieszczania oraz informacje o 

dokumentach dostawy; 

[7)   ustalenie właściciela wyrobów akcyzowych, innego niż podmiot prowadzący skład 

podatkowy, oraz posiadania przez tego właściciela wymaganej koncesji zgodnie z 

przepisami ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. - Prawo energetyczne, lub wpisu do 

rejestru systemu zapasów interwencyjnych, o którym mowa w ustawie z dnia 16 lutego 

2007 r. o zapasach ropy naftowej, produktów naftowych i gazu ziemnego oraz 

zasadach postępowania w sytuacjach zagrożenia bezpieczeństwa paliwowego państwa 

i zakłóceń na rynku naftowym.] 

<7) ustalenie właściciela wyrobów akcyzowych, innego niż podmiot prowadzący skład 

podatkowy, oraz posiadania przez tego właściciela wymaganej koncesji zgodnie 

z przepisami ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. – Prawo energetyczne.> 

4. Ewidencja, o której mowa w ust. 2, powinna umożliwiać ustalenie ilości oraz rodzajów 

magazynowanych w składzie podatkowym wyrobów niebędących wyrobami akcyzowymi, 

innych niż stanowiące wyposażenie składu podatkowego. 

 

Art. 138c. 

1. Ewidencję wyrobów akcyzowych nabywanych wewnątrzwspólnotowo prowadzą: 

1)   zarejestrowany odbiorca, z wyłączeniem zarejestrowanego odbiorcy posiadającego 

zezwolenie na jednorazowe nabycie wyrobów akcyzowych jako zarejestrowany 

odbiorca; 

2)   podatnik nabywający wewnątrzwspólnotowo wyroby akcyzowe wymienione w 

załączniku nr 2 do ustawy, znajdujące się poza procedurą zawieszenia poboru akcyzy, 

na potrzeby wykonywanej działalności gospodarczej na terytorium kraju; 

3)   podatnik nabywający wewnątrzwspólnotowo wyroby akcyzowe niewymienione w 

załączniku nr 2 do ustawy, które są objęte na terytorium kraju stawką akcyzy inną niż 

stawka zerowa. 

2. Przedstawiciel podatkowy prowadzi ewidencję nabywanych wewnątrzwspólnotowo 

wyrobów akcyzowych dostarczanych na terytorium kraju przez sprzedawcę, którego jest 

przedstawicielem. 

3. Ewidencje, o których mowa w ust. 1 i 2, powinny umożliwiać w szczególności: 

1)   ustalenie ilości i rodzaju wyrobów akcyzowych nabywanych wewnątrzwspólnotowo; 

2)   określenie kwot akcyzy; 
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3)   ustalenie podmiotu, który wysłał wyroby akcyzowe, oraz podmiotu, na rzecz którego 

wyroby akcyzowe zostały nabyte wewnątrzwspólnotowo; 

[4)   ustalenie posiadania przez podmiot, na rzecz którego wyroby akcyzowe zostały nabyte 

wewnątrzwspólnotowo, wymaganej koncesji zgodnie z przepisami ustawy z dnia 10 

kwietnia 1997 r. - Prawo energetyczne, lub wpisu do rejestru systemu zapasów 

interwencyjnych, o którym mowa w ustawie z dnia 16 lutego 2007 r. o zapasach ropy 

naftowej, produktów naftowych i gazu ziemnego oraz zasadach postępowania w 

sytuacjach zagrożenia bezpieczeństwa paliwowego państwa i zakłóceń na rynku 

naftowym.] 

<4. Ewidencja, o której mowa w ust. 1 pkt 1, powinna umożliwiać dodatkowo ustalenie 

posiadania przez właściciela, na rzecz którego zarejestrowany odbiorca dokonał 

nabycia wewnątrzwspólnotowego paliwa, wymaganej koncesji zgodnie z przepisami 

ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. – Prawo energetyczne.> 
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