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 MARSZAŁEK SEJMU 

 RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ 

Pan 

Stanisław KARCZEWSKI 

MARSZAŁEK SENATU 
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Zgodnie z art. 121 ust. 1 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej, mam zaszczyt przesłać 

Panu Marszałkowi do rozpatrzenia przez Senat uchwaloną przez Sejm Rzeczypospolitej 

Polskiej na 37. posiedzeniu w dniu 9 marca 2017 r. ustawę  

o zmianie ustawy o podatku akcyzowym. 

 

 

Z wyrazami szacunku 

 

 (-) Marek Kuchciński 

 

 

 

rosinska
Data publikacji



 

 

 

 

 

U S TAWA  

z dnia 9 marca 2017 r. 

o zmianie ustawy o podatku akcyzowym 

Art. 1. W ustawie z dnia 6 grudnia 2008 r. o podatku akcyzowym (Dz. U. z 2017 r. 

poz. 43 i 60) wprowadza się następujące zmiany: 

1) w art. 16 w ust. 1 dodaje się zdanie drugie w brzmieniu: 

„Obowiązek, o którym mowa w zdaniu poprzedzającym, ma zastosowanie również 

do podmiotu prowadzącego działalność gospodarczą, który dokonuje nabycia 

wewnątrzwspólnotowego alkoholu etylowego całkowicie skażonego środkiem 

skażającym dopuszczonym we wszystkich państwach członkowskich Unii 

Europejskiej lub dodatkowymi środkami skażającymi dopuszczonymi przez państwo 

członkowskie Unii Europejskiej, w którym skażenie następuje, na podstawie 

rozporządzenia Komisji (WE) nr 3199/93 z dnia 22 listopada 1993 r. w sprawie 

wzajemnego uznawania procedur całkowitego skażenia alkoholu etylowego do 

celów zwolnienia z podatku akcyzowego.”;  

2) w art. 30 w ust. 9 pkt 1 otrzymuje brzmienie: 

„1)  całkowicie skażony: 

a) produkowany na terytorium kraju, nabywany wewnątrzwspólnotowo oraz 

importowany, jeżeli został całkowicie skażony środkiem skażającym 

dopuszczonym we wszystkich państwach członkowskich Unii 

Europejskiej, 

b) nabywany wewnątrzwspólnotowo, jeżeli został całkowicie skażony 

dodatkowymi środkami skażającymi dopuszczonymi przez państwo 

członkowskie Unii Europejskiej, w którym skażenie następuje,  

c) produkowany na terytorium kraju oraz importowany, jeżeli został 

całkowicie skażony dodatkowymi środkami skażającymi dopuszczonymi 

przez Rzeczpospolitą Polską  

– na podstawie rozporządzenia Komisji (WE) nr 3199/93 z dnia 22 listopada 

1993 r. w sprawie wzajemnego uznawania procedur całkowitego skażenia 
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alkoholu etylowego do celów zwolnienia z podatku akcyzowego, w tym 

zawarty w wyrobach nieprzeznaczonych do spożycia przez ludzi;”; 

3) w art. 63 w ust. 1 pkt 5 otrzymuje brzmienie: 

„5) podatnik, o którym mowa w art. 78 ust. 1, z zastrzeżeniem art. 78 ust. 2a;”; 

4) w art. 65 w ust. 1a pkt 1 otrzymuje brzmienie: 

„1) podatnika, o którym mowa w art. 78 ust. 1, z wyjątkiem przypadków, o których 

mowa w art. 78 ust. 2a, lub przedstawiciela podatkowego, dla zagwarantowania 

pokrycia ich zobowiązań podatkowych oraz opłat paliwowych, do których 

zapłaty mogą być obowiązane te podmioty;”; 

5) w art. 76 wyrazy „pkt 2” zastępuje się wyrazami „pkt 2a”; 

6) w art. 78: 

a) w ust. 1: 

– pkt 2 otrzymuje brzmienie: 

„2) potwierdzić odbiór wyrobów akcyzowych na uproszczonym 

dokumencie towarzyszącym – z wyjątkiem przypadków, w których 

pomimo obowiązku wynikającego z rozporządzenia Komisji (EWG) 

nr 3649/92 z dnia 17 grudnia 1992 r. w sprawie uproszczonego 

dokumentu towarzyszącego w wewnątrzwspólnotowym 

przemieszczaniu wyrobów akcyzowych, przeznaczonych do 

konsumpcji w państwie członkowskim wysyłki (Dz. Urz. WE L 369 z 

18.12.1992, str. 17; Dz. Urz. UE Polskie wydanie specjalne, rozdz. 9, 

t. 1, str. 216) wyroby opodatkowane zerową stawką akcyzy nie zostały 

przemieszczone z terytorium państwa członkowskiego na podstawie 

uproszczonego dokumentu towarzyszącego;”, 

– po pkt 2 dodaje się pkt 2a w brzmieniu: 

„2a) wystawić dokument potwierdzenia złożenia zabezpieczenia 

akcyzowego lub zapłaty akcyzy na terytorium kraju i dołączyć ten 

dokument do zwracanego uproszczonego dokumentu towarzyszącego, 

w przypadku gdy nabywane wyroby są opodatkowane na terytorium 

kraju stawką akcyzy inną niż stawka zerowa;”, 

b) w ust. 2 wyrazy „pkt 2” zastępuje się wyrazami „pkt 2a”, 

c) po ust. 2 dodaje się ust. 2a w brzmieniu: 

„2a. Przepisy ust. 1 pkt 2a–3a oraz ust. 2 nie mają zastosowania do 

nabycia wewnątrzwspólnotowego alkoholu etylowego całkowicie skażonego 
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środkiem skażającym dopuszczonym we wszystkich państwach członkowskich 

Unii Europejskiej lub dodatkowymi środkami skażającymi dopuszczonymi 

przez państwo członkowskie Unii Europejskiej, w którym skażenie następuje, 

na podstawie rozporządzenia Komisji (WE) nr 3199/93 z dnia 22 listopada 1993 

r. w sprawie wzajemnego uznawania procedur całkowitego skażenia alkoholu 

etylowego do celów zwolnienia z podatku akcyzowego.”. 

Art. 2. Podmiot prowadzący działalność gospodarczą, który dokonuje nabycia 

wewnątrzwspólnotowego alkoholu etylowego całkowicie skażonego środkiem skażającym 

dopuszczonym we wszystkich państwach członkowskich Unii Europejskiej lub 

dodatkowymi środkami skażającymi dopuszczonymi przez państwo członkowskie Unii 

Europejskiej, w którym skażenie następuje, na podstawie rozporządzenia Komisji (WE) nr 

3199/93 z dnia 22 listopada 1993 r. w sprawie wzajemnego uznawania procedur 

całkowitego skażenia alkoholu etylowego do celów zwolnienia z podatku akcyzowego 

(Dz. Urz. WE L 288 z 23.11.1993, str. 12, z późn. zm.
1)

; Dz. Urz. UE Polskie wydanie 

specjalne, rozdz. 9, t. 1, str. 249, z późn. zm.), który przed dniem wejścia w życie 

niniejszej ustawy nie złożył zgłoszenia rejestracyjnego na podstawie art. 16 ust. 1 ustawy 

zmienianej w art. 1, w brzmieniu dotychczasowym, jest obowiązany złożyć zgłoszenie 

rejestracyjne, o którym mowa w art. 16 ust. 1 ustawy zmienianej w art. 1, w brzmieniu 

nadanym niniejszą ustawą, w terminie 30 dni od dnia wejścia w życie niniejszej ustawy. 

Art. 3. Ustawa wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia. 

 

 

 MARSZAŁEK SEJMU 

 

 

 (-) Marek Kuchciński 

 

 

                                           
1)

 Zmiany wymienionego rozporządzenia zostały ogłoszone w Dz. Urz. WE L 260 z 31.10.1995, str. 45 – 

Dz. Urz. UE Polskie wydanie specjalne, rozdz. 9, t. 1, str. 281, Dz. Urz. WE L 320 z 28.11.1998, str. 27 

– Dz. Urz. UE Polskie wydanie specjalne, rozdz. 9, t. 1, str. 319, Dz. Urz. UE L 374 z 22.12.2004, str. 

42, Dz. Urz. UE L 208 z 11.08.2005, str. 12, Dz. Urz. UE L 326 z 13.12.2005, str. 8, Dz. Urz. UE L 23 

z 26.01.2008, str. 13, Dz. Urz. UE L 231 z 29.08.2008, str. 11, Dz. Urz. UE L 200 z 03.08.2011, str. 14, 

Dz. Urz. UE L 49 z 22.02.2013, str. 55 oraz Dz. Urz. UE L 286 z 21.10.2016, str. 32. 

 

 

 

 

 

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

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 

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


