
BIURO LEGISLACYJNE/ Materiał porównawczy 

 

Objaśnienie oznaczeń:  [] kursywa – tekst usunięty  

<> druk pogrubiony – tekst wstawiony  

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

do projektu ustawy o zmianie ustawy o podatku akcyzowym i ustawy – Prawo o ruchu 

drogowym 

 

(druk nr 107_S) 

 

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

752, z późn. zm.) 

 

Uwaga: użyte w art. 1 w ust. 1, w art. 2 w ust. 1 w pkt 6–9 i w pkt 18, w art. 3 w ust. 2, w 

tytule działu V, w art. 101 w ust. 1, w ust. 2 we wprowadzeniu do wyliczenia w 

pkt 1 dwukrotnie, w pkt 2 trzykrotnie i w pkt 3 dwukrotnie, w ust. 2a dwukrotnie 

i w ust. 3 i 4, w art. 102 w ust. 2 trzykrotnie i w ust. 4, w art. 103 w ust. 1 i 2, w 

art. 106 w ust. 1 we wprowadzeniu do wyliczenia, w ust. 2 dwukrotnie i w ust. 3 

dwukrotnie, w art. 107 w ust. 1 trzykrotnie, w ust. 5 dwukrotnie i w ust. 6, w art. 

109 w ust. 1 dwukrotnie, w ust. 2, w ust. 3, w ust. 3a trzykrotnie, w ust. 3b 

trzykrotnie, w ust. 3c, w ust. 3e dwukrotnie, w ust. 4 dwukrotnie, w ust. 5 w pkt 

2 dwukrotnie i w części wspólnej trzykrotnie, w art. 110 w ust. 1 we 

wprowadzeniu do wyliczenia, w pkt 1, 2, 4 i 5, w ust. 2, w ust. 4 czterokrotnie, 

w ust. 5 i 7, w art. 110a w ust. 1 i 2b, w art. 111 w ust. 1 w pkt 1 we 

wprowadzeniu do wyliczenia w lit. b, c i w lit. d dwukrotnie, w pkt 2 we 

wprowadzeniu do wyliczenia i w lit b–e, w pkt 3 i 4 i w ust. 2 trzykrotnie, w art. 

112 w ust. 1 we wprowadzeniu do wyliczenia, w pkt 1, 2 i 5, w ust. 2 i 3 oraz w 

art. 113 w ust. 1 we wprowadzeniu do wyliczenia i w części wspólnej, w różnej 

liczbie i różnym przypadku, wyrazy [samochód osobowy] zastępuje się użytymi 

w odpowiedniej liczbie i odpowiednim przypadku wyrazem <samochód>; 

 

Art. 7d. 

1. WIA jest decyzją wydawaną na potrzeby opodatkowania wyrobu akcyzowego [albo 

samochodu osobowego] akcyzą, organizacji obrotu wyrobami akcyzowymi lub oznaczania 

znakami akcyzy tych wyrobów, która określa: 

1)   klasyfikację wyrobu akcyzowego [albo samochodu osobowego] w układzie 

odpowiadającym Nomenklaturze Scalonej (CN) albo 
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2)   rodzaj wyrobu akcyzowego przez opis tego wyrobu w takim stopniu szczegółowości, 

który jest wystarczający do określenia opodatkowania wyrobu akcyzowego akcyzą, 

organizacji obrotu wyrobami akcyzowymi lub oznaczania znakami akcyzy tych 

wyrobów. 

2. W przypadku, o którym mowa w ust. 1 pkt 2, WIA wydaje się, gdy podanie kodu 

klasyfikacji w układzie odpowiadającym Nomenklaturze Scalonej (CN) nie jest 

wystarczające do określenia opodatkowania wyrobów akcyzowych akcyzą, organizacji 

obrotu wyrobami akcyzowymi lub oznaczania znakami akcyzy tych wyrobów. 

3. WIA wiąże organy podatkowe wobec podmiotu, na rzecz którego została wydana, w 

odniesieniu do wyrobów akcyzowych [albo samochodów osobowych], wobec których 

czynności podlegające opodatkowaniu akcyzą zostały dokonane po dniu, w którym została 

wydana. 

 

Art. 7e. 

[1. WIA jest wydawana na wniosek i obejmuje tylko jeden wyrób akcyzowy albo jeden 

samochód osobowy.] 

<1. WIA jest wydawana na wniosek i obejmuje tylko jeden wyrób akcyzowy.> 

2. Wniosek o wydanie WIA powinien zawierać w szczególności: 

1)   imię i nazwisko lub nazwę wnioskodawcy, jego adres zamieszkania lub siedziby; 

2)   imię, nazwisko i adres zamieszkania pełnomocnika wnioskodawcy, o ile został 

ustanowiony; 

3)   szczegółowy opis wyrobu akcyzowego [albo samochodu osobowego] pozwalający na 

taką ich identyfikację, aby dokonać ich klasyfikacji zgodnej z Nomenklaturą Scaloną 

(CN) lub określić rodzaj wyrobu akcyzowego; 

4)   opis składu wyrobu akcyzowego oraz metody badań lub analiz stosowanych dla jego 

określenia, w przypadku gdy zależy od tego dokonanie jego klasyfikacji lub określenie 

jego rodzaju. 

3. Do wniosku o wydanie WIA załącza się dokumenty odnoszące się do wyrobów 

akcyzowych [albo samochodów osobowych], w szczególności próbki, fotografie, plany, 

schematy, katalogi, atesty, instrukcje, informacje od producenta, lub inne dostępne 

dokumenty umożliwiające organowi podatkowemu dokonanie właściwej klasyfikacji 

wyrobu akcyzowego [albo samochodu osobowego] lub określenie rodzaju wyrobu 

akcyzowego. 
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4. Jeżeli wniosek o wydanie WIA nie spełnia wymogów, o których mowa w ust. 2 i 3, organ 

podatkowy wzywa do uzupełnienia braków w terminie 7 dni, z pouczeniem, że 

nieuzupełnienie wniosku spowoduje pozostawienie go bez rozpatrzenia. 

5. W sprawie pozostawienia wniosku o wydanie WIA bez rozpatrzenia wydaje się 

postanowienie, na które służy zażalenie. 

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

wniosku o wydanie WIA, mając na uwadze zakres danych określonych w ust. 2 oraz 

ujednolicenie przekazywanych wniosków. 

 

Art. 7f. 

1. Wnioskodawca jest obowiązany do uiszczenia opłaty z tytułu przeprowadzonych badań lub 

analiz wyrobów akcyzowych [albo samochodów osobowych], w przypadku gdy 

rozpatrzenie wniosku o wydanie WIA wymaga przeprowadzenia badania lub analizy. 

2. Badania lub analizy wyrobów akcyzowych [albo samochodów osobowych] mogą być 

wykonywane przez laboratoria celne lub inne akredytowane laboratoria, a także przez 

instytuty naukowe Polskiej Akademii Nauk, instytuty badawcze lub międzynarodowe 

instytuty naukowe utworzone na podstawie odrębnych przepisów, działające na terytorium 

kraju, dysponujące wyposażeniem niezbędnym dla danego rodzaju badań lub analiz. 

3. Opłata, o której mowa w ust. 1, pobierana za badania lub analizy wykonywane przez 

laboratoria celne stanowi dochód budżetu państwa. 

4. Na wezwanie organu podatkowego wnioskodawca jest obowiązany do uiszczenia, w 

terminie nie krótszym niż 7 dni, zaliczki na pokrycie opłaty za badania lub analizy, o 

których mowa w ust. 1. W przypadku nieuiszczenia zaliczki w określonym terminie organ 

podatkowy wydaje postanowienie o pozostawieniu wniosku o wydanie WIA bez 

rozpatrzenia. 

5. Kwota opłaty, o której mowa w ust. 1, i termin jej uiszczenia są określane przez organ 

podatkowy w drodze postanowienia, na które przysługuje zażalenie. 

6. Kwota opłaty, o której mowa w ust. 1, powinna odpowiadać rzeczywistym wydatkom 

poniesionym z tytułu przeprowadzonych badań lub analiz. W przypadku gdy badania lub 

analizy są przeprowadzane przez laboratoria celne kwota opłaty, o której mowa w ust. 1, 

powinna odpowiadać ryczałtowym stawkom opłat określonym w przepisach wydanych na 

podstawie art. 92 ust. 4 ustawy z dnia 19 marca 2004 r. - Prawo celne (Dz. U. z 2013 r. 

poz. 727, z późn. zm.), jeżeli stawki te zostały określone w tych przepisach. 

http://lex.online.wolterskluwer.pl/WKPLOnline/index.rpc#hiperlinkText.rpc?hiperlink=type=tresc:nro=Powszechny.1847305:part=a92u4&full=1
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7. W przypadku gdy kwota zaliczki uiszczonej na pokrycie opłaty, o której mowa w ust. 1, 

jest wyższa niż kwota opłaty określona w postanowieniu wydanym na podstawie ust. 5, a 

także w przypadku gdy opłata jest nienależna, zwrot kwoty nienależnej następuje nie 

później niż w terminie 3 miesięcy od dnia zakończenia postępowania w sprawie WIA. 

 

Art. 7h. 

1. WIA traci ważność w przypadku zmiany przepisów prawa podatkowego w zakresie akcyzy 

odnoszących się do wyrobu akcyzowego [albo samochodu osobowego], w wyniku której 

WIA staje się niezgodna z tymi przepisami. 

2. Podmiot, na rzecz którego wydano WIA, która traci ważność zgodnie z ust. 1, może ją 

stosować nie dłużej niż przez okres sześciu miesięcy od daty utraty ważności, pod 

warunkiem że dotyczy ona wyrobu akcyzowego [albo samochodu osobowego], będącego 

przedmiotem działalności gospodarczej posiadacza WIA. 

 

Art. 7i. 

Organ podatkowy wydaje decyzję o odmowie wydania WIA, jeżeli wniosek o wydanie WIA: 

1)   nie dotyczy wyrobu akcyzowego [albo samochodu osobowego]; 

2)   (uchylony); 

3)   dotyczy informacji o rodzaju wyrobu akcyzowego, dla którego podmiot, na rzecz którego 

ma być wydana WIA, posiada w tym zakresie interpretację indywidualną w rozumieniu 

ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa. 

 

Art. 100. 

1. W przypadku [samochodu osobowego] <samochodu> przedmiotem opodatkowania 

akcyzą jest: 

1)   import [samochodu osobowego] <samochodu> niezarejestrowanego wcześniej na 

terytorium kraju zgodnie z przepisami o ruchu drogowym; 

2)   nabycie wewnątrzwspólnotowe [samochodu osobowego] <samochodu> 

niezarejestrowanego wcześniej na terytorium kraju zgodnie z przepisami o ruchu 

drogowym; 

3)   pierwsza sprzedaż na terytorium kraju [samochodu osobowego] <samochodu> 

niezarejestrowanego na terytorium kraju zgodnie z przepisami o ruchu drogowym: 

a)  wyprodukowanego na terytorium kraju, 

http://lex.online.wolterskluwer.pl/WKPLOnline/index.rpc#hiperlinkText.rpc?hiperlink=type=tresc:nro=Powszechny.1414918&full=1
http://lex.online.wolterskluwer.pl/WKPLOnline/index.rpc#hiperlinkDocsList.rpc?hiperlink=type=merytoryczny:nro=Powszechny.1323898:part=a100u1p1:nr=1&full=1
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b)  od którego nie została zapłacona akcyza z tytułu czynności, o których mowa w 

pkt 1 albo 2. 

2. W przypadku [samochodu osobowego] <samochodu> przedmiotem opodatkowania 

akcyzą jest również sprzedaż na terytorium kraju [samochodu osobowego] <samochodu> 

niezarejestrowanego na terytorium kraju, następująca po sprzedaży, o której mowa w ust. 1 

pkt 3, jeżeli wcześniej akcyza nie została zapłacona w należnej wysokości a w wyniku 

kontroli podatkowej, postępowania kontrolnego albo postępowania podatkowego nie 

ustalono, że podatek został zapłacony. 

[2a. W przypadku wymiany, przed pierwszą rejestracją na terytorium kraju, silnika 

samochodu osobowego o pojemności 2000 centymetrów sześciennych albo niższej na silnik 

o pojemności powyżej 2000 centymetrów sześciennych przyjmuje się, że przedmiotem 

czynności podlegającej opodatkowaniu jest samochód osobowy o pojemności silnika 

powyżej 2000 centymetrów sześciennych.] 

<2a. W przypadku wymiany, przed pierwszą rejestracją na terytorium kraju, silnika 

samochodu, przyjmuje się, że przedmiotem czynności podlegającej opodatkowaniu 

jest samochód o pojemności silnika, który został zainstalowany, z tym że w 

przypadku wymiany silnika na silnik o pojemności niższej, przyjmuje się, że 

przedmiotem czynności podlegającej opodatkowaniu jest samochód o pojemności 

silnika wyższej.> 

2b. W przypadku instalacji, przed pierwszą rejestracją na terytorium kraju, silnika w 

samochodzie osobowym bez silnika przyjmuje się, że przedmiotem czynności podlegającej 

opodatkowaniu jest samochód osobowy o pojemności silnika, który został zainstalowany. 

2c. Przepisy ust. 2a i 2b stosuje się niezależnie od tego, czy wymiana bądź instalacja silnika 

zostały dokonane z zachowaniem warunków określonych przepisami prawa. 

3. Jeżeli w stosunku do [samochodu osobowego] <samochodu> powstał obowiązek 

podatkowy w związku z wykonaniem jednej z czynności podlegającej opodatkowaniu to 

nie powstaje obowiązek podatkowy na podstawie innej czynności podlegającej 

opodatkowaniu, jeżeli kwota akcyzy została określona lub zadeklarowana w należnej 

wysokości. 

[4. Samochody osobowe są to pojazdy samochodowe i pozostałe pojazdy mechaniczne objęte 

pozycją CN 8703 przeznaczone zasadniczo do przewozu osób, inne niż objęte pozycją 

8702, włącznie z samochodami osobowo-towarowymi (kombi) oraz samochodami 
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wyścigowymi, z wyłączeniem pojazdów samochodowych i pozostałych pojazdów, które nie 

wymagają rejestracji zgodnie z przepisami o ruchu drogowym.] 

<4. Samochody są to pojazdy samochodowe, w rozumieniu przepisów o ruchu 

drogowym, o dopuszczalnej masie całkowitej nieprzekraczającej 3,5 t, z wyjątkiem 

pojazdów samochodowych napędzanych wyłącznie silnikami elektrycznymi.> 

5. Na potrzeby niniejszego działu za sprzedaż [samochodu osobowego] <samochodu> uznaje 

się jego: 

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

cywilny; 

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

cywilny; 

3)   wydanie w zamian za wierzytelności; 

4)   wydanie w miejsce świadczenia pieniężnego; 

5)   darowiznę, w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks 

cywilny; 

6)   wydanie w zamian za dokonanie określonej czynności; 

7)   przekazanie lub wykorzystanie na potrzeby reprezentacji albo reklamy; 

8)   przekazanie przez podatnika na potrzeby osobiste podatnika, wspólników, 

udziałowców, akcjonariuszy, członków spółdzielni i ich domowników, członków 

organów stanowiących osób prawnych, członków stowarzyszenia, a także 

zatrudnionych przez niego pracowników oraz byłych pracowników; 

9)   użycie na potrzeby prowadzonej działalności gospodarczej. 

6. Do opodatkowania akcyzą [samochodów osobowych] <samochodów> stosuje się 

odpowiednio art. 10 ust. 12 i 13, art. 14 ust. 1-4, 6-8, 10 i 11, art. 16, art. 18 ust. 1, 2 i 2a, 

art. 19, art. 21 ust. 5 i art. 27-29a oraz przepisy wydane na podstawie art. 20. 

 

[Art. 104. 

1. Podstawą opodatkowania w przypadku samochodu osobowego jest: 

1)   kwota należna z tytułu sprzedaży samochodu osobowego na terytorium kraju 

pomniejszona o kwotę podatku od towarów i usług oraz o kwotę akcyzy należne od 

tego samochodu osobowego; 

2)   kwota, jaką podatnik jest obowiązany zapłacić za samochód osobowy - w przypadku 

jego nabycia wewnątrzwspólnotowego, z tym że w przypadku, o którym mowa w art. 

http://lex.online.wolterskluwer.pl/WKPLOnline/index.rpc#hiperlinkDocsList.rpc?hiperlink=type=merytoryczny:nro=Powszechny.1323898:part=a100u4:nr=1&full=1
http://lex.online.wolterskluwer.pl/WKPLOnline/index.rpc#hiperlinkText.rpc?hiperlink=type=tresc:nro=Powszechny.1515737&full=1
http://lex.online.wolterskluwer.pl/WKPLOnline/index.rpc#hiperlinkText.rpc?hiperlink=type=tresc:nro=Powszechny.1515737&full=1
http://lex.online.wolterskluwer.pl/WKPLOnline/index.rpc#hiperlinkText.rpc?hiperlink=type=tresc:nro=Powszechny.1515737&full=1
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101 ust. 2 pkt 3, podstawą opodatkowania jest średnia wartość rynkowa samochodu 

osobowego pomniejszona o kwotę podatku od towarów i usług oraz o kwotę akcyzy; 

3)   wartość celna samochodu osobowego powiększona o należne cło - w przypadku 

importu tego samochodu, z zastrzeżeniem ust. 2-5. 

2. W przypadku samochodu osobowego, wobec którego mają zastosowanie przepisy dotyczące 

procedury uszlachetniania biernego, podstawą opodatkowania jest różnica między 

wartością celną produktów przetworzonych lub zamiennych dopuszczonych do obrotu a 

wartością towarów wywiezionych czasowo, powiększona o należne cło. 

3. Podstawą opodatkowania z tytułu importu samochodu osobowego objętego procedurą 

odprawy czasowej z częściowym zwolnieniem od należności celnych przywozowych jest 

wartość celna powiększona o cło, które byłoby należne, gdyby samochód ten był objęty 

procedurą dopuszczenia do obrotu. 

4. Podstawa opodatkowania w przypadku importu samochodu osobowego obejmuje również 

prowizję oraz koszty transportu i ubezpieczenia, jeżeli nie zostały do niej włączone, a 

zostały już poniesione do pierwszego miejsca przeznaczenia na terytorium kraju. Przez 

pierwsze miejsce przeznaczenia rozumie się miejsce wymienione w dokumencie 

przewozowym lub innym dokumencie, na podstawie którego samochód jest importowany. 

5. Do podstawy opodatkowania z tytułu importu samochodu osobowego dolicza się określone 

w odrębnych przepisach opłaty oraz inne należności, jeżeli organy celne mają obowiązek 

pobierać te należności z tytułu importu samochodu. 

6. Podstawą opodatkowania z tytułu nabycia wewnątrzwspólnotowego samochodu 

osobowego dopuszczonego wcześniej do obrotu w innym państwie członkowskim Unii 

Europejskiej zgodnie z przepisami celnymi, ale niezarejestrowanego na terytorium innego 

państwa członkowskiego jest wartość, o której mowa w ust. 1 pkt 3, z uwzględnieniem 

prowizji, kosztów transportu i ubezpieczenia, jeżeli nie zostały uwzględnione w cenie, ale 

zostały już poniesione do miejsca, w którym nastąpiło objęcie towaru procedurą celną. 

6a. W przypadku samochodów osobowych typu ambulans do podstawy opodatkowania nie 

wlicza się kwot stanowiących wartość specjalistycznego wyposażenia medycznego. 

7. Jeżeli nie można określić kwot, o których mowa w ust. 1 pkt 1 i 2, w szczególności w 

przypadku darowizny samochodu osobowego, za podstawę opodatkowania przyjmuje się 

średnią wartość rynkową samochodu osobowego na rynku krajowym, pomniejszoną o 

kwotę podatku od towarów i usług oraz o kwotę akcyzy. 
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8. Jeżeli wysokość podstawy opodatkowania w przypadku czynności, o których mowa w art. 

100 ust. 1 pkt 2 i 3 oraz ust. 2, bez uzasadnionej przyczyny znacznie odbiega od średniej 

wartości rynkowej tego samochodu osobowego, organ podatkowy lub organ kontroli 

skarbowej wzywa podatnika do zmiany wysokości podstawy opodatkowania lub wskazania 

przyczyn uzasadniających podanie jej wysokości w kwocie znacznie odbiegającej od 

średniej wartości rynkowej samochodu osobowego. 

9. W razie nieudzielenia odpowiedzi, niedokonania zmiany wysokości podstawy 

opodatkowania lub niewskazania przyczyn, które uzasadniają podanie jej wysokości 

znacznie odbiegającej od średniej wartości rynkowej samochodu osobowego, organ 

podatkowy lub organ kontroli skarbowej określi wysokość podstawy opodatkowania. 

10. Jeżeli wysokość podstawy opodatkowania ustalona z uwzględnieniem opinii biegłego 

odbiega co najmniej o 33% od zadeklarowanej podstawy opodatkowania, koszty opinii 

biegłego lub biegłych ponosi podatnik. 

11. Średnią wartością rynkową samochodu osobowego jest wartość ustalana na podstawie 

notowanej na rynku krajowym, w dniu powstania obowiązku podatkowego, średniej ceny 

zarejestrowanego na terytorium kraju samochodu osobowego tej samej marki, tego 

samego modelu, rocznika oraz - jeżeli jest to możliwe do ustalenia - z tym samym 

wyposażeniem i o przybliżonym stanie technicznym, co nabyty na terytorium kraju lub 

nabyty wewnątrzwspólnotowo samochód osobowy. 

12. Do przeliczenia podstawy opodatkowania wyrażonej w walucie obcej stosuje się bieżący 

kurs średni waluty obcej wyliczony i ogłoszony przez Narodowy Bank Polski w dniu 

powstania obowiązku podatkowego. 

13. W przypadku gdy w dniu powstania obowiązku podatkowego nie został wyliczony i 

ogłoszony przez Narodowy Bank Polski bieżący kurs średni waluty obcej, do przeliczenia 

podstawy opodatkowania wyrażonej w walucie obcej stosuje się ostatni, przed dniem 

powstania obowiązku podatkowego, bieżący kurs średni wyliczony i ogłoszony przez 

Narodowy Bank Polski.] 

[Art. 105. 

Stawka akcyzy na samochody osobowe wynosi: 

1)   18,6% podstawy opodatkowania - dla samochodów osobowych o pojemności silnika 

powyżej 2000 centymetrów sześciennych; 

2)   3,1% podstawy opodatkowania - dla pozostałych samochodów osobowych.] 
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<Art. 105. 

1. Akcyzę, oblicza się według następującego wzoru:  

P = S x (1–D) 

w którym poszczególne symbole oznaczają: 

P – kwota akcyzy wyrażona w polskich złotych, 

S – stawka akcyzy, o której mowa w ust. 2, 

D – współczynnik deprecjacji, o którym mowa w ust. 4. 

2. Stawki akcyzy na samochody dla poszczególnych przedziałów pojemności silnika są 

zależne od normy poziomu emisji spalin samochodu i wynoszą w zł: 

 

 

Pojemność 

silnika 

Norma poziomu emisji spalin 

Euro 6 Euro 5 

 

Euro 4 

 

Euro 3 lub wcześniejsza 

lub brak normy poziomu 

emisji spalin 

poniżej 1200 cm
3 

1000 2000 2300 3500 

1200–1499 cm
3
 1500 2400 2550 8000 

1500–1999 cm
3
 1950 3120 3320 10 000 

2000–2499 cm
3
 9000 18 000 20 700 29 000 

2500–2999 cm
3
 14 000 25 000 32 000 40 000 

3000–3499 cm
3
 20 000 36 000 46 000 57 000 

3500–3999 cm
3
 27 000 42 000 62 000 76 000 

powyżej 3999 cm
3
 35 000 55 000 80 000 98 000 

 

3. Współczynnik deprecjacji ustala się w zależności od okresu deprecjacji, liczonego od 

dnia pierwszej rejestracji samochodu dokonanej poza terytorium kraju do dnia 

powstania obowiązku podatkowego, o którym mowa w art. 101, i liczy się 

w miesiącach, przy czym, wskazany okres deprecjacji kończy się z upływem tego dnia 

w ostatnim miesiącu, który odpowiada początkowemu dniowi tego okresu, a gdyby 

takiego dnia w ostatnim miesiącu nie było – w ostatnim dniu tego miesiąca.  
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4. Współczynnik deprecjacji wynosi: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5. Normy emisji poziomu spalin obejmują samochody zarejestrowane po raz pierwszy w 

następujących latach: 

1) Euro 6 – 2016 r. i później; 

2) Euro 5 – od 2010 r. do 2015 r.; 

3) Euro 4 – od 2005 r. do 2009 r.; 

4) Euro 3 lub wcześniejsza – 2004 r. i wcześniej. 

6. W przypadku gdy norma emisji poziomu spalin nie jest zgodna z rokiem, o którym 

mowa w ust. 5, podatnik dołącza do deklaracji podatkowej wyciąg ze świadectwa 

homologacji.  

Okres deprecjacji 

(w miesiącach) 

Współczynnik 

deprecjacji (D) 

poniżej 1 0 

od 1 do 2 0,03 

od 3 do 4 0,08 

od 5 do 6 0,12 

od 7 do 12 0,18 

od 13 do 24 0,25 

od 25 do 36 0,35 

od 37 do 48 0,45 

od 49 do 60 0,55 

od 61 do 72 0,60 

od 73 do 84 0,65 

od 85 do 96 0,70 

od 97 do 108 0,75 

od 109 do 120 0,78 

od 121 do 132 0,82 

od 133 do 144 0,84 

od 145 do 156 0,86 

od 157 do 168 0,88 

169 i powyżej 0,90 
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7. W przypadku samochodu niezarejestrowanego poza terytorium kraju współczynnik 

deprecjacji (D) wynosi 0. 

8. W przypadku samochodów o ponadnormatywnym stopniu utraty wartości, na 

wniosek podatnika, złożony w terminie 14 dni od dnia złożenia deklaracji podatkowej 

lub przyjęcia zgłoszenia celnego, właściwy naczelnik urzędu skarbowego lub 

naczelnik urzędu celno–skarbowego określi, w drodze decyzji, kwotę akcyzy. 

9. Organami właściwymi do orzekania w sprawie określenia kwoty akcyzy, o której 

mowa w ust. 8, są odpowiednio naczelnik urzędu skarbowego lub naczelnik urzędu 

celno–skarbowego, któremu została złożona deklaracja podatkowa dla tej akcyzy lub 

zgłoszenie celne, w którym została obliczona i wykazana kwota tej akcyzy, oraz 

właściwy dla naczelnika w zakresie akcyzy dyrektor izby administracji skarbowej. 

10. Akcyzę, o której mowa w ust. 8, oblicza się według następującego wzoru: 

P = S x [1–(D+DD)] 

w którym poszczególne symbole oznaczają: 

P – kwota akcyzy wyrażona w polskich złotych, 

S – stawka akcyzy, o której mowa w ust. 2, 

D – współczynnik deprecjacji, o którym mowa w ust. 4, 

DD – dodatkowy współczynnik deprecjacji, o którym mowa w ust. 11. 

Jeżeli suma współczynnika deprecjacji (D) i dodatkowego współczynnika 

deprecjacji (DD) przekracza 0,90, stosuje się współczynnik deprecjacji w 

wysokości 0,90. 

11. Dodatkowy współczynnik deprecjacji ustalony w zależności od stopnia 

ponadnormatywnej utraty wartości samochodu w stosunku do współczynnika 

deprecjacji, o którym mowa w ust. 4, wynosi: 

 

Stopień ponadnormatywnej utraty 

wartości samochodu w stosunku do 

współczynnika deprecjacji, o którym 

mowa w ust. 4 

Dodatkowy 

współczynnik 

deprecjacji (DD) 

do 10 % 0 

11% – 20% 0,05 

21% – 30% 0,07 
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31% – 40% 0,09 

41% – 50% 0,11 

powyżej 50 % 0,13 

 

12. Stopień ponadnormatywnej utraty wartości samochodu ustala się biorąc pod uwagę 

opinię powołanego z urzędu biegłego, która uwzględnia: przebieg danego samochodu, 

stan techniczny, rok produkcji oraz wyposażenie. Koszty opinii biegłego ponosi 

podatnik.> 

 

<Art. 109a. 

Zwalnia się od akcyzy motocykle, autobusy oraz pojazdy zabytkowe w rozumieniu 

przepisów o ruchu drogowym. 

Art. 109b. 

W przypadku samochodów wyposażonych w hybrydowy układ napędowy, akcyzę 

obliczoną zgodnie ze wzorem, o którym mowa w ust. 1 lub ust. 8, pomniejsza się o 20%.> 

 

 

 

USTAWA z dnia  20 czerwca 1997 r. – PRAWO O RUCHU DROGOWYM (Dz. U. z 2012 r. 

poz. 1137, z późn. zm.) 

 

Art. 72. 

1. Rejestracji dokonuje się na podstawie: 

1)   dowodu własności pojazdu lub dokumentu potwierdzającego powierzenie pojazdu, o 

którym mowa w art. 73 ust. 5; 

2)   karty pojazdu, jeżeli była wydana; 

3)   świadectwa zgodności WE albo świadectwa zgodności wraz z oświadczeniem 

zawierającym dane i informacje o pojeździe niezbędne do rejestracji i ewidencji 

pojazdu, dopuszczenia jednostkowego pojazdu, decyzji o uznaniu dopuszczenia 

jednostkowego pojazdu albo świadectwa dopuszczenia indywidualnego WE pojazdu - 

jeżeli są wymagane; 

4)   zaświadczenia o pozytywnym wyniku badania technicznego pojazdu, jeżeli jest 

wymagane albo dowodu rejestracyjnego pojazdu lub innego dokumentu wydanego 
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przez właściwy organ państwa członkowskiego, potwierdzającego wykonanie oraz 

termin ważności badania technicznego; 

5)   dowodu rejestracyjnego, jeżeli pojazd był zarejestrowany; 

6)   dowodu odprawy celnej przywozowej, jeżeli pojazd został sprowadzony z terytorium 

państwa niebędącego państwem członkowskim Unii Europejskiej i jest rejestrowany 

po raz pierwszy; 

[6a)  dokumentu potwierdzającego zapłatę akcyzy na terytorium kraju albo dokumentu 

potwierdzającego brak obowiązku zapłaty akcyzy na terytorium kraju albo 

zaświadczenia stwierdzającego zwolnienie od akcyzy, w rozumieniu przepisów o 

podatku akcyzowym, jeżeli samochód osobowy lub pojazd rodzaju "samochodowy 

inny", podrodzaj "czterokołowiec" (kategoria homologacyjna L7e) lub podrodzaj 

"czterokołowiec lekki" (kategoria homologacyjna L6e) został sprowadzony z 

terytorium państwa członkowskiego Unii Europejskiej i jest rejestrowany po raz 

pierwszy;] 

<6a) dokumentu potwierdzającego zapłatę akcyzy na terytorium kraju albo 

dokumentu potwierdzającego brak obowiązku zapłaty akcyzy na terytorium 

kraju albo zaświadczenia stwierdzającego zwolnienie od akcyzy, w rozumieniu 

przepisów o podatku akcyzowym, jeżeli samochód został sprowadzony z 

terytorium państwa członkowskiego Unii Europejskiej i jest rejestrowany po raz 

pierwszy;> 

(pkt 7 - 9  uchylone); 

1a.  (uchylony). 

[1b. W przypadku nabycia samochodu osobowego lub pojazdu, o których mowa w ust. 1 pkt 

6a, od wyspecjalizowanego salonu sprzedaży w rozumieniu przepisów o podatku 

akcyzowym, dokument potwierdzający zapłatę akcyzy na terytorium kraju może być 

zastąpiony oświadczeniem wyspecjalizowanego salonu sprzedaży, że posiada oryginał lub 

kopię dokumentu potwierdzającego zapłatę akcyzy na terytorium kraju od tego samochodu 

osobowego lub pojazdu.] 

<1b. W przypadku nabycia samochodu od wyspecjalizowanego salonu sprzedaży w 

rozumieniu przepisów o podatku akcyzowym, dokument potwierdzający zapłatę 

akcyzy na terytorium kraju może być zastąpiony oświadczeniem wyspecjalizowanego 

salonu sprzedaży, że posiada oryginał lub kopię dokumentu potwierdzającego zapłatę 

akcyzy na terytorium kraju od tego samochodu.> 
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2. Wymagania ust. 1 nie dotyczą: 

1)   pojazdu, który był już zarejestrowany na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej - w 

zakresie ust. 1 pkt 3; 

2)   pojazdu zakupionego po przepadku na rzecz Skarbu Państwa lub na rzecz jednostki 

samorządu terytorialnego - w zakresie ust. 1 pkt 2 i 5; 

3)   pojazdu zakupionego od Policji, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencji 

Wywiadu, Służby Kontrwywiadu Wojskowego, Służby Wywiadu Wojskowego, 

Centralnego Biura Antykorupcyjnego, Straży Granicznej, Służby Celnej lub Sił 

Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej - w zakresie ust. 1 pkt 5; 

4)   (uchylony); 

5)   pojazdu wycofanego czasowo z ruchu - w zakresie ust. 1 pkt 5; w tym przypadku 

zamiast dowodu rejestracyjnego wymaga się przedstawienia decyzji o czasowym 

wycofaniu pojazdu z ruchu; 

6)   (uchylony); 

7)   pojazdu wyrejestrowanego, o którym mowa w art. 79 ust. 4 pkt 3 - w przypadku 

powtórnej rejestracji - w zakresie ust. 1 pkt 5; 

8)   pojazdu, o którym mowa w art. 81 ust. 4 pkt 3 lit. a - w zakresie ust. 1 pkt 4. 

2a. W przypadku pojazdu sprowadzanego z terytorium państwa niebędącego państwem 

członkowskim zamiast dowodu rejestracyjnego, o którym mowa w ust. 1 pkt 5, dopuszcza 

się przedstawienie innego dokumentu stwierdzającego rejestrację pojazdu, wydanego przez 

organ właściwy do rejestracji pojazdów w tym państwie. 

2b. W przypadku pojazdu zabytkowego, zamiast dowodu rejestracyjnego, dopuszcza się 

przedstawienie oświadczenia właściciela pojazdu, złożonego pod rygorem 

odpowiedzialności karnej za fałszywe zeznania, że nie posiada dowodu rejestracyjnego. 

3. Dodatkowo wymaga się dokumentu potwierdzającego spełnienie wymagań, o których 

mowa w art. 2 pkt 39 - w stosunku do pojazdów zabytkowych. 

3a. Świadectwo zgodności WE lub świadectwo zgodności traci ważność po upływie terminu 

określonego w przepisach wydanych na podstawie art. 70zm ust. 1 pkt 10 i nie może być 

uznane za dokument, o którym mowa w ust. 1 pkt 3. 

4. W przypadku utraty dowodu rejestracyjnego lub karty pojazdu, zamiast tych dokumentów 

należy przedstawić zaświadczenie, wystawione przez organ rejestrujący właściwy ze 

względu na miejsce ostatniej rejestracji, potwierdzające dane zawarte w utraconym 

dokumencie, niezbędne do rejestracji. 


