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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 12 września 2014 r. 

 o zmianie ustawy o autostradach płatnych oraz o Krajowym Funduszu Drogowym, 

ustawy o Funduszu Kolejowym oraz ustawy o podatku akcyzowym 

 

(druk nr 714) 

 

U S T A W A   z dnia 27 października 1994 r. o AUTOSTRADACH PŁATNYCH ORAZ 

O KRAJOWYM FUNDUSZU DROGOWYM (Dz. U. z 2012 r. poz. 931, z późn. zm.) 

Art. 37i. 

 [1. Opłata paliwowa stanowi przychód Krajowego Funduszu Drogowego i Funduszu 

Kolejowego, o którym mowa w ustawie z dnia 16 grudnia 2005 r. o Funduszu Kolejowym 

(Dz. U. z 2006 r. Nr 12, poz. 61, z późn. zm.), z tym że kwota stanowiąca 80% opłaty 

paliwowej stanowi przychód Krajowego Funduszu Drogowego, a kwota stanowiąca 20% 

tej opłaty - przychód Funduszu Kolejowego, z zastrzeżeniem ust. 2 i 3.] 

<1. Opłata paliwowa stanowi przychód Krajowego Funduszu Drogowego i Funduszu 

Kolejowego, o którym mowa w ustawie z dnia 16 grudnia 2005 r. o Funduszu 

Kolejowym (Dz. U. z 2014 r. poz. 1201), z tym że kwota stanowiąca 80% opłaty 

paliwowej stanowi przychód Krajowego Funduszu Drogowego, a kwota stanowiąca 

20% tej opłaty – przychód Funduszu Kolejowego.> 

2. W 2009 r. przychód Funduszu Kolejowego stanowi kwota, o której mowa w ust. 1, 

powiększona o kwotę 200 mln zł, o którą pomniejsza się przychód z opłaty paliwowej 

Krajowego Funduszu Drogowego w danym roku. Kwota ta zostanie przekazana przez 

Bank Gospodarstwa Krajowego z bieżących wpływów z opłaty paliwowej na rachunek 

Funduszu Kolejowego do dnia 15 grudnia 2009 r. 

[3. W latach 2010-2015 przychód Funduszu Kolejowego stanowi kwota, o której mowa w ust. 

1, powiększona corocznie o kwotę 100 mln zł, o którą pomniejsza się przychód z opłaty 

paliwowej Krajowego Funduszu Drogowego w danym roku.] 

<3. W latach 2010–2014 przychód Funduszu Kolejowego stanowi kwota, o której mowa 

w ust. 1, powiększona corocznie o kwotę 100 mln zł, o którą pomniejsza się przychód z 

opłaty paliwowej Krajowego Funduszu Drogowego w danym roku.”, 
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<3a. W 2015 r. przychód Funduszu Kolejowego stanowi kwota, o której mowa w ust. 1, 

powiększona o kwotę 500 mln zł, o którą pomniejsza się przychód z opłaty paliwowej 

Krajowego Funduszu Drogowego w tym roku. 

3b. W latach 2016–2019 przychód Funduszu Kolejowego stanowi kwota, o której mowa 

w ust. 1, powiększona corocznie o kwotę 400 mln zł, o którą pomniejsza się przychód z 

opłaty paliwowej Krajowego Funduszu Drogowego w danym roku.> 

4. Sposób i terminy przekazania kwoty 200 mln zł, o której mowa w ust. 2, oraz kwoty 100 

mln zł, o której mowa w ust. 3, zostaną określone w umowie, o której mowa w art. 12 

ustawy z dnia 16 grudnia 2005 r. o Funduszu Kolejowym. 

<5. Sposób i terminy przekazania kwoty 500 mln zł, o której mowa w ust. 3a, oraz kwoty 

400 mln zł, o której mowa w ust. 3b, zostaną określone w umowie, o której mowa w 

art. 12 ustawy z dnia 16 grudnia 2005 r. o Funduszu Kolejowym.> 

Art. 37k. 

1. Podstawą obliczenia wysokości opłaty paliwowej jest ilość paliw silnikowych lub gazu, o 

których mowa w art. 37h, od jakich podmioty, o których mowa w art. 37j ust. 1, są 

obowiązane zapłacić podatek akcyzowy. 

<1a. Opłata paliwowa podlega zabezpieczeniu zabezpieczeniem akcyzowym na zasadach 

określonych w ustawie z dnia 6 grudnia 2008 r. o podatku akcyzowym (Dz. U. z 2014 

r. poz. 752), w celu zagwarantowania wykonania powstałego albo mogącego powstać 

obowiązku jej zapłaty.> 

2. Opłata paliwowa nie zwiększa podstawy opodatkowania podatkiem akcyzowym z tytułu 

importu wyrobów akcyzowych. 

Art. 37m. 

1. Stawka opłaty paliwowej wynosi: 

1)   95,19 zł za 1000 l benzyn silnikowych oraz wyrobów powstałych ze zmieszania tych 

benzyn z biokomponentami, o których mowa w art. 37h ust. 4 pkt 1; 

2)   239,84 zł za 1000 l olejów napędowych, wyrobów powstałych ze zmieszania tych 

olejów z biokomponentami oraz biokomponentów stanowiących samoistne paliwa, o 

których mowa w art. 37h ust. 4 pkt 2 i 3; 

3)   122,82 zł za 1000 kg gazów i innych wyrobów, o których mowa w art. 37h ust. 4 pkt 4 

i 5. 
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2. Stawki opłaty paliwowej, o których mowa w ust. 1, ulegają podwyższeniu na następny rok 

w stopniu odpowiadającym wskaźnikowi wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych 

w okresie pierwszych trzech kwartałów roku, w którym stawki ulegają zmianie, w 

stosunku do analogicznego okresu roku poprzedniego. 

3. Wskaźnik wzrostu cen, o którym mowa w ust. 2, ustala się na podstawie komunikatu 

Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego ogłoszonego w Dzienniku Urzędowym 

Rzeczypospolitej Polskiej "Monitor Polski", w terminie 15 dni po upływie trzeciego 

kwartału, każdego roku. 

<3a. W latach 2015–2019 stawki opłaty paliwowej, o których mowa w ust. 1, obliczone z 

uwzględnieniem zasady, o której mowa w ust. 2, są podwyższone odpowiednio o 

25,00 zł za 1000 l albo o 25,00 zł za 1000 kg. Kwota 25,00 zł nie podlega 

podwyższeniu zgodnie z ust. 2.> 

4. Minister właściwy do spraw transportu ogłasza, w drodze obwieszczenia, w Dzienniku 

Urzędowym Rzeczypospolitej Polskiej "Monitor Polski", stawki opłaty paliwowej 

obliczone z uwzględnieniem zasady, o której mowa w ust. 2, zaokrąglając je w górę do 

pełnych groszy. 

<5. Minister właściwy do spraw transportu ogłaszając, zgodnie z ust. 4, stawki opłaty 

paliwowej na lata 2015–2019, uwzględnia kwotę 25,00 zł, o której mowa w ust. 3a.> 

 

 

U S T A W A   z dnia 16 grudnia 2005 r. o FUNDUSZU KOLEJOWYM (Dz. U. z 2014 r. 

poz. 1201) 

Art. 5. 

1. Środki Funduszu pochodzą z: 

1)   20% wpływów z opłaty paliwowej, pobieranych zgodnie z ustawą z dnia 27 

października 1994 r. o autostradach płatnych oraz o Krajowym Funduszu Drogowym 

(Dz. U. z 2012 r. poz. 931, z późn. zm.); 

2)   odsetek z tytułu oprocentowania środków Funduszu oraz odsetek od lokat okresowo 

wolnych środków Funduszu w bankach; 

3)   przychodów z akcji w spółkach przekazanych ministrowi właściwemu do spraw 

transportu przez Skarb Państwa w celu zasilenia Funduszu; 

4)   przychodów ze sprzedaży akcji, o których mowa w art. 6; 
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5)   środków z kredytów lub pożyczek zaciągniętych na rzecz Funduszu przez Bank 

Gospodarstwa Krajowego; 

6)   wpływów z obligacji emitowanych na rzecz Funduszu przez Bank Gospodarstwa 

Krajowego; 

7)   inwestycji środków Funduszu w jednostki uczestnictwa funduszy rynku pieniężnego, 

o których mowa w art. 178 ustawy z dnia 27 maja 2004 r. o funduszach 

inwestycyjnych (Dz. U. z 2014 r. poz. 157); 

8)   darowizn i zapisów; 

9)   wpływów z innych środków publicznych. 

2. W 2009 r. środki, o których mowa w ust. 1 pkt 1, powiększa się o kwotę 200 mln zł, 

przekazaną przez Bank Gospodarstwa Krajowego z bieżących wpływów z opłaty 

paliwowej. 

[3. W latach 2010-2015 środki, o których mowa w ust. 1 pkt 1, powiększa się corocznie o 

kwotę 100 mln zł, przekazywaną przez Bank Gospodarstwa Krajowego z bieżących 

wpływów z opłaty paliwowej.] 

<3. W latach 2010–2014 środki, o których mowa w ust. 1 pkt 1, powiększa się corocznie o 

kwotę 100 mln zł, przekazywaną przez Bank Gospodarstwa Krajowego z bieżących 

wpływów z opłaty paliwowej.> 

<4. W 2015 r. środki, o których mowa w ust. 1 pkt 1, powiększa się o kwotę 500 mln zł, 

przekazywaną przez Bank Gospodarstwa Krajowego z bieżących wpływów z opłaty 

paliwowej. 

5. W latach 2016–2019 środki, o których mowa w ust. 1 pkt 1, powiększa się corocznie o 

kwotę 400 mln zł, przekazywaną przez Bank Gospodarstwa Krajowego z bieżących 

wpływów z opłaty paliwowej.> 

Art. 5a. 

<1.> Sposób i terminy przekazywania kwoty 200 mln zł, o której mowa w art. 5 ust. 2, oraz 

kwoty 100 mln zł, o której mowa w art. 5 ust. 3, zostaną określone w umowie, o której 

mowa w art. 12. 

<2. Sposób i terminy przekazywania kwoty 500 mln zł, o której mowa w art. 5 ust. 4, 

oraz kwoty 400 mln zł, o której mowa w art. 5 ust. 5, zostaną określone w umowie, o 

której mowa w art. 12.> 
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U S T A W A   z dnia 6 grudnia 2008 r. o PODATKU AKCYZOWYM (Dz. U. z 2014 r. 

poz. 752) 

Art. 14. 

1. Organami podatkowymi właściwymi w zakresie akcyzy są naczelnik urzędu celnego i 

dyrektor izby celnej. 

2. Zadania w zakresie akcyzy na terytorium kraju wykonują odpowiednio naczelnicy urzędów 

celnych i dyrektorzy izb celnych wyznaczeni przez ministra właściwego do spraw 

finansów publicznych. 

3. Właściwość miejscową naczelnika urzędu celnego i dyrektora izby celnej ustala się ze 

względu na miejsce wykonania czynności lub wystąpienia stanu faktycznego, 

podlegających opodatkowaniu akcyzą, z zastrzeżeniem ust. 4-5b i 7-10. 

4. Jeżeli czynności podlegające opodatkowaniu akcyzą są wykonywane lub stany faktyczne 

podlegające opodatkowaniu akcyzą występują na obszarze właściwości miejscowej 

dwóch lub więcej organów podatkowych, właściwość miejscową, z zastrzeżeniem ust. 5, 

ustala się dla: 

1)   osób prawnych oraz jednostek organizacyjnych niemających osobowości prawnej - ze 

względu na adres ich siedziby; 

2)   osób fizycznych - ze względu na adres ich zamieszkania. 

5. W sytuacjach: 

1)   ustalania norm dopuszczalnych ubytków wyrobów akcyzowych lub dopuszczalnych 

norm zużycia wyrobów akcyzowych, 

2)   przemieszczania wyrobów akcyzowych z zastosowaniem procedury zawieszenia 

poboru akcyzy, 

3)   powiadamiania naczelnika urzędu celnego przez podmiot prowadzący skład 

podatkowy o zamiarze wyprowadzenia wyrobów akcyzowych ze składu podatkowego, 

4)   (uchylony) 

- właściwość miejscową ustala się ze względu na miejsce wykonywania czynności 

podlegających opodatkowaniu akcyzą lub występowania stanów faktycznych 

podlegających opodatkowaniu akcyzą, z którymi związane są czynności, o których 

mowa w pkt 1-3. 

5a. Właściwość miejscową organu podatkowego w sprawach odnotowania obciążenia lub 

zwolnienia zabezpieczenia generalnego z obciążenia ustala się ze względu na miejsce 
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dokonania czynności lub wystąpienia stanu faktycznego, stanowiących podstawę do tego 

odnotowania. 

[5b. W przypadku gdy zobowiązanie podatkowe wygasa na skutek jego zapłaty, organem 

właściwym do odnotowania zwolnienia zabezpieczenia generalnego z obciążenia jest 

naczelnik urzędu celnego, któremu podatnik składa deklarację podatkową.] 

<5b. W przypadku gdy zobowiązanie podatkowe lub obowiązek zapłaty opłaty 

paliwowej, o której mowa w art. 37h ust. 1 ustawy z dnia 27 października 1994 r. 

o autostradach płatnych oraz o Krajowym Funduszu Drogowym (Dz. U. z 2012 r. 

poz. 931, z późn. zm.), zwanej dalej „opłatą paliwową”, wygasa na skutek zapłaty 

tego zobowiązania podatkowego lub tej opłaty paliwowej, organem właściwym do 

odnotowania zwolnienia zabezpieczenia generalnego z obciążenia jest naczelnik 

urzędu celnego, któremu podatnik składa deklarację podatkową.> 

6. W przypadku, o którym mowa w ust. 4, na wniosek właściwego naczelnika urzędu celnego 

lub właściwego dyrektora izby celnej, określone we wniosku czynności: sprawdzające, 

kontroli podatkowej lub postępowania podatkowego wykonuje odpowiednio naczelnik 

urzędu celnego lub dyrektor izby celnej, na którego obszarze właściwości miejscowej są 

wykonywane czynności podlegające opodatkowaniu akcyzą lub występują stany 

faktyczne podlegające opodatkowaniu akcyzą. 

7. W przypadku importu lub wysłania z zastosowaniem procedury zawieszenia poboru akcyzy 

wyrobów akcyzowych z miejsca importu, o którym mowa w art. 8 ust. 1 pkt 6, organami 

podatkowymi w zakresie akcyzy są naczelnik urzędu celnego i dyrektor izby celnej, 

właściwi, na podstawie przepisów prawa celnego, do obliczenia i zaksięgowania kwoty 

należności celnych przywozowych wynikających z długu celnego. 

8. W przypadku osób fizycznych, które dokonują nabycia wewnątrzwspólnotowego, z 

wyjątkiem nabycia wewnątrzwspólnotowego w ramach prowadzonej działalności 

gospodarczej, organami podatkowymi właściwymi miejscowo są naczelnik urzędu 

celnego i dyrektor izby celnej, właściwi ze względu na adres zamieszkania tych osób. 

9. Organami podatkowymi właściwymi w zakresie zwrotu akcyzy, o którym mowa w art. 42 

ust. 4 i 8 oraz w art. 82 ust. 1, 2 i 2e, są naczelnik urzędu celnego i dyrektor izby celnej, u 

których dokonano rozliczenia i zapłaty akcyzy. 

10. Jeżeli nie można ustalić właściwości w sposób określony w ust. 3-5 i 7-9, właściwym 

organem podatkowym jest Naczelnik Urzędu Celnego I w Warszawie i Dyrektor Izby 

Celnej w Warszawie. 
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11. Minister właściwy do spraw finansów publicznych określi, w drodze rozporządzenia, 

wykaz urzędów celnych i izb celnych, których odpowiednio naczelnicy i dyrektorzy są 

właściwi do wykonywania zadań w zakresie akcyzy na terytorium kraju, oraz terytorialny 

zasięg ich działania, z uwzględnieniem liczby podatników prowadzących działalność na 

danym obszarze. 

Art. 28. 

 1. W zakresie nieuregulowanym w ustawie, w odniesieniu do terminów i sposobu zapłaty 

akcyzy z tytułu importu stosuje się odpowiednio przepisy prawa celnego o terminach i 

sposobach uiszczania należności celnych, z wyjątkiem przepisów dotyczących 

przedłużenia terminu zapłaty, odroczenia terminu płatności oraz innych ułatwień 

płatniczych określonych tymi przepisami. 

2. Podatnik jest obowiązany do zapłaty akcyzy również wtedy, gdy wyroby akcyzowe zostały 

zwolnione od należności celnych przywozowych lub stawki celne zostały zawieszone albo 

obniżone do stawki celnej zerowej. 

[3. Właściwy naczelnik urzędu celnego zabezpiecza kwotę akcyzy, jeżeli nie została ona 

zapłacona, w przypadkach i trybie stosowanym przy zabezpieczaniu należności celnych na 

podstawie przepisów prawa celnego, z wyjątkiem przypadków, gdy wyrób akcyzowy został 

objęty procedurą zawieszenia poboru akcyzy i zostało złożone zabezpieczenie akcyzowe.] 

<3. Właściwy naczelnik urzędu celnego zabezpiecza kwotę akcyzy oraz kwotę opłaty 

paliwowej, jeżeli nie zostały one zapłacone, w przypadkach i trybie stosowanym przy 

zabezpieczaniu należności celnych na podstawie przepisów prawa celnego, 

z wyjątkiem przypadków, gdy wyrób akcyzowy został objęty procedurą zawieszenia 

poboru akcyzy i zostało złożone zabezpieczenie akcyzowe.> 

Art. 41a. 

1. Przemieszczanie wyrobów akcyzowych z zastosowaniem procedury zawieszenia poboru 

akcyzy rozpoczyna się z chwilą: 

1)   wyprowadzenia wyrobów akcyzowych ze składu podatkowego w przypadkach, o 

których mowa w art. 40 ust. 1 pkt 1 lit. b i c oraz ust. 2 pkt 1-9; 

2)   dopuszczenia wyrobów akcyzowych do obrotu w przypadkach, o których mowa w art. 

40 ust. 1 pkt 2 oraz ust. 2 pkt 10 i 11, pod warunkiem że dane dotyczące wyrobów 

akcyzowych zawarte w zgłoszeniu celnym zgadzają się z danymi zawartymi w e-AD, 
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sprawdzonym pod względem kompletności i prawidłowości danych i któremu został 

nadany numer referencyjny. 

2. Przemieszczanie wyrobów akcyzowych z zastosowaniem procedury zawieszenia poboru 

akcyzy kończy się z chwilą: 

1)   odbioru wyrobów akcyzowych przez podmiot odbierający w przypadkach, o których 

mowa w art. 40 ust. 1 pkt 1 lit. b i pkt 2 lit. a i c oraz ust. 2 pkt 1, 2, 6-9, pkt 10 lit. a-c 

i pkt 11 lit. a-c; 

2)   wyprowadzenia wyrobów akcyzowych poza terytorium Unii Europejskiej w 

przypadkach, o których mowa w art. 40 ust. 1 pkt 1 lit. c i pkt 2 lit. b oraz ust. 2 pkt 3-

5, pkt 10 lit. d i pkt 11 lit. d i e. 

3. Przemieszczanie wyrobów akcyzowych z zastosowaniem procedury zawieszenia poboru 

akcyzy może być rozpoczęte po: 

1)   przesłaniu przez podmiot wysyłający do Systemu projektu e-AD i uzyskaniu z 

Systemu e-AD, z nadanym numerem referencyjnym, sprawdzonego pod względem 

kompletności i prawidłowości danych zawartych w tym dokumencie, albo 

2)   sporządzeniu przez podmiot wysyłający dokumentu zastępującego e-AD oraz 

przekazaniu kopii tego dokumentu właściwemu naczelnikowi urzędu celnego. 

4. W przypadku, o którym mowa w ust. 1 pkt 2, zarejestrowany wysyłający przesyła do 

Systemu projekt e-AD przed dopuszczeniem do obrotu wyrobów akcyzowych, których e-

AD dotyczy. 

5. Przemieszczanie wyrobów akcyzowych z zastosowaniem procedury zawieszenia poboru 

akcyzy odbywa się z załączonym: 

1)   wydrukiem e-AD z nadanym numerem referencyjnym albo z załączonym innym 

dokumentem handlowym, w którym umieszczono numer referencyjny nadany w 

Systemie e-AD związanemu z przemieszczaniem danych wyrobów akcyzowych, albo 

2)   dokumentem zastępującym e-AD. 

[6. Z chwilą zweryfikowania projektu e-AD, przed przesłaniem e-AD zgodnie z art. 41b ust. 1, 

następuje automatyczne odnotowanie obciążenia zabezpieczenia generalnego kwotą 

akcyzy wynikającą z ilości i rodzaju przemieszczanych wyrobów akcyzowych albo 

następuje automatyczne odnotowanie objęcia wyrobów akcyzowych zabezpieczeniem 

ryczałtowym.] 

<6. Z chwilą zweryfikowania projektu e-AD, przed przesłaniem e-AD zgodnie z art. 41b 

ust. 1, następuje automatyczne odnotowanie obciążenia zabezpieczenia generalnego 
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kwotą akcyzy albo kwotą akcyzy oraz opłaty paliwowej, wynikającymi z ilości i 

rodzaju przemieszczanych wyrobów akcyzowych, albo następuje automatyczne 

odnotowanie objęcia wyrobów akcyzowych zabezpieczeniem ryczałtowym.> 

7. Jeżeli System jest niedostępny, podmiot wysyłający przed rozpoczęciem przemieszczania 

wyrobów akcyzowych z zastosowaniem procedury zawieszenia poboru akcyzy jest 

obowiązany: 

[1)   przekazać właściwemu naczelnikowi urzędu celnego wraz z dokumentem, o którym 

mowa w ust. 3 pkt 2, kopię dokumentu potwierdzającego złożenie zabezpieczenia 

akcyzowego, którym zostanie objęte zobowiązanie podatkowe dotyczące 

przemieszczanych wyrobów; 

2)   złożyć właściwemu naczelnikowi urzędu celnego oświadczenie w sprawie 

zabezpieczenia akcyzowego, którym zostanie objęte zobowiązanie podatkowe 

dotyczące przemieszczanych wyrobów, o terminie ważności i kwocie wolnej 

zabezpieczenia generalnego lub o wysokości i terminie ważności zabezpieczenia 

ryczałtowego; 

3)   złożyć właściwemu naczelnikowi urzędu celnego oświadczenie przewoźnika lub 

spedytora, który złożył zabezpieczenie generalne, albo podmiotu odbierającego, o 

wyrażeniu zgody na objęcie zobowiązania podatkowego podmiotu wysyłającego ich 

zabezpieczeniem akcyzowym - w przypadkach, o których mowa w art. 63 ust. 3 pkt 1 i 

ust. 4.] 

<1) przekazać właściwemu naczelnikowi urzędu celnego wraz z dokumentem, 

o którym mowa w ust. 3 pkt 2, kopię dokumentu potwierdzającego złożenie 

zabezpieczenia akcyzowego, którym zostanie objęte zobowiązanie podatkowe albo 

zobowiązanie podatkowe oraz opłata paliwowa, dotyczące przemieszczanych 

wyrobów; 

2) złożyć właściwemu naczelnikowi urzędu celnego oświadczenie w sprawie 

zabezpieczenia akcyzowego, którym zostanie objęte zobowiązanie podatkowe albo 

zobowiązanie podatkowe oraz opłata paliwowa, dotyczące przemieszczanych 

wyrobów, o terminie ważności i kwocie wolnej zabezpieczenia generalnego lub o 

wysokości i terminie ważności zabezpieczenia ryczałtowego; 

3) złożyć właściwemu naczelnikowi urzędu celnego oświadczenie przewoźnika lub 

spedytora, który złożył zabezpieczenie generalne, albo podmiotu odbierającego, 

o wyrażeniu zgody na objęcie zobowiązania podatkowego podmiotu 
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wysyłającego albo zobowiązania podatkowego podmiotu wysyłającego oraz 

opłaty paliwowej, do której zapłaty może być on obowiązany, ich 

zabezpieczeniem akcyzowym – w przypadkach, o których mowa w art. 63 ust. 3 

pkt 1 i ust. 4.> 

Art. 41e. 

1. W przypadku otrzymania z Systemu informacji o zamiarze przeprowadzenia przez 

właściwego naczelnika urzędu celnego kontroli odebranych wyrobów akcyzowych 

podmiot odbierający ma obowiązek przesłania do Systemu powiadomienia o przybyciu 

przemieszczanych wyrobów akcyzowych niezwłocznie po ich odbiorze. Podmiot 

odbierający nie dokonuje rozładunku wyrobów do momentu przeprowadzenia kontroli. 

2. Podmiot odbierający przesyła do Systemu projekt raportu odbioru niezwłocznie po: 

1)   przeprowadzeniu kontroli odebranych wyrobów akcyzowych albo 

2)   odbiorze wyrobów akcyzowych, w przypadku nieotrzymania, do momentu odbioru 

tych wyrobów, informacji z Systemu o zamiarze przeprowadzenia kontroli 

odebranych wyrobów akcyzowych 

- nie później jednak niż w ciągu 5 dni roboczych od dnia zakończenia przemieszczania. 

3. Jeżeli projekt raportu odbioru zawiera kompletne i prawidłowe dane, raport odbioru jest 

automatycznie przesyłany z Systemu do podmiotu odbierającego oraz do: 

1)   podmiotu wysyłającego, w przypadku przemieszczeń wyrobów akcyzowych na 

terytorium kraju, albo 

2)   właściwych władz państwa członkowskiego Unii Europejskiej podmiotu 

wysyłającego, w przypadku nabycia wewnątrzwspólnotowego. 

4. Jeżeli projekt raportu odbioru albo projekt raportu wywozu sporządzony przez właściwego 

naczelnika urzędu celnego zawiera niekompletne lub nieprawidłowe dane, do podmiotu 

odbierającego albo do właściwego naczelnika urzędu celnego jest automatycznie 

wysyłana z Systemu informacja o błędach. 

5. W przypadku eksportu wyrobów akcyzowych przez urząd celny wyprowadzenia 

znajdujący się na terytorium kraju w Systemie jest tworzony raport wywozu na podstawie 

informacji uzyskanej z elektronicznego systemu obsługi eksportu, potwierdzającej wyjście 

wyrobów poza terytorium Unii Europejskiej. Raport wywozu po sprawdzeniu pod 

względem kompletności i prawidłowości danych w nim zawartych jest automatycznie 

przesyłany z Systemu do podmiotu wysyłającego albo do właściwych dla podmiotu 

wysyłającego władz państwa członkowskiego Unii Europejskiej. 
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6. W przypadku dostawy wewnątrzwspólnotowej albo eksportu dokonywanego przez 

terytorium państwa członkowskiego wyrobów akcyzowych z zastosowaniem procedury 

zawieszenia poboru akcyzy System otrzymuje od właściwych dla podmiotu odbierającego 

władz państwa członkowskiego Unii Europejskiej raport odbioru albo raport wywozu, 

który następnie jest automatycznie przesyłany z Systemu do podmiotu wysyłającego. 

7. W momencie zarejestrowania w Systemie raportu odbioru lub raportu wywozu następuje 

automatyczne odnotowanie zwolnienia zabezpieczenia generalnego z obciążenia albo 

automatyczne odnotowanie zwolnienia wyrobów akcyzowych z objęcia zabezpieczeniem 

ryczałtowym. 

[8. W przypadku braku raportu odbioru albo gdy raport odbioru potwierdza dostarczenie 

tylko części przemieszczanych wyrobów akcyzowych do podmiotu odbierającego, 

odnotowanie zwolnienia zabezpieczenia generalnego z obciążenia, w całości lub w części, 

albo odnotowanie zwolnienia wyrobów z objęcia zabezpieczeniem ryczałtowym jest 

dokonywane w Systemie przez właściwego naczelnika urzędu celnego, po uzyskaniu przez 

niego potwierdzenia, że zobowiązanie podatkowe dotyczące przemieszczanych wyrobów w 

całości lub w części wygasło lub że nie może już ono powstać.] 

<8. W przypadku braku raportu odbioru albo gdy raport odbioru potwierdza 

dostarczenie tylko części przemieszczanych wyrobów akcyzowych do podmiotu 

odbierającego, odnotowanie zwolnienia: 

1) zabezpieczenia generalnego z obciążenia, w całości lub w części, jest dokonywane 

w Systemie przez właściwego naczelnika urzędu celnego, po uzyskaniu przez niego 

potwierdzenia, że zobowiązanie podatkowe lub obowiązek zapłaty opłaty 

paliwowej dotyczące przemieszczanych wyrobów w całości lub w części wygasły 

lub że zobowiązanie podatkowe nie może już powstać; 

2) wyrobów z objęcia zabezpieczeniem ryczałtowym jest dokonywane w Systemie 

przez właściwego naczelnika urzędu celnego, po uzyskaniu przez niego 

potwierdzenia, że zobowiązanie podatkowe oraz obowiązek zapłaty opłaty 

paliwowej dotyczące przemieszczanych wyrobów w całości wygasły lub że 

zobowiązanie podatkowe nie może już powstać.> 

9. Podmiot objęty zwolnieniem od akcyzy wynikającym z art. 31 ust. 1 dostarcza do 

właściwego naczelnika urzędu celnego dokument zastępujący raport odbioru wraz ze 

świadectwem zwolnienia w ciągu 5 dni od dnia zakończenia przemieszczania. Właściwy 
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naczelnik urzędu celnego niezwłocznie wprowadza raport odbioru do Systemu w imieniu 

tego podmiotu. 

Art. 50. 

1. Właściwy naczelnik urzędu celnego, wydając zezwolenie na prowadzenie pierwszego 

składu podatkowego, nadaje podmiotowi odrębną decyzją numer akcyzowy podmiotu 

prowadzącego skład podatkowy. 

2. Dla każdego składu podatkowego wydaje się odrębne zezwolenie na prowadzenie składu 

podatkowego oraz określa się odrębny numer akcyzowy składu podatkowego. 

3. Zezwolenie na prowadzenie składu podatkowego określa w szczególności: 

1)   numer akcyzowy składu podatkowego; 

2)   adres, pod którym zlokalizowany jest skład podatkowy; 

3)   rodzaj prowadzonej działalności w składzie podatkowym; 

4)   rodzaj wyrobów akcyzowych będących przedmiotem działalności w składzie 

podatkowym; 

[5)   formę i termin obowiązywania zabezpieczenia akcyzowego, a w przypadku 

zwolnienia podmiotu występującego z wnioskiem o zezwolenie na prowadzenie składu 

podatkowego z obowiązku złożenia zabezpieczenia - przewidywaną maksymalną kwotę 

zobowiązania podatkowego podlegającego zabezpieczeniu akcyzowemu oraz termin 

ważności zwolnienia z obowiązku złożenia zabezpieczenia akcyzowego.] 

<5) formę i termin obowiązywania zabezpieczenia akcyzowego, a w przypadku 

zwolnienia podmiotu występującego z wnioskiem o zezwolenie na prowadzenie 

składu podatkowego z obowiązku złożenia zabezpieczenia – przewidywaną 

maksymalną kwotę zobowiązania podatkowego albo przewidywaną maksymalną 

kwotę zobowiązania podatkowego oraz opłaty paliwowej podlegających 

zabezpieczeniu akcyzowemu oraz termin ważności zwolnienia z obowiązku 

złożenia zabezpieczenia akcyzowego.> 

4. Właściwy naczelnik urzędu celnego, który wydał zezwolenie, wskazuje w nim numer 

akcyzowy podmiotu prowadzącego skład podatkowy, nadany na podstawie ust. 1. 

5. Właściwy naczelnik urzędu celnego przy wydawaniu zezwolenia na prowadzenie składu 

podatkowego zatwierdza regulamin funkcjonowania składu podatkowego, który określa 

warunki dotyczące składu podatkowego. Zmiana regulaminu funkcjonowania składu 

podatkowego wymaga zatwierdzenia przez właściwego naczelnika urzędu celnego. 
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Art. 52. 

1. Właściwy naczelnik urzędu celnego odmawia wydania zezwolenia na prowadzenie składu 

podatkowego, w przypadku gdy: 

1)   podmiot występujący z wnioskiem o zezwolenie na prowadzenie składu podatkowego 

nie spełnia warunków, o których mowa w art. 48 ust. 1, 3 lub 4, przy czym przy 

ocenie spełnienia warunku, o którym mowa w art. 48 ust. 1 pkt 6, bierze się pod 

uwagę okres ostatnich 3 lat, licząc od dnia złożenia wniosku o wydanie zezwolenia; 

2)   wydanie zezwolenia może powodować zagrożenie ważnego interesu publicznego; 

3)   proponowana lokalizacja składu podatkowego, stan lub wielkość pomieszczeń, w 

których ma być prowadzony skład podatkowy, lub stan ich wyposażenia 

uniemożliwiają sprawowanie właściwej kontroli. 

2. Właściwy naczelnik urzędu celnego cofa z urzędu zezwolenie na prowadzenie składu 

podatkowego, jeżeli: 

1)   po uzyskaniu zezwolenia w terminie 3 miesięcy nie podjęto działalności lub ją 

przerwano na czas dłuższy niż 3 miesiące, bez powiadomienia właściwego naczelnika 

urzędu celnego; 

2)   podmiot prowadzący skład podatkowy prowadzi działalność niezgodnie z przepisami 

prawa podatkowego lub uzyskanym zezwoleniem; 

[3)   zabezpieczenie akcyzowe podmiotu prowadzącego skład podatkowy utraciło ważność 

albo nie zapewnia już pokrycia w terminie lub w należnej wysokości kwoty jego 

zobowiązania podatkowego, a w przypadku gdy podmiot prowadzący skład 

podatkowy został zwolniony z obowiązku złożenia zabezpieczenia akcyzowego - jeżeli 

to zwolnienie utraciło ważność, a podmiot, we właściwym terminie, nie uzyskał 

nowego zwolnienia lub nie złożył zabezpieczenia akcyzowego w należnej wysokości;] 

<3) zabezpieczenie akcyzowe podmiotu prowadzącego skład podatkowy utraciło 

ważność albo nie zapewnia już pokrycia w terminie lub w należnej wysokości 

kwoty jego zobowiązania podatkowego albo kwoty zobowiązania podatkowego 

oraz opłaty paliwowej, do której zapłaty może być on obowiązany, a w 

przypadku gdy podmiot prowadzący skład podatkowy został zwolniony z 

obowiązku złożenia zabezpieczenia akcyzowego – jeżeli to zwolnienie utraciło 

ważność, a podmiot, we właściwym terminie, nie uzyskał nowego zwolnienia lub 

nie złożył zabezpieczenia akcyzowego w należnej wysokości;> 
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4)   został naruszony którykolwiek z warunków określonych w art. 48, z zastrzeżeniem 

ust. 3; 

5)   w okresie trzech pierwszych miesięcy po uzyskaniu zezwolenia podmiot, o którym 

mowa w art. 48 ust. 4, nie osiągnął zadeklarowanych minimalnych wysokości obrotu. 

3. Właściwy naczelnik urzędu celnego nie cofa zezwolenia na prowadzenie składu 

podatkowego, jeżeli podmiot dokona zapłaty zaległości z tytułu cła, podatków 

stanowiących dochód budżetu państwa, składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne, 

w terminie 7 dni, licząc od dnia ujawnienia zaległości, z tym że w przypadku gdy 

wysokość zobowiązania podatkowego została określona przez organ podatkowy lub organ 

kontroli skarbowej - w terminie 7 dni, licząc od dnia doręczenia decyzji określającej 

wysokość zobowiązania podatkowego. 

4. Właściwy naczelnik urzędu celnego cofa zezwolenie na prowadzenie składu podatkowego 

również na wniosek podmiotu prowadzącego skład podatkowy. 

5. W przypadku cofnięcia zezwolenia na prowadzenie składu podatkowego lub upływu 

okresu, na który zostało ono wydane i niewydania przed upływem tego okresu nowego 

zezwolenia, właściwy naczelnik urzędu celnego przesyła informację o cofnięciu lub 

wygaśnięciu tego zezwolenia, odpowiednio, właściwemu organowi prowadzącemu rejestr 

działalności regulowanej, organowi rejestrowemu, o którym mowa w art. 13 ust. 2 ustawy 

z dnia 25 sierpnia 2006 r. o biokomponentach i biopaliwach ciekłych, organowi 

koncesyjnemu lub organowi zezwalającemu na prowadzenie działalności gospodarczej. 

Art. 56. 

1. Zezwolenie na prowadzenie działalności jako podmiot pośredniczący jest wydawane na 

czas oznaczony, nie dłuższy niż 3 lata, albo na czas nieoznaczony, na wniosek podmiotu, 

który spełnia łącznie następujące warunki: 

1)   jest podatnikiem podatku od towarów i usług; 

2)   jest podmiotem, którego działalnością kierują osoby nieskazane prawomocnym 

wyrokiem sądu za przestępstwo przeciwko wiarygodności dokumentów, przeciwko 

mieniu, przeciwko obrotowi gospodarczemu, przeciwko obrotowi pieniędzmi i 

papierami wartościowymi lub przestępstwo skarbowe; 

3)   nie posiada zaległości z tytułu cła i podatków stanowiących dochód budżetu państwa, 

składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne oraz nie jest wobec niego 
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prowadzone postępowanie egzekucyjne, likwidacyjne lub upadłościowe, z wyjątkiem 

postępowania upadłościowego z możliwością zawarcia układu; 

4)   złożył zabezpieczenie akcyzowe; 

5)   nie zostało cofnięte, ze względu na naruszenie przepisów prawa, żadne z udzielonych 

mu zezwoleń, o których mowa w art. 84 ust. 1, jak również koncesja lub zezwolenie 

na prowadzenie działalności gospodarczej ani nie została wydana decyzja o zakazie 

wykonywania przez niego działalności regulowanej w rozumieniu przepisów ustawy 

z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej, w zakresie wyrobów 

akcyzowych. 

2. Wniosek, o którym mowa w ust. 1, powinien zawierać dane dotyczące podmiotu oraz 

prowadzonej przez niego działalności gospodarczej, w szczególności imię i nazwisko lub 

nazwę podmiotu, adres jego siedziby lub zamieszkania, numer w Krajowym Rejestrze 

Sądowym lub ewidencji działalności gospodarczej, numer identyfikacyjny REGON, 

numer identyfikacji podatkowej (NIP), adres poczty elektronicznej oraz określenie 

zakresu działalności, która będzie prowadzona przez podmiot, a także proponowane 

zabezpieczenie akcyzowe. 

3. Do wniosku, o którym mowa w ust. 1, załącza się dokumenty potwierdzające spełnienie 

warunków określonych w ust. 1. 

4. Zezwolenie na prowadzenie działalności jako podmiot pośredniczący określa w 

szczególności: 

1)   numer podmiotu pośredniczącego; 

2)   adres siedziby lub zamieszkania podmiotu pośredniczącego; 

3)   formę i termin obowiązywania zabezpieczenia akcyzowego; 

4)   zakres prowadzonej działalności; 

5)   rodzaj wyrobów akcyzowych. 

5. Podmiot pośredniczący jest obowiązany umieszczać swój numer w dokumencie dostawy. 

6. Podmiot pośredniczący jest obowiązany do powiadamiania właściwego naczelnika urzędu 

celnego o zmianach danych zawartych we wniosku, o którym mowa w ust. 1, w terminie 7 

dni, licząc od dnia, w którym nastąpiła zmiana, z zastrzeżeniem ust. 7, 9 i 10. 

7. Powiadomienia o planowanej zmianie danych objętych treścią zezwolenia należy 

dokonywać przed dokonaniem tej zmiany, z zastrzeżeniem ust. 9 i 10. 
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8. Powiadomienie, o którym mowa w ust. 7, stanowi jednocześnie wniosek o zmianę 

zezwolenia na prowadzenie działalności jako podmiot pośredniczący w zakresie 

dotyczącym zgłoszonej zmiany. 

9. Zmiana podmiotu prowadzącego działalność jako podmiot pośredniczący wymaga 

uzyskania nowego zezwolenia na prowadzenie działalności jako podmiot pośredniczący, z 

wyłączeniem następców prawnych lub podmiotów przekształconych w przypadkach 

wstąpienia przez nich w przewidziane w przepisach prawa podatkowego prawa lub prawa 

i obowiązki, określonych w ustawie z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa. 

10. Jeżeli podmiot pośredniczący zamierza dostarczać wyroby akcyzowe należące do innej 

niż będąca przedmiotem dotychczasowej działalności grupy wyrobów akcyzowych 

wymienionej w art. 2 ust. 1 pkt 1, jest obowiązany uzyskać nowe zezwolenie na 

prowadzenie działalności jako podmiot pośredniczący. 

11. Właściwy naczelnik urzędu celnego odmawia wydania zezwolenia na prowadzenie 

działalności jako podmiot pośredniczący w przypadku, gdy: 

1)   podmiot występujący z wnioskiem o zezwolenie na prowadzenie działalności jako 

podmiot pośredniczący nie spełnia warunków, o których mowa w ust. 1, przy czym 

przy ocenie spełnienia warunku, o którym mowa w ust. 1 pkt 5, bierze się pod uwagę 

okres ostatnich 3 lat, licząc od dnia złożenia wniosku o wydanie zezwolenia; 

2)   wydanie zezwolenia może powodować zagrożenie ważnego interesu publicznego. 

12. Właściwy naczelnik urzędu celnego cofa z urzędu zezwolenie na prowadzenie 

działalności jako podmiot pośredniczący, jeżeli: 

1)   po uzyskaniu zezwolenia w terminie 3 miesięcy nie podjęto działalności lub ją 

przerwano na czas dłuższy niż 3 miesiące, bez powiadomienia właściwego naczelnika 

urzędu celnego; 

2)   podmiot pośredniczący prowadzi działalność niezgodnie z przepisami prawa 

podatkowego lub uzyskanym zezwoleniem; 

[3)   zabezpieczenie akcyzowe podmiotu pośredniczącego utraciło ważność albo nie 

zapewnia już pokrycia w terminie lub w należnej wysokości kwoty jego zobowiązania 

podatkowego;] 

<3) zabezpieczenie akcyzowe podmiotu pośredniczącego utraciło ważność albo nie 

zapewnia już pokrycia w terminie lub w należnej wysokości kwoty jego 

zobowiązania podatkowego albo jego zobowiązania podatkowego oraz opłaty 

paliwowej, do której zapłaty może być on obowiązany;> 
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4)   został naruszony którykolwiek z warunków określonych w ust. 1, z zastrzeżeniem ust. 

14. 

13. Właściwy naczelnik urzędu celnego cofa zezwolenie na prowadzenie działalności jako 

podmiot pośredniczący również na wniosek podmiotu pośredniczącego. 

14. Właściwy naczelnik urzędu celnego nie cofa zezwolenia na prowadzenie działalności jako 

podmiot pośredniczący, jeżeli podmiot pośredniczący dokona zapłaty zaległości z tytułu 

cła, podatków stanowiących dochód budżetu państwa, składek na ubezpieczenia społeczne 

i zdrowotne w terminie 7 dni, licząc od dnia ujawnienia zaległości, z tym że w przypadku 

gdy zobowiązanie podatkowe zostało określone przez organ podatkowy lub organ kontroli 

skarbowej - w terminie 7 dni, licząc od dnia doręczenia decyzji określającej kwotę 

zobowiązania. 

Art. 63. 

1. [Do złożenia zabezpieczenia akcyzowego w kwocie pokrywającej powstałe albo mogące 

powstać zobowiązanie podatkowe są obowiązane następujące podmioty:] 

 <Do złożenia zabezpieczenia akcyzowego w kwocie pokrywającej powstałe albo 

mogące powstać zobowiązanie podatkowe albo powstałe lub mogące powstać 

zobowiązanie podatkowe oraz opłatę paliwową, której obowiązek zapłaty powstał 

albo może powstać, są obowiązane następujące podmioty:> 

1)   podmiot prowadzący skład podatkowy; 

2)   zarejestrowany odbiorca; 

3)   zarejestrowany wysyłający; 

4)   podatnik, o którym mowa w art. 13 ust. 3; 

5)   podatnik, o którym mowa w art. 78 ust. 1; 

6)   podmiot pośredniczący; 

7)   przedstawiciel podatkowy. 

[2. Zabezpieczenie akcyzowe może być złożone na czas oznaczony albo nieoznaczony, dla 

zagwarantowania pokrycia jednego albo wielu zobowiązań podatkowych.] 

<2. Zabezpieczenie akcyzowe może być złożone na czas oznaczony albo nieoznaczony, 

dla zagwarantowania pokrycia jednego lub wielu zobowiązań podatkowych, albo 

jednego lub wielu zobowiązań podatkowych oraz jednej lub wielu opłat 

paliwowych.> 



- 18 - 

Objaśnienie oznaczeń:  [] kursywa – tekst usunięty przez Sejm 

<> druk pogrubiony – tekst wstawiony przez Sejm 

 

3. Na wniosek podmiotu obowiązanego do złożenia zabezpieczenia akcyzowego, właściwy 

naczelnik urzędu celnego przyjmuje zabezpieczenie akcyzowe, w formach określonych w 

art. 67 ust. 1 pkt 1-3, złożone zamiast tego podmiotu lub łącznie z tym podmiotem przez: 

[1)   przewoźnika lub spedytora - w przypadku przemieszczania przez nich wyrobów 

akcyzowych podmiotu obowiązanego do złożenia zabezpieczenia akcyzowego z 

zastosowaniem procedury zawieszenia poboru akcyzy, dla zagwarantowania pokrycia 

zobowiązań podatkowych mogących powstać w stosunku do tych wyrobów 

akcyzowych,] 

<1) przewoźnika lub spedytora – w przypadku przemieszczania przez nich wyrobów 

akcyzowych podmiotu obowiązanego do złożenia zabezpieczenia akcyzowego z 

zastosowaniem procedury zawieszenia poboru akcyzy, dla zagwarantowania 

pokrycia zobowiązań podatkowych oraz opłaty paliwowej, mogących powstać w 

stosunku do tych wyrobów akcyzowych,> 

2)   właściciela wyrobów akcyzowych, 

3)   odbiorcę wyrobów akcyzowych, 

4)   wszystkie lub kilka podmiotów, o których mowa w pkt 1-3 

- w kwocie pokrywającej zabezpieczenie akcyzowe w wymaganej wysokości. 

[4. W przypadku przemieszczania na terytorium kraju wyrobów akcyzowych między składami 

podatkowymi zobowiązanie podatkowe podmiotu wysyłającego może być, na jego 

wniosek, objęte zabezpieczeniem akcyzowym podmiotu odbierającego, złożonym na 

terytorium kraju w formach określonych w art. 67 ust. 1 pkt 1-3, za zgodą podmiotu 

odbierającego. 

5. Osoba, która złożyła zabezpieczenie akcyzowe zgodnie z ust. 3 lub której zabezpieczeniem 

akcyzowym zostało objęte zobowiązanie podatkowe podmiotu wysyłającego zgodnie z ust. 

4, odpowiada całym swoim majątkiem za zobowiązanie podatkowe podmiotu 

obowiązanego do złożenia zabezpieczenia akcyzowego wraz z odsetkami za zwłokę, 

solidarnie z tym podmiotem, do wysokości kwoty: 

1)   złożonego zabezpieczenia akcyzowego - w przypadku, o którym mowa w ust. 3; 

2)   którą zostało obciążone zabezpieczenie generalne, lub kwoty zobowiązania 

podatkowego objętego zabezpieczeniem ryczałtowym, wraz z odsetkami za zwłokę - w 

przypadku, o którym mowa w ust. 4.] 

<4. W przypadku przemieszczania na terytorium kraju wyrobów akcyzowych między 

składami podatkowymi zobowiązanie podatkowe podmiotu wysyłającego albo jego 
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zobowiązanie podatkowe oraz opłata paliwowa, której obowiązek zapłaty może 

powstać w stosunku do tych wyrobów akcyzowych, mogą być, na jego wniosek, objęte 

zabezpieczeniem akcyzowym podmiotu odbierającego, złożonym na terytorium kraju 

w formach określonych w art. 67 ust. 1 pkt 1–3, za zgodą podmiotu odbierającego. 

5. Osoba, która złożyła zabezpieczenie akcyzowe zgodnie z ust. 3 lub której 

zabezpieczeniem akcyzowym zostały objęte zobowiązanie podatkowe podmiotu 

wysyłającego albo jego zobowiązanie podatkowe oraz opłata paliwowa, której 

obowiązek zapłaty może powstać w stosunku do przemieszczanych wyrobów 

akcyzowych zgodnie z ust. 4, odpowiada całym swoim majątkiem za zobowiązanie 

podatkowe podmiotu obowiązanego do złożenia zabezpieczenia akcyzowego oraz 

opłatę paliwową, do której zapłaty jest obowiązany ten podmiot, wraz z odsetkami za 

zwłokę, solidarnie z tym podmiotem, do wysokości kwoty: 

1) złożonego zabezpieczenia akcyzowego – w przypadku, o którym mowa w ust. 3; 

2) którą zostało obciążone zabezpieczenie generalne podmiotu odbierającego, lub 

kwoty zobowiązania podatkowego albo zobowiązania podatkowego oraz opłaty 

paliwowej objętych zabezpieczeniem ryczałtowym tego podmiotu, wraz z 

odsetkami za zwłokę – w przypadku, o którym mowa w ust. 4.> 

Art. 64. 

1. Właściwy naczelnik urzędu celnego zwalnia podmiot prowadzący skład podatkowy z 

obowiązku złożenia zabezpieczenia akcyzowego, jeżeli podmiot ten spełnia następujące 

warunki: 

1)   ma swoją siedzibę lub miejsce zamieszkania na terytorium kraju; 

2)   stosuje procedurę zawieszenia poboru akcyzy co najmniej od roku; 

[3)   jego sytuacja finansowa i posiadany majątek zapewniają wywiązywanie się z 

zobowiązań podatkowych; 

4)   nie posiada zaległości z tytułu cła i podatków stanowiących dochód budżetu państwa, 

składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne oraz nie jest wobec niego 

prowadzone postępowanie egzekucyjne, likwidacyjne lub upadłościowe, z wyjątkiem 

postępowania upadłościowego z możliwością zawarcia układu; 

5)   zobowiązał się do zapłacenia, na pierwsze pisemne żądanie właściwego naczelnika 

urzędu celnego, kwoty akcyzy przypadającej do zapłaty z tytułu powstania 

zobowiązania podatkowego.] 



- 20 - 

Objaśnienie oznaczeń:  [] kursywa – tekst usunięty przez Sejm 

<> druk pogrubiony – tekst wstawiony przez Sejm 

 

<3) jego sytuacja finansowa i posiadany majątek zapewniają wywiązywanie się 

z zobowiązań podatkowych oraz obowiązku zapłaty opłaty paliwowej; 

4) nie posiada zaległości z tytułu cła i podatków stanowiących dochód budżetu 

państwa, opłaty paliwowej, składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne oraz 

nie jest wobec niego prowadzone postępowanie egzekucyjne, likwidacyjne lub 

upadłościowe, z wyjątkiem postępowania upadłościowego z możliwością zawarcia 

układu; 

5) zobowiązał się do zapłacenia, na pierwsze pisemne żądanie właściwego naczelnika 

urzędu celnego, kwoty akcyzy oraz kwoty opłaty paliwowej, przypadających do 

zapłaty z tytułu powstania zobowiązania podatkowego oraz obowiązku zapłaty 

opłaty paliwowej.> 

1a. Właściwy naczelnik urzędu celnego zwalnia podatnika, o którym mowa w art. 13 ust. 3, z 

obowiązku złożenia zabezpieczenia akcyzowego, jeżeli podatnik ten spełnia warunki, o 

których mowa w ust. 1 pkt 1 oraz 3-5. 

2. Przepisy ust. 1 pkt 2 i 3 nie mają zastosowania do rolników prowadzących skład 

podatkowy, w którym są wykonywane, zgodnie z ustawą z dnia 25 czerwca 2006 r. o 

biokomponentach i biopaliwach ciekłych, wyłącznie czynności polegające na 

wytwarzaniu na własny użytek estru lub czystego oleju roślinnego, o których mowa w art. 

2 ust. 1 pkt 11 lit. c tej ustawy. 

3. Zwolnienie, o którym mowa w ust. 1 i 1a, jest udzielane na czas oznaczony, nie dłuższy niż 

2 lata, w drodze decyzji, na pisemny wniosek podmiotu. Na pisemny wniosek 

zwolnionego podmiotu zwolnienie może być przedłużone, w drodze decyzji, na kolejne 

okresy nie dłuższe niż 2 lata. 

4. [Wnioski, o których mowa w ust. 3, powinny zawierać dane dotyczące podmiotu i 

prowadzonej przez niego działalności gospodarczej, w szczególności imię i nazwisko lub 

nazwę, adres zamieszkania lub siedziby podmiotu, a także określenie przewidywanej 

maksymalnej kwoty zobowiązań podatkowych podlegających zabezpieczeniu akcyzowemu 

oraz terminu, na jaki zwolnienie ma być udzielone lub przedłużone.] <Wnioski, o 

których mowa w ust. 3, powinny zawierać dane dotyczące podmiotu i prowadzonej 

przez niego działalności gospodarczej, w szczególności imię i nazwisko lub nazwę, 

adres zamieszkania lub siedziby podmiotu, a także określenie przewidywanych 

maksymalnych kwot zobowiązań podatkowych oraz opłat paliwowych, 

podlegających zabezpieczeniu akcyzowemu oraz terminu, na jaki zwolnienie ma być 
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udzielone lub przedłużone.> Wniosek o udzielenie zwolnienia, składany przez podmiot 

prowadzący skład podatkowy, powinien zawierać ponadto określenie rodzaju działalności 

prowadzonej przez podmiot w składzie podatkowym. 

5. Do wniosków, o których mowa w ust. 3, załącza się dokumenty potwierdzające spełnienie 

warunków określonych w ust. 1. 

6. Zwolnienia, o którym mowa w ust. 1, nie stosuje się w przypadku przemieszczania 

wyrobów akcyzowych w procedurze zawieszenia poboru akcyzy lub objętych 

zwolnieniem od akcyzy ze względu na ich przeznaczenie. 

7. Zwolnienie, o którym mowa w ust. 1, może być stosowane w przypadku przemieszczania 

rurociągiem ropopochodnych wyrobów akcyzowych pomiędzy składami podatkowymi 

prowadzonymi przez ten sam podmiot na terytorium kraju. 

8. Podmiot zwolniony z obowiązku złożenia zabezpieczenia akcyzowego jest obowiązany do 

powiadamiania właściwego naczelnika urzędu celnego o zmianach danych zawartych we 

wniosku o zwolnienie z obowiązku złożenia zabezpieczenia akcyzowego lub we wniosku 

o przedłużenie zwolnienia, w terminie 7 dni, licząc od dnia, w którym nastąpiła zmiana. 

9. Właściwy naczelnik urzędu celnego cofa zwolnienie, o którym mowa w ust. 1 lub 1a, w 

przypadku gdy podmiot, któremu udzielono zwolnienia, naruszy którykolwiek z 

warunków określonych w ust. 1 pkt 1, 3 lub 4, z zastrzeżeniem ust. 2. 

[10. Minister właściwy do spraw finansów publicznych określi, w drodze rozporządzenia, 

sposób dokumentowania spełnienia warunków określonych w ust. 1, w tym rodzaj 

dokumentów potwierdzających ich spełnienie, wzór wniosków, o których mowa w ust. 3, a 

także szczegółowy sposób udzielania, przedłużania i cofania zwolnienia, o którym mowa w 

ust. 1 i 1a, uwzględniając konieczność właściwego zabezpieczenia zobowiązań 

podatkowych oraz konieczność zapewnienia przepływu informacji o zwolnieniach z 

obowiązku złożenia zabezpieczenia akcyzowego.] 

<10. Minister właściwy do spraw finansów publicznych określi, w drodze 

rozporządzenia, sposób dokumentowania spełnienia warunków określonych w ust. 1, 

w tym rodzaj dokumentów potwierdzających ich spełnienie, wzór wniosków, o 

których mowa w ust. 3, a także szczegółowy sposób udzielania, przedłużania i cofania 

zwolnienia, o którym mowa w ust. 1 i la, uwzględniając konieczność właściwego 

zabezpieczenia zobowiązań podatkowych oraz opłaty paliwowej, a także konieczność 

zapewnienia przepływu informacji o zwolnieniach z obowiązku złożenia 

zabezpieczenia akcyzowego.> 
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Art. 65. 

1. Podmioty obowiązane do złożenia zabezpieczenia akcyzowego: 

1)   podmiot prowadzący skład podatkowy, 

2)   zarejestrowany odbiorca, z wyłączeniem zarejestrowanego odbiorcy posiadającego 

zezwolenie na jednorazowe nabycie wyrobów akcyzowych jako zarejestrowany 

odbiorca, 

3)   zarejestrowany wysyłający, 

4)   podmiot pośredniczący, 

5)   podatnik, o którym mowa w art. 13 ust. 3 

[- składają zabezpieczenie w formie zabezpieczenia generalnego w celu zagwarantowania 

pokrycia wielu zobowiązań podatkowych, z zastrzeżeniem ust. 8.] 

<– składają zabezpieczenie w formie zabezpieczenia generalnego w celu 

zagwarantowania pokrycia wielu zobowiązań podatkowych albo wielu 

zobowiązań podatkowych oraz wielu opłat paliwowych.> 

1a. Zabezpieczenie generalne może być również złożone na pisemny wniosek: 

[1)   podatnika, o którym mowa w art. 78 ust. 1, lub przedstawiciela podatkowego, dla 

zagwarantowania pokrycia ich zobowiązań podatkowych; 

2)   przewoźnika lub spedytora, dla zagwarantowania pokrycia zobowiązań podatkowych 

mogących powstać w stosunku do przemieszczanych przez nich, z zastosowaniem 

procedury zawieszania poboru akcyzy, wyrobów akcyzowych podmiotów 

obowiązanych do złożenia zabezpieczenia akcyzowego.] 

<1) podatnika, o którym mowa w art. 78 ust. 1, lub przedstawiciela podatkowego, dla 

zagwarantowania pokrycia ich zobowiązań podatkowych oraz opłat paliwowych, 

do których zapłaty mogą być obowiązane te podmioty; 

2) przewoźnika lub spedytora, dla zagwarantowania pokrycia zobowiązań 

podatkowych mogących powstać w stosunku do przemieszczanych przez nich, z 

zastosowaniem procedury zawieszania poboru akcyzy, wyrobów akcyzowych 

podmiotów obowiązanych do złożenia zabezpieczenia akcyzowego oraz opłat 

paliwowych, do których zapłaty mogą być obowiązane te podmioty.> 

2. Właściwy naczelnik urzędu celnego ustala wysokość zabezpieczenia generalnego, z 

uwzględnieniem ust. 3 lub 3a, na poziomie równym: 

[1)   wysokości zobowiązań podatkowych, gdy kwota ta może zostać dokładnie obliczona 

przy przyjmowaniu zabezpieczenia; 
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2)   szacunkowej kwocie maksymalnej wynikającej z mogących powstać zobowiązań 

podatkowych.] 

<1) wysokości zobowiązań podatkowych albo zobowiązań podatkowych oraz opłat 

paliwowych, gdy ich kwota może zostać dokładnie obliczona przy przyjmowaniu 

zabezpieczenia; 

2) szacunkowej kwocie maksymalnej wynikającej z mogących powstać zobowiązań 

podatkowych oraz opłat paliwowych, których obowiązek zapłaty może powstać.> 

[3. Wysokość zabezpieczenia generalnego składanego przez podmiot pośredniczący ustala się 

w kwocie równej wysokości maksymalnej kwoty miesięcznego zobowiązania podatkowego 

mogącego powstać w przypadku użycia wyrobów akcyzowych niezgodnie z 

przeznaczeniem uprawniającym do zwolnienia od akcyzy lub naruszenia warunków tego 

zwolnienia. 

3a. Wysokość zabezpieczenia generalnego składanego przez podmiot, o którym mowa w ust. 

1a, ustala się w kwocie wskazanej przez ten podmiot we wniosku o złożenie 

zabezpieczenia generalnego, oszacowanej przez ten podmiot na poziomie pozwalającym 

na pokrycie w każdym czasie zobowiązań podatkowych, które mają być objęte tym 

zabezpieczeniem. 

4. Dla ustalenia wysokości zabezpieczenia akcyzowego stosuje się stawki akcyzy 

obowiązujące w dniu powstania obowiązku podatkowego, a w przypadku gdy tego dnia 

nie można ustalić - w dniu złożenia zabezpieczenia; jeżeli jednak stawki akcyzy ulegną 

zmianie w trakcie trwania procedury zawieszenia poboru akcyzy, właściwy naczelnik 

urzędu celnego koryguje wysokość zabezpieczenia akcyzowego i powiadamia o tym 

podmiot, który złożył zabezpieczenie. 

5. W przypadku gdy jest przyjmowane zabezpieczenie generalne zobowiązań podatkowych, 

których wysokość może ulec zmianie z upływem czasu, podmioty, o których mowa w ust. 1 

lub 1a, są obowiązane wstępnie oszacować wysokość takiego zabezpieczenia na poziomie 

pozwalającym na pokrycie w każdym czasie tych zobowiązań podatkowych. 

6. Podmiot pośredniczący jest obowiązany aktualizować wysokość zabezpieczenia 

generalnego w sposób zapewniający pokrycie mogących powstać w każdym czasie jego 

zobowiązań podatkowych. 

7. Dokonanie czynności lub zaistnienie stanu faktycznego, powodujących powstanie 

obowiązku podatkowego, wymaga odnotowania obciążenia zabezpieczenia generalnego 
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kwotą powstałego lub mogącego powstać zobowiązania podatkowego, po uprzednim 

ustaleniu stanu jego wykorzystania. 

7a. Z zastrzeżeniem art. 41a ust. 6, obciążenie zabezpieczenia generalnego kwotą powstałego 

lub mogącego powstać zobowiązania podatkowego oraz jego zwolnienie z obciążenia w 

przypadkach, o których mowa: 

1)   w ust. 1 pkt 1-3 i 5 oraz ust. 1a - odnotowuje właściwy naczelnik urzędu celnego; 

2)   w ust. 1 pkt 4 - odnotowuje podmiot pośredniczący.] 

<3. Wysokość zabezpieczenia generalnego składanego przez podmiot pośredniczący 

ustala się w kwocie równej wysokości maksymalnej kwoty miesięcznego zobowiązania 

podatkowego mogącego powstać w przypadku użycia wyrobów akcyzowych 

niezgodnie z przeznaczeniem uprawniającym do zwolnienia od akcyzy lub naruszenia 

warunków tego zwolnienia oraz maksymalnej kwoty opłaty paliwowej, której 

obowiązek zapłaty może powstać w stosunku do tych wyrobów. 

3a. Wysokość zabezpieczenia generalnego składanego przez podmiot, o którym mowa w 

ust. la, ustala się w kwocie wskazanej przez ten podmiot we wniosku o złożenie 

zabezpieczenia generalnego, oszacowanej przez ten podmiot na poziomie 

pozwalającym na pokrycie w każdym czasie zobowiązań podatkowych oraz opłat 

paliwowych, które mają być objęte tym zabezpieczeniem. 

4. Dla ustalenia wysokości zabezpieczenia akcyzowego stosuje się stawki akcyzy oraz 

stawki opłaty paliwowej, obowiązujące w dniu powstania obowiązku podatkowego, a 

w przypadku gdy tego dnia nie można ustalić – w dniu złożenia zabezpieczenia; jeżeli 

jednak stawki akcyzy lub stawki opłaty paliwowej ulegną zmianie w trakcie trwania 

procedury zawieszenia poboru akcyzy, właściwy naczelnik urzędu celnego koryguje 

wysokość zabezpieczenia akcyzowego i powiadamia o tym podmiot, który złożył 

zabezpieczenie. 

5. W przypadku gdy jest przyjmowane zabezpieczenie generalne dla zagwarantowania 

pokrycia zobowiązań podatkowych albo zobowiązań podatkowych oraz opłat 

paliwowych, których wysokość może ulec zmianie z upływem czasu, podmioty, o 

których mowa w ust. 1 lub la, są obowiązane wstępnie oszacować wysokość takiego 

zabezpieczenia na poziomie pozwalającym na pokrycie w każdym czasie tych 

zobowiązań podatkowych oraz opłat paliwowych. 

6. Podmiot pośredniczący jest obowiązany aktualizować wysokość zabezpieczenia 

generalnego w sposób zapewniający pokrycie mogących powstać w każdym czasie 
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jego zobowiązań podatkowych oraz opłat paliwowych, do których zapłaty może być 

obowiązany. 

7. Dokonanie czynności lub zaistnienie stanu faktycznego, powodujących powstanie 

obowiązku podatkowego, wymaga odnotowania obciążenia zabezpieczenia 

generalnego kwotą powstałego lub mogącego powstać zobowiązania podatkowego 

albo kwotą zobowiązania podatkowego oraz opłaty paliwowej, której obowiązek 

zapłaty powstał lub może powstać, po uprzednim ustaleniu stanu jego wykorzystania. 

7a. Z zastrzeżeniem art. 41a ust. 6, obciążenie zabezpieczenia generalnego kwotą 

powstałego lub mogącego powstać zobowiązania podatkowego albo kwotą 

zobowiązania podatkowego oraz opłaty paliwowej, której obowiązek zapłaty powstał 

lub może powstać, i jego zwolnienie z obciążenia w przypadkach, o których mowa: 

1) w ust. 1 pkt 1–3 i 5 oraz ust. 1a – odnotowuje właściwy naczelnik urzędu celnego; 

2) w ust. 1 pkt 4 – odnotowuje podmiot pośredniczący.> 

 <7b. Obciążenie zabezpieczenia generalnego kwotą powstałego lub mogącego powstać 

zobowiązania podatkowego albo kwotą zobowiązania podatkowego oraz opłaty 

paliwowej, której obowiązek zapłaty powstał lub może powstać, a także jego 

zwolnienie z obciążenia, w przypadkach gdy to obciążenie lub zwolnienie nie jest 

odnotowywane z wykorzystaniem Systemu, może odnotowywać podmiot określony w 

ust. 1 pkt 1–3 i 5, pod warunkiem że sposób odnotowywania obciążania 

zabezpieczenia generalnego oraz zwalniania go z tego obciążenia zapewnia 

możliwość ustalenia w każdym czasie stanu wykorzystania tego zabezpieczenia oraz 

został uzgodniony na piśmie z właściwym naczelnikiem urzędu celnego.> 

[8. Na wniosek podmiotu określonego w ust. 1, który spełnia warunki określone w art. 64 ust. 

1 pkt 1, 3 i 4, właściwy naczelnik urzędu celnego wyraża zgodę na złożenie zabezpieczenia 

ryczałtowego dla zabezpieczenia wykonania zobowiązań podatkowych tego podmiotu. 

Przepisy art. 64 ust. 3-5, 8 i 9 oraz przepisy wydane na podstawie art. 64 ust. 10 

dotyczące sposobu dokumentowania spełnienia warunków określonych w art. 64 ust. 1, w 

tym rodzaju dokumentów potwierdzających ich spełnienie, stosuje się odpowiednio.] 

<8. Na wniosek podmiotu określonego w ust. 1, który spełnia warunki określone w art. 

64 ust. 1 pkt 1, 3 i 4, właściwy naczelnik urzędu celnego wyraża zgodę na złożenie 

zabezpieczenia ryczałtowego dla zabezpieczenia wykonania jego zobowiązań 

podatkowych albo wykonania jego zobowiązań podatkowych oraz obowiązku 

zapłaty opłaty paliwowej przez ten podmiot. Przepisy art. 64 ust. 3–5, 8 i 9 oraz 
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przepisy wydane na podstawie art. 64 ust. 10 dotyczące sposobu dokumentowania 

spełnienia warunków określonych w art. 64 ust. 1, w tym rodzaju dokumentów 

potwierdzających ich spełnienie, stosuje się odpowiednio.> 

9. Właściwy naczelnik urzędu celnego ustala wysokość zabezpieczenia ryczałtowego na 

poziomie 30% wysokości zabezpieczenia generalnego, do którego złożenia jest 

obowiązany podmiot składający wniosek o złożenie zabezpieczenia ryczałtowego. 

10. Właściwy naczelnik urzędu celnego ustala ponownie wysokość zabezpieczenia 

ryczałtowego co 6 miesięcy, począwszy od dnia złożenia wniosku o wyrażenie zgody na 

jego złożenie. Właściwy naczelnik urzędu celnego może dokonać pierwszego ponownego 

ustalenia wysokości zabezpieczenia ryczałtowego przed upływem 6 miesięcy od dnia 

złożenia wniosku. 

Art. 66. 

1. Minister właściwy do spraw finansów publicznych określi, w drodze rozporządzenia: 

1)   wzór wniosku o wyrażenie zgody na złożenie zabezpieczenia ryczałtowego i wniosku 

o przedłużenie zgody na złożenie zabezpieczenia ryczałtowego, 

2)   szczegółowy sposób ustalania wysokości zabezpieczenia generalnego i ryczałtowego, 

3)   szczegółowy sposób stosowania zabezpieczenia generalnego i ryczałtowego, w tym: 

[a)  sposób ustalania stanu wykorzystania zabezpieczenia generalnego oraz 

odnotowywania jego obciążenia i zwolnienia z obciążenia kwotą powstałego lub 

mogącego powstać zobowiązania podatkowego,] 

<a) sposób ustalania stanu wykorzystania zabezpieczenia generalnego oraz 

odnotowywania jego obciążenia i zwolnienia z obciążenia kwotą powstałego 

lub mogącego powstać zobowiązania podatkowego oraz opłaty paliwowej, 

której obowiązek zapłaty powstał lub może powstać,> 

b)  sposób stosowania zabezpieczenia generalnego i ryczałtowego przy wykorzystaniu 

Systemu, 

4)   szczegółowy sposób objęcia zabezpieczeniem akcyzowym wyrobów akcyzowych 

zwolnionych od akcyzy ze względu na ich przeznaczenie, o którym mowa w art. 32 

ust. 5 pkt 1, 

5)   sposób i częstotliwość aktualizacji zabezpieczenia generalnego, o której mowa w art. 

65 ust. 6 

[- uwzględniając konieczność właściwego zabezpieczenia należności akcyzowych.] 
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<– uwzględniając konieczność właściwego zabezpieczenia należności akcyzowych 

oraz opłaty paliwowej.> 

[2. Minister właściwy do spraw finansów publicznych może określić, w drodze 

rozporządzenia: 

1)   inne niż określone w art. 63 ust. 4 przypadki, w których zobowiązania podatkowe 

podmiotów, o których mowa w art. 63 ust. 1, mogą być, na ich wniosek, objęte 

zabezpieczeniem akcyzowym osoby trzeciej, za zgodą tej osoby, 

2)   inne niż określone w art. 65 ust. 8 przypadki, w których może być złożone 

zabezpieczenie ryczałtowe, 

3)   przypadki, w których stosuje się dla niektórych wyrobów akcyzowych niższy poziom 

zabezpieczenia akcyzowego niż określony w ustawie, oraz określić ten poziom, 

4)   inne niż określone w art. 65 ust. 7a przypadki lub warunki, w których obciążenie 

zabezpieczenia generalnego kwotą powstałego lub mogącego powstać zobowiązania 

podatkowego lub zwolnienie go z tego obciążenia odnotowuje podmiot obowiązany 

do jego złożenia, 

5)   przypadki, w których nie odnotowuje się obciążenia zabezpieczenia generalnego 

kwotą powstałego lub mogącego powstać zobowiązania podatkowego 

- uwzględniając konieczność właściwego zabezpieczenia należności akcyzowych, 

zapewnienia sprawnego stosowania zabezpieczeń akcyzowych, a także uproszczenia 

obrotu wyrobami akcyzowymi.] 

<2. Minister właściwy do spraw finansów publicznych może określić, w drodze 

rozporządzenia: 

1) inne niż określone w art. 63 ust. 4 przypadki, w których zobowiązania podatkowe 

podmiotów, o których mowa w art. 63 ust. 1, oraz opłaty paliwowe, do których 

zapłaty są lub mogą być obowiązane te podmioty, mogą być, na ich wniosek, objęte 

zabezpieczeniem akcyzowym osoby trzeciej, za zgodą tej osoby, 

2) inne niż określone w art. 65 ust. 8 przypadki, w których może być złożone 

zabezpieczenie ryczałtowe, 

3) przypadki, w których stosuje się dla niektórych wyrobów akcyzowych niższy 

poziom zabezpieczenia akcyzowego niż określony w ustawie, oraz określić ten 

poziom, 

4) szczegółowe warunki odnotowywania przez podmiot, o którym mowa w art. 65 ust. 

7b, obciążenia zabezpieczenia generalnego kwotą powstałego lub mogącego 
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powstać zobowiązania podatkowego albo kwotą zobowiązania podatkowego oraz 

opłaty paliwowej, a także zwalniania go z tego obciążenia, 

5) szczegółowy sposób odnotowywania przez podmiot, o którym mowa w art. 65 ust. 

7b, obciążenia zabezpieczenia generalnego kwotą powstałego lub mogącego 

powstać zobowiązania podatkowego albo kwotą zobowiązania podatkowego oraz 

opłaty paliwowej, a także zwalniania go z tego obciążenia, 

6) przypadki, w których nie odnotowuje się obciążenia zabezpieczenia generalnego 

kwotą powstałego lub mogącego powstać zobowiązania podatkowego albo kwotą 

powstałego lub mogącego powstać zobowiązania podatkowego oraz kwotą opłaty 

paliwowej, której obowiązek zapłaty powstał lub może powstać 

– uwzględniając konieczność właściwego zabezpieczenia należności akcyzowych oraz 

opłaty paliwowej, zapewnienia sprawnego stosowania zabezpieczeń akcyzowych, 

a także uproszczenia obrotu wyrobami akcyzowymi.> 

Art. 67. 

1. Zabezpieczenie akcyzowe może zostać złożone w formie: 

1)   depozytu w gotówce; 

2)   gwarancji bankowej lub ubezpieczeniowej; 

3)   czeku potwierdzonego przez osobę prawną mającą siedzibę na terytorium Unii 

Europejskiej lub terytorium państwa członkowskiego Europejskiego Stowarzyszenia 

Wolnego Handlu (EFTA) - strony umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym 

lub przez oddział banku zagranicznego, którzy prowadzą na terytorium kraju 

działalność bankową w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - 

Prawo bankowe (Dz. U. z 2012 r. poz. 1376, z późn. zm.); 

4)   weksla własnego; 

5)   innego dokumentu mającego wartość płatniczą. 

2. Zabezpieczenie akcyzowe obowiązuje na całym terytorium Unii Europejskiej. 

3. Minister właściwy do spraw finansów publicznych określi, w drodze rozporządzenia: 

1)   sposób i miejsce składania zabezpieczenia akcyzowego, 

2)   rodzaje innych dokumentów mających wartość płatniczą, które mogą być 

przyjmowane jako zabezpieczenie akcyzowe, 

3)   sposób dokonania potwierdzenia przyjęcia zabezpieczenia akcyzowego, 

4)   wzory druków służących do potwierdzenia przyjęcia zabezpieczenia akcyzowego 
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[- uwzględniając konieczność właściwego zabezpieczenia wykonania zobowiązań 

podatkowych w akcyzie.] 

<– uwzględniając konieczność właściwego zabezpieczenia wykonania zobowiązań 

podatkowych w akcyzie oraz obowiązku zapłaty opłaty paliwowej.> 

Art. 69. 

[1. Gwarant powinien zobowiązać się na piśmie do zapłacenia, solidarnie z podatnikiem, jego 

następcami prawnymi oraz osobą, której udzielił gwarancji bankowej lub 

ubezpieczeniowej, złożonej przez tę osobę jako zabezpieczenie akcyzowe zamiast podmiotu 

obowiązanego do złożenia zabezpieczenia akcyzowego lub łącznie z nim, bezwarunkowo i 

nieodwołalnie, na każde wezwanie właściwego naczelnika urzędu celnego, zabezpieczonej 

kwoty zobowiązania podatkowego wraz z odsetkami za zwłokę, jeżeli jej zapłacenie stanie 

się wymagalne. 

2. Gwarant odpowiada całym swoim majątkiem, solidarnie z podatnikiem, jego następcami 

prawnymi oraz osobą, której udzielił gwarancji bankowej lub ubezpieczeniowej, złożonej 

przez tę osobę jako zabezpieczenie akcyzowe zamiast podmiotu obowiązanego do złożenia 

zabezpieczenia akcyzowego lub łącznie z nim, za zobowiązanie podatkowe objęte 

gwarancją do czasu jego wygaśnięcia wraz z odsetkami za zwłokę - do wysokości kwoty 

gwarancji.] 

<1. Gwarant powinien zobowiązać się na piśmie do zapłacenia, solidarnie z podatnikiem, 

jego następcami prawnymi oraz osobą, której udzielił gwarancji bankowej lub 

ubezpieczeniowej, złożonej przez tę osobę jako zabezpieczenie akcyzowe zamiast 

podmiotu obowiązanego do złożenia zabezpieczenia akcyzowego lub łącznie z nim, 

bezwarunkowo i nieodwołalnie, na każde wezwanie właściwego naczelnika urzędu 

celnego, zabezpieczonej kwoty zobowiązania podatkowego, zabezpieczonej kwoty 

opłaty paliwowej, albo obu tych kwot, wraz z odsetkami za zwłokę, jeżeli ich 

zapłacenie stanie się wymagalne. 

2. Gwarant odpowiada całym swoim majątkiem, solidarnie z podatnikiem, jego 

następcami prawnymi oraz osobą, której udzielił gwarancji bankowej lub 

ubezpieczeniowej, złożonej przez tę osobę jako zabezpieczenie akcyzowe zamiast 

podmiotu obowiązanego do złożenia zabezpieczenia akcyzowego lub łącznie z nim, za 

zobowiązanie podatkowe objęte gwarancją do czasu jego wygaśnięcia oraz za opłatę 
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paliwową objętą gwarancją do czasu wygaśnięcia obowiązku jej zapłaty, wraz 

z odsetkami za zwłokę – do wysokości kwoty gwarancji.> 

3. Gwarantem może być jedynie osoba prawna mająca siedzibę na terytorium Unii 

Europejskiej lub terytorium państwa członkowskiego Europejskiego Stowarzyszenia 

Wolnego Handlu (EFTA) - strony umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym, 

oddział banku zagranicznego oraz główny oddział zakładu ubezpieczeń, które prowadzą 

na terytorium kraju działalność bankową lub ubezpieczeniową, w rozumieniu przepisów, 

odpowiednio, ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Prawo bankowe lub ustawy z dnia 22 

maja 2003 r. o działalności ubezpieczeniowej (Dz. U. z 2013 r. poz. 950 i 1289), oraz: 

1)   posiadają na podstawie tych przepisów uprawnienie do udzielania gwarancji 

bankowych lub ubezpieczeniowych na całym terytorium kraju; 

2)   zawiadomią, w formie pisemnej, ministra właściwego do spraw finansów publicznych 

o zamiarze udzielania gwarancji bankowych lub ubezpieczeniowych, składanych jako 

zabezpieczenie akcyzowe. 

4. Minister właściwy do spraw finansów publicznych po uzgodnieniu z Przewodniczącym 

Komisji Nadzoru Finansowego ogłasza, w drodze obwieszczenia, wykaz gwarantów, o 

których mowa w ust. 3. 

5. Minister właściwy do spraw finansów publicznych może określić, w drodze 

rozporządzenia, wzory treści gwarancji bankowych i ubezpieczeniowych składanych jako 

zabezpieczenie akcyzowe, uwzględniając konieczność zapewnienia prawidłowej realizacji 

przez gwaranta zobowiązania, o którym mowa w ust. 1. 

[Art. 71. 

1. Właściwy naczelnik urzędu celnego odmawia przyjęcia zabezpieczenia akcyzowego, jeżeli 

stwierdzi, że nie zapewni ono pokrycia w należnej wysokości kwoty zobowiązania 

podatkowego. 

2. Właściwy naczelnik urzędu celnego odmawia przyjęcia zabezpieczenia akcyzowego z 

określonym terminem ważności, jeżeli nie zabezpiecza ono w sposób skuteczny pokrycia w 

terminie kwoty zobowiązania podatkowego.] 

<Art. 71. 

1. Właściwy naczelnik urzędu celnego odmawia przyjęcia zabezpieczenia akcyzowego, 

jeżeli stwierdzi, że nie zapewni ono pokrycia w należnej wysokości kwoty 
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zobowiązania podatkowego albo kwoty zobowiązania podatkowego oraz kwoty opłaty 

paliwowej. 

2. Właściwy naczelnik urzędu celnego odmawia przyjęcia zabezpieczenia akcyzowego z 

określonym terminem ważności, jeżeli nie zabezpiecza ono w sposób skuteczny 

pokrycia w terminie kwoty zobowiązania podatkowego albo kwoty zobowiązania 

podatkowego oraz kwoty opłaty paliwowej. 

Art. 72. 

[1. Jeżeli właściwy naczelnik urzędu celnego stwierdzi, że złożone zabezpieczenie akcyzowe 

nie zapewnia pokrycia w należnej wysokości lub w terminie kwoty zobowiązania 

podatkowego, jest obowiązany zażądać przedłużenia zabezpieczenia, złożenia 

dodatkowego lub nowego zabezpieczenia akcyzowego.] 

<1. Jeżeli właściwy naczelnik urzędu celnego stwierdzi, że złożone zabezpieczenie 

akcyzowe nie zapewnia pokrycia w należnej wysokości lub w terminie kwoty 

zobowiązania podatkowego albo kwoty zobowiązania podatkowego oraz opłaty 

paliwowej, jest obowiązany zażądać przedłużenia zabezpieczenia, złożenia 

dodatkowego lub nowego zabezpieczenia akcyzowego.> 

2. Podmiot, który złożył zabezpieczenie akcyzowe na czas oznaczony, jest obowiązany 

najpóźniej na miesiąc przed upływem tego terminu udokumentować przedłużenie jego 

ważności lub złożyć nowe zabezpieczenie akcyzowe. 

Art. 73. 

[1. Jeżeli określona lub zadeklarowana kwota akcyzy nie została zapłacona w terminie, organ 

podatkowy pokrywa ją ze złożonego zabezpieczenia akcyzowego, z zastrzeżeniem ust. 1a. 

1a. Organ podatkowy nie pokrywa kwoty akcyzy, o której mowa w ust. 1, z zabezpieczenia 

akcyzowego podmiotu, o którym mowa w art. 63 ust. 3, w przypadku, o którym mowa w 

art. 42 ust. 1 pkt 4, jeżeli podmiot ten nie został poinformowany lub nie mógł być 

poinformowany o nieotrzymaniu przez podmiot wysyłający raportu odbioru albo 

dokumentu zastępującego raport odbioru bądź raportu wywozu albo dokumentu 

zastępującego raport wywozu i, w terminie jednego miesiąca od dnia przekazania mu 

informacji o tym fakcie przez organ podatkowy, przedstawi dowód, że przemieszczanie 

wyrobów akcyzowych z zastosowaniem procedury zawieszenia poboru akcyzy zakończyło 

się zgodnie z art. 41a ust. 2, lub dowód potwierdzający miejsce wystąpienia 

nieprawidłowości na terytorium państwa członkowskiego.] 
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<1. Jeżeli określona lub zadeklarowana kwota akcyzy lub kwota opłaty paliwowej nie 

zostały zapłacone w terminie, organ podatkowy pokrywa je ze złożonego 

zabezpieczenia akcyzowego. 

1a. Organ podatkowy nie pokrywa kwoty akcyzy lub kwoty opłaty paliwowej, o których 

mowa w ust. 1, z zabezpieczenia akcyzowego podmiotu, o którym mowa w art. 63 ust. 

3, w przypadku, o którym mowa w art. 42 ust. 1 pkt 4, jeżeli podmiot ten nie został 

poinformowany lub nie mógł być poinformowany o nieotrzymaniu przez podmiot 

wysyłający raportu odbioru albo dokumentu zastępującego raport odbioru bądź 

raportu wywozu albo dokumentu zastępującego raport wywozu i, w terminie 

miesiąca od dnia przekazania mu informacji o tym fakcie przez organ podatkowy, 

przedstawi dowód, że przemieszczanie wyrobów akcyzowych z zastosowaniem 

procedury zawieszenia poboru akcyzy zakończyło się zgodnie z art. 41a ust. 2, lub 

dowód potwierdzający miejsce wystąpienia nieprawidłowości na terytorium państwa 

członkowskiego.> 

<1b. Jeżeli kwota zabezpieczenia akcyzowego nie pokrywa w całości, kwoty akcyzy 

i kwoty opłaty paliwowej, wraz z odsetkami: 

1) z części zabezpieczenia akcyzowego, której wysokość została ustalona dla 

pokrycia akcyzy – w pierwszej kolejności pokrywa się kwotę akcyzy wraz 

z odsetkami; 

2) z części zabezpieczenia akcyzowego, której wysokość została ustalona dla 

pokrycia opłaty paliwowej – w pierwszej kolejności pokrywa się kwotę opłaty 

paliwowej wraz z odsetkami.> 

[2. Jeżeli w celu pokrycia kwoty akcyzy niezapłaconej w terminie wymagana jest sprzedaż, w 

rozumieniu przepisów ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny, praw z 

dokumentów mających wartość płatniczą złożonych jako zabezpieczenie akcyzowe, do 

sprzedaży stosuje się przepisy ustawy z dnia 17 czerwca 1966 r. o postępowaniu 

egzekucyjnym w administracji (Dz. U. z 2012 r. poz. 1015, z późn. zm.). 

3. W przypadku, o którym mowa w ust. 1, należne odsetki za zwłokę od zaległości podatkowej 

są naliczane do dnia pokrycia kwoty akcyzy.] 

<2. Jeżeli w celu pokrycia kwoty akcyzy lub kwoty opłaty paliwowej niezapłaconych w 

terminie wymagana jest sprzedaż, w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 23 kwietnia 

1964 r. – Kodeks cywilny (Dz. U. z 2014 r. poz. 121 i 827), praw z dokumentów 

mających wartość płatniczą złożonych jako zabezpieczenie akcyzowe, do sprzedaży 
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stosuje się przepisy ustawy z dnia 17 czerwca 1966 r. o postępowaniu egzekucyjnym w 

administracji (Dz. U. z 2012 r. poz. 1015, z późn. zm.). 

3. W przypadku, o którym mowa w ust. 1, należne odsetki za zwłokę od zaległości 

podatkowej są naliczane do dnia pokrycia kwoty akcyzy lub kwoty opłaty 

paliwowej.> 

Art. 74. 

[1. Zabezpieczenie akcyzowe nie może zostać zwrócone, dopóki zobowiązanie podatkowe nie 

wygaśnie lub nie będzie mogło już powstać.] 

<1. Zabezpieczenie akcyzowe nie może zostać zwrócone, dopóki nie wygasną lub nie 

będą mogły już powstać zobowiązanie podatkowe oraz obowiązek zapłaty opłaty 

paliwowej.> 

2. (uchylony). 

[3. Jeżeli zobowiązanie podatkowe wygaśnie częściowo lub nie będzie mogło już powstać do 

części zabezpieczonej kwoty, złożone zabezpieczenie zostaje niezwłocznie częściowo 

zwrócone podmiotowi, który je złożył, na jego wniosek. 

4. Jeżeli zobowiązanie podatkowe wygaśnie lub nie może już powstać, zabezpieczenie 

akcyzowe zostaje zwrócone na wniosek podmiotu, który je złożył, w terminie 7 dni. 

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

szczegółowe warunki i tryb zwrotu zabezpieczenia akcyzowego, uwzględniając 

konieczność zabezpieczenia wykonania zobowiązań podatkowych w akcyzie.] 

<3. Jeżeli zobowiązanie podatkowe lub obowiązek zapłaty opłaty paliwowej wygaśnie 

częściowo lub nie może już powstać do części zabezpieczonej kwoty, złożone 

zabezpieczenie zostaje niezwłocznie częściowo zwrócone podmiotowi, który je złożył, 

na jego wniosek. 

4. Jeżeli zobowiązanie podatkowe oraz obowiązek zapłaty opłaty paliwowej wygaśnie 

lub nie może już powstać, zabezpieczenie akcyzowe zostaje zwrócone na wniosek 

podmiotu, który je złożył, w terminie 7 dni. 

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

szczegółowe warunki i tryb zwrotu zabezpieczenia akcyzowego, uwzględniając 

konieczność zabezpieczenia wykonania zobowiązań podatkowych w akcyzie oraz 

obowiązku zapłaty opłaty paliwowej.> 
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Art. 89. 

1. Stawki akcyzy na wyroby energetyczne wynoszą dla: 

1)   węgla i koksu przeznaczonych do celów opałowych objętych pozycjami CN 2701, 

2702 oraz 2704 00 - 1,28 zł/1 gigadżul (GJ); 

2)   benzyn silnikowych o kodach CN 2710 11 45 lub 2710 11 49 oraz wyrobów 

powstałych ze zmieszania tych benzyn z biokomponentami, spełniających wymagania 

jakościowe określone w odrębnych przepisach - 1.565,00 zł/1000 litrów; 

3)   (uchylony); 

4)   benzyn lotniczych o kodzie CN 2710 11 31, paliw typu benzyny do silników 

odrzutowych o kodzie CN 2710 11 70 oraz nafty pozostałej o kodzie CN 2710 19 25 - 

1.822,00 zł/1000 litrów; 

5)   paliw do silników odrzutowych o kodzie CN 2710 19 21 - 1.446,00 zł/1000 litrów; 

6)   olejów napędowych o kodzie CN 2710 19 41 oraz wyrobów powstałych ze zmieszania 

tych olejów z biokomponentami, spełniających wymagania jakościowe określone w 

odrębnych przepisach - 1.196,00 zł/1000 litrów; 

7)   (uchylony); 

8)   biokomponentów stanowiących samoistne paliwa, spełniających wymagania 

jakościowe określone w odrębnych przepisach, przeznaczonych do napędu silników 

spalinowych, bez względu na kod CN - 1.196,00 zł/1000 litrów; 

9)   olejów napędowych przeznaczonych do celów opałowych o kodach CN od 2710 19 

41 do 2710 19 49, zabarwionych na czerwono i oznaczonych znacznikiem zgodnie z 

przepisami szczególnymi - 232,00 zł/1000 litrów; 

10)  olejów opałowych o kodach CN od 2710 19 51 do 2710 19 69: 

a)  z których 30% lub więcej objętościowo destyluje przy 350°C lub których gęstość w 

temperaturze 15°C jest niższa niż 890 kilogramów/metr sześcienny, zabarwionych 

na czerwono i oznaczonych znacznikiem zgodnie z przepisami szczególnymi - 

232,00 zł/1000 litrów, 

b)  pozostałych, niepodlegających obowiązkowi barwienia i znakowania na podstawie 

przepisów szczególnych - 64,00 zł/1000 kilogramów; 

11)  olejów smarowych, pozostałych olejów o kodach CN od 2710 19 71 do 2710 19 99, z 

wyłączeniem wyrobów o kodzie CN 2710 19 85 (oleje białe, parafina ciekła) oraz 

smarów plastycznych zaliczanych do kodu CN 2710 19 99 - 1.180,00 zł/1000 litrów; 

12)  gazów przeznaczonych do napędu silników spalinowych: 
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a)  gazu ziemnego (mokrego) i pozostałych węglowodorów gazowych objętych 

pozycją CN 2711 oraz gazowych węglowodorów alifatycznych objętych pozycją 

CN 2901: 

–  skroplonych - 695,00 zł/1000 kilogramów, 

–  w stanie gazowym - 11,04 zł/1 gigadżul (GJ), 

b)  wyprodukowanych w składzie podatkowym i spełniających wymagania jakościowe 

określone w odrębnych przepisach: 

–  biogazu, bez względu na kod CN - 0 zł, 

–  wodoru i biowodoru o kodzie CN 2804 10 00 - 0 zł, 

c)  pozostałych - 14,72 zł/1 GJ; 

13)  gazu ziemnego (mokrego) i pozostałych węglowodorów gazowych objętych pozycją CN 

2711, przeznaczonych do celów opałowych - 1,28 zł/1 gigadżul (GJ); 

14)  pozostałych paliw silnikowych - 1.822,00 zł/1000 litrów; 

15)  pozostałych paliw opałowych: 

a)  w przypadku gdy ich gęstość w temperaturze 15°C jest: 

–  niższa niż 890 kilogramów/metr sześcienny - 232,00 zł/1000 litrów, 

–  równa lub wyższa niż 890 kilogramów/metr sześcienny - 64,00 zł/1000 

kilogramów, 

b)  gazowych - 1,28 zł/gigadżul (GJ). 

<1a. W latach 2015–2019 stawki akcyzy, o których mowa w ust. 1 pkt 2, 6, 8, 12 lit. a i c 

oraz pkt 14, są obniżone odpowiednio o 25,00 zł/1000 litrów, 

25,00 zł/1000 kilogramów albo o 0,50 zł/1 gigadżul (GJ). 

1b. Minister właściwy do spraw finansów publicznych ogłasza, w drodze obwieszczenia, 

w Dzienniku Urzędowym Rzeczypospolitej Polskiej „Monitor Polski”, stawki 

akcyzy, o których mowa w ust. 1 pkt 2, 6, 8, 12 lit. a i c oraz pkt 14, obowiązujące w 

poszczególnych latach kalendarzowych okresu, o którym mowa w ust. 1a, 

uwzględniając kwoty ich obniżenia zgodnie z ust. 1a: 

1) w terminie do dnia 31 grudnia roku kalendarzowego poprzedzającego każdy rok 

z tego okresu; 

2) niezwłocznie – w przypadku zmiany ich wysokości.> 

2. Stawka akcyzy na wyroby energetyczne inne niż określone w ust. 1 pkt 1-13, przeznaczone 

do celów innych niż opałowe, jako dodatki lub domieszki do paliw opałowych, do napędu 

silników spalinowych albo jako dodatki lub domieszki do paliw silnikowych, wynosi 0 zł. 
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3. Stawka akcyzy na energię elektryczną wynosi 20,00 zł za megawatogodzinę (MWh). 

4. W przypadku: 

1)   użycia wyrobów, o których mowa w ust. 1 pkt 9, 10 i pkt 15 lit. a, do napędu silników 

spalinowych, użycia ich, gdy nie spełniają warunków określonych w szczególnych 

przepisach w zakresie prawidłowego znakowania i barwienia, a także ich posiadania w 

zbiorniku podłączonym do odmierzacza paliw lub sprzedaży z takiego zbiornika, 

stosuje się odpowiednio stawkę 1.822,00 zł/1000 litrów, a w przypadku gdy ich 

gęstość w temperaturze 15°C jest równa lub wyższa od 890 kilogramów/metr 

sześcienny - 2.047,00 zł/1000 kilogramów; 

2)   przekroczenia dopuszczalnych norm zużycia, o których mowa w art. 85 ust. 2 pkt 2, 

ustalonych dla wyrobów akcyzowych określonych w załączniku nr 2 do ustawy, o 

których mowa w ust. 2, znajdujących się poza procedurą zawieszenia poboru akcyzy 

w przypadku ich zużycia do produkcji innych wyrobów, stosuje się odpowiednio 

stawkę określoną w ust. 1 pkt 14, a w przypadku zużycia tych wyrobów do celów 

opałowych - stawkę określoną w ust. 1 pkt 15; 

3)   ubytków wyrobów energetycznych powstałych w czasie transportu rurociągiem 

przesyłowym dalekosiężnym, przekraczających normy dopuszczalnych ubytków 

wyrobów akcyzowych, o których mowa w art. 85 ust. 1 pkt 1, ust. 2 pkt 1 lit. a oraz w 

przepisach wydanych na podstawie art. 85 ust. 7, stosuje się stawkę akcyzy będącą 

średnią ważoną stawek na wszystkie wyroby energetyczne wysłane w okresie rocznym 

do wszystkich odbiorców. 

5. Sprzedawca wyrobów akcyzowych nieobjętych zwolnieniem od akcyzy ze względu na 

ich przeznaczenie, określonych w ust. 1 pkt 9, 10 i pkt 15 lit. a, jest obowiązany w 

przypadku sprzedaży: 

1)   osobom prawnym, jednostkom organizacyjnym niemającym osobowości prawnej 

oraz osobom fizycznym prowadzącym działalność gospodarczą - do uzyskania od 

nabywcy oświadczenia, że nabywane wyroby są przeznaczone do celów 

opałowych lub będą sprzedane z przeznaczeniem do celów opałowych, 

uprawniających do stosowania stawek akcyzy określonych w ust. 1 pkt 9, 10 i pkt 

15 lit. a; 

2)   osobom fizycznym nieprowadzącym działalności gospodarczej - do uzyskania od 

nabywcy oświadczenia, że nabywane wyroby są przeznaczone do celów 

opałowych, uprawniających do stosowania stawek akcyzy określonych w ust. 1 pkt 
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9, 10 i pkt 15 lit. a; oświadczenie to powinno być załączone do kopii paragonu lub 

kopii innego dokumentu sprzedaży wystawionego nabywcy, a w przypadku braku 

takiej możliwości sprzedawca jest obowiązany wpisać na oświadczeniu numer i 

datę wystawienia dokumentu potwierdzającego tę sprzedaż. 

6. Oświadczenie, o którym mowa w ust. 5 pkt 1, z zastrzeżeniem ust. 7, powinno być 

dołączone do kopii faktury oraz powinno zawierać: 

1)   dane dotyczące nabywcy, w tym nazwę oraz adres siedziby lub zamieszkania, a także 

NIP lub REGON; 

2)   określenie ilości i rodzaju oraz przeznaczenia nabywanych wyrobów; 

3)   wskazanie rodzaju, typu oraz liczby posiadanych urządzeń grzewczych oraz miejsca 

(adresu), gdzie znajdują się te urządzenia; 

4)   datę i miejsce złożenia oświadczenia; 

5)   czytelny podpis składającego oświadczenie. 

7. Oświadczenie, o którym mowa w ust. 5 pkt 1, jeżeli jest czytelnie podpisane, może być 

również złożone na wystawianej fakturze, ze wskazaniem rodzaju, typu oraz liczby 

posiadanych urządzeń grzewczych oraz miejsca (adresu), gdzie znajdują się te urządzenia. 

8. Oświadczenie, o którym mowa w ust. 5 pkt 2, powinno zawierać: 

1)   imię i nazwisko, numer dowodu osobistego lub nazwę i numer innego dokumentu 

stwierdzającego tożsamość, numer PESEL nabywcy lub pełnoletniej osoby 

zameldowanej pod tym samym adresem co nabywca; 

2)   adres zameldowania nabywcy oraz adres zamieszkania, jeżeli jest inny od adresu 

zameldowania; 

3)   określenie ilości, rodzaju oraz przeznaczenia nabywanych wyrobów; 

4)   określenie liczby posiadanych urządzeń grzewczych, w których mogą być 

wykorzystane te wyroby oraz miejsc (adresów), gdzie znajdują się te urządzenia; 

5)   wskazanie rodzaju i typu urządzeń grzewczych; 

6)   datę i miejsce sporządzenia oświadczenia oraz czytelny podpis składającego 

oświadczenie. 

8a. Jeżeli nabywcą wyrobów akcyzowych określonych w ust. 1 pkt 9, 10 i pkt 15 lit. a jest 

organ administracji publicznej, jednostka Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej, 

publiczna szkoła i placówka, o której mowa w art. 2 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o 

systemie oświaty, publiczny zakład opieki zdrowotnej, o którym mowa w art. 2 ust. 1 

ustawy z dnia 30 sierpnia 1991 r. o zakładach opieki zdrowotnej (Dz. U. z 2007 r. Nr 14, 
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poz. 89, z późn. zm.), publiczna jednostka organizacyjna pomocy społecznej, o której 

mowa w art. 6 pkt 5 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej, oświadczenie, 

o którym mowa w ust. 5 pkt 1, może być zastąpione oświadczeniem złożonym w 

okresowej umowie zawartej między sprzedawcą a nabywcą, które wywiera skutek jedynie 

w stosunku do nabywanych wyrobów akcyzowych w ilości wynikającej z tej umowy, 

zawierającym dane określone w ust. 6, pod warunkiem: 

1)   przekazania kopii tej umowy właściwemu dla sprzedawcy naczelnikowi urzędu 

celnego przed dokonaniem pierwszej sprzedaży tych wyrobów; 

2)   potwierdzenia każdej sprzedaży fakturą. 

9. Osoba fizyczna nieprowadząca działalności gospodarczej nabywająca wyroby akcyzowe 

określone w ust. 1 pkt 9, 10 i pkt 15 lit. a jest obowiązana do okazania sprzedawcy 

dokumentu, o którym mowa w ust. 8 pkt 1, w celu potwierdzenia jej tożsamości. 

10. Sprzedawca wyrobów akcyzowych określonych w ust. 1 pkt 9, 10 i pkt 15 lit. a osobom 

fizycznym nieprowadzącym działalności gospodarczej jest obowiązany zastosować 

stawkę akcyzy określoną w ust. 4 pkt 1 albo odmówić sprzedaży tych wyrobów w 

przypadku, gdy: 

1)   osoba nabywająca te wyroby odmawia okazania dokumentu, o którym mowa w ust. 8 

pkt 1; 

2)   dane zawarte w oświadczeniu są niekompletne, nieczytelne lub nie zgadzają się z 

danymi wynikającymi z dokumentu, o którym mowa w ust. 8 pkt 1; 

3)   adres, pod który sprzedawca dostarczył wyroby akcyzowe, jest inny niż wskazane w 

oświadczeniu nabywcy miejsce (adres), gdzie znajdują się urządzenia grzewcze; 

4)   ilość i rodzaj nabywanych wyrobów akcyzowych są inne niż wskazane w 

oświadczeniu. 

11. Importer i podmiot dokonujący nabycia wewnątrzwspólnotowego wyrobów akcyzowych 

określonych w ust. 1 pkt 9, 10 i pkt 15 lit. a składa właściwemu naczelnikowi urzędu 

celnego oświadczenie, że przywożone wyroby zostaną przeznaczone do celów opałowych 

lub będą sprzedane z przeznaczeniem do celów opałowych, uprawniających do 

stosowania stawek akcyzy określonych w ust. 1 pkt 9, 10 i pkt 15 lit. a. 

12. Oświadczenie, o którym mowa w ust. 11, powinno zawierać dane dotyczące importera lub 

podmiotu dokonującego nabycia wewnątrzwspólnotowego, określenie ilości i rodzaju oraz 

przeznaczenia nabywanych wyrobów, datę i miejsce złożenia tego oświadczenia oraz 

czytelny podpis składającego oświadczenie; kopie złożonych oświadczeń powinny być 
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przechowywane przez importera i podmiot dokonujący nabycia wewnątrzwspólnotowego 

przez okres 5 lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym zostały sporządzone, i 

udostępniane w celu kontroli. 

13. W przypadku importu wyrobów akcyzowych określonych w ust. 1 pkt 9, 10 i pkt 15 lit. a, 

gdy naczelnik urzędu celnego przyjmujący zgłoszenie celne w procedurze dopuszczenia 

do obrotu jest inny niż właściwy naczelnik urzędu celnego w zakresie akcyzy na 

terytorium kraju dla podmiotu dokonującego importu, importer jest obowiązany do 

sporządzenia i przekazania do właściwego dla niego naczelnika urzędu celnego w zakresie 

akcyzy na terytorium kraju miesięcznego zestawienia oświadczeń, o których mowa w ust. 

11, w terminie do 25. dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym zostało złożone 

zgłoszenie celne. 

14. Sprzedawca wyrobów akcyzowych określonych w ust. 1 pkt 9, 10 i pkt 15 lit. a sporządza 

i przekazuje do właściwego naczelnika urzędu celnego, w terminie do 25. dnia miesiąca 

następującego po miesiącu, w którym dokonano sprzedaży, miesięczne zestawienie 

oświadczeń, o których mowa w ust. 5; oryginały oświadczeń powinny być 

przechowywane przez sprzedawcę przez okres 5 lat, licząc od końca roku 

kalendarzowego, w którym zostały sporządzone, i udostępniane w celu kontroli. 

15. Miesięczne zestawienie oświadczeń powinno zawierać: 

1)   w przypadku sprzedawcy, o którym mowa w ust. 14: 

a)  imię i nazwisko albo nazwę oraz adres siedziby lub zamieszkania podmiotu 

przekazującego zestawienie, 

b)  ilość i rodzaj oraz przeznaczenie wyrobów, których dotyczy oświadczenie, 

c)  datę złożenia oświadczenia, 

d)  datę i miejsce sporządzenia zestawienia oraz czytelny podpis osoby sporządzającej 

zestawienie, 

e)  określenie liczby urządzeń grzewczych posiadanych przez nabywców, wynikającej 

ze złożonych przez nich oświadczeń, 

f)  miejsce (adres), gdzie znajdują się urządzenia grzewcze wskazane w 

oświadczeniach, 

g)  w przypadku oświadczeń, o których mowa w: 

-  ust. 5 pkt 1 - imię i nazwisko albo nazwę oraz adres siedziby lub miejsca 

zamieszkania, a także NIP, numer PESEL lub REGON składającego oświadczenie, 



- 40 - 

Objaśnienie oznaczeń:  [] kursywa – tekst usunięty przez Sejm 

<> druk pogrubiony – tekst wstawiony przez Sejm 

 

-  ust. 5 pkt 2 - imię i nazwisko, adres miejsca zamieszkania oraz numer PESEL 

składającego oświadczenie; 

2)   w przypadku importera, o którym mowa w ust. 13, dane, o których mowa w pkt 1 lit. 

a-d. 

16. W przypadku niespełnienia warunków określonych w ust. 5-15 stosuje się stawkę akcyzy 

określoną w ust. 4 pkt 1. 

 


