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SPRAWOZDANIE 

KOMISJI BUDŻETU I FINANSÓW PUBLICZNYCH 

oraz 

KOMISJI ROLNICTWA I ROZWOJU WSI 
 

(wraz z zestawieniem wniosków) 

 

 

 

Komisje, na posiedzeniu w dniu 25 marca 2021 r. rozpatrzyły wnioski zgłoszone w toku 

debaty w dniu 24 marca 2021 r. nad ustawą  

o zmianie ustawy o podatku akcyzowym oraz niektórych innych ustaw 

i przedstawiają Wysokiemu Senatowi następujące stanowisko: 

 

- Wysoki Senat raczy przyjąć wniosek zawarty w pkt I. 

 

Ponadto komisje informują, że: 

– na podstawie art. 52 ust. 4 Regulaminu Senatu następujący wnioskodawcy dokonali 

zmiany treści swoich wniosków: 

- senator Robert Dowhan (pkt II ppkt 20 i 28 zestawienia wniosków), 

- Komisja Budżetu i Finansów Publicznych (pkt II ppkt 10 i 11 zestawienia wniosków), 

– na podstawie art. 52 ust. 7 Regulaminu Senatu senator Robert Dowhan wycofał swoje 

wnioski (pkt II ppkt 3 i 4 zestawienia wniosków). 

 

 

 Przewodniczący Komisji   Przewodniczący Komisji 

 Budżetu i Finansów Publicznych  Rolnictwa i Rozwoju Wsi 

 (-) Kazimierz Kleina  (-) Jerzy Chróścikowski 

nafouki
Data publikacji



 Z E S T AW I E N I E  W N I O S K Ó W  

do ustawy o zmianie ustawy o podatku akcyzowym 

oraz niektórych innych ustaw 

 

I. Wniosek o przyjęcie ustawy bez poprawek. Wniosek 

KRRW 

poparty przez 

połączone komisje 

II. Wnioski o wprowadzenie poprawek do ustawy:  

 

Uwaga: 

Nad poprawkami nr 1 i 19 należy głosować łącznie. 

 

1)  w art. 1 w pkt 3 w lit. b w poleceniu nowelizacyjnym skreśla się wyrazy 

„i 5” oraz skreśla się ust. 5; 

Poprawka 

KBFP 

2)  w art. 1 w pkt 9 w lit. d, w ust. 7 w części wspólnej wyrazy „w ust. 7” 

zastępuje się wyrazami „w ust. 6”; 

Poprawka 

KBFP 

 

Uwaga: 

Przyjęcie poprawki nr 3 wyklucza głosowanie nad poprawkami  

nr 4–8. 

 

3)  Uwaga: 

poprawka wycofana 

w art. 1 w pkt 35, w ust. 1a: 

a) w pkt 1 po wyrazach „na samochód osobowy” dodaje się wyrazy  

„ , z wyjątkiem samochodów kempingowych”, 

b) dodaje się pkt 1a w brzmieniu: 

„1a) dokonanie w pojeździe samochodowym, innym niż samochód 

osobowy, zarejestrowanym na terytorium kraju zgodnie z 

przepisami o ruchu drogowym, zmian konstrukcyjnych 

zmieniających rodzaj tego pojazdu na samochód osobowy będący 

Poprawka 
sen. R. Dowhana 
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samochodem kempingowym; za samochód kempingowy uznaje 

się samochód specjalny zbudowany na bazie furgonu, minibusa, 

autobusu, ciężarówki lub podwozia do zabudowy, przeznaczony 

do tymczasowego zamieszkiwania, wyposażony na stałe w co 

najmniej pięć z poniższych instalacji: 

a) urządzenie do gotowania z pokładowym źródłem paliwa, 

b) system zaopatrzenia w wodę pitną obejmujący zlew, kran i 

zbiornik na wodę, 

c) lodówkę gazową lub elektryczną, 

d) system ogrzewania na gaz lub olej napędowy, 

e) instalację elektryczną 230V z zewnętrznym przyłączem 

zasilania oraz dodatkowym akumulatorem pokładowym 

służącym do zasilania części mieszkalnej, 

f) łóżko do spania, 

g) toaletę 

– przy czym podstawą opodatkowania akcyzą samochodów 

kempingowych jest wartość samochodu przed dokonaniem zmian 

konstrukcyjnych zmieniających rodzaj tego pojazdu na samochód 

osobowy;”; 

 

Uwaga: 

Przyjęcie poprawki nr 4 wyklucza głosowanie nad poprawkami  

nr 5–8. 

 

4)  Uwaga: 

poprawka wycofana 

w art. 1 w pkt 35, w ust. 1a pkt 1 otrzymuje brzmienie: 

„1) dokonanie w pojeździe samochodowym, innym niż samochód 

osobowy, zarejestrowanym na terytorium kraju zgodnie z 

przepisami o ruchu drogowym, zmian konstrukcyjnych 

zmieniających rodzaj tego pojazdu na samochód osobowy, z 

wyjątkiem samochodów kempingowych; za samochód 

kempingowy uznaje się samochód specjalny zbudowany na bazie 

furgonu, minibusa, autobusu, ciężarówki lub podwozia do 

zabudowy, przeznaczony do tymczasowego zamieszkiwania, 

wyposażony na stałe w co najmniej pięć z poniższych instalacji: 

a) urządzenie do gotowania z pokładowym źródłem paliwa, 

b) system zaopatrzenia w wodę pitną obejmujący zlew, kran i 

Poprawka 

sen. R. Dowhana 



– 3 – 

zbiornik na wodę, 

c) lodówkę gazową lub elektryczną, 

d) system ogrzewania na gaz lub olej napędowy, 

e) instalację elektryczną 230V z zewnętrznym przyłączem 

zasilania oraz dodatkowym akumulatorem pokładowym 

służącym do zasilania części mieszkalnej, 

f) łóżko do spania, 

g) toaletę;”; 

 

Uwaga: 

Nad poprawkami nr 5–8 należy głosować łącznie. 

 

5)  w art. 1 w pkt 35, w ust. 1a w pkt 1 po wyrazach „na samochód 

osobowy” dodaje się wyrazy „kategorii M1”; 

Poprawka 

sen M. Borowskiego  

6)  w art. 1 w pkt 37, w ust. 1 w pkt 3 po wyrazach „na samochód 

osobowy” dodaje się wyrazy „kategorii M1”; 

Poprawka 

sen M. Borowskiego 

7)  w art. 1 w pkt 39 w lit. c, w ust. 11 w pkt 4 po wyrazach „na samochód 

osobowy” dodaje się wyrazy „kategorii M1”; 

Poprawka 

sen M. Borowskiego 

8)  w art. 1 w pkt 40 w lit. a, w ust. 3b w części wspólnej po wyrazach  

„na samochód osobowy” dodaje się wyrazy „kategorii M1”; 

Poprawka 

sen M. Borowskiego 

9)  w art. 1 w pkt 41 w lit. e, w ust. 3f wyrazy „samochodu ciężarowego 

lub specjalnego, o którym mowa w ust. 2a” zastępuje się wyrazami 

„samochodu ciężarowego lub specjalnego o dopuszczalnej masie 

całkowitej nieprzekraczającej 3,5 t, o którym mowa w art. 72 ust. 1  

pkt 6a ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. – Prawo o ruchu drogowym, 

niebędącego samochodem osobowym w rozumieniu art. 100 ust. 4”; 

Poprawka 

KBFP 

 

Uwaga: 

Nad poprawkami nr 10 i 11 należy głosować łącznie. 
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10)  w art. 1 w pkt 46, w art. 113a: 

a) skreśla się wyrazy „zasady rejestracji samochodów osobowych, 

samochodów ciężarowych lub specjalnych o dopuszczalnej masie 

całkowitej do 3,5 t oraz”, 

b) wyrazy „konieczność ich identyfikacji” zastępuje się wyrazami 

„konieczność identyfikacji samochodów osobowych, samochodów 

ciężarowych lub specjalnych o dopuszczalnej masie całkowitej do 

3,5 t”; 

Poprawka 

KBFP 

11)  w art. 1 w pkt 56 w lit. b, w ust. 4: 

a) skreśla się wyrazy „zasady rejestracji samochodów osobowych, o 

których mowa w ust. 1, oraz”, 

b) wyrazy „konieczność ich identyfikacji” zastępuje się wyrazami 

„konieczność identyfikacji samochodów osobowych, o których 

mowa w ust. 1”; 

Poprawka 

KBFP 

 

Uwaga: 

Nad poprawkami nr 12 i 23 należy głosować łącznie. 

 

12)  w art. 1 w pkt 57, w art. 163c w ust. 1 w części wspólnej wyraz 

„przepis” zastępuje się wyrazem „przepisy”; 

Poprawka 

KBFP 

 

Uwaga: 

Nad poprawkami nr 13–15, 18, 21 i 27 należy głosować łącznie. 

 

13)  skreśla się art. 2; Poprawka 

KBFP 

14)  skreśla się art. 8; Poprawka 

KBFP 

15)  skreśla się art. 12; Poprawka 

KBFP 



– 5 – 

16)  w art. 16 w pkt 4: 

a) w lit. a, 

b) w lit. b 

– w poleceniu nowelizacyjnym skreśla się wyrazy „w pkt 2 kropkę 

zastępuje się średnikiem i”; 

Poprawka 

KBFP 

 

Uwaga: 

Nad poprawkami nr 17, 22 i 24–26 należy głosować łącznie. 

 

17)  w art. 17 w pkt 2 wyrazy „28 lutego” zastępuje się wyrazami  

„30 kwietnia”; 

Poprawka 

KBFP 

18)  skreśla się art. 18; Poprawka 

KBFP 

19)  w art. 19 skreśla się ust. 3; Poprawka 

KBFP 

20)  dodaje się art. 28a w brzmieniu: 

„Art. 28a. Jeżeli dokonanie w pojeździe samochodowym, innym 

niż samochód osobowy, zarejestrowanym na terytorium kraju zgodnie z 

przepisami o ruchu drogowym, zmian konstrukcyjnych zmieniających 

rodzaj tego pojazdu na samochód osobowy, o którym mowa w art. 100 

ust. 1a pkt 1 ustawy zmienianej w art. 1, w tym na samochód osobowy 

będący samochodem kempingowym, nastąpiło przed dniem 1 lipca 

2022 r., obowiązek podatkowy z tytułu dokonania tych zmian 

konstrukcyjnych powstaje z dniem 1 lipca 2022 r.”; 

Poprawka sen. 

R. Dowhana 

21)  skreśla się art. 31; Poprawka 

KBFP 

22)  w art. 33 w ust. 1 wyrazy „15 maja” zastępuje się wyrazami „31 maja”; Poprawka 

KBFP 
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23)  w art. 36 wyraz „Przepisu” zastępuje się wyrazem „Przepisów”; Poprawka 

KBFP 

24)  w art. 38: 

a) we wprowadzeniu do wyliczenia wyrazy „1 maja” zastępuje się 

wyrazami „1 lipca”, 

b) skreśla się pkt 5; 

Poprawka 

KBFP 

25)  w art. 38: 

a) w pkt 1 wyrazy „art. 16 pkt 4, który wchodzi” zastępuje się 

wyrazami „art. 16 pkt 1 i 4, które wchodzą”, 

b) w pkt 2 wyrazy „art. 16 pkt 1–3” zastępuje się wyrazami „art. 16  

pkt 2 i 3”; 

Poprawka 

KBFP 

26)  w art. 38: 

a) dodaje się pkt 1a w brzmieniu: 

„1a) art. 32, który wchodzi w życie z dniem ogłoszenia, z mocą od 

dnia 1 kwietnia 2021 r.;”, 

b) w pkt 2 wyraz „–33” zastępuje się wyrazami „art. 33”; 

Poprawka 

KBFP 

27)  w art. 38: 

a) w pkt 2: 

– skreśla się wyrazy „art. 2 pkt 6 i 7,”, 

– skreśla się wyrazy „art. 12 pkt 4,”, 

– skreśla się wyrazy „art. 31”, 

b) skreśla się pkt 3; 

Poprawka 

KBFP 

28)  w art. 38 w pkt 7 wyrazy „art. 9, który wchodzi” zastępuje się wyrazami 

„art. 9 i art. 28a, które wchodzą”. 

Poprawka 

sen. R. Dowhana 

 

 

 

…………………………………………………………………………………………………………… 

T ł o c z o n o   z   p o l e c e n i a   M a r s z a ł k a   S e n a t u 

…………………………………………………………………………………………............................ 


