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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 grudnia 2017 r. 

 

o zmianie ustawy o podatku akcyzowym 

 

(druk nr 689) 

 

 

U S T A W A   z dnia  6 grudnia 2008 r. o podatku akcyzowym (Dz. U. z 2017 r. poz. 43, 60, 

937 i 2216) 

Art. 2. 

1. Użyte w ustawie określenia oznaczają: 

[1)   wyroby akcyzowe - wyroby energetyczne, energię elektryczną, napoje alkoholowe, 

wyroby tytoniowe oraz susz tytoniowy, określone w załączniku nr 1 do ustawy;] 

<1) wyroby akcyzowe  wyroby energetyczne, energię elektryczną, napoje 

alkoholowe, wyroby tytoniowe, susz tytoniowy, płyn do papierosów 

elektronicznych oraz wyroby nowatorskie, określone w załączniku nr 1 do 

ustawy;> 

1a)  wyroby węglowe - wyroby energetyczne, określone w poz. 19-21 załącznika nr 1 do 

ustawy; 

1b)  wyroby gazowe - wyroby energetyczne o kodach CN 2705 00 00, 2711 11 00, 2711 

21 00, 2711 29 00 i pozostałe paliwa opałowe, o których mowa w art. 89 ust. 1 pkt 15 

lit. b, z wyłączeniem wyrobów energetycznych o kodzie CN 2901 10 00; 

2)   terytorium kraju - terytorium Rzeczypospolitej Polskiej; 

3)   terytorium państwa członkowskiego - terytorium państwa, do którego zgodnie z art. 

52 Traktatu o Unii Europejskiej oraz art. 349 i 355 Traktatu o funkcjonowaniu Unii 

Europejskiej mają zastosowanie te Traktaty, z wyłączeniem terytorium kraju, z tym 

że: 

a)  nie uznaje się za terytorium państwa członkowskiego: 

–  Wysp Kanaryjskich, z zastrzeżeniem ust. 2, 

–  francuskich terytoriów, o których mowa w art. 349 i art. 355 ust. 1 Traktatu o 

funkcjonowaniu Unii Europejskiej, z zastrzeżeniem ust. 3, 

–  Wysp Alandzkich, 
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–  Wysp Normandzkich, 

–  terytoriów objętych zakresem art. 355 ust. 3 Traktatu o funkcjonowaniu Unii 

Europejskiej, 

–  wyspy Helgoland, 

–  obszaru Buesingen, 

–  Ceuty, 

–  Melilli, 

–  Livigno, 

–  Campione d'Italia, 

–  włoskich wód jeziora Lugano, 

b)  przemieszczanie wyrobów akcyzowych: 

–  mające początek w Księstwie Monako lub z przeznaczeniem dla Księstwa Monako 

uznaje się za przemieszczanie mające początek w Republice Francuskiej lub z 

przeznaczeniem dla Republiki Francuskiej, 

–  mające początek w Jungholz i Mittelberg (Kleines Walsertal) lub z przeznaczeniem 

dla Jungholz i Mittelberg (Kleines Walsertal) uznaje się za przemieszczanie 

mające początek w Republice Federalnej Niemiec lub z przeznaczeniem dla 

Republiki Federalnej Niemiec, 

–  mające początek na wyspie Man lub z przeznaczeniem dla wyspy Man uznaje się za 

przemieszczanie mające początek w Zjednoczonym Królestwie Wielkiej Brytanii i 

Irlandii Północnej lub z przeznaczeniem dla Zjednoczonego Królestwa Wielkiej 

Brytanii i Irlandii Północnej, 

–  mające początek w San Marino lub z przeznaczeniem dla San Marino uznaje się za 

przemieszczanie mające początek w Republice Włoskiej lub z przeznaczeniem dla 

Republiki Włoskiej, 

–  mające początek w suwerennych strefach Zjednoczonego Królestwa Wielkiej 

Brytanii i Irlandii Północnej Akrotiri i Dhekelia lub z przeznaczeniem dla 

suwerennych stref Zjednoczonego Królestwa Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej 

Akrotiri i Dhekelia uznaje się za przemieszczanie mające początek w Republice 

Cypryjskiej lub z przeznaczeniem dla Republiki Cypryjskiej; 

4)   terytorium Unii Europejskiej - terytorium kraju oraz terytoria państw członkowskich; 

5)   terytorium państwa trzeciego - terytorium inne niż terytorium Unii Europejskiej; 
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6)   eksport - wywóz wyrobów akcyzowych lub samochodów osobowych z terytorium 

kraju poza terytorium Unii Europejskiej potwierdzony przez organ celny, o którym 

mowa w art. 221 ust. 2 lub art. 332 ust. 3-4 rozporządzenia wykonawczego Komisji 

(UE) 2015/2447 z dnia 24 listopada 2015 r. ustanawiającego szczegółowe zasady 

wykonania niektórych przepisów rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady 

(UE) nr 952/2013 ustanawiającego unijny kodeks celny (Dz. Urz. UE L 343 z 

29.12.2015, str. 558, z późn. zm.), zwanego dalej "rozporządzeniem 2015/2447", na 

podstawie informacji uzyskanych od właściwego organu celnego stosownie do art. 

329 tego rozporządzenia; 

7)   import - przywóz: 

a)  samochodów osobowych z terytorium państwa trzeciego na terytorium kraju, 

b)  wyrobów akcyzowych z terytorium państwa trzeciego na terytorium kraju: 

–  jeżeli wyroby te z chwilą ich wprowadzenia na terytorium kraju nie zostaną objęte 

procedurą specjalną: tranzytu zewnętrznego, składowania celnego, wolnego 

obszaru celnego, odprawy czasowej lub uszlachetniania czynnego, a także nie 

zostaną objęte czasowym składowaniem, 

–  jeżeli zostało zakończone czasowe składowanie tych wyrobów lub została 

zamknięta procedura specjalna: tranzytu zewnętrznego, składowania celnego, 

wolnego obszaru celnego, odprawy czasowej lub uszlachetniania czynnego, którą 

wyroby te były objęte, i powstał dług celny; 

8)   dostawa wewnątrzwspólnotowa - przemieszczanie wyrobów akcyzowych lub 

samochodów osobowych z terytorium kraju na terytorium państwa członkowskiego; 

9)   nabycie wewnątrzwspólnotowe - przemieszczenie wyrobów akcyzowych lub 

samochodów osobowych z terytorium państwa członkowskiego na terytorium kraju; 

10)  
(2)

 skład podatkowy - miejsce, w którym określone wyroby akcyzowe są: 

produkowane, magazynowane, przeładowywane lub do którego wyroby te są 

wprowadzane, lub z którego są wyprowadzane - z zastosowaniem procedury 

zawieszenia poboru akcyzy; w przypadku składu podatkowego znajdującego się na 

terytorium kraju miejsce to jest określone w zezwoleniu wydanym przez właściwego 

naczelnika urzędu skarbowego; 

11)  podmiot prowadzący skład podatkowy - podmiot, któremu wydano zezwolenie na 

prowadzenie składu podatkowego; 
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12)  procedura zawieszenia poboru akcyzy - procedurę stosowaną podczas produkcji, 

magazynowania, przeładowywania i przemieszczania wyrobów akcyzowych, w 

trakcie której, gdy są spełnione warunki określone w przepisach niniejszej ustawy i 

aktów wykonawczych wydanych na jej podstawie, z obowiązku podatkowego nie 

powstaje zobowiązanie podatkowe; 

13)  zarejestrowany odbiorca - podmiot, któremu wydano zezwolenie na nabywanie 

wewnątrzwspólnotowe albo na jednorazowe nabycie wewnątrzwspólnotowe wyrobów 

akcyzowych wysłanych z zastosowaniem procedury zawieszenia poboru akcyzy, w 

ramach prowadzonej działalności gospodarczej, zwane dalej odpowiednio 

"zezwoleniem na nabywanie wyrobów akcyzowych jako zarejestrowany odbiorca" 

albo "zezwoleniem na jednorazowe nabycie wyrobów akcyzowych jako 

zarejestrowany odbiorca"; 

14)  (uchylony); 

14a)  zarejestrowany wysyłający - podmiot, któremu wydano zezwolenie na wysyłanie 

importowanych wyrobów akcyzowych z miejsca importu z zastosowaniem procedury 

zawieszenia poboru akcyzy, w ramach prowadzonej działalności gospodarczej; 

15)  e-AD - elektroniczny administracyjny dokument, na podstawie którego przemieszcza 

się wyroby akcyzowe z zastosowaniem procedury zawieszenia poboru akcyzy; 

15a)  dokument zastępujący e-AD - dokument, na podstawie którego przemieszcza się 

wyroby akcyzowe z zastosowaniem procedury zawieszenia poboru akcyzy, gdy 

System jest niedostępny, zawierający takie same dane jak e-AD; 

16)  uproszczony dokument towarzyszący - dokument, na podstawie którego 

przemieszcza się, w ramach dostawy wewnątrzwspólnotowej lub nabycia 

wewnątrzwspólnotowego, wyroby akcyzowe wymienione w załączniku nr 2 do 

ustawy, znajdujące się poza procedurą zawieszenia poboru akcyzy, oraz alkohol 

etylowy całkowicie skażony środkami dopuszczonymi do skażania alkoholu 

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

1993 r. w sprawie wzajemnego uznawania procedur całkowitego skażania alkoholu 

etylowego do celów zwolnienia z podatku akcyzowego (Dz. Urz. WE L 288 z 

23.11.1993, str. 12, z późn. zm.; Dz. Urz. UE Polskie wydanie specjalne, rozdz. 9, t. 1, 

str. 249, z późn. zm.); 
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17)  znaki akcyzy - znaki, określone przez ministra właściwego do spraw finansów 

publicznych, służące do oznaczania wyrobów akcyzowych podlegających 

obowiązkowi oznaczania, obejmujące: 

a)  podatkowe znaki akcyzy, które są potwierdzeniem wpłaty kwoty stanowiącej 

wartość podatkowych znaków akcyzy, 

b)  legalizacyjne znaki akcyzy, które są potwierdzeniem prawa podmiotu 

obowiązanego do oznaczania wyrobów akcyzowych znakami akcyzy, do 

przeznaczenia tych wyrobów do sprzedaży; 

18)   faktura - fakturę w rozumieniu przepisów o podatku od towarów i usług zawierającą 

dane nabywcy i jego adres oraz dane dotyczące ilości (liczby) i miary nabywanych 

wyrobów akcyzowych lub samochodów osobowych; 

18a)   dokument dostawy - dokument, na podstawie którego przemieszcza się na 

terytorium kraju wyroby akcyzowe objęte zwolnieniem od akcyzy ze względu na ich 

przeznaczenie lub wyroby akcyzowe wymienione w załączniku nr 2 do ustawy, 

opodatkowane zerową stawką akcyzy ze względu na ich przeznaczenie; 

19)  nabywca końcowy - podmiot nabywający energię elektryczną, nieposiadający 

koncesji na wytwarzanie, przesyłanie, dystrybucję lub obrót energią elektryczną w 

rozumieniu przepisów ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. - Prawo energetyczne (Dz. U. 

z 2012 r. poz. 1059, z późn. zm.), z wyłączeniem: 

a)  spółki prowadzącej giełdę towarową w rozumieniu ustawy z dnia 26 października 

2000 r. o giełdach towarowych (Dz. U. z 2016 r. poz. 719, 831 i 904) nabywającej 

energię elektryczną z tytułu pełnienia funkcji opisanej w art. 5 ust. 3a ustawy z 

dnia 26 października 2000 r. o giełdach towarowych, 

b)  towarowych domów maklerskich i domów maklerskich w rozumieniu ustawy z 

dnia 26 października 2000 r. o giełdach towarowych nabywających energię 

elektryczną z tytułu pełnienia funkcji opisanej w art. 9 ust. 2 ustawy z dnia 26 

października 2000 r. o giełdach towarowych lub nabywających energię elektryczną 

na rachunek dającego zlecenie na rynku regulowanym w rozumieniu ustawy z dnia 

29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi (Dz. U. z 2016 r. poz. 1636, 

1948 i 1997), 

c)  giełdowej izby rozrachunkowej, Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych 

S.A. lub spółki, której Krajowy Depozyt przekazał wykonywanie czynności z 

zakresu zadań, o których mowa w art. 48 ust. 2 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o 
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obrocie instrumentami finansowymi, nabywających energię elektryczną z tytułu 

pełnienia funkcji opisanej w art. 9 ust. 2 ustawy z dnia 26 października 2000 r. o 

giełdach towarowych, 

d)  spółki prowadzącej jednocześnie izbę rozliczeniową i izbę rozrachunkową w 

rozumieniu ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi 

nabywającej energię elektryczną z tytułu pełnienia funkcji, o której mowa w art. 

68a ust. 14 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi 

lub w celu rozliczenia i rozrachunku transakcji zawieranych na rynku 

regulowanym; 

19a)  finalny nabywca gazowy - podmiot, który: 

a)  nabywa na terytorium kraju, importuje lub nabywa wewnątrzwspólnotowo wyroby 

gazowe, lub 

b)  posiada uzyskane w sposób inny niż w drodze nabycia wyroby gazowe 

- niebędący pośredniczącym podmiotem gazowym; 

20)  ubytki wyrobów akcyzowych - wszelkie straty: 

a)  wyrobów akcyzowych, określonych w załączniku nr 2 do ustawy, objętych stawką 

akcyzy inną niż stawka zerowa, powstałe podczas stosowania procedury 

zawieszenia poboru akcyzy, z wyłączeniem strat powstałych podczas produkcji 

wyrobów energetycznych lub wyrobów tytoniowych, 

b)  objętych zwolnieniem od akcyzy ze względu na przeznaczenie: 

–  napojów alkoholowych, 

–  wyrobów energetycznych, z wyjątkiem wyrobów węglowych, przemieszczanych, a 

w przypadku podmiotu pośredniczącego, również magazynowanych, 

c)  wyrobów węglowych powstałe w trakcie ich przemieszczania na terytorium kraju 

w związku z wykonaniem czynności stanowiącej przedmiot opodatkowania 

akcyzą, 

d)   wyrobów akcyzowych niewymienionych w załączniku nr 2 do ustawy, 

opodatkowanych stawką akcyzy inną niż stawka zerowa, powstałe podczas 

stosowania procedury zawieszenia poboru akcyzy, z wyłączeniem strat powstałych 

podczas produkcji, 

e)   wyrobów akcyzowych określonych w załączniku nr 2 do ustawy, opodatkowanych 

zerową stawką akcyzy ze względu na ich przeznaczenie, powstałe podczas: 
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–  stosowania procedury zawieszenia poboru akcyzy, z wyłączeniem strat powstałych 

podczas produkcji, 

–  przemieszczania poza procedurą zawieszenia poboru akcyzy, na podstawie 

dokumentu dostawy; 

21)  sprzedaż - czynność faktyczną lub prawną, w której wyniku dochodzi do 

przeniesienia posiadania lub własności przedmiotu sprzedaży na inny podmiot; 

22)  podmiot zużywający - podmiot: 

a)  mający miejsce zamieszkania, siedzibę lub miejsce prowadzenia działalności 

gospodarczej na terytorium kraju, który wyroby akcyzowe objęte zwolnieniem od 

akcyzy ze względu na ich przeznaczenie zużywa na cele uprawniające do 

zwolnienia, 

b)  niemający miejsca zamieszkania, siedziby lub miejsca prowadzenia działalności 

gospodarczej na terytorium kraju, który odbiera nabyte wyroby energetyczne 

zwolnione od akcyzy ze względu na ich przeznaczenie, określone w art. 32 ust. 1 

pkt 1 i 2, bezpośrednio do zbiornika na stałe zamontowanego na statku 

powietrznym lub jednostce pływającej, jeżeli w dokumencie dostawy jest 

zidentyfikowany statek powietrzny lub jednostka pływająca, na które są 

dostarczane nabyte wyroby; 

23)  podmiot pośredniczący - podmiot mający siedzibę lub miejsce zamieszkania na 

terytorium kraju, któremu wydano zezwolenie na prowadzenie działalności 

polegającej na dostarczaniu wyrobów akcyzowych objętych zwolnieniem od akcyzy 

ze względu na ich przeznaczenie ze składu podatkowego na terytorium kraju do 

podmiotu zużywającego, a w przypadku wyrobów akcyzowych, o których mowa w 

art. 32 ust. 1, pochodzących również bezpośrednio z importu; 

23a)  pośredniczący podmiot węglowy - podmiot mający siedzibę lub miejsce 

zamieszkania na terytorium kraju: 

a)  dokonujący sprzedaży, dostawy wewnątrzwspólnotowej, nabycia 

wewnątrzwspólnotowego, importu lub eksportu wyrobów węglowych, lub 

b)  używający wyrobów węglowych do celów objętych zwolnieniem od akcyzy i do 

celów nieobjętych zwolnieniem od akcyzy, lub 

c)  używający wyrobów węglowych do celów objętych zwolnieniem od akcyzy i do 

celów niepodlegających opodatkowaniu akcyzą 
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- który pisemnie powiadomił właściwego naczelnika urzędu skarbowego o tej 

działalności;
(3)

  

23b)   pośredniczący podmiot tytoniowy - podmiot posiadający miejsce zamieszkania lub 

siedzibę na terytorium kraju, przedsiębiorca zagraniczny posiadający oddział z 

siedzibą na terytorium kraju, utworzony na warunkach i zasadach określonych w 

ustawie z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej (Dz. U. z 2016 r. 

poz. 1829, 1948, 1961 i 1997) lub przedsiębiorca zagraniczny, który wyznaczył 

podmiot reprezentujący go na terytorium kraju, prowadzący działalność gospodarczą 

w zakresie suszu tytoniowego, który został wpisany do rejestru pośredniczących 

podmiotów tytoniowych; 

23c)  finalny nabywca węglowy - podmiot, który: 

a)  nabywa na terytorium kraju, importuje lub nabywa wewnątrzwspólnotowo wyroby 

węglowe, lub 

b)  posiada uzyskane w sposób inny niż w drodze nabycia wyroby węglowe 

- niebędący pośredniczącym podmiotem węglowym; 

23d)  pośredniczący podmiot gazowy - podmiot mający siedzibę lub miejsce zamieszkania 

na terytorium kraju lub posiadający koncesję na obrót gazem ziemnym na terytorium 

kraju: 

a)  dokonujący sprzedaży, dostawy wewnątrzwspólnotowej, nabycia 

wewnątrzwspólnotowego, importu lub eksportu wyrobów gazowych, lub 

b)  używający wyrobów gazowych do celów objętych zwolnieniem od akcyzy i do 

celów nieobjętych zwolnieniem od akcyzy, lub 

c)  używający wyrobów gazowych do celów objętych zwolnieniem od akcyzy i do 

celów objętych zerową stawką akcyzy, lub 

d)  będący spółką prowadzącą giełdę towarową w rozumieniu ustawy z dnia 26 

października 2000 r. o giełdach towarowych, nabywającą wyroby gazowe z tytułu 

pełnienia funkcji opisanej w art. 5 ust. 3a ustawy z dnia 26 października 2000 r. o 

giełdach towarowych, lub 

e)  będący towarowym domem maklerskim lub domem maklerskim w rozumieniu 

ustawy z dnia 26 października 2000 r. o giełdach towarowych, nabywającym 

wyroby gazowe z tytułu pełnienia funkcji opisanej w art. 9 ust. 2 ustawy z dnia 26 

października 2000 r. o giełdach towarowych lub nabywającym wyroby gazowe na 
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rachunek dającego zlecenie na rynku regulowanym w rozumieniu ustawy z dnia 29 

lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi, lub 

f)  będący giełdową izbą rozrachunkową, Krajowym Depozytem Papierów 

Wartościowych S.A. lub spółką, której Krajowy Depozyt przekazał wykonywanie 

czynności z zakresu zadań, o których mowa w art. 48 ust. 2 ustawy z dnia 29 lipca 

2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi, nabywającymi wyroby gazowe z 

tytułu pełnienia funkcji opisanej w art. 9 ust. 2 ustawy z dnia 26 października 2000 

r. o giełdach towarowych, lub 

g)  będący spółką prowadzącą jednocześnie izbę rozliczeniową i izbę rozrachunkową 

w rozumieniu ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami 

finansowymi, nabywającą wyroby gazowe z tytułu pełnienia funkcji, o której 

mowa w art. 68a ust. 14 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami 

finansowymi, lub w celu rozliczenia i rozrachunku transakcji zawieranych na 

rynku regulowanym 

- który pisemnie powiadomił właściwego naczelnika urzędu skarbowego o tej 

działalności;
(4)

  

24)   (uchylony); 

25)  miejsce importu - miejsce inne niż skład podatkowy, w którym znajdują się 

importowane wyroby akcyzowe w momencie dopuszczenia do obrotu w rozumieniu 

przepisów prawa celnego; 

26)  System - krajowy system teleinformatyczny służący do obsługi przemieszczania 

wyrobów akcyzowych z zastosowaniem procedury zawieszenia poboru akcyzy, w 

szczególności do przesyłania e-AD, raportu odbioru i raportu wywozu, unieważnienia 

e-AD, zmiany miejsca przeznaczenia oraz zawiadomienia o zmianie miejsca 

przeznaczenia, o których mowa w rozporządzeniu Komisji (WE) nr 684/2009 z dnia 

24 lipca 2009 r. w sprawie wykonania dyrektywy Rady 2008/118/WE w odniesieniu 

do skomputeryzowanych procedur przemieszczania wyrobów akcyzowych w 

procedurze zawieszenia poboru akcyzy (Dz. Urz. UE L 197 z 29.07.2009, str. 24, z 

późn. zm.); 

27)  raport odbioru - raport składany za pośrednictwem Systemu stanowiący dowód, że 

przemieszczanie wyrobów akcyzowych z zastosowaniem procedury zawieszenia 

poboru akcyzy zostało zakończone; 



- 10 - 

 

Objaśnienie oznaczeń:  [] kursywa – tekst usunięty przez Sejm 

<> druk pogrubiony – tekst wstawiony przez Sejm 

28)  dokument zastępujący raport odbioru - dokument zawierający takie same dane jak 

raport odbioru, stanowiący dowód, że przemieszczanie wyrobów akcyzowych z 

zastosowaniem procedury zawieszenia poboru akcyzy zostało zakończone, stosowany, 

gdy System jest niedostępny; 

29)  raport wywozu - raport składany za pośrednictwem Systemu stanowiący dowód, że w 

przypadku eksportu przemieszczanie wyrobów akcyzowych z zastosowaniem 

procedury zawieszenia poboru akcyzy zostało zakończone; 

30)  dokument zastępujący raport wywozu - dokument zawierający takie same dane jak 

raport wywozu, stanowiący dowód, że w przypadku eksportu przemieszczanie 

wyrobów akcyzowych z zastosowaniem procedury zawieszenia poboru akcyzy zostało 

zakończone, stosowany, gdy System jest niedostępny; 

30a)  
(5)

 alternatywny dowód zakończenia procedury zawieszenia poboru akcyzy - wydane 

przez właściwe organy podatkowe na terytorium kraju lub przez właściwe organy 

państwa członkowskiego potwierdzenie, że wysłane z zastosowaniem procedury 

zawieszenia poboru akcyzy wyroby akcyzowe zostały odebrane przez odbiorcę albo że 

zostały wyprowadzone poza terytorium Unii Europejskiej, zawierające w 

szczególności określenie rodzaju, ilości oraz kodów Nomenklatury Scalonej (CN) tych 

wyrobów, datę ich odbioru lub wyprowadzenia poza terytorium Unii Europejskiej, a 

także dane identyfikacyjne podmiotu, który wyroby te odebrał, albo oznaczenie 

organu celnego, który nadzorował ich wyprowadzenie poza terytorium Unii 

Europejskiej, wraz z danymi identyfikacyjnymi podmiotu, który dokonał ich eksportu; 

31)  podmiot wysyłający - podmiot prowadzący skład podatkowy lub zarejestrowanego 

wysyłającego, którzy wysyłają wyroby akcyzowe z zastosowaniem procedury 

zawieszenia poboru akcyzy; 

32)  podmiot odbierający - podmiot prowadzący skład podatkowy, zarejestrowanego 

odbiorcę, nabywcę na terytorium państwa członkowskiego będącego podmiotem 

upoważnionym przez właściwe władze podatkowe tego państwa członkowskiego Unii 

Europejskiej do otrzymywania wyrobów akcyzowych w ramach procedury 

zawieszenia poboru akcyzy lub podmiot objęty zwolnieniem od akcyzy wynikającym 

z art. 31 ust. 1, do których są wysyłane wyroby akcyzowe z zastosowaniem procedury 

zawieszenia poboru akcyzy; 

33)  procesy mineralogiczne - procesy sklasyfikowane w nomenklaturze NACE pod 

kodem DI 26 "produkcja produktów z pozostałych surowców niemetalicznych" w 
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rozporządzeniu Rady (EWG) nr 3037/90 z dnia 9 października 1990 r. w sprawie 

statystycznej klasyfikacji działalności gospodarczej we Wspólnocie Europejskiej (Dz. 

Urz. UE L 293 z 24.10.1990, str. 1, z późn. zm.; Dz. Urz. UE Polskie wydanie 

specjalne, rozdz. 02, t. 04, str. 177, z późn. zm.)[.] <;> 

<34) papierosy elektroniczne – urządzenia jednorazowego albo wielokrotnego użytku 

służące do spożywania za pomocą ustnika pary powstającej z płynu do 

papierosów elektronicznych, wyposażone w szczególności w kartridże lub 

zbiorniki; 

35) płyn do papierosów elektronicznych  roztwór przeznaczony do wykorzystania w 

papierosach elektronicznych, zarówno z nikotyną, jak i bez nikotyny, w tym bazę 

do tego roztworu zawierającą glikol lub glicerynę; 

36) wyroby nowatorskie  wyroby będące: 

a) mieszaniną, w której składzie znajduje się tytoń lub susz tytoniowy, 

b) mieszaniną, o której mowa w lit. a, oraz zawierające odrębnie płyn do 

papierosów elektronicznych 

 inne niż wyroby, o których mowa w art. 98 ust. 1 i art. 99a ust. 1, które dostarczają 

aerozol bez spalania mieszaniny.> 

2. W przypadku gdy zgodnie z art. 5 ust. 4 dyrektywy Rady 2008/118/WE z dnia 16 grudnia 

2008 r. w sprawie ogólnych zasad dotyczących podatku akcyzowego, uchylającej 

dyrektywę 92/12/EWG (Dz. Urz. UE L 9 z 14.01.2009, str. 12), Królestwo Hiszpanii 

złoży oświadczenie, że dyrektywa ta będzie miała zastosowanie na Wyspach 

Kanaryjskich, będą one uznawane za terytorium państwa członkowskiego. 

3. W przypadku gdy zgodnie z art. 5 ust. 5 dyrektywy Rady 2008/118/WE z dnia 16 grudnia 

2008 r. w sprawie ogólnych zasad dotyczących podatku akcyzowego, uchylającej 

dyrektywę 92/12/EWG (Dz. Urz. UE L 9 z 14.01.2009, str. 12, z późn. zm.) Republika 

Francuska złoży oświadczenie, że dyrektywa ta będzie miała zastosowanie we francuskich 

terytoriach, o których mowa w art. 349 i art. 355 ust. 1 Traktatu o funkcjonowaniu Unii 

Europejskiej, terytoria te będą uznawane za terytorium państwa członkowskiego. 

4. Minister właściwy do spraw finansów publicznych ogłosi, w drodze obwieszczenia, w 

Dzienniku Urzędowym Ministra Finansów, datę, od której Wyspy Kanaryjskie oraz 

francuskie terytoria, o których mowa w art. 349 i art. 355 ust. 1 Traktatu o 
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funkcjonowaniu Unii Europejskiej, będą uznawane za terytorium państwa 

członkowskiego. 

Art. 8. 

1. Przedmiotem opodatkowania akcyzą jest: 

1)   produkcja wyrobów akcyzowych; 

2)   wprowadzenie wyrobów akcyzowych do składu podatkowego; 

3)   import wyrobów akcyzowych, z wyłączeniem importu wyrobów akcyzowych 

wysłanych następnie z zastosowaniem procedury zawieszenia poboru akcyzy z 

miejsca importu przez zarejestrowanego wysyłającego niebędącego importerem tych 

wyrobów; 

4)   nabycie wewnątrzwspólnotowe wyrobów akcyzowych, z wyłączeniem nabycia 

wewnątrzwspólnotowego dokonywanego do składu podatkowego; 

<4a) nabycie wewnątrzwspólnotowe wyrobów akcyzowych innych niż określone 

w załączniku nr 2 do ustawy, objętych stawką akcyzy inną niż stawka zerowa, 

dokonywane do składu podatkowego w celu objęcia ich procedurą zawieszenia 

poboru akcyzy, jeżeli wprowadzenie tych wyrobów do składu podatkowego nie 

nastąpiło;> 

5)   wyprowadzenie ze składu podatkowego, poza procedurą zawieszenia poboru akcyzy, 

wyrobów akcyzowych niebędących własnością podmiotu prowadzącego ten skład 

podatkowy, z wyłączeniem wyrobów akcyzowych objętych zwolnieniem od akcyzy ze 

względu na ich przeznaczenie, przez podmiot, o którym mowa w art. 13 ust. 3; 

6)   wysłanie z zastosowaniem procedury zawieszenia poboru akcyzy importowanych 

wyrobów akcyzowych z miejsca importu przez zarejestrowanego wysyłającego 

niebędącego importerem tych wyrobów. 

2. Przedmiotem opodatkowania akcyzą jest również: 

1)   użycie wyrobów akcyzowych objętych zwolnieniem od akcyzy ze względu na ich 

przeznaczenie albo określoną stawką akcyzy związaną z ich przeznaczeniem, jeżeli 

ich użycie: 

a)  było niezgodne z przeznaczeniem uprawniającym do zwolnienia od akcyzy albo 

zastosowania tej stawki akcyzy lub 

b)  nastąpiło bez zachowania warunków uprawniających do zwolnienia od akcyzy albo 

zastosowania tej stawki akcyzy; 
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2)   dostarczenie wyrobów akcyzowych objętych zwolnieniem od akcyzy ze względu na 

ich przeznaczenie, jeżeli odbyło się ono bez zachowania warunków uprawniających 

do zastosowania zwolnienia od akcyzy; 

3)   sprzedaż wyrobów akcyzowych znajdujących się poza procedurą zawieszenia poboru 

akcyzy, objętych określoną stawką akcyzy związaną z ich przeznaczeniem, jeżeli ich 

sprzedaż odbyła się bez zachowania warunków uprawniających do zastosowania tej 

stawki akcyzy; 

4)   
(6)

 nabycie lub posiadanie wyrobów akcyzowych znajdujących się poza procedurą 

zawieszenia poboru akcyzy, jeżeli od tych wyrobów nie została zapłacona akcyza w 

należnej wysokości, a w wyniku kontroli podatkowej, kontroli celno-skarbowej albo 

postępowania podatkowego nie ustalono, że podatek został zapłacony. 

3. Przedmiotem opodatkowania akcyzą są również ubytki wyrobów akcyzowych lub 

całkowite zniszczenie wyrobów akcyzowych, o których mowa w art. 2 ust. 1 pkt 20. 

Wyrób uważa się za całkowicie zniszczony, gdy nie może już zostać wykorzystany jako 

wyrób akcyzowy. 

4. Przedmiotem opodatkowania akcyzą jest również zużycie: 

1)   wyrobów akcyzowych określonych w załączniku nr 2 do ustawy, o których mowa w 

art. 89 ust. 2, do produkcji innych wyrobów; 

2)   napojów alkoholowych, o których mowa w art. 32 ust. 4 pkt 2 i 3, przez podmiot 

zużywający. 

5. Przedmiotem opodatkowania akcyzą jest również sprzedaż lub oferowanie na sprzedaż 

papierosów lub tytoniu do palenia poza procedurą zawieszenia poboru akcyzy, z 

odpłatnością powyżej maksymalnej ceny detalicznej, w tym w połączeniu z innym 

towarem lub usługą lub w połączeniu z przyznaniem nabywcy nieodpłatnej premii w 

postaci innych towarów lub usług, a w przypadku papierosów lub tytoniu do palenia 

oznaczonych jednocześnie podatkowymi oraz legalizacyjnymi znakami akcyzy, jeżeli 

odpłatność przekracza kwotę równą sumie maksymalnej ceny detalicznej i kwoty 1,30 zł, 

stanowiącej należność za legalizacyjne znaki akcyzy. 

6. Jeżeli w stosunku do wyrobu akcyzowego powstał obowiązek podatkowy w związku z 

wykonaniem jednej z czynności, o których mowa w ust. 1, to nie powstaje obowiązek 

podatkowy na podstawie innej czynności podlegającej opodatkowaniu akcyzą, jeżeli 

kwota akcyzy została, po zakończeniu procedury zawieszenia poboru akcyzy, określona 

lub zadeklarowana w należnej wysokości, chyba że przepisy ustawy stanowią inaczej. 
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Art. 9b. 

1. W przypadku suszu tytoniowego przedmiotem opodatkowania akcyzą jest: 

[1)  nabycie wewnątrzwspólnotowe suszu tytoniowego przez inny podmiot niż podmiot 

prowadzący skład podatkowy, który zużywa susz tytoniowy do produkcji wyrobów 

tytoniowych, lub pośredniczący podmiot tytoniowy; 

2)  sprzedaż suszu tytoniowego innemu podmiotowi niż podmiot prowadzący skład 

podatkowy, który zużywa susz tytoniowy do produkcji wyrobów tytoniowych, lub 

pośredniczący podmiot tytoniowy, z wyłączeniem sprzedaży przez podmiot, który 

jednocześnie z tą sprzedażą dokonuje dostawy wewnątrzwspólnotowej lub eksportu 

suszu tytoniowego; 

3)  import suszu tytoniowego przez inny podmiot niż podmiot prowadzący skład 

podatkowy, który zużywa susz tytoniowy do produkcji wyrobów tytoniowych, lub 

pośredniczący podmiot tytoniowy;] 

<1) nabycie wewnątrzwspólnotowe suszu tytoniowego przez inny podmiot niż 

podmiot prowadzący skład podatkowy, który zużywa susz tytoniowy do 

produkcji wyrobów tytoniowych lub wyrobów nowatorskich, lub pośredniczący 

podmiot tytoniowy; 

2) sprzedaż suszu tytoniowego innemu podmiotowi niż podmiot prowadzący skład 

podatkowy, który zużywa susz tytoniowy do produkcji wyrobów tytoniowych lub 

wyrobów nowatorskich, lub pośredniczący podmiot tytoniowy, z wyłączeniem 

sprzedaży przez podmiot prowadzący skład podatkowy, grupę producentów 

suszu tytoniowego utworzoną na podstawie ustawy z dnia 15 września 2000 r. o 

grupach producentów rolnych i ich związkach oraz o zmianie innych ustaw (Dz. 

U. poz. 983, z późn. zm.), zwaną dalej „grupą producentów”, oraz pośredniczący 

podmiot tytoniowy, którzy jednocześnie z tą sprzedażą dokonują dostawy 

wewnątrzwspólnotowej lub eksportu suszu tytoniowego;  

3) import suszu tytoniowego przez inny podmiot niż podmiot prowadzący skład 

podatkowy, który zużywa susz tytoniowy do produkcji wyrobów tytoniowych lub 

wyrobów nowatorskich, lub pośredniczący podmiot tytoniowy;> 

4)   zużycie suszu tytoniowego przez pośredniczący podmiot tytoniowy; 

[5)   zużycie suszu tytoniowego przez podmiot prowadzący skład podatkowy do innych 

celów niż produkcja wyrobów tytoniowych; 
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6)  nabycie lub posiadanie suszu tytoniowego przez inny podmiot niż podmiot prowadzący 

skład podatkowy, który zużywa susz tytoniowy do produkcji wyrobów tytoniowych, 

pośredniczący podmiot tytoniowy lub rolnika, który wyprodukował susz tytoniowy, 

jeżeli nie została od niego zapłacona akcyza w należnej wysokości i nie można ustalić 

podmiotu, który dokonał jego sprzedaży.] 

<5) zużycie suszu tytoniowego przez podmiot prowadzący skład podatkowy do 

innych celów niż produkcja wyrobów tytoniowych lub wyrobów nowatorskich; 

6) nabycie lub posiadanie suszu tytoniowego przez inny podmiot niż podmiot 

prowadzący skład podatkowy, który zużywa susz tytoniowy do produkcji 

wyrobów tytoniowych lub wyrobów nowatorskich, pośredniczący podmiot 

tytoniowy lub rolnika, który wyprodukował susz tytoniowy, jeżeli nie została od 

niego zapłacona akcyza w należnej wysokości i nie można ustalić podmiotu, który 

dokonał jego sprzedaży.> 

2. Za sprzedaż uznaje się czynności, o których mowa w art. 9a ust. 2 pkt 1-8. 

2a. Sprzedaż suszu tytoniowego grupie producentów suszu tytoniowego utworzonej na 

podstawie ustawy z dnia 15 września 2000 r. o grupach producentów rolnych i ich 

związkach oraz o zmianie innych ustaw (Dz. U. poz. 983, z późn. zm.), zwanej dalej 

"grupą producentów", oraz nabycie lub posiadanie suszu tytoniowego przez grupę 

producentów nie podlega opodatkowaniu akcyzą pod warunkiem: 

1)   posiadania przez grupę producentów statusu podatnika podatku od towarów i usług; 

2)   zrzeszania przez grupę producentów wyłącznie producentów suszu tytoniowego; 

3)   nabywania przez grupę producentów suszu tytoniowego wyłącznie od zrzeszonych w 

niej członków i wyłącznie na podstawie umowy dostawy; 

4)   niekaralności osób, które zgodnie z aktem założycielskim są upoważnione do 

reprezentowania grupy producentów, za przestępstwo przeciwko wiarygodności 

dokumentów, przeciwko mieniu, przeciwko obrotowi gospodarczemu, przeciwko 

obrotowi pieniędzmi i papierami wartościowymi lub przestępstwo skarbowe. 

3. Jeżeli w stosunku do suszu tytoniowego powstał obowiązek podatkowy w związku z 

wykonaniem jednej z czynności, o których mowa w ust. 1, to nie powstaje obowiązek 

podatkowy na podstawie innej czynności podlegającej opodatkowaniu akcyzą, jeżeli 

kwota akcyzy została określona lub zadeklarowana w należnej wysokości. 
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4. W przypadku sprzedaży suszu tytoniowego, sprzedawca jest obowiązany ustalić, czy 

sprzedaje ten susz podmiotowi prowadzącemu skład podatkowy lub pośredniczącemu 

podmiotowi tytoniowemu. 

5. W sytuacji, o której mowa w ust. 4, sprzedawca suszu tytoniowego może zażądać od 

nabywcy przedstawienia zezwolenia na prowadzenie składu podatkowego albo decyzji o 

dokonaniu wpisu do rejestru, o której mowa w art. 20a ust. 4, a w razie odmowy ich 

przedstawienia przez nabywcę może odmówić sprzedaży suszu tytoniowego po cenie 

nieuwzględniającej akcyzy. 

 

Art. 10. 

1. Obowiązek podatkowy powstaje z dniem wykonania czynności lub zaistnienia stanu 

faktycznego podlegających opodatkowaniu akcyzą, chyba że przepisy ustawy stanowią 

inaczej. 

1a. Obowiązek podatkowy z tytułu sprzedaży wyrobów węglowych na terytorium kraju 

powstaje z dniem wydania wyrobów węglowych, w tym także przewoźnikowi, a w 

przypadkach, o których mowa w art. 9a ust. 2 pkt 2-9, z dniem wykonania tych czynności. 

1b. Jeżeli sprzedaż wyrobów węglowych jest potwierdzona fakturą, obowiązek podatkowy 

powstaje z dniem wystawienia faktury, nie później niż w 7. dniu od dnia wydania 

wyrobów węglowych. 

2. Obowiązek podatkowy z tytułu importu wyrobów akcyzowych powstaje z dniem powstania 

długu celnego w rozumieniu przepisów prawa celnego. 

3. Obowiązek podatkowy z tytułu nabycia wewnątrzwspólnotowego wyrobów akcyzowych 

przez zarejestrowanego odbiorcę powstaje z dniem, w którym wyroby akcyzowe zostały 

wprowadzone do określonego we właściwym zezwoleniu miejsca odbioru wyrobów 

akcyzowych. 

4. Obowiązek podatkowy z tytułu nabycia wewnątrzwspólnotowego wyrobów akcyzowych 

znajdujących się poza procedurą zawieszenia poboru akcyzy, dokonanego na potrzeby 

wykonywanej przez podatnika działalności gospodarczej na terytorium kraju, powstaje z 

dniem otrzymania wyrobów akcyzowych przez podatnika, nie później jednak niż w 7. 

dniu, licząc od dnia dokonania wysyłki określonej w uproszczonym dokumencie 

towarzyszącym lub od dnia wystawienia dokumentu handlowego, w przypadku gdy 

wyroby akcyzowe przemieszczane są na podstawie dokumentu handlowego. 
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[5. Obowiązek podatkowy z tytułu nabycia wewnątrzwspólnotowego wyrobów akcyzowych 

innych niż określone w załączniku nr 2 do ustawy, objętych stawką akcyzy inną niż stawka 

zerowa, z wyłączeniem wyrobów węglowych, powstaje z dniem otrzymania tych wyrobów 

przez podatnika.] 

<5. Obowiązek podatkowy z tytułu nabycia wewnątrzwspólnotowego wyrobów 

akcyzowych innych niż określone w załączniku nr 2 do ustawy, objętych stawką 

akcyzy inną niż stawka zerowa, z wyłączeniem wyrobów węglowych i wyrobów 

akcyzowych, o których mowa w art. 8 ust. 1 pkt 4a, powstaje z dniem otrzymania 

tych wyrobów przez podatnika.> 

<5a. Obowiązek podatkowy z tytułu nabycia wewnątrzwspólnotowego wyrobów 

akcyzowych, o których mowa w art. 8 ust. 1 pkt 4a, powstaje w dniu ich 

przemieszczenia na terytorium kraju.> 

6. Obowiązek podatkowy z tytułu dokonanego przez osobę fizyczną nabycia 

wewnątrzwspólnotowego wyrobów akcyzowych z zapłaconą akcyzą, przeznaczonych na 

cele handlowe, o których mowa w art. 34, powstaje w dniu ich przemieszczenia na 

terytorium kraju. 

7. Obowiązek podatkowy z tytułu nabycia wewnątrzwspólnotowego wyrobów akcyzowych 

znajdujących się poza procedurą zawieszenia poboru akcyzy, dokonanego za 

pośrednictwem przedstawiciela podatkowego, o którym mowa w art. 79 ust. 1, powstaje z 

dniem odbioru dostarczonych wyrobów akcyzowych przez odbiorcę na terytorium kraju. 

8. Obowiązek podatkowy z tytułu sprzedaży wyrobów akcyzowych, o której mowa w art. 8 

ust. 2 pkt 3 i ust. 5, powstaje z dniem wydania ich nabywcy. 

9. Jeżeli sprzedaż, o której mowa w art. 8 ust. 2 pkt 3, powinna być potwierdzona fakturą, 

obowiązek podatkowy powstaje z chwilą wystawienia faktury, nie później jednak niż w 7. 

dniu, licząc od dnia wydania wyrobu akcyzowego. 

10. Obowiązek podatkowy z tytułu nabycia lub posiadania wyrobów akcyzowych, o których 

mowa w art. 8 ust. 2 pkt 4, powstaje z dniem nabycia lub wejścia w posiadanie tych 

wyrobów, z zastrzeżeniem ust. 11. 

11. W przypadku organów administracji rządowej, które weszły w posiadanie wyrobów 

akcyzowych określonych w art. 8 ust. 2 pkt 4, podlegających na mocy przepisów 

odrębnych czynnościom określonym w przepisach o postępowaniu egzekucyjnym w 

administracji wykonywanym przez te organy, obowiązek podatkowy powstaje z dniem 

zużycia lub sprzedaży przez nie tych wyrobów. 
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12. Na żądanie nabywcy podatnik akcyzy wykazuje w fakturze lub oświadczeniu załączanym 

do faktury kwotę akcyzy zawartą w cenie wyrobów akcyzowych wykazanych w tej 

fakturze. 

13. Oświadczenie, o którym mowa w ust. 12, powinno zawierać: 

1)   dane dotyczące podatnika, w tym nazwę oraz adres siedziby albo zamieszkania, a 

także numer identyfikacji podatkowej (NIP) lub numer identyfikacyjny REGON; 

2)   kwotę akcyzy zawartej w cenie wyrobów akcyzowych wykazanych w fakturze; 

3)   datę i miejsce złożenia oświadczenia; 

4)   czytelny podpis składającego oświadczenie. 

 

Art. 13. 

1. Podatnikiem akcyzy jest osoba fizyczna, osoba prawna oraz jednostka organizacyjna 

niemająca osobowości prawnej, która dokonuje czynności podlegających opodatkowaniu 

akcyzą lub wobec której zaistniał stan faktyczny podlegający opodatkowaniu akcyzą, w 

tym podmiot: 

1)   nabywający lub posiadający wyroby akcyzowe znajdujące się poza procedurą 

zawieszenia poboru akcyzy, jeżeli od wyrobów tych nie została zapłacona akcyza w 

należnej wysokości, a w wyniku kontroli podatkowej, kontroli celno-skarbowej albo 

postępowania podatkowego nie ustalono, że podatek został zapłacony; 

2)   będący nabywcą końcowym zużywającym energię elektryczną, jeżeli od tej energii 

nie została zapłacona akcyza w należnej wysokości i nie można ustalić podmiotu, 

który dokonał sprzedaży tej energii elektrycznej nabywcy końcowemu; 

2a)   będący nabywcą lub posiadaczem suszu tytoniowego niebędący podmiotem 

prowadzącym skład podatkowy, pośredniczącym podmiotem tytoniowym, grupą 

producentów lub rolnikiem, który wyprodukował susz tytoniowy, jeżeli nie została od 

niego zapłacona akcyza w należnej wysokości i nie można ustalić podmiotu, który 

dokonał sprzedaży suszu tytoniowego; 

3)   u którego powstają ubytki wyrobów akcyzowych lub doszło do całkowitego 

zniszczenia wyrobów akcyzowych, o których mowa w art. 2 ust. 1 pkt 20, również gdy 

nie jest właścicielem tych wyrobów akcyzowych; 

4)   będący przedstawicielem podatkowym; 

5)   będący zarejestrowanym odbiorcą, z wyłączeniem zarejestrowanego odbiorcy 

posiadającego zezwolenie na jednorazowe nabycie wyrobów akcyzowych jako 
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zarejestrowany odbiorca - z tytułu nabycia wewnątrzwspólnotowego wyrobów 

akcyzowych na rzecz innego podmiotu; 

6)   będący zarejestrowanym wysyłającym, jeżeli wysyła z zastosowaniem procedury 

zawieszenia poboru akcyzy wyroby akcyzowe z miejsca importu; 

7)   dokonujący użycia lub sprzedaży wyrobów węglowych, które uzyskał w drodze czynu 

zabronionego pod groźbą kary; 

8)   będący pośredniczącym podmiotem tytoniowym zużywającym susz tytoniowy; 

[9)   będący podmiotem prowadzącym skład podatkowy zużywającym susz tytoniowy do 

innych celów niż produkcja wyrobów tytoniowych;] 

<9) będący podmiotem prowadzącym skład podatkowy zużywającym susz tytoniowy 

do innych celów niż produkcja wyrobów tytoniowych lub wyrobów 

nowatorskich;> 

10)  będący pośredniczącym podmiotem węglowym używającym wyrobów węglowych; 

11)  będący finalnym nabywcą węglowym - w przypadku, o którym mowa w art. 9a ust. 1 

pkt 5; 

12)  będący pośredniczącym podmiotem gazowym używającym wyrobów gazowych; 

13)  będący finalnym nabywcą gazowym - w przypadku, o którym mowa w art. 9c ust. 1 

pkt 5. 

[1a. Podatnikiem z tytułu produkcji papierosów, o której mowa w art. 99 ust. 1a, niezgodnej z 

art. 47, jest osoba fizyczna, osoba prawna oraz jednostka organizacyjna niemająca 

osobowości prawnej, która produkuje papierosy, oraz każda inna osoba, która uczestniczy 

w ich produkcji. 

1b. Jeżeli obowiązek podatkowy z tytułu produkcji papierosów, o której mowa w art. 99 ust. 

1a, niezgodnej z art. 47, ciąży na kilku podatnikach, podatnicy ci ponoszą solidarną 

odpowiedzialność za zobowiązanie podatkowe.] 

<1a. Podatnikiem z tytułu produkcji: 

1) papierosów, o której mowa w art. 99 ust. 1a, 

2) płynu do papierosów elektronicznych, o której mowa w art. 99b ust. 1, 

3) wyrobów nowatorskich, o której mowa w art. 99c ust. 1 

 niezgodnej z art. 47, jest osoba fizyczna, osoba prawna oraz jednostka 

organizacyjna niemająca osobowości prawnej, która produkuje te wyroby 

akcyzowe, oraz każda inna osoba, która uczestniczy w ich produkcji. 

1b. Jeżeli obowiązek podatkowy z tytułu produkcji: 
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1) papierosów, o której mowa w art. 99 ust. 1a, 

2) płynu do papierosów elektronicznych, o której mowa w art. 99b ust. 1, 

3) wyrobów nowatorskich, o której mowa w art. 99c ust. 1  

 niezgodnej z art. 47, ciąży na kilku podatnikach, podatnicy ci ponoszą solidarną 

odpowiedzialność za zobowiązanie podatkowe.> 

2. Podatnikiem jest również podmiot niebędący importerem, jeżeli ciąży na nim obowiązek 

uiszczenia cła. 

3. 
(11)

 Podatnikiem z tytułu wyprowadzenia ze składu podatkowego, poza procedurą 

zawieszenia poboru akcyzy, wyrobów akcyzowych niebędących własnością podmiotu 

prowadzącego ten skład podatkowy jest podmiot będący właścicielem tych wyrobów, 

który uzyskał od właściwego naczelnika urzędu skarbowego zezwolenie, o którym mowa 

w art. 54 ust. 1. 

4. Jeżeli obowiązek podatkowy ciąży na kilku podatnikach z tytułu dokonania czynności lub 

zaistnienia stanu faktycznego, o których mowa w art. 8 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 2, 3 i 5, 

których przedmiotem są te same wyroby akcyzowe, zapłata akcyzy związanej z tymi 

wyrobami przez jednego z tych podatników powoduje wygaśnięcie zobowiązania 

podatkowego pozostałych podatników. 

5. Podatnikiem w przypadku nabycia wewnątrzwspólnotowego: 

1)   energii elektrycznej przez nabywcę końcowego, 

2)   wyrobów gazowych przez finalnego nabywcę gazowego 

- od podmiotu zagranicznego niemającego siedziby, miejsca zamieszkania lub stałego 

miejsca prowadzenia działalności na terytorium kraju jest podmiot reprezentujący 

wyznaczony przez podmiot zagraniczny. 

5a. W przypadku prowadzenia działalności w zakresie suszu tytoniowego przez 

przedsiębiorcę zagranicznego, o którym mowa w art. 20d pkt 1 lit. c, i powstania 

zobowiązania podatkowego w stosunku do suszu tytoniowego podatnikiem akcyzy jest 

podmiot reprezentujący przedsiębiorcę zagranicznego. 

6. W przypadku: 

1)   niewyznaczenia podmiotu reprezentującego lub 

2)   
(12)

 odmowy przyjęcia zgłoszenia rejestracyjnego podmiotu reprezentującego przez 

właściwego naczelnika urzędu skarbowego, lub, 

3)   nieprzesłania w terminie przez nabywcę końcowego podmiotowi reprezentującemu 

kopii faktury, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 1 
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- podatnikiem z tytułu nabycia wewnątrzwspólnotowego energii elektrycznej od podmiotu 

zagranicznego niemającego siedziby, miejsca zamieszkania lub stałego miejsca 

prowadzenia działalności na terytorium kraju jest nabywca końcowy, który dokonał 

nabycia wewnątrzwspólnotowego energii elektrycznej. 

6a. W przypadku: 

1)   niewyznaczenia podmiotu reprezentującego lub 

2)   
(13)

 odmowy przyjęcia zgłoszenia rejestracyjnego podmiotu reprezentującego przez 

właściwego naczelnika urzędu skarbowego, lub; 

3)   nieprzesłania w terminie przez finalnego nabywcę gazowego podmiotowi 

reprezentującemu kopii faktury, o której mowa w art. 24b ust. 1 pkt 1 

- podatnikiem z tytułu nabycia wewnątrzwspólnotowego wyrobów gazowych od 

podmiotu zagranicznego niemającego siedziby, miejsca zamieszkania lub stałego 

miejsca prowadzenia działalności na terytorium kraju jest finalny nabywca gazowy, 

który dokonał nabycia wewnątrzwspólnotowego wyrobów gazowych. 

7. (uchylony). 

Art. 20h. 

1. Właściwy naczelnik urzędu skarbowego wydaje z urzędu decyzję o wykreśleniu 

pośredniczącego podmiotu tytoniowego z rejestru pośredniczących podmiotów 

tytoniowych w przypadku: 

1) prowadzenia przez pośredniczący podmiot tytoniowy lub podmiot reprezentujący 

przedsiębiorcę zagranicznego działalności niezgodnie z przepisami prawa podatkowego 

lub decyzją o dokonaniu wpisu do rejestru pośredniczących podmiotów tytoniowych, w 

szczególności przez: 

[a)  sprzedaż suszu tytoniowego nieoznaczonego znakami akcyzy innemu podmiotowi niż 

podmiot prowadzący skład podatkowy, który zużywa susz tytoniowy do produkcji 

wyrobów tytoniowych, lub pośredniczący podmiot tytoniowy, z wyłączeniem sprzedaży 

przez podmiot, który jednocześnie z tą sprzedażą dokonuje dostawy 

wewnątrzwspólnotowej lub eksportu suszu tytoniowego,] 

<a) sprzedaż suszu tytoniowego nieoznaczonego znakami akcyzy innemu podmiotowi 

niż podmiot prowadzący skład podatkowy, który zużywa susz tytoniowy do 

produkcji wyrobów tytoniowych lub wyrobów nowatorskich, lub pośredniczący 

podmiot tytoniowy, z wyłączeniem sprzedaży przez podmiot, który jednocześnie z 
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tą sprzedażą dokonuje dostawy wewnątrzwspólnotowej lub eksportu suszu 

tytoniowego,> 

b)  nieprowadzenie ewidencji suszu tytoniowego lub prowadzenie tej ewidencji w sposób 

nierzetelny, 

c)  nieodnotowywanie obciążenia zabezpieczenia generalnego kwotą powstałego lub 

mogącego powstać zobowiązania podatkowego, o którym mowa w art. 65 ust. 7, albo 

odnotowywanie tego obciążenia lub zwolnienia zabezpieczenia z tego obciążenia w 

sposób nierzetelny, 

d)  
(62)

 niedopełnienie obowiązku informowania właściwego naczelnika urzędu 

skarbowego o zmianach danych zawartych we wniosku o wpis do rejestru, 

e)  prowadzenie działalności w zakresie suszu tytoniowego w innym miejscu niż 

wskazane w decyzji o dokonaniu wpisu do rejestru; 

2)   naruszenia warunków, których spełnienie jest wymagane do dokonania wpisu do rejestru 

pośredniczących podmiotów tytoniowych, w szczególności gdy zabezpieczenie akcyzowe 

złożone przez pośredniczący podmiot tytoniowy lub podmiot reprezentujący 

przedsiębiorcę zagranicznego utraciło ważność lub nie zapewnia już pokrycia w terminie 

lub w należnej wysokości kwoty powstałych lub mogących powstać zobowiązań 

podatkowych; 

3)   wykreślenia podmiotu reprezentującego przedsiębiorcę zagranicznego z rejestru, o którym 

mowa w art. 18. 

2. Ponowne wpisanie do rejestru pośredniczących podmiotów tytoniowych podmiotu, wobec 

którego została wydana decyzja, o której mowa w ust. 1, jest możliwe po upływie 3 lat od 

dnia doręczenia tej decyzji. 

Art. 34. 

1. Zwalnia się od akcyzy nabycie wewnątrzwspólnotowe wyrobów akcyzowych z akcyzą 

zapłaconą na terytorium państwa członkowskiego dokonywane przez osobę fizyczną, gdy 

wyroby te są przemieszczane przez tę osobę osobiście na jej własny użytek i jeżeli 

wyroby te nie są przeznaczone na cele handlowe. 

<1a. Zwalnia się od akcyzy nabycie wewnątrzwspólnotowe płynu do papierosów 

elektronicznych lub wyrobów nowatorskich dokonywane przez osobę fizyczną, jeżeli 

wyroby te są przemieszczane przez tę osobę osobiście na jej własny użytek i nie są 

przeznaczone na cele handlowe.> 
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2. [W celu ustalenia przeznaczenia handlowego nabywanych wewnątrzwspólnotowo wyrobów 

akcyzowych, o których mowa w ust. 1, organy podatkowe biorą pod uwagę:] 

 <W celu ustalenia przeznaczenia handlowego nabywanych wewnątrzwspólnotowo 

wyrobów akcyzowych, o których mowa w ust. 1 i 1a, organy podatkowe biorą pod 

uwagę:> 

1)   ilość wyrobów akcyzowych; 

2)   status handlowy osoby fizycznej nabywającej wewnątrzwspólnotowo wyroby 

akcyzowe; 

3)   miejsce, gdzie wyroby akcyzowe są umieszczone, lub, w razie wątpliwości, sposób 

transportu; 

4)   każdy dokument odnoszący się do wyrobów akcyzowych; 

5)   rodzaj wyrobów akcyzowych. 

3. Na przeznaczenie handlowe wskazuje w szczególności nabycie wewnątrzwspólnotowe 

wyrobów akcyzowych w ilościach przekraczających: 

1)   wyroby tytoniowe: 

a)  papierosy - 800 sztuk, 

b)  cygaretki (cygara o masie nieprzekraczającej 3 gramów/sztukę) - 400 sztuk, 

c)  cygara - 200 sztuk, 

d)  tytoń do palenia - 1 kilogram; 

2)   napoje alkoholowe: 

a)  alkohol etylowy - 10 litrów, 

b)  wino i napoje fermentowane - 90 litrów, w tym wino musujące - 60 litrów, 

c)  piwo - 110 litrów, 

d)  produkty pośrednie - 20 litrów[.] <;> 

<3) płyn do papierosów elektronicznych  200 mililitrów;  

4) wyroby nowatorskie  0,16 kilograma.> 

4. Nabycie wewnątrzwspólnotowe przez osobę fizyczną, w każdej ilości, wyrobów 

energetycznych z akcyzą zapłaconą na terytorium państwa członkowskiego wskazuje na 

przeznaczenie handlowe tych wyrobów, jeżeli wyroby te są transportowane nietypowymi 

rodzajami transportu. 

5. Za nietypowy rodzaj transportu uważa się: 

1)   transport paliw silnikowych, w inny sposób niż w zbiornikach paliwowych pojazdów 

samochodowych, montowanych na stałe przez producenta we wszystkich pojazdach 
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samochodowych, które pozwalają na bezpośrednie wykorzystanie paliwa do napędu 

pojazdu samochodowego, lub przystosowanych do pojazdów samochodowych, 

pozwalających na bezpośrednie wykorzystanie gazu jako paliwa, lub w odpowiednich 

pojemnikach zapasowych (kanistrach) zawierających paliwa silnikowe, przeznaczone 

do zużycia w tych pojazdach, w ilości nieprzekraczającej 10 litrów; 

2)   transport paliw opałowych, w inny sposób niż za pomocą cystern używanych przez 

podmioty w ramach prowadzonej działalności gospodarczej. 

 

Art. 36. 

1. [Zwalnia się od akcyzy import wyrobów tytoniowych lub napojów alkoholowych, 

przywożonych w bagażu osobistym podróżnego, który ukończył 17 lat, w ramach 

następujących norm:] 

 <Zwalnia się od akcyzy import wyrobów tytoniowych, napojów alkoholowych, płynu 

do papierosów elektronicznych lub wyrobów nowatorskich, przywożonych w bagażu 

osobistym podróżnego, który ukończył 17 lat, w ramach następujących norm:> 

1)   wyroby tytoniowe - w przypadku podróżnych w transporcie lotniczym lub morskim: 

a)  papierosy - 200 sztuk albo 

b)  cygaretki (cygara o masie nieprzekraczającej 3 gramów/sztukę) - 100 sztuk, albo 

c)  cygara - 50 sztuk, albo 

d)  tytoń do palenia - 250 gramów, albo 

e)  zestaw wyrobów określonych w lit. a-d, pod warunkiem że suma wartości 

procentowych wykorzystania norm ustalonych w odniesieniu do poszczególnych 

wyrobów nie przekracza 100%; 

2)   wyroby tytoniowe - w przypadku podróżnych w transporcie innym niż lotniczy lub 

morski: 

a)  papierosy - 40 sztuk albo 

b)  cygaretki (cygara o masie nieprzekraczającej 3 gramów/sztukę) - 20 sztuk, albo 

c)  cygara - 10 sztuk, albo 

d)  tytoń do palenia - 50 gramów, albo 

e)  zestaw wyrobów określonych w lit. a-d, pod warunkiem że suma wartości 

procentowych wykorzystania norm ustalonych w odniesieniu do poszczególnych 

wyrobów nie przekracza 100%; 

3)   następujące napoje alkoholowe: 
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a)  alkohol etylowy nieskażony o rzeczywistej objętościowej mocy alkoholu 

przekraczającej 22% objętości - 1 litr albo 

b)  alkohol etylowy, napoje fermentowane, wina musujące i wyroby pośrednie, o 

rzeczywistej objętościowej mocy alkoholu nieprzekraczającej 22% objętości - 

łącznie 2 litry, albo 

c)  zestaw wyrobów akcyzowych określonych w lit. a i b, pod warunkiem że suma 

wartości procentowych wykorzystania norm ustalonych w odniesieniu do 

poszczególnych wyrobów nie przekracza 100%; 

4)   następujące napoje alkoholowe: 

a)  wina niemusujące - łącznie 4 litry, 

b)  piwo - 16 litrów[.] <;> 

<5) płyn do papierosów elektronicznych: 

a) 50 mililitrów – w przypadku podróżnych w transporcie lotniczym lub 

morskim, 

b) 10 mililitrów – w przypadku podróżnych w transporcie innym niż lotniczy lub 

morski; 

6) wyroby nowatorskie: 

a) 0,04 kilograma – w przypadku podróżnych w transporcie lotniczym lub 

morskim, 

b) 0,008 kilograma – w przypadku podróżnych w transporcie innym niż lotniczy 

lub morski; 

7) zestaw wyrobów akcyzowych określonych w pkt 5 lit. a i pkt 6 lit. a, pod 

warunkiem że suma wartości procentowych wykorzystania norm ustalonych w 

odniesieniu do poszczególnych wyrobów nie przekracza 100%; 

8) zestaw wyrobów akcyzowych określonych w pkt 5 lit. b i pkt 6 lit. b, pod 

warunkiem że suma wartości procentowych wykorzystania norm ustalonych w 

odniesieniu do poszczególnych wyrobów nie przekracza 100%.> 

2. Za bagaż osobisty uważa się cały bagaż, który podróżny jest w stanie przedstawić urzędom 

celno-skarbowym, przybywając na terytorium kraju, jak również bagaż, który zostanie 

przedstawiony urzędom celno-skarbowym w terminie późniejszym, pod warunkiem 

przedstawienia tym organom dowodu, że bagaż był zarejestrowany jako bagaż 

towarzyszący przez podmiot, który był odpowiedzialny za jego przewóz w momencie 

rozpoczęcia podróży. 
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3. Przez podróżnych w transporcie lotniczym rozumie się wszystkich pasażerów 

podróżujących drogą powietrzną z wyłączeniem prywatnych lotów o charakterze 

rekreacyjnym. 

4. Przez podróżnych w transporcie morskim rozumie się wszystkich pasażerów 

podróżujących drogą morską z wyłączeniem prywatnych rejsów o charakterze 

rekreacyjnym. 

5. Zwolnienia, o których mowa w ust. 1, są stosowane pod warunkiem, że: 

1)   charakter lub ilość przywożonych wyrobów akcyzowych nie wskazuje na przywóz w 

celach handlowych; 

2)   przywóz tych wyrobów ma charakter okazjonalny; 

3)   wyroby te są przeznaczone wyłącznie na własny użytek podróżnego lub jego rodziny 

lub są przeznaczone na prezenty. 

6. Przepisy ust. 1-5 mają również zastosowanie, jeżeli podróż obejmuje tranzyt przez 

terytorium państwa trzeciego, a podróżny nie jest w stanie wykazać, że towary 

przewożone w jego bagażu osobistym zostały nabyte na ogólnych zasadach 

opodatkowania na terytorium Unii Europejskiej i nie dotyczy ich zwrot akcyzy. Przelot 

bez lądowania nie jest uważany za tranzyt. 

 

Art. 37. 

1. Zwalnia się od akcyzy import wyrobów tytoniowych lub napojów alkoholowych, 

umieszczonych w przesyłce wysyłanej z terytorium państwa trzeciego przez osobę 

fizyczną i przeznaczonej dla osoby fizycznej przebywającej na terytorium kraju, jeżeli 

łącznie spełnione są następujące warunki: 

1)   przesyłka ma charakter okazjonalny; 

2)   przesyłka zawiera wyroby akcyzowe przeznaczone wyłącznie do użytku osobistego 

odbiorcy lub jego rodziny; 

3)   całkowita wartość wyrobów akcyzowych zawartych w przesyłce nie przekracza 

równowartości 45 euro; 

4)   ilość i rodzaj wyrobów akcyzowych nie wskazują na ich przeznaczenie handlowe; 

5)   odbiorca nie jest obowiązany do uiszczenia jakichkolwiek opłat na rzecz nadawcy w 

związku z otrzymaniem przesyłki. 

2. Wyroby akcyzowe, o których mowa w ust. 1, są zwolnione od akcyzy w ramach 

następujących norm: 
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1)   wyroby tytoniowe: 

a)  papierosy - 50 sztuk albo 

b)  cygaretki (cygara o masie nieprzekraczającej 3 gramów/sztukę) - 25 sztuk, albo 

c)  cygara - 10 sztuk, albo 

d)  tytoń do palenia - 50 gramów; 

2)   napoje alkoholowe: 

a)  alkohol etylowy nieskażony o rzeczywistej objętościowej mocy alkoholu 

przekraczającej 22% objętości - 1 litr albo 

b)  alkohol etylowy, napoje fermentowane i wyroby pośrednie, o rzeczywistej 

objętościowej mocy alkoholu nieprzekraczającej 22% objętości, wina musujące - 1 

litr, albo 

c)  wina niemusujące - 2 litry. 

3. W przypadku gdy ilość wyrobów akcyzowych, o których mowa w ust. 1, przekracza 

normy, o których mowa w ust. 2, opodatkowaniu podlegają wszystkie wyroby tytoniowe i 

napoje alkoholowe importowane w przesyłce, o której mowa w ust. 1. 

4. Równowartość kwoty, o której mowa w ust. 1 pkt 3, wyrażonej w euro ustala się w złotych 

na każdy rok kalendarzowy według kursu obowiązującego w pierwszym dniu roboczym 

października poprzedniego roku, ogłaszanego w Dzienniku Urzędowym Unii 

Europejskiej, z tym że kwotę wynikającą z przeliczenia zaokrągla się do pełnych złotych 

w ten sposób, że końcówki kwot wynoszące mniej niż 50 groszy pomija się, a końcówki 

kwot wynoszące 50 i więcej groszy podwyższa się do pełnych złotych. 

 

<Art. 37a. 

1. Zwalnia się od akcyzy import płynu do papierosów elektronicznych lub wyrobów 

nowatorskich, umieszczonych w przesyłce wysyłanej z terytorium państwa trzeciego 

przez osobę fizyczną i przeznaczonej dla osoby fizycznej przebywającej na 

terytorium kraju, jeżeli łącznie spełnione są następujące warunki: 

1) przesyłka ma charakter okazjonalny; 

2) przesyłka zawiera wyroby akcyzowe przeznaczone wyłącznie do użytku 

osobistego odbiorcy lub jego rodziny; 

3) ilość i rodzaj wyrobów akcyzowych nie wskazują na ich przeznaczenie handlowe; 

4) odbiorca nie jest obowiązany do uiszczenia jakichkolwiek opłat na rzecz nadawcy 

w związku z otrzymaniem przesyłki. 
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2. Wyroby akcyzowe, o których mowa w ust. 1, są zwolnione od akcyzy w ramach 

następujących norm: 

1) płyn do papierosów elektronicznych  10 mililitrów albo 

2) wyroby nowatorskie  0,008 kilograma. 

3. W przypadku gdy ilość wyrobów akcyzowych, o których mowa w ust. 1, przekracza 

normy, o których mowa w ust. 2, opodatkowaniu podlegają wszystkie te wyroby 

akcyzowe importowane w przesyłce, o której mowa w ust. 1.> 

 

Art. 48. 

1. Zezwolenie na prowadzenie składu podatkowego jest wydawane podmiotowi, który spełnia 

łącznie następujące warunki: 

1)   prowadzi co najmniej jeden rodzaj działalności polegającej na produkcji, 

przeładowywaniu lub magazynowaniu wyrobów akcyzowych, w tym będących 

również własnością innych podmiotów; 

2)   jest podatnikiem podatku od towarów i usług; 

3)   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; 

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; 

5)   złoży zabezpieczenie akcyzowe, z zastrzeżeniem art. 64 ust. 1; 

6)   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; 

7)   posiada tytuł prawny do korzystania z miejsca, w którym ma być prowadzony skład 

podatkowy. 

2. Przepis ust. 1 pkt 2 nie ma zastosowania do rolników występujących z wnioskiem o 

wydanie zezwolenia na prowadzenie składu podatkowego, w którym będą wykonywane, 
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zgodnie z ustawą z dnia 25 sierpnia 2006 r. o biokomponentach i biopaliwach ciekłych 

(Dz. U. z 2015 r. poz. 775 oraz z 2016 r. poz. 266, 1165, 1948 i 1986), 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. W przypadku podmiotu ubiegającego się o wydanie zezwolenia na prowadzenie w składzie 

podatkowym działalności polegającej wyłącznie na magazynowaniu lub przeładowywaniu 

wyrobów akcyzowych wyprodukowanych w innym składzie podatkowym, oprócz 

warunków określonych w ust. 1, dodatkowym warunkiem wydania zezwolenia, z 

zastrzeżeniem ust. 4, jest dla: 

1)   wyrobów tytoniowych - minimalna wysokość akcyzy, która byłaby należna od 

wyrobów, gdyby wyroby te nie zostały objęte procedurą zawieszenia poboru akcyzy, 

w składzie podatkowym, w którym prowadzona będzie działalność na podstawie 

wydanego zezwolenia, wynosząca w roku kalendarzowym 222 mln zł; 

<1a) płynu do papierosów elektronicznych lub wyrobów nowatorskich  minimalna 

wysokość akcyzy, która byłaby należna od tych wyrobów akcyzowych, gdyby nie 

zostały one objęte procedurą zawieszenia poboru akcyzy w składzie podatkowym, 

w którym prowadzona będzie działalność na podstawie wydanego zezwolenia, 

wynosząca w roku kalendarzowym w przypadku: 

a) płynu do papierosów elektronicznych – 7 mln zł, 

b) wyrobów nowatorskich – 1,8 mln zł;> 

2)   napojów alkoholowych - minimalna wysokość akcyzy, która byłaby należna od 

wyrobów, gdyby wyroby te nie zostały objęte procedurą zawieszenia poboru akcyzy, 

w składzie podatkowym, w którym prowadzona będzie działalność na podstawie 

wydanego zezwolenia, wynosząca w roku kalendarzowym w przypadku: 

a)  alkoholu etylowego - 23 mln zł, 

b)  wina i napojów fermentowanych - 3 mln zł, 

c)  wyrobów pośrednich - 5 mln zł, 

d)  piwa - 8 mln zł; 

3)   wyrobów energetycznych, z wyłączeniem wyrobów, o których mowa w pkt 4-6 - 

pojemność magazynowa dla tych wyrobów w składzie podatkowym, w którym 

prowadzona będzie działalność na podstawie wydanego zezwolenia, co najmniej na 

poziomie 2500 m
3
; 
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4)   olejów smarowych - minimalna wysokość akcyzy, która byłaby należna od wyrobów, 

gdyby wyroby te nie zostały objęte procedurą zawieszenia poboru akcyzy, w składzie 

podatkowym, w którym prowadzona będzie działalność na podstawie wydanego 

zezwolenia, wynosząca w roku kalendarzowym 600 tys. zł; 

5)   gazu - pojemność magazynowa dla tych wyrobów w składzie podatkowym, w którym 

prowadzona będzie działalność na podstawie wydanego zezwolenia, co najmniej na 

poziomie 250 m
3
; 

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

odrzutowych o kodzie CN 2710 11 70, paliw do silników odrzutowych o kodzie CN 

2710 19 21 oraz nafty pozostałej o kodzie CN 2710 19 25 - pojemność magazynowa 

dla tych wyrobów w składzie podatkowym, w którym prowadzona będzie działalność 

na podstawie wydanego zezwolenia, co najmniej na poziomie 400 m
3
. 

4. [W przypadkach, o których mowa w ust. 3 pkt 1, 2 i 4, warunkiem wydania zezwolenia na 

prowadzenie składu podatkowego jest złożenie przez podmiot oświadczenia, że w składzie 

podatkowym, w którym będzie prowadzona działalność na podstawie wydanego 

zezwolenia, wysokość akcyzy, która byłaby należna od magazynowanych lub 

przeładowywanych wyrobów, gdyby wyroby te nie zostały objęte procedurą zawieszenia 

poboru akcyzy, będzie osiągać w roku kalendarzowym minimalne poziomy określone w 

ust. 3 pkt 1, 2 lub 4.] <W przypadkach, o których mowa w ust. 3 pkt 1, 1a, 2 i 4, 

warunkiem wydania zezwolenia na prowadzenie składu podatkowego jest złożenie 

przez podmiot oświadczenia, że w składzie podatkowym, w którym będzie 

prowadzona działalność na podstawie wydanego zezwolenia, wysokość akcyzy, która 

byłaby należna od magazynowanych lub przeładowywanych wyrobów, gdyby 

wyroby te nie zostały objęte procedurą zawieszenia poboru akcyzy, będzie osiągać w 

roku kalendarzowym minimalne poziomy określone w ust. 3 pkt 1, 1a, 2 lub 4.> W 

przypadku gdy zezwolenie na prowadzenie składu podatkowego jest wydawane w trakcie 

roku kalendarzowego, minimalną wysokość akcyzy oblicza się proporcjonalnie do liczby 

pozostałych, kolejnych miesięcy roku kalendarzowego. 

4a. W przypadku operatora logistycznego, który ubiega się o wydanie zezwolenia na 

prowadzenie w składzie podatkowym działalności polegającej na magazynowaniu lub 

przeładowywaniu wyrobów akcyzowych wyprodukowanych w innym składzie 

podatkowym, oprócz warunków określonych w ust. 1, dodatkowym warunkiem wydania 

zezwolenia jest minimalna wartość rynkowa wszystkich towarów będących przedmiotem 
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działalności tego podmiotu, jako operatora logistycznego, w tym wyrobów akcyzowych w 

jednym miejscu magazynowania w składzie podatkowym lub poza składem podatkowym, 

wynosząca dla: 

1)   wyrobów tytoniowych - 350 mln zł; 

2)   napojów alkoholowych - 50 mln zł; 

3)   olejów smarowych - 10 mln zł[.] <;> 

<4) płynu do papierosów elektronicznych lub wyrobów nowatorskich  350 mln zł.> 

4b. Za operatora logistycznego uznaje się podmiot prowadzący działalność polegającą na 

kompleksowej obsłudze innych podmiotów w zakresie magazynowania, 

przeładowywania, przewozu i konfekcjonowania towarów należących do obsługiwanych 

podmiotów. 

4c. Za wartość rynkową, o której mowa w ust. 4a, uznaje się całkowitą kwotę, jaką nabywca, 

w warunkach uczciwej konkurencji, zapłaciłby za te wyroby niezależnemu sprzedawcy na 

terytorium kraju. W przypadku gdy nie można ustalić porównywalnej sprzedaży, za 

wartość rynkową uznaje się kwotę nie mniejszą niż cena nabycia podobnych towarów, a 

w przypadku braku ceny nabycia, koszt ich wytworzenia. 

4d. [W przypadku, o którym mowa w ust. 4a, warunkiem wydania zezwolenia na prowadzenie 

składu podatkowego jest złożenie przez operatora logistycznego oświadczenia, że 

minimalna wartość rynkowa wszystkich towarów będących przedmiotem działalności 

operatora logistycznego będzie osiągać w roku kalendarzowym minimalne poziomy 

określone w ust. 4a pkt 1-3.] <W przypadku, o którym mowa w ust. 4a, warunkiem 

wydania zezwolenia na prowadzenie składu podatkowego jest złożenie przez 

operatora logistycznego oświadczenia, że minimalna wartość rynkowa wszystkich 

towarów będących przedmiotem działalności operatora logistycznego będzie osiągać 

w roku kalendarzowym minimalne poziomy określone w ust. 4a.> W przypadku gdy 

zezwolenie na prowadzenie składu podatkowego jest wydawane w trakcie roku 

kalendarzowego, minimalną wartość rynkową oblicza się proporcjonalnie do liczby 

pozostałych, kolejnych miesięcy roku kalendarzowego. 

5. W przypadku podmiotu prowadzącego w składzie podatkowym działalność polegającą 

wyłącznie na przeładowywaniu cystern kolejowych z gazem płynnym nie stosuje się 

warunku, o którym mowa w ust. 3 pkt 5, jeżeli przeładowany gaz płynny będzie 

przemieszczany w procedurze zawieszenia poboru akcyzy. 
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6. Podmiot prowadzący skład podatkowy, w którym produkuje wyroby akcyzowe, może w 

tym składzie podatkowym magazynować i przeładowywać wyroby akcyzowe objęte 

zezwoleniem na prowadzenie składu podatkowego, również wyprodukowane przez inny 

podmiot, bez konieczności spełnienia warunków, o których mowa w ust. 3 i 4. 

7. W przypadku gdy zmiana zezwolenia na prowadzenie składu podatkowego dotyczy zmiany 

grupy wyrobów akcyzowych wymienionej w art. 2 ust. 1 pkt 1 będących przedmiotem 

działalności w składzie podatkowym i powoduje, że po zmianie zezwolenia 

zabezpieczenie akcyzowe złożone przez podmiot prowadzący skład podatkowy nie 

zapewniłoby pokrycia w należnej wysokości kwoty zobowiązania podatkowego albo 

kwoty zobowiązania podatkowego oraz opłaty paliwowej, warunkiem zmiany zezwolenia 

jest złożenie dodatkowego lub nowego zabezpieczenia akcyzowego, z zastrzeżeniem art. 

64 ust. 1. 

8. Do zmiany zezwolenia przepisy ust. 3-4d stosuje się odpowiednio. 

9. Podmiot prowadzący skład podatkowy może dokonać nabycia wewnątrzwspólnotowego 

paliw silnikowych wymienionych w załączniku nr 2 do ustawy, których wytwarzanie lub 

którymi obrót wymaga uzyskania koncesji zgodnie z przepisami ustawy z dnia 10 

kwietnia 1997 r. - Prawo energetyczne, na rzecz innego podmiotu, pod warunkiem że 

podmiot, na rzecz którego nabywane są te paliwa, łącznie spełnia następujące warunki: 

1)   posiada koncesję na obrót paliwami ciekłymi z zagranicą; 

2)   jest właścicielem nabywanych paliw; 

3)   posiada: 

a)  siedzibę lub miejsce zamieszkania na terytorium kraju i nabywa te paliwa na 

potrzeby prowadzenia działalności gospodarczej na terytorium kraju albo 

b)  oddział z siedzibą na terytorium kraju utworzony na warunkach i zasadach 

określonych w ustawie z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności 

gospodarczej i nabywa te paliwa na potrzeby prowadzenia działalności 

gospodarczej na terytorium kraju przez ten oddział; 

4)   przekaże podmiotowi prowadzącemu skład podatkowy numer identyfikacji 

podatkowej poprzedzony kodem PL użyty na potrzeby podatku od towarów i usług 

przy przemieszczaniu na terytorium kraju paliw. 

9a. Warunki, o których mowa w ust. 9, nie dotyczą podmiotów zużywających paliwa, o 

których mowa w ust. 9, zwolnione od akcyzy w przypadkach, o których mowa w art. 32 

ust. 1 pkt 1 i 2. 
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10. Podmiot prowadzący skład podatkowy, w terminie 3 dni po upływie miesiąca, informuje 

Prezesa Agencji Rezerw Materiałowych oraz ministra właściwego do spraw finansów 

publicznych o podmiotach, na rzecz których dokonał w tym miesiącu nabyć 

wewnątrzwspólnotowych paliw, o których mowa w ust. 9, oraz o nabytych paliwach. 

11. Informacja, o której mowa w ust. 10, powinna zawierać określenie rodzaju, kodu CN i 

ilości nabytego paliwa oraz: 

1)   w przypadku gdy podmiot, na rzecz którego nabyte zostały paliwa, posiada siedzibę 

lub miejsce zamieszkania na terytorium kraju: imię i nazwisko lub nazwę podmiotu, 

adres miejsca zamieszkania lub siedziby podmiotu, jego numer identyfikacji 

podatkowej poprzedzony kodem PL oraz numer identyfikacyjny REGON; 

2)   w przypadku gdy podmiot, na rzecz którego nabyte zostały paliwa, jest przedsiębiorcą 

zagranicznym prowadzącym działalność w ramach oddziału z siedzibą na terytorium 

kraju, utworzonego na warunkach i zasadach określonych w ustawie z dnia 2 lipca 

2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej: imię i nazwisko lub nazwę podmiotu, 

adres zamieszkania lub adres jego siedziby, nazwę oddziału z siedzibą na terytorium 

kraju, w ramach którego przedsiębiorca zagraniczny prowadzi działalność 

gospodarczą na terytorium kraju, adres siedziby tego oddziału, numer identyfikacji 

podatkowej poprzedzony kodem PL oddziału użyty na potrzeby podatku od towarów i 

usług przy przemieszczeniu na terytorium kraju paliw, numer w Krajowym Rejestrze 

Sądowym oraz numer identyfikacyjny REGON. 

12. Podmiot prowadzący skład podatkowy nie przekazuje informacji, o której mowa w ust. 

10, ministrowi właściwemu do spraw finansów publicznych, jeżeli dane, które powinny 

zostać zawarte w tej informacji, zamieści w raporcie odbioru. 

 

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, 
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6)    pośredniczący podmiot tytoniowy, z wyłączeniem przedsiębiorcy zagranicznego, o 

którym mowa w art. 20d pkt 1 lit. c, 

7)    podmiot reprezentujący przedsiębiorcę zagranicznego, o którym mowa w art. 20d pkt 

1 lit. c 

- 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)  
(186)

 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; 

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. 
(187)

 Właściwy naczelnik urzędu skarbowego ustala wysokość zabezpieczenia generalnego, 

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

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 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. 

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

zabezpieczenia generalnego, oszacowanej przez ten podmiot na poziomie pozwalającym 
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na pokrycie w każdym czasie zobowiązań podatkowych oraz opłat paliwowych, które 

mają być objęte tym zabezpieczeniem. 

[3b. Wysokość zabezpieczenia generalnego składanego przez pośredniczący podmiot 

tytoniowy oraz podmiot reprezentujący przedsiębiorcę zagranicznego, o którym mowa w 

art. 20d pkt 1 lit. c, ustala się w kwocie równej wysokości maksymalnej kwoty 

miesięcznego zobowiązania podatkowego mogącego powstać w przypadku sprzedaży 

suszu tytoniowego innemu podmiotowi niż podmiot prowadzący skład podatkowy, który 

zużywa susz tytoniowy do produkcji wyrobów tytoniowych, lub pośredniczący podmiot 

tytoniowy lub zużycia suszu tytoniowego przez pośredniczący podmiot tytoniowy, jednak 

nie mniejszej niż 2 mln zł.] 

<3b. Wysokość zabezpieczenia generalnego składanego przez pośredniczący podmiot 

tytoniowy oraz podmiot reprezentujący przedsiębiorcę zagranicznego, o którym 

mowa w art. 20d pkt 1 lit. c, ustala się w kwocie równej wysokości maksymalnej 

kwoty miesięcznego zobowiązania podatkowego mogącego powstać w przypadku 

sprzedaży suszu tytoniowego innemu podmiotowi niż podmiot prowadzący skład 

podatkowy, który zużywa susz tytoniowy do produkcji wyrobów tytoniowych lub 

wyrobów nowatorskich, lub pośredniczący podmiot tytoniowy lub zużycia suszu 

tytoniowego przez pośredniczący podmiot tytoniowy, jednak nie mniejszej niż 2 mln 

zł.> 

4. 
(188)

 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 skarbowego 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 1a, są obowiązane wstępnie oszacować wysokość takiego 

zabezpieczenia na poziomie pozwalającym na pokrycie w każdym czasie tych zobowiązań 

podatkowych oraz opłat paliwowych. 

6. Podmiot pośredniczący, pośredniczący podmiot tytoniowy i podmiot reprezentujący 

przedsiębiorcę zagranicznego, o którym mowa w art. 20d pkt 1 lit. c, są obowiązane 
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aktualizować wysokość zabezpieczenia generalnego w sposób zapewniający pokrycie 

mogących powstać w każdym czasie ich zobowiązań podatkowych, a w przypadku 

podmiotu pośredniczącego - także opłat paliwowych, do których zapłaty może być on 

obowiązany. 

7. Dokonanie czynności lub zaistnienie stanu faktycznego, powodujących powstanie 

obowiązku podatkowego, a w przypadku pośredniczącego podmiotu tytoniowego oraz 

podmiotu reprezentującego przedsiębiorcę zagranicznego, o którym mowa w art. 20d pkt 

1 lit. c, nabycie suszu tytoniowego, odpowiednio, przez ten pośredniczący podmiot 

tytoniowy albo tego przedsiębiorcę zagranicznego, wymaga odnotowania obciążenia 

zabezpieczenia generalnego odpowiednio kwotą powstałego lub mogącego powstać 

zobowiązania podatkowego albo kwotą powstałego lub mogącego powstać zobowiązania 

podatkowego oraz opłaty paliwowej, której obowiązek zapłaty powstał lub może powstać, 

po uprzednim ustaleniu stanu wykorzystania zabezpieczenia generalnego, z zastrzeżeniem 

art. 63 ust. 1a. 

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 skarbowego; 

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

3)    w ust. 1 pkt 6 - odnotowuje pośredniczący podmiot tytoniowy; 

4)    w ust. 1 pkt 7 - odnotowuje podmiot reprezentujący przedsiębiorcę zagranicznego, o 

którym mowa w art. 20d pkt 1 lit. c. 

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 skarbowego. 
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8. 
(191)

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

ust. 1 pkt 1, 3 i 4, właściwy naczelnik urzędu skarbowego 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. 3-5a, 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. 

9. 
(192)

 Właściwy naczelnik urzędu skarbowego ustala wysokość zabezpieczenia ryczałtowego 

na poziomie 30% wysokości zabezpieczenia generalnego, do którego złożenia jest 

obowiązany podmiot składający wniosek o złożenie zabezpieczenia ryczałtowego, z 

zastrzeżeniem ust. 9a i 9b. 

9a. 
(193)

 Na wniosek pośredniczącego podmiotu tytoniowego albo podmiotu reprezentującego 

przedsiębiorcę zagranicznego, o którym mowa w art. 20d pkt 1 lit. c, który spełnia 

odpowiednio warunki, o których mowa w art. 64 ust. 1 pkt 1, 3 i 4, właściwy naczelnik 

urzędu skarbowego ustala wysokość zabezpieczenia ryczałtowego, z zastrzeżeniem ust. 

9b, na poziomie 30% wysokości zabezpieczenia generalnego, do którego złożenia są 

obowiązane te podmioty, jednak nie większym niż 30 mln zł. 

9b. 
(194)

 Na wniosek pośredniczącego podmiotu tytoniowego, który posiada odpowiednią 

infrastrukturę do przechowywania suszu tytoniowego, zawarł umowy z producentami 

suszu tytoniowego na dostarczenie co najmniej 100 ton suszu tytoniowego w ciągu roku, 

spełnia odpowiednio warunki, o których mowa w art. 64 ust. 1 pkt 1, 3 i 4, oraz nie 

naruszył przepisów prawa podatkowego w ciągu roku przed dniem złożenia wniosku, 

właściwy naczelnik urzędu skarbowego ustala wysokość zabezpieczenia ryczałtowego z 

uwzględnieniem ilości suszu tytoniowego nabytego na terytorium kraju, nabytego 

wewnątrzwspólnotowo lub importowanego przez ten podmiot w ciągu roku przed dniem 

ustalenia tej wysokości, na poziomie 1 mln zł od każdego pełnego tysiąca ton suszu 

tytoniowego, jednak nie mniej niż 1 mln zł. 

10. 
(195)

 Właściwy naczelnik urzędu skarbowego co najmniej raz w roku ustala ponownie 

wysokość zabezpieczenia ryczałtowego, w szczególności w przypadku zmiany 

maksymalnych kwot zobowiązań podatkowych lub opłat paliwowych podlegających 

zabezpieczeniu akcyzowemu, zmiany ilości suszu tytoniowego nabytego na terytorium 

kraju, nabytego wewnątrzwspólnotowo lub importowanego w okresie roku przez 
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pośredniczący podmiot tytoniowy, o którym mowa w ust. 9b, lub na wniosek podmiotu 

składającego zabezpieczenie ryczałtowe. 

 

DZIAŁ IV 

Wyroby akcyzowe - przepisy szczegółowe. Podstawa opodatkowania i stawki akcyzy 

 

Rozdział 3 

[Wyroby tytoniowe i susz tytoniowy] 

<Wyroby tytoniowe, susz tytoniowy, płyn do papierosów elektronicznych i wyroby 

nowatorskie > 

 

Art. 99. 

1. Produkcją wyrobów tytoniowych w rozumieniu ustawy jest ich wytwarzanie, 

przetwarzanie, a także pakowanie. 

1a. Produkcją papierosów jest również ich wytwarzanie, także przez konsumenta, przy użyciu 

maszyny do wytwarzania papierosów. 

1b. Za produkcję papierosów nie uznaje się wytwarzania papierosów przez konsumenta 

ręcznie domowym sposobem w gospodarstwach domowych. 

2. Stawki akcyzy na wyroby tytoniowe wynoszą: 

1)   na papierosy, z zastrzeżeniem ust. 10 - 206,76 zł za każde 1000 sztuk i 31,41% 

maksymalnej ceny detalicznej; 

2)   na tytoń do palenia, z zastrzeżeniem ust. 10 - 141,29 zł za każdy kilogram i 31,41% 

maksymalnej ceny detalicznej; 

3)   na cygara i cygaretki - 393,00 zł za każdy kilogram. 

3. Na papierosy lub tytoń do palenia nieobjęte obowiązkiem oznaczania znakami akcyzy i 

nieoznaczone maksymalną ceną detaliczną stawki akcyzy wynoszą: 

1)   na papierosy - 343,98 zł za każde 1000 sztuk; 

2)   na tytoń do palenia - 229,32 zł za każdy kilogram. 

4. Minimalna stawka akcyzy na papierosy wynosi 100% całkowitej kwoty akcyzy, naliczonej 

od ceny równej średniej ważonej detalicznej cenie sprzedaży papierosów. 

5. (uchylony). 

5a. Średnią ważoną detaliczną cenę sprzedaży papierosów albo średnią ważoną detaliczną 

cenę sprzedaży tytoniu do palenia stanowi iloraz całkowitej wartości odpowiednio 
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wszystkich papierosów albo tytoniu do palenia, znajdujących się poza procedurą 

zawieszenia poboru akcyzy, i odpowiednio liczby tych papierosów albo ilości tytoniu do 

palenia. 

5b. Całkowitą wartość, o której mowa w ust. 5a, oblicza się w oparciu o detaliczne ceny 

sprzedaży obejmujące wszystkie podatki. 

5c. Średnią ważoną detaliczną cenę sprzedaży papierosów oraz średnią ważoną detaliczną 

cenę sprzedaży tytoniu do palenia oblicza się na podstawie danych z roku 

poprzedzającego rok kalendarzowy, na który te średnie ważone detaliczne ceny sprzedaży 

są obliczane. 

5d. Na potrzeby ustalenia minimalnej stawki akcyzy na papierosy stosuje się średnią ważoną 

detaliczną cenę sprzedaży papierosów obliczaną na podstawie danych za pierwszych 10 

miesięcy roku poprzedzającego rok kalendarzowy, na który średnia ważona detaliczna 

cena sprzedaży papierosów jest obliczana. 

6. Za maksymalną cenę detaliczną przyjmuje się cenę wyznaczoną i wydrukowaną przez 

producenta, importera lub podmiot dokonujący nabycia wewnątrzwspólnotowego na 

opakowaniu jednostkowym papierosów lub tytoniu do palenia, z zastrzeżeniem ust. 9. 

7. Producent, importer lub podmiot dokonujący nabycia wewnątrzwspólnotowego papierosów 

lub tytoniu do palenia, przeznaczonych do sprzedaży na terytorium kraju, jest obowiązany 

wyznaczyć i wydrukować maksymalną cenę detaliczną na opakowaniu jednostkowym 

tych wyrobów. 

8. W przypadku importu lub nabycia wewnątrzwspólnotowego papierosów lub tytoniu do 

palenia znajdujących się poza procedurą zawieszenia poboru akcyzy, w opakowaniach 

jednostkowych nieoznaczonych maksymalną ceną detaliczną, stosuje się odpowiednio 

stawki akcyzy w wysokości określonej w ust. 2 pkt 1 i 2, przy czym za maksymalną cenę 

detaliczną przyjmuje się trzykrotną wartość średniej ważonej detalicznej ceny sprzedaży 

papierosów, o której mowa w ust. 5d, przeliczonej na jednostkę 1000 sztuk dla 

papierosów, a dla tytoniu do palenia, przyjmując założenie, że jednostka 1000 sztuk 

papierosów odpowiada 1 kilogramowi tytoniu do palenia. 

9. W przypadku: 

1)   
(246)

 nabycia lub posiadania papierosów lub tytoniu do palenia znajdujących się poza 

procedurą zawieszenia poboru akcyzy, w opakowaniach jednostkowych 

nieoznaczonych albo oznaczonych maksymalną ceną detaliczną, jeżeli od tych 

wyrobów nie została zapłacona akcyza w należnej wysokości, a w wyniku kontroli 
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podatkowej, kontroli celno-skarbowej albo postępowania podatkowego nie ustalono, 

że podatek został zapłacony, 

2)   produkcji, o której mowa w art. 99 ust. 1a, niezgodnej z art. 47 

- stosuje się odpowiednio stawki akcyzy w wysokości określonej w ust. 2 pkt 1 i 2, przy 

czym za maksymalną cenę detaliczną przyjmuje się trzykrotną wartość średniej 

ważonej detalicznej ceny sprzedaży papierosów, o której mowa w ust. 5d, przeliczonej 

na jednostkę 1000 sztuk dla papierosów, a dla tytoniu do palenia, przyjmując 

założenie, że jednostka 1000 sztuk papierosów odpowiada 1 kilogramowi tytoniu do 

palenia. 

10. W przypadku, o którym mowa w art. 8 ust. 5, stosuje się stawkę akcyzy w wysokości 70% 

maksymalnej ceny detalicznej wydrukowanej na opakowaniu jednostkowym. 

11. Producent, importer, podmiot dokonujący nabycia wewnątrzwspólnotowego papierosów 

lub tytoniu do palenia są obowiązani do sporządzania i przekazywania ministrowi 

właściwemu do spraw finansów publicznych informacji o liczbie znajdujących się poza 

procedurą zawieszenia poboru akcyzy papierosów poszczególnych marek i ilości tytoniu 

do palenia oznaczonych maksymalną ceną detaliczną w okresie: 

1)   pierwszych 10 miesięcy roku kalendarzowego, 

2)   roku kalendarzowego 

- poprzedzających rok kalendarzowy, na który są obliczane średnie ważone detaliczne 

ceny sprzedaży. 

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

termin, formę przekazywania oraz zakres informacji, o których mowa w ust. 11, 

uwzględniając potrzebę ustalenia średniej ważonej detalicznej ceny sprzedaży papierosów 

oraz średniej ważonej detalicznej ceny sprzedaży tytoniu do palenia. 

[13. Minister właściwy do spraw finansów publicznych ogłasza, w drodze obwieszczenia, w 

Dzienniku Urzędowym Rzeczypospolitej Polskiej "Monitor Polski", średnią ważoną 

detaliczną cenę sprzedaży papierosów, przed końcem roku kalendarzowego 

poprzedzającego rok kalendarzowy, na który jest ustalana, na podstawie danych, o 

których mowa w ust. 11 pkt 1, na potrzeby ustalenia minimalnej stawki akcyzy na 

papierosy.] 

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

Dzienniku Urzędowym Rzeczypospolitej Polskiej "Monitor Polski", średnią ważoną 

detaliczną cenę sprzedaży papierosów oraz średnią ważoną detaliczną cenę sprzedaży 



- 41 - 

 

Objaśnienie oznaczeń:  [] kursywa – tekst usunięty przez Sejm 

<> druk pogrubiony – tekst wstawiony przez Sejm 

tytoniu do palenia, najpóźniej do dnia 1 marca danego roku kalendarzowego, na 

podstawie danych, o których mowa w ust. 11 pkt 2. 

 

Art. 99a. 

1. Za susz tytoniowy uznaje się, bez względu na wilgotność, tytoń, który nie jest połączony z 

żywą rośliną i nie jest jeszcze wyrobem tytoniowym. 

2. Podstawą opodatkowania suszu tytoniowego jest ilość tego suszu wyrażona w kilogramach. 

3. Stawka akcyzy na susz tytoniowy wynosi 229,32 zł za każdy kilogram. 

4. W przypadku: 

1)   nabycia wewnątrzwspólnotowego lub importu suszu tytoniowego przez inny podmiot 

niż podmiot prowadzący skład podatkowy lub pośredniczący podmiot tytoniowy, lub 

2)   sprzedaży suszu tytoniowego innemu podmiotowi niż podmiot prowadzący skład 

podatkowy lub pośredniczący podmiot tytoniowy 

- bez jego oznaczenia znakami akcyzy, stawka akcyzy wynosi 458,64 zł za każdy 

kilogram. 

5. W przypadku nabycia lub posiadania suszu tytoniowego nieoznaczonego znakami akcyzy 

przez inny podmiot niż podmiot prowadzący skład podatkowy, pośredniczący podmiot 

tytoniowy, grupę producentów lub rolnika, który wyprodukował susz tytoniowy, jeżeli nie 

została od niego zapłacona akcyza w należnej wysokości i nie można ustalić podmiotu, 

który dokonał sprzedaży tego suszu, stosuje się stawkę akcyzy, o której mowa w ust. 4. 

6. Nie dokonuje się: 

1)   nabycia wewnątrzwspólnotowego lub importu suszu tytoniowego przez inny podmiot 

niż podmiot prowadzący skład podatkowy lub pośredniczący podmiot tytoniowy, lub 

2)   sprzedaży suszu tytoniowego innemu podmiotowi niż podmiot prowadzący skład 

podatkowy lub pośredniczący podmiot tytoniowy 

- luzem bez opakowania. 

<Art. 99b. 

1. Produkcją płynu do papierosów elektronicznych w rozumieniu ustawy jest jego 

wytwarzanie, przetwarzanie, a także jego rozlew. 

2. Za produkcję płynu do papierosów elektronicznych nie uznaje się wytwarzania tego 

płynu przez konsumenta ręcznie domowym sposobem w gospodarstwie domowym na 

własne potrzeby. 
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3. Podstawą opodatkowania płynu do papierosów elektronicznych jest jego ilość 

wyrażona w mililitrach. 

4. Stawka akcyzy na płyn do papierosów elektronicznych wynosi 0,5 zł za każdy mililitr. 

5. W przypadku produkcji, o której mowa w ust. 1, niezgodnej z art. 47, stawka akcyzy 

na płyn do papierosów elektronicznych wynosi dwukrotność stawki, o której mowa 

w ust. 4. 

6. W przypadku nabycia lub posiadania płynu do papierosów elektronicznych 

znajdującego się poza procedurą zawieszenia poboru akcyzy, jeżeli od tego płynu nie 

została zapłacona akcyza w należnej wysokości, a w wyniku kontroli podatkowej, 

kontroli celno-skarbowej albo postępowania podatkowego nie ustalono, że podatek 

został zapłacony, stosuje się stawkę w wysokości określonej w ust. 5. 

 

Art. 99c. 

1. Produkcją wyrobów nowatorskich w rozumieniu ustawy jest ich wytwarzanie, 

przetwarzanie, a także pakowanie. 

2. Za produkcję wyrobów nowatorskich nie uznaje się wytwarzania tych wyrobów przez 

konsumenta ręcznie domowym sposobem w gospodarstwie domowym na własne 

potrzeby. 

3. Podstawą opodatkowania wyrobów nowatorskich jest ich ilość wyrażona 

w kilogramach. 

4. Stawka akcyzy na wyroby nowatorskie wynosi 141,29 zł za każdy kilogram i 31,41% 

średniej ważonej detalicznej ceny sprzedaży tytoniu do palenia.  

5. W przypadku produkcji, o której mowa w ust. 1, niezgodnej z art. 47, stawka akcyzy 

na wyroby nowatorskie wynosi 141,29 zł za każdy kilogram i 31,41% trzykrotności 

średniej ważonej detalicznej ceny sprzedaży tytoniu do palenia. 

6. Na potrzeby ustalenia stawki akcyzy na wyroby nowatorskie stosuje się średnią 

ważoną detaliczną cenę sprzedaży tytoniu do palenia obliczaną na podstawie danych 

za pierwszych 10 miesięcy roku poprzedzającego rok kalendarzowy, na który 

średnia ważona detaliczna cena sprzedaży tytoniu do palenia jest obliczana. 

7. Producent, importer lub podmiot dokonujący nabycia wewnątrzwspólnotowego 

wyrobów nowatorskich, przeznaczonych do sprzedaży na terytorium kraju, jest 

obowiązany wydrukować na opakowaniu jednostkowym informację o ilości tych 

wyrobów nowatorskich wyrażonej w gramach. 
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8. W przypadku importu lub nabycia wewnątrzwspólnotowego wyrobów nowatorskich 

znajdujących się poza procedurą zawieszenia poboru akcyzy, w opakowaniach 

jednostkowych nieoznaczonych w sposób określony w ust. 7, stosuje się stawkę w 

wysokości określonej w ust. 5. 

9. W przypadku nabycia lub posiadania wyrobów nowatorskich znajdujących się poza 

procedurą zawieszenia poboru akcyzy, w opakowaniach jednostkowych 

nieoznaczonych albo oznaczonych w sposób określony w ust. 7, jeżeli od tych 

wyrobów nie została zapłacona akcyza w należnej wysokości, a w wyniku kontroli 

podatkowej, kontroli celno-skarbowej albo postępowania podatkowego nie ustalono, 

że podatek został zapłacony, stosuje się stawkę w wysokości określonej w ust. 5. 

 

Art. 99d. 

Minister właściwy do spraw finansów publicznych ogłasza, w drodze obwieszczenia, w 

Dzienniku Urzędowym Rzeczypospolitej Polskiej „Monitor Polski”, średnią ważoną 

detaliczną cenę sprzedaży papierosów oraz średnią ważoną detaliczną cenę 

sprzedaży tytoniu do palenia, przed końcem roku kalendarzowego poprzedzającego 

rok kalendarzowy, na który jest ustalana, na podstawie danych, o których mowa 

w art. 99 ust. 11 pkt 1, na potrzeby ustalenia minimalnej stawki akcyzy na papierosy 

oraz stawki akcyzy dla wyrobów nowatorskich.> 

 

Art. 120. 

1. Znaki akcyzy mogą mieć w szczególności postać banderol, znaków cechowych lub 

odcisków pieczęci. 

2. Znak akcyzy jest nanoszony na opakowanie jednostkowe wyrobu akcyzowego lub 

bezpośrednio na wyrób akcyzowy w taki sposób, aby zdjęcie znaku lub otwarcie 

opakowania w miejscu przeznaczonym do jego otwierania albo użycie wyrobu 

powodowały trwałe i widoczne uszkodzenie znaku w sposób uniemożliwiający jego 

powtórne użycie, chyba że znak akcyzy jest nanoszony bezpośrednio na wyrób akcyzowy 

w sposób trwały. 

3. Opakowanie jednostkowe wyrobu akcyzowego jest to opakowanie samodzielne, 

bezpośrednio chroniące wyrób akcyzowy: 

1)   jednorazowego lub wielokrotnego użytku oraz 
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2)   przystosowane lub umożliwiające jego przystosowanie do przechowywania, 

eksponowania i sprzedaży w nim lub z niego wyrobu akcyzowego, oraz 

3)   posiadające zamknięcie lub wskazane miejsce i sposób otwierania, które jest lub może 

być przystosowane do bezpośredniego lub pośredniego spożycia wyrobu albo 

umożliwia bezpośrednie lub pośrednie spożycie wyrobu, a także 

4)   przystosowane do pakowania, przechowywania i przewożenia go w opakowaniach 

zbiorczych lub transportowych. 

<4. W przypadku płynu do papierosów elektronicznych i wyrobów nowatorskich, 

opakowanie jednostkowe jest to opakowanie samodzielne, bezpośrednio lub 

pośrednio chroniące płyn do papierosów elektronicznych lub wyroby nowatorskie: 

1) jednorazowego lub wielokrotnego użytku oraz 

2) przystosowane lub umożliwiające jego przystosowanie do przechowywania, 

eksponowania i sprzedaży w nim płynu do papierosów elektronicznych lub 

wyrobu nowatorskiego, oraz 

3) posiadające zamknięcie lub wskazane miejsce i sposób otwierania, a także 

4) przystosowane do pakowania, przechowywania i przewożenia go w 

opakowaniach zbiorczych lub transportowych 

 przeznaczone do sprzedaży w tej postaci konsumentom.> 

 

Art. 136. 

[1. Podmiot obowiązany do oznaczania znakami akcyzy wyrobów spirytusowych lub 

winiarskich jest obowiązany, w okresie 24 miesięcy od dnia otrzymania znaków, nanieść 

je na opakowania jednostkowe wyrobów spirytusowych lub winiarskich lub na wyroby 

spirytusowe lub winiarskie, a w przypadku importu i nabycia wewnątrzwspólnotowego - 

sprowadzić na terytorium kraju wyroby spirytusowe lub winiarskie oznaczone tymi 

znakami. 

2. 
(287)

 Po upływie terminu, o którym mowa w ust. 1, znaki akcyzy tracą ważność dla 

podmiotu, który otrzymał je na podstawie decyzji właściwego naczelnika urzędu 

skarbowego w sprawach znaków akcyzy, i nie mogą być nanoszone przez ten podmiot na 

opakowania jednostkowe wyrobów spirytusowych lub winiarskich lub na wyroby 

spirytusowe lub winiarskie.] 

<1. Podmiot obowiązany do oznaczania znakami akcyzy wyrobów spirytusowych, 

wyrobów winiarskich, płynu do papierosów elektronicznych lub wyrobów 
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nowatorskich jest obowiązany, w okresie 24 miesięcy od dnia otrzymania znaków, 

nanieść je na opakowania jednostkowe wyrobów spirytusowych, wyrobów 

winiarskich, płynu do papierosów elektronicznych lub wyrobów nowatorskich, a w 

przypadku importu i nabycia wewnątrzwspólnotowego  sprowadzić na terytorium 

kraju wyroby spirytusowe, wyroby winiarskie, płyn do papierosów elektronicznych 

lub wyroby nowatorskie, oznaczone tymi znakami. 

2. Po upływie terminu, o którym mowa w ust. 1, znaki akcyzy tracą ważność dla 

podmiotu, który otrzymał je na podstawie decyzji właściwego naczelnika urzędu 

skarbowego w sprawach znaków akcyzy, i nie mogą być nanoszone przez ten 

podmiot na: 

1) opakowania jednostkowe wyrobów spirytusowych, wyrobów winiarskich, płynu do 

papierosów elektronicznych lub wyrobów nowatorskich lub  

2) wyroby akcyzowe, o których mowa w pkt 1.> 

3. Znaki, o których mowa w ust. 2, podlegają zwrotowi w terminie 60 dni od dnia utraty ich 

ważności podmiotowi, który je wydał. 

4. Podmiot obowiązany do oznaczania znakami akcyzy wyrobów tytoniowych jest 

obowiązany nanieść znaki akcyzy na opakowania jednostkowe wyrobów tytoniowych lub 

na wyroby tytoniowe do końca roku kalendarzowego odpowiadającego rokowi 

wytworzenia znaków akcyzy nadrukowanemu na tych znakach. 

5. Od dnia 1 stycznia danego roku kalendarzowego na opakowania jednostkowe wyrobów 

tytoniowych lub na wyroby tytoniowe mogą być nanoszone wyłącznie znaki akcyzy z 

nadrukowanym rokiem wytworzenia odpowiadającym rozpoczynającemu się rokowi 

kalendarzowemu. 

6. Znaki akcyzy naniesione na opakowania jednostkowe wyrobów tytoniowych lub na 

wyroby tytoniowe w danym roku kalendarzowym zachowują ważność do ostatniego dnia 

lutego następnego roku kalendarzowego. 

7. Znaki akcyzy na wyroby tytoniowe niewykorzystane do dnia 31 grudnia danego roku 

kalendarzowego są zwracane w terminie do końca lutego następnego roku 

kalendarzowego podmiotowi, który je wydał. 

8. Zwracającemu znaki akcyzy po terminach, o których mowa w ust. 3 i 7, nie przysługuje 

zwrot wpłaconych kwot stanowiących wartość podatkowych znaków akcyzy, kwot 

wpłaconych na pokrycie kosztów wytworzenia podatkowych znaków akcyzy ani 

należności za legalizacyjne znaki akcyzy. 
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9. Na wniosek podmiotu obowiązanego do oznaczania wyrobów tytoniowych znakami akcyzy 

wydanie decyzji w sprawie wydania albo sprzedaży znaków akcyzy na wyroby tytoniowe 

z nadrukowanym rokiem wytworzenia odpowiadającym następnemu rokowi 

kalendarzowemu i wydania upoważnienia do odbioru tych znaków akcyzy oraz wydanie 

znaków akcyzy może nastąpić przed dniem 1 stycznia roku kalendarzowego 

odpowiadającego rokowi wytworzenia znaków akcyzy nadrukowanemu na tych znakach, 

pod warunkiem odebrania znaków akcyzy, o których mowa w art. 125 ust. 4, a w 

przypadku ich nieodebrania - wpłacenia kwot należności, o których mowa w art. 125 ust. 

4a. 

10. Znaki akcyzy odbierane na zasadach określonych w ust. 9 mogą być nanoszone na 

opakowania jednostkowe wyrobów tytoniowych lub na wyroby tytoniowe przed dniem 1 

stycznia roku kalendarzowego odpowiadającego rokowi wytworzenia znaków akcyzy 

nadrukowanemu na tych znakach, z tym że wyprowadzenie tak oznaczonych wyrobów ze 

składu podatkowego poza procedurą zawieszenia poboru akcyzy, import albo nabycie 

wewnątrzwspólnotowe nie może nastąpić przed dniem 1 stycznia roku kalendarzowego 

odpowiadającego rokowi wytworzenia znaków akcyzy nadrukowanemu na tych znakach. 

 

ZAŁĄCZNIK Nr 1  

WYKAZ WYROBÓW AKCYZOWYCH 

  

Poz. Kod CN Nazwa wyrobu (grupy wyrobów) 

1 2 3 

1 ex 1507 

Olej sojowy i jego frakcje, nawet rafinowane, ale 

niemodyfikowane chemicznie - jeżeli są przeznaczone do 

celów opałowych lub napędowych 

2 ex 1508 

Olej z orzeszków ziemnych i jego frakcje, nawet rafinowane, 

ale niemodyfikowane chemicznie - jeżeli są przeznaczone do 

celów opałowych lub napędowych 

3 ex 1509 

Oliwa i jej frakcje, nawet rafinowane, ale niemodyfikowane 

chemicznie - jeżeli są przeznaczone do celów opałowych lub 

napędowych 

4 ex 1510 00 

Pozostałe oleje i ich frakcje, otrzymywane wyłącznie z 

oliwek, nawet rafinowane, ale niemodyfikowane chemicznie, 

włącznie z mieszaninami tych olejów lub ich frakcji z 

olejami lub frakcjami objętymi pozycją 1509 - jeżeli są 

przeznaczone do celów opałowych lub napędowych 

5 ex 1511 
Olej palmowy i jego frakcje, nawet rafinowany, ale 

niemodyfikowany chemicznie - jeżeli są przeznaczone do 
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celów opałowych lub napędowych 

6 ex 1512 

Olej z nasion słonecznika, z krokosza balwierskiego lub z 

nasion bawełny i ich frakcje, nawet rafinowane, ale 

niemodyfikowane chemicznie - jeżeli są przeznaczone do 

celów opałowych lub napędowych 

7 ex 1513 

Olej kokosowy (z kopry), olej z ziaren palmowych lub olej 

babassu i ich frakcje, nawet rafinowane, ale 

niemodyfikowane chemicznie - jeżeli są przeznaczone do 

celów opałowych lub napędowych 

8 ex 1514 

Olej rzepakowy, rzepikowy lub gorczycowy oraz ich frakcje, 

nawet rafinowane, ale niemodyfikowane chemicznie - jeżeli 

są przeznaczone do celów opałowych lub napędowych 

9 ex 1515 

Pozostałe ciekłe tłuszcze i oleje roślinne (włącznie z olejem 

jojoba) i ich frakcje, nawet rafinowane, ale niemodyfikowane 

chemicznie - jeżeli są przeznaczone do celów opałowych lub 

napędowych 

10 ex 1516 

Tłuszcze i oleje, zwierzęce lub roślinne i ich frakcje, 

częściowo lub całkowicie uwodornione, estryfikowane 

wewnętrznie, reestryfikowane lub elaidynizowane, nawet 

rafinowane, ale dalej nieprzetworzone - jeżeli są 

przeznaczone do celów opałowych lub napędowych 

11 ex 1517 

Margaryna; jadalne mieszaniny lub produkty z tłuszczów lub 

olejów, zwierzęcych lub roślinnych, lub z frakcji różnych 

tłuszczów lub olejów, z działu 15 Nomenklatury Scalonej, 

inne niż jadalne tłuszcze lub oleje lub ich frakcje, objęte 

pozycją 1516 - jeżeli są przeznaczone do celów opałowych 

lub napędowych 

12 ex 1518 00 

Tłuszcze i oleje, zwierzęce lub roślinne i ich frakcje, 

gotowane, utlenione, odwodnione, siarkowane, 

napowietrzane, polimeryzowane przez ogrzewanie w próżni 

lub w gazie obojętnym, lub inaczej modyfikowane 

chemicznie, z wyłączeniem objętych pozycją 1516; 

niejadalne mieszaniny lub produkty z tłuszczów lub olejów, 

zwierzęcych lub roślinnych, lub z frakcji różnych tłuszczów 

lub olejów z działu 15 Nomenklatury Scalonej, gdzie indziej 

niewymienione ani niewłączone - jeżeli są przeznaczone do 

celów opałowych lub napędowych 

13 2203 00 Piwo otrzymywane ze słodu 

14 2204 

Wino ze świeżych winogron, włącznie z winami 

wzmocnionymi; moszcz gronowy, inny niż ten objęty 

pozycją 2009 

15 2205 
Wermut i pozostałe wina ze świeżych winogron 

aromatyzowane roślinami lub substancjami aromatycznymi 

16 2206 00 
Pozostałe napoje fermentowane (na przykład cydr (cidr), 

perry i miód pitny); mieszanki napojów fermentowanych 
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oraz mieszanki napojów fermentowanych i napojów 

bezalkoholowych, gdzie indziej niewymienione ani 

niewłączone 

17 2207 

Alkohol etylowy nieskażony o objętościowej mocy alkoholu 

80% obj. lub większej; alkohol etylowy i pozostałe wyroby 

alkoholowe, o dowolnej mocy, skażone 

18 2208 

Alkohol etylowy nieskażony o objętościowej mocy alkoholu 

mniejszej niż 80% obj.; wódki, likiery i pozostałe napoje 

spirytusowe 

19 ex 2701 

Węgiel; brykiety, brykietki i podobne paliwa stałe 

wytwarzane z węgla - jeżeli są przeznaczone do celów 

opałowych 

20 ex 2702 

Węgiel brunatny (lignit), nawet aglomerowany, z 

wyłączeniem gagatu - jeżeli jest przeznaczony do celów 

opałowych 

21 ex 2704 00 

Koks i półkoks, z węgla, węgla brunatnego (lignitu) lub 

torfu, nawet aglomerowany; węgiel retortowy - jeżeli są 

przeznaczone do celów opałowych 

22 2705 00 00 

Gaz węglowy, gaz wodny, gaz generatorowy i podobne 

gazy, inne niż gaz ziemny (mokry) i pozostałe węglowodory 

gazowe 

23 2706 00 00 

Smoła destylowana z węgla, z węgla brunatnego (lignitu) lub 

z torfu oraz pozostałe smoły mineralne, nawet odwodnione 

lub częściowo destylowane, włącznie ze smołami 

odzyskanymi 

24 2707 

Oleje i pozostałe produkty destylacji wysokotemperaturowej 

smoły węglowej; podobne produkty, w których masa 

składników aromatycznych jest większa niż składników 

niearomatycznych 

25 2708 
Pak i koks pakowy, otrzymywane ze smoły węglowej lub z 

pozostałych smół mineralnych 

26 2709 00 
Oleje ropy naftowej i oleje otrzymywane z minerałów 

bitumicznych, surowe 

27 2710 

Oleje ropy naftowej i oleje otrzymywane z minerałów 

bitumicznych, inne niż surowe; preparaty gdzie indziej 

niewymienione ani niewłączone, zawierające 70% masy lub 

więcej olejów ropy naftowej lub olejów otrzymywanych z 

minerałów bitumicznych, których te oleje stanowią składniki 

zasadnicze preparatów; oleje odpadowe 

28 2711 Gaz ziemny (mokry) i pozostałe węglowodory gazowe 

29 2712 

Wazelina; parafina, wosk mikrokrystaliczny, gacz 

parafinowy, ozokeryt, wosk montanowy, wosk torfowy, 

pozostałe woski mineralne i podobne produkty otrzymywane 

w drodze syntezy lub innych procesów, nawet barwione 
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30 2713 

Koks naftowy, bitum naftowy oraz inne pozostałości olejów 

ropy naftowej lub olejów otrzymywanych z minerałów 

bitumicznych 

31 2714 
Bitum i asfalt, naturalne; łupek bitumiczny lub naftowy i 

piaski bitumiczne; asfaltyty i skały asfaltowe 

32 2715 00 00 

Mieszanki bitumiczne na bazie naturalnego asfaltu, 

naturalnego bitumu, bitumu naftowego, smoły mineralnej lub 

na mineralnego paku smołowego (na przykład masy 

uszczelniające bitumiczne, fluksy) 

33 2716 00 00 Energia elektryczna 

34 2901 Węglowodory alifatyczne 

35 2902 Węglowodory cykliczne 

36 ex 2905 11 00 

Metanol (alkohol metylowy) - niebędący pochodzenia 

syntetycznego - jeżeli jest przeznaczony do celów opałowych 

lub napędowych 

37 3403 

Preparaty smarowe (włącznie z cieczami chłodząco-

smarującymi, preparatami do rozluźniania śrub i nakrętek, 

preparatami przeciwrdzewnymi i antykorozyjnymi, 

preparatami zapobiegającymi przyleganiu do formy opartymi 

na smarach) oraz preparaty w rodzaju stosowanych do 

natłuszczania materiałów włókienniczych, skóry 

wyprawionej, skór futerkowych lub pozostałych materiałów, 

z wyłączeniem preparatów zawierających, jako składnik 

zasadniczy, 70% masy lub więcej olejów ropy naftowej lub 

olejów otrzymanych z minerałów bitumicznych 

38 3811 

Środki przeciwstukowe, inhibitory utleniania, inhibitory 

tworzenia się żywic, dodatki zwiększające lepkość, preparaty 

antykorozyjne oraz pozostałe preparaty dodawane do olejów 

mineralnych (włącznie z benzyną) lub do innych cieczy, 

stosowanych do tych samych celów, co oleje mineralne 

39 3817 00 
Mieszane alkilobenzeny i mieszane alkilonaftaleny, inne niż 

te objęte pozycją 2707 lub 2902 

40 ex 3824 90 91 

Monoalkilowe estry kwasów tłuszczowych, zawierające 

objętościowo 96,5% lub więcej estrów (FAMAE) - jeżeli są 

przeznaczone do celów opałowych lub napędowych 

41 ex 3824 90 97 

Pozostałe produkty chemiczne i preparaty przemysłu 

chemicznego lub przemysłów pokrewnych (włączając te 

składające się z mieszanin produktów naturalnych), gdzie 

indziej niewymienione ani niewłączone - jeżeli są 

przeznaczone do celów opałowych lub napędowych 

42 
bez względu na kod 

CN 
Papierosy, tytoń do palenia, cygara i cygaretki 

43 

bez względu na kod 

CN wyrobu 

zawierającego alkohol 

Alkohol etylowy zawarty w wyrobach niebędących 

wyrobami akcyzowymi o rzeczywistej objętościowej mocy 

alkoholu przekraczającej 1,2% obj. 
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etylowy 

44 
bez względu na kod 

CN 

Pozostałe wyroby przeznaczone do użycia, oferowane na 

sprzedaż lub używane jako paliwa silnikowe lub paliwa 

opałowe albo jako dodatki lub domieszki do paliw 

silnikowych lub paliw opałowych. 

45 
bez względu na kod 

CN 
Susz tytoniowy 

<46 bez względu na kod 

CN 

Płyn do papierosów elektronicznych  

47 bez względu na kod 

CN 

Wyroby nowatorskie> 

 

Objaśnienia: 

ex - dotyczy tylko danego wyrobu z danej pozycji lub kodu. 

 

 

ZAŁĄCZNIK Nr 3  

 

WYKAZ WYROBÓW AKCYZOWYCH OBJĘTYCH OBOWIĄZKIEM OZNACZANIA 

ZNAKAMI AKCYZY 

  

Poz. Kod CN Nazwa wyrobu (grupy wyrobów) 

1 2 3 

1 2203 00 Piwo otrzymywane ze słodu 

2 2204 
Wino ze świeżych winogron, włącznie z winami wzmocnionymi; 

moszcz gronowy, inny niż ten objęty pozycją 2009 

3 2205 
Wermut i pozostałe wina ze świeżych winogron aromatyzowane 

roślinami lub substancjami aromatycznymi 

4 2206 00 

Pozostałe napoje fermentowane (na przykład cydr (cidr), perry i 

miód pitny); mieszanki napojów fermentowanych oraz mieszanki 

napojów fermentowanych i napojów bezalkoholowych, gdzie 

indziej niewymienione ani niewłączone 

5 2207 

Alkohol etylowy nieskażony o objętościowej mocy alkoholu 80% 

obj. lub większej; alkohol etylowy i pozostałe wyroby alkoholowe, 

o dowolnej mocy, skażone 

6 2208 

Alkohol etylowy nieskażony o objętościowej mocy alkoholu 

mniejszej niż 80% obj.; wódki, likiery i pozostałe napoje 

spirytusowe 

7 2710 

Oleje ropy naftowej i oleje otrzymywane z minerałów 

bitumicznych, inne niż surowe; preparaty gdzie indziej 

niewymienione ani niewłączone, zawierające 70% masy lub więcej 

olejów ropy naftowej lub olejów otrzymywanych z minerałów 

bitumicznych, których te oleje stanowią składniki zasadnicze 

preparatów; oleje odpadowe 
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8 2711 Gaz ziemny (mokry) i pozostałe węglowodory gazowe 

9 3403 

Preparaty smarowe (włącznie z cieczami chłodząco-smarującymi, 

preparatami do rozluźniania śrub i nakrętek, preparatami 

przeciwrdzewnymi i antykorozyjnymi, preparatami 

zapobiegającymi przyleganiu do formy opartymi na smarach) oraz 

preparaty w rodzaju stosowanych do natłuszczania materiałów 

włókienniczych, skóry wyprawionej, skór futerkowych lub 

pozostałych materiałów, z wyłączeniem preparatów zawierających, 

jako składnik zasadniczy, 70% masy lub więcej olejów ropy 

naftowej lub olejów otrzymanych z minerałów bitumicznych 

10 
bez względu na 

kod CN 
Papierosy, tytoń do palenia, cygara i cygaretki 

11 
bez względu na 

kod CN 
Susz tytoniowy 

<12 bez względu 

na kod CN 

Płyn do papierosów elektronicznych 

13 bez względu 

na kod CN 

Wyroby nowatorskie> 

 

 


