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Opinia  

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

(druk nr 214) 

 

I. Cel i przedmiot ustawy 

Zgodnie z uzasadnieniem do projektu ustawy ma ona na celu przeciwdziałanie 

wyłudzeniom podatku od towarów i usług w obrocie paliwami. 

Nowelizacja ustawy o podatku od towarów i usług zawiera zmiany w zakresie 

opodatkowania podankiem VAT wewnątrzwspólnotowych nabyć paliw silnikowych 

wymienionych w załączniku nr 2 do ustawy o podatku akcyzowym. Zakłada, że w przypadku 

nabyć realizowanych w procedurze zawieszenia poboru akcyzy, z wykorzystaniem usług 

składu podatkowego lub zarejestrowanego odbiorcy, podmioty te będą płatnikiem podatku. 

Obowiązek zapłaty podatku powstawać ma, co do zasady, w terminie 5 dni od momentu 

wprowadzenia paliwa do kraju. Prawo do odliczenia będzie nadal powstawało w momencie 

wymagalności podatku należnego i będzie realizowane na zasadach określonych w art. 86 

ustawy o podatku od towarów i usług. Do ustalenia podstawy opodatkowania będzie można 

przyjąć ceny paliw silnikowych podawane przez ministra właściwego do spraw finansów 

publicznych w oparciu o ceny hurtowe paliw w Polsce. 

Zmiany w ustawie – Prawo energetyczne obejmują między innymi poszerzenie 

wymagań dla podmiotów ubiegających się o udzielenie koncesji na obrót paliwami ciekłymi 

z zagranicą (wprowadzenie obowiązku posiadania siedziby na terytorium kraju lub 

prowadzenia przez podmiot zagraniczny działalności koncesjonowanej za pośrednictwem 

oddziału, obowiązek rejestracyjny dla celów podatku VAT, własne pojemności 

magazynowe); poszerzenie katalogu danych podawanych we wniosku o udzielenie koncesji 
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(szczegółowe dane dotyczące osób reprezentujących podmioty ubiegające się o koncesję); 

uzupełnienie treści koncesji o wskazanie numeru VAT oraz daty i numeru wpisu do rejestru 

systemu zapasów interwencyjnych; rozszerzenie katalogu przesłanek, których wystąpienie 

powoduje lub może powodować cofnięcia koncesji; wprowadzenie rozwiązania, zgodnie z 

którym kary pieniężne, wymierzane na podstawie ustawy, uiszcza się w terminie 14 dni od 

dnia, w którym decyzja o ich wymierzeniu stała się prawomocna. 

Zmiany w ustawie o zapasach ropy naftowej, produktów naftowych i gazu ziemnego 

oraz zasadach postępowania w sytuacjach zagrożenia bezpieczeństwa paliwowego państwa 

i zakłóceń na rynku naftowym między innymi nakładają na Prezesa Agencji Rezerw 

Materiałowych obowiązek informowania Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki o zawartych 

przez producentów i handlowców umowach, o których mowa w art. 10 i art. 11 tej ustawy. 

Zmiany w ustawie o podatku akcyzowym przede wszystkim ograniczają wykonywanie 

funkcji usługowej przez składy podatkowe i zarejestrowanych odbiorców. Nowelizacja 

zakłada możliwość świadczenia usług przez składy podatkowe i zarejestrowanych odbiorców 

wyłącznie na rzecz właścicieli paliw silnikowych, mających siedzibę lub miejsce 

zamieszkania na terytorium Polski lub posiadających oddział z siedzibą na terytorium Polski 

Nabycie paliwa na własną rzecz ograniczone zostało do podmiotów, które posiadają koncesję 

na obrót paliwami z zagranicą lub wpis do rejestru systemu zapasów interwencyjnych. 

Zmiany w ustawie – Kodeks karny skarbowy zakładają penalizację naruszeń przepisów 

ustawy o podatku akcyzowym (dokonania niezgodnych z ustawą dostawy 

wewnątrzwspólnotowej lub nabycia wewnątrzwspólnotowego oraz dokonania 

przemieszczenia wyrobów akcyzowych bez uproszczonego dokumentu towarzyszącego). 

Ustawa ma wejść w życie, co do zasady, z dniem 1 sierpnia 2016 r. 

 

II. Przebieg prac legislacyjnych 

Sejm uchwalił ustawę na 21. posiedzeniu w dniu 22 czerwca 2016 r. w oparciu 

o przedłożenie rządowe (druk sejmowy nr 554).  

Projekt stanowił przedmiot prac sejmowej Komisji Finansów Publicznych. Nowe 

rozwiązania wprowadzone do projektu przez Komisję to m. in. rozstrzygniecie, iż do 

ustalenia podstawy opodatkowania, w przypadku wewnątrzwspólnotowego nabycia paliw, 

będzie można przyjąć ceny paliw silnikowych podawane przez ministra właściwego do spraw 
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finansów publicznych w oparciu o ceny hurtowe paliw w Polsce oraz znowelizowanie 

Kodeksu karnego skarbowego. Dwie poprawki zgłoszono także w trakcie drugiego czytania 

projektu ustawy (na posiedzeniu Sejmu). Przyjęta w trzecim czytaniu poprawka dotyczyła 

przepisu stanowiącego o zakazie wydawania koncesji na wytwarzanie paliw ciekłych 

wnioskodawcy skazanemu prawomocnym wyrokiem sądu za przestępstwo lub przestępstwo 

skarbowe mające związek z przedmiotem działalności gospodarczej określonej ustawą. 

W wyniku poprawki wskazano na związek przestępstwa z prowadzoną działalnością 

gospodarczą. 

 

III. Uwagi szczegółowe 

1) art. 69b i art. 69c Kodeksu karnego skarbowego (art. 3 noweli). 

Opiniowana ustawa wprowadza do Kodeksu karnego skarbowego dwa nowe typy 

przestępstw (i wykroczeń) skarbowych. Penalizuje niezgodne z ustawą dokonanie dostawy 

wewnątrzwspólnotowej lub nabycia wewnątrzwspólnotowego wyrobów akcyzowych oraz 

przemieszczenie wyrobów akcyzowych bez uproszczonego dokumentu towarzyszącego. 

Zmiany te zostały dodane do projektu ustawy pomiędzy pierwszym, a drugim czytaniem 

w Sejmie – na etapie prac w sejmowej Komisji Finansów Publicznych. 

Rządowy projekt ograniczał się do wybranych zasad prowadzenia działalności 

w zakresie obrotu paliwami ciekłymi, w tym przede wszystkim do wewnątrzwspólnotowych 

nabyć paliw ciekłych. Przepisy art. 69b i art. 69c Kodeksu karnego skarbowego dotyczą 

wszystkich wyrobów akcyzowych (a nie tylko paliw ciekłych). Stad poprawki Komisji 

Finansów Publicznych wykroczyły poza materię rządowego projektu ustawy.  

Powstaje wątpliwość, czy takie wykroczenie poza materię projektu ustawy mieści się 

w ramach konstytucyjnego nakazu by podstawowe treści, które znajdą się ostatecznie 

w ustawie przeszły pełną drogę procedury sejmowej, czyli były rozpatrzone bez pominięcia 

etapu pierwszego czytania i bez obejścia przepisów o inicjatywie ustawodawczej.  

Można podnieść, że kwestionowane poprawki nie przeszły pełnej procedury trzech 

czytań projektu (także pełnych konsultacji społecznych). Stąd uzasadnionym może być zarzut 

naruszenia konstytucyjnego trybu uchwalenia. Treści zawarte w poprawkach powinny być 

bowiem przedmiotem odrębnej inicjatywy ustawodawczej.  
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Jednocześnie jednak wskazać należy, że dopuszczalność i zakres wnoszenia poprawek 

zależy w znacznym stopniu od etapu prac parlamentarnych nad projektem ustawy. W tym 

przypadku przedstawioną argumentację łagodzić może fakt wprowadzenia nowych rozwiązań 

już podczas prac nad projektem w komisji (gdzie istnieje stosunkowo szeroka możliwość 

modyfikacji treści projektu), a nie dopiero na etapie posiedzenia Sejmu (gdzie możliwość 

wprowadzenia zmian jest znacznie ograniczona). 

2) art. 48 ust. 9 pkt 3 i ust. 9a oraz art. 59 ust. 8 pkt 3 i ust. 8a ustawy o podatku 

akcyzowym (art. 5 pkt 1 lit. a i b oraz pkt 2 lit. a i b noweli). 

Zgodnie z nowododawanym art. 48 ust. 9 pkt 3 (art. 59 ust. 8a) ustawy o podatku 

akcyzowym podmiot prowadzący skład podatkowy (zarejestrowany odbiorca) może dokonać 

nabycia wewnątrzwspólnotowego paliw silnikowych na rzecz innego podmiotu, pod 

warunkiem, że podmiot, na rzecz którego nabywa te paliwa, posiada siedzibę lub oddział 

z siedzibą na terytorium Polski oraz nabywa te paliwa na potrzeby prowadzenia działalności 

w Polsce.  

Przepis art. 48 ust. 9a (art. 59 ust. 8a) stanowi, że powyższy warunek uznaje się za 

spełniony jeżeli podmiot na rzecz którego dokonywane jest wewnątrzwspólnotowe nabycie 

poda numer NIP poprzedzony kodem PL użyty na potrzeby podatku VAT przy 

przemieszczaniu na terytorium kraju. 

Wprowadzenie przepisu zakładającego, że podanie przez podmiot, na rzecz którego 

nabywane są paliwa, numeru NIP poprzedzonego kodem PL oznacza spełnienie warunku 

z art. 48 ust. 9 pkt 3 (art. 59 ust. 8a) ustawy o podatku akcyzowym wydaje się nie spełniać 

zamiaru ustawodawcy. Fakt posiadania i podania przedmiotowego numeru NIP zwolni 

bowiem z konieczności brania pod uwagę przesłanki posiadania siedziby w Polsce oraz 

nabywania paliw na potrzeby prowadzenia działalności w Polsce. Tymczasem nie każdy kto 

posiada numer NIP poprzedzony kodem PL będzie miał siedzibę w Polsce i będzie nabywał 

paliwa na potrzeby działalności w Polsce. 

Propozycja poprawki: 

– w art. 5: 

a) w pkt 1 w lit. b ust. 9a otrzymuje brzmienie: 

„9a. Podmiot, na rzecz którego nabywane są paliwa, podaje podmiotowi 

prowadzącemu skład podatkowy numer identyfikacji podatkowej poprzedzony 
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kodem PL użyty na potrzeby podatku od towarów i usług przy przemieszczaniu na 

terytorium kraju paliw.”, 

b) w pkt 2 w lit. b ust. 8a otrzymuje brzmienie: 

„8a. Podmiot, na rzecz którego nabywane są paliwa, podaje 

zarejestrowanemu odbiorcy numer identyfikacji podatkowej poprzedzony kodem PL 

użyty na potrzeby podatku od towarów i usług przy przemieszczaniu na terytorium 

kraju paliw.”; 

Jednocześnie należy rozważyć zasadność „powtórzenia” warunków do uzyskania 

koncesji z art. 31 ust. 1b pkt 1 Prawa energetycznego, z warunkami, o których mowa 

w art. 48 ust. 9 pkt 3 (art. 59 ust. 8 pkt 3) ustawy o podatku akcyzowym.  

Skoro warunkiem uzyskania koncesji jest: 

1) posiadanie siedziby w Polsce, 

2) nabywanie paliw na potrzeby działalności gospodarczej w Polsce 

- to każdy podmiot posiadający koncesję powinien spełniać te warunki. 

Przepis art. 48 ust. 9a (art. 59 ust. 8a) zobowiązuje skład podatkowy (zarejestrowanego 

odbiorcę) do działania na rzecz podmiotu: 

1) posiadającego koncesję, 

2) posiadającego siedzibę w Polsce  

3) nabywającego paliwa na potrzeby działalności gospodarczej w Polsce. 

Warunek posiadania siedziby i nabywania paliw na potrzeby działalności gospodarczej 

w Polsce jest oceniany przez organ koncesyjny (Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki). Stąd 

pytanie o zasadność dokonania takiej ponownej oceny przez skład podatkowy 

(zarejestrowanego odbiorcę). Tym bardziej, że ustawa nie daje tym podmiotom odpowiednich 

narzędzi do zbadania warunków z art. art. 48 ust. 9 pkt 3 (art. 59 ust. 8 pkt 3).  

Propozycja poprawki zakłada, że każdy podmiot posiadający koncesję powinien mieć 

siedzibę w Polce i nabywać paliwa na potrzeby działalności gospodarczej w Polsce (art. 33 

ust. 1b pkt 1 Prawa energetycznego), a zaprzestanie spełniania tego warunku jest przesłanką 

cofnięcia koncesji (art. 41 ust. 2b pkt 1 Prawa energetycznego). Stąd zasadnym jest skreślenie 

art. 48 ust. 9 pkt 3 (art. 59 ust. 8 pkt 3). 

Propozycja poprawek: 

– w art. 5: 



– 6 – 

a) w pkt 1 w lit. a, w ust. 9 skreśla się pkt 3, 

b) w pkt 2 w lit. a, w ust. 8 skreśla się pkt 3, 

– w art. 7 skreśla się pkt 2; 

3) art. 9 noweli. 

Zgodnie z przepisem przejściowym art. 9 opiniowanej ustawy Prezes Agencji Rezerw 

Materiałowych, w terminie 4 miesięcy od dnia wejścia w życie ustawy, ma uzupełnić rejestr 

systemu zapasów interwencyjnych, o dane określone w art. 13 ust. 3 pkt 1a. W tym zakresie 

przepis odsyła do nieistniejącej jednostki redakcyjnej. Wskazana jest korekta odesłania.  

Propozycja poprawki: 

– w art. 9 wyrazy „pkt 1a” zastępuje się wyrazami „pkt 4”. 
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