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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 z dnia 21 października 2016 r. 

o zmianie ustawy o podatku akcyzowym 

 

(druk nr 308) 

 

 

 

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

poz. 752, z późn. zm.) 

 

Art. 31a. 

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

wyroby węglowe przeznaczone do celów opałowych: 

1)   w procesie produkcji energii elektrycznej; 

2)   w procesie produkcji wyrobów energetycznych; 

3)   przez gospodarstwo domowe, organ administracji publicznej, jednostkę Sił Zbrojnych 

Rzeczypospolitej Polskiej, podmiot systemu oświaty, o którym mowa w art. 2 ustawy 

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

późn. zm.), żłobek i klub dziecięcy, o których mowa w ustawie z dnia 4 lutego 2011 r. 

o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3 (Dz. U. z 2013 r. poz. 1457), podmiot 

leczniczy, o którym mowa w art. 4 ust. 1 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o 

działalności leczniczej (Dz. U. z 2013 r. poz. 217 oraz z 2014 r. poz. 24), jednostkę 

organizacyjną pomocy społecznej, o której mowa w art. 6 pkt 5 ustawy z dnia 12 

marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2013 r. poz. 182, ze zm.), organizacje, o 

których mowa w art. 3 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności 

pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2010 r. Nr 234, poz. 1536, z późn. 

zm.); 

4)   do przewozu towarów i pasażerów koleją; 

5)   do łącznego wytwarzania ciepła i energii elektrycznej; 

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

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

chemicznej; 

[8)   przez zakład energochłonny wykorzystujący wyroby węglowe;] 

<8) przez zakład energochłonny wykorzystujący wyroby węglowe, w którym 

wprowadzony został w życie system prowadzący do osiągania celów dotyczących 

ochrony środowiska lub do podwyższenia efektywności energetycznej;> 

[9)   przez podmiot gospodarczy, w którym wprowadzony został w życie system 

prowadzący do osiągania celów dotyczących ochrony środowiska lub do 

podwyższenia efektywności energetycznej.] 
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2. Zwalnia się od akcyzy powstałe u finalnego nabywcy węglowego straty wyrobów 

węglowych, nabytych w ramach zwolnienia, o którym mowa w ust. 1, jeżeli w wyniku 

kontroli podatkowej, postępowania kontrolnego albo postępowania podatkowego nie 

ustalono, że nastąpiło użycie tych wyrobów do celów innych niż wskazane w ust. 1. 

3. Warunkiem zwolnienia, o którym mowa w ust. 1, jest: 

1)   w przypadku sprzedaży wyrobów węglowych na terytorium kraju finalnemu nabywcy 

węglowemu - wystawienie przez podmiot sprzedający wyroby węglowe dokumentu 

dostawy lub faktury, jeżeli określa ona pozycję CN wyrobów węglowych, ich ilość w 

kilogramach i ich przeznaczenie uprawniające do zwolnienia od akcyzy, oraz 

potwierdzenie podpisem nabycia tych wyrobów przez finalnego nabywcę węglowego; 

2)   w przypadku nabycia wewnątrzwspólnotowego wyrobów węglowych przez finalnego 

nabywcę węglowego - udokumentowanie nabycia wewnątrzwspólnotowego fakturą 

wystawioną przez sprzedawcę wyrobów węglowych lub dokumentem dostawy 

potwierdzającym to nabycie i określającym przeznaczenie tych wyrobów; 

3)   w przypadku importu wyrobów węglowych przez finalnego nabywcę węglowego - 

udokumentowanie importu dokumentami wymaganymi przez przepisy prawa celnego. 

4. Podpis potwierdzający nabycie wyrobów węglowych przez finalnego nabywcę węglowego, 

o którym mowa w ust. 3 pkt 1, może zostać złożony: 

1)   na dokumencie dostawy lub fakturze, o których mowa w ust. 3 pkt 1, lub 

2)   w umowie zawartej pomiędzy sprzedawcą wyrobów węglowych a finalnym nabywcą 

węglowym. 

5. W przypadku zwrotu przez finalnego nabywcę węglowego wyrobów węglowych, nabytych 

w ramach zwolnienia, o którym mowa w ust. 1, do podmiotu, który sprzedał mu te wyroby, 

zwrot tych wyrobów odbywa się na podstawie dokumentu dostawy lub faktury 

korygującej. 

6. (uchylony). 

7. Przez zakład energochłonny wykorzystujący wyroby węglowe rozumie się podmiot, u 

którego udział zakupu wyrobów węglowych w wartości produkcji sprzedanej wynosi nie 

mniej niż 10% w roku poprzedzającym rok, w odniesieniu do którego jest ustalany 

procentowy udział. Zakład energochłonny wykorzystujący wyroby węglowe nie może być 

mniejszy niż zorganizowana część przedsiębiorstwa rozumiana jako organizacyjnie i 

finansowo wyodrębniony w istniejącym przedsiębiorstwie zespół składników materialnych 

i niematerialnych, w tym zobowiązania, przeznaczonych do realizacji określonych zadań 

gospodarczych, który zarazem mógłby stanowić niezależne przedsiębiorstwo samodzielnie 

realizujące te zadania. 

8. Przez zakład energochłonny wykorzystujący wyroby węglowe uznaje się także podmiot 

rozpoczynający działalność gospodarczą z wykorzystaniem wyrobów węglowych lub 

podmiot prowadzący działalność gospodarczą, który uruchamia nową instalację 

wykorzystującą wyroby węglowe, pod warunkiem złożenia właściwemu naczelnikowi 

urzędu celnego oświadczenia o planowanym osiągnięciu w pierwszym roku działalności 

procentowego udziału, o którym mowa w ust. 7. 
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9. W przypadku nieosiągnięcia na koniec pierwszego roku działalności procentowego udziału, 

o którym mowa w ust. 7, podmiot określony w ust. 8 jest obowiązany do zapłaty w 

pierwszym kwartale kolejnego roku akcyzy od zużytych wyrobów węglowych, od których 

nie została zapłacona akcyza, wraz z odsetkami. 

 

Art. 31b. 

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

wyroby gazowe przeznaczone do celów opałowych: 

(pkt 1-4 pominięto) 

5)   przez zakład energochłonny wykorzystujący wyroby gazowe, w którym wprowadzony 

został w życie system prowadzący do osiągania celów dotyczących ochrony środowiska 

lub do podwyższenia efektywności energetycznej. 

(ust. 2-11 pominięto) 

 

Art. 31c. 

[Za system prowadzący do osiągania celów dotyczących ochrony środowiska lub 

podwyższenia efektywności energetycznej, o którym mowa w art. 31a ust. 1 pkt 9 i art. 31b 

ust. 1 pkt 5, uznaje się:] <Za system prowadzący do osiągania celów dotyczących ochrony 

środowiska lub do podwyższenia efektywności energetycznej, o którym mowa w art. 31a 

ust. 1 pkt 8 i art. 31b ust. 1 pkt 5, uznaje się:> 

1)   Europejski System Handlu Emisjami zgodny z ustawą z dnia 12 czerwca 2015 r. o 

systemie handlu uprawnieniami do emisji gazów cieplarnianych (Dz. U. poz. 1223) i 

przepisami wydanymi na podstawie art. 25 ust. 4 i art. 29 ust. 1 tej ustawy; 

2)   system EMAS, o którym mowa w ustawie z dnia 15 lipca 2011 r. o krajowym systemie 

ekozarządzania i audytu (EMAS) (Dz. U. Nr 178, poz. 1060); 

3)   uzyskiwanie i umarzanie świadectw efektywności energetycznej, o których mowa w 

ustawie z dnia 15 kwietnia 2011 r. o efektywności energetycznej (Dz. U. Nr 94, poz. 551, 

z późn. zm.), przez podmioty obowiązane na podstawie tej ustawy do uzyskania i 

przedstawienia do umorzenia świadectw efektywności energetycznej lub uiszczenia w 

zamian opłaty zastępczej; 

4)   system zarządzania środowiskowego potwierdzony przez niezależną i uprawnioną w tym 

zakresie jednostkę akredytującą certyfikatem ISO 14001:2004; 

5)   system zarządzania energią potwierdzony przez niezależną i uprawnioną w tym zakresie 

jednostkę akredytującą certyfikatem ISO 50001:2011. 

 

 

 


