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MARSZAŁEK SEJMU
RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Pan
Stanisław KARCZEWSKI
MARSZAŁEK SENATU
RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Zgodnie z art. 121 ust. 1 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej, mam zaszczyt przesłać
Panu Marszałkowi do rozpatrzenia przez Senat uchwaloną przez Sejm Rzeczypospolitej
Polskiej na 86. posiedzeniu w dniu 16 października 2019 r. ustawę

o zmianie ustawy o podatku akcyzowym.
Z wyrazami szacunku
(-) Elżbieta Witek

U S T AWA
z dnia 16 października 2019 r.
o zmianie ustawy o podatku akcyzowym
Art. 1. W ustawie z dnia 6 grudnia 2008 r. o podatku akcyzowym (Dz. U. z 2019 r. poz. 864,
1123, 1495, 1501, 1520 i 1556) w art. 105 po pkt 1 dodaje się pkt 1a i 1b w brzmieniu:
„1a) 9,3% podstawy opodatkowania – dla samochodów osobowych:
a)

o hybrydowym napędzie spalinowo-elektrycznym, w którym energia elektryczna nie
jest akumulowana przez podłączenie do zewnętrznego źródła zasilania, o
pojemności silnika spalinowego wyższej niż 2000 centymetrów sześciennych, ale
nie wyższej niż 3500 centymetrów sześciennych,

b)

stanowiących pojazd hybrydowy w rozumieniu art. 2 pkt 13 ustawy z dnia 11
stycznia 2018 r. o elektromobilności i paliwach alternatywnych (Dz. U. z 2019 r.
poz. 1124, 1495, 1527 i 1716) o pojemności silnika spalinowego wyższej niż 2000
centymetrów sześciennych, ale nie wyższej niż 3500 centymetrów sześciennych;

1b) 1,55% podstawy opodatkowania – dla samochodów osobowych o hybrydowym napędzie
spalinowo-elektrycznym, w którym energia elektryczna nie jest akumulowana przez
podłączenie do zewnętrznego źródła zasilania, o pojemności silnika spalinowego równej
2000 centymetrów sześciennych lub niższej;”.
Art. 2. Jeżeli obowiązek podatkowy w podatku akcyzowym w stosunku do samochodów
osobowych, o których mowa w art. 105 pkt 1a i 1b ustawy zmienianej w art. 1, powstał przed dniem
wejścia w życie niniejszej ustawy, do opodatkowania podatkiem akcyzowym tych samochodów
stosuje się przepisy dotychczasowe.
Art. 3. Ustawa wchodzi w życie pierwszego dnia drugiego miesiąca następującego po
miesiącu ogłoszenia.

MARSZAŁEK SEJMU
(-) Elżbieta Witek
……………………………………………………………………………………………………………
Tłoczono z polecenia Marszałka Senatu
…………………………………………………………………………………………............................

