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Opinia do ustawy zmieniającej ustawę  

o zmianie ustawy o podatku akcyzowym oraz ustawy – Prawo celne 

(druk nr 1054) 

I. Cel i przedmiot ustawy 

Zmieniana ustawa (ustawa z dnia 20 lipca 2018 r. o zmianie ustawy o podatku 

akcyzowym oraz ustawy – Prawo celne) wprowadza przepisy, które – z dniem 1 stycznia 

2019 r. – mają zastąpić papierowy dokument dostawy stosowany do przemieszczania poza 

procedurą zawieszenia poboru akcyzy (1) wyrobów akcyzowych objętych zwolnieniem od 

podatku akcyzowego ze względu na ich przeznaczenie oraz (2) wyrobów akcyzowych 

wymienionych w załączniku nr 2 do ustawy o podatku akcyzowym, opodatkowanych zerową 

stawką podatku akcyzowego ze względu na ich przeznaczenie – dokumentem w postaci 

elektronicznej. 

Opiniowana ustawa ma na celu wprowadzenie regulacji epizodycznej, która da 

adresatom ustawy o podatku akcyzowym – w okresie od dnia 1 stycznia 2019 r. do dnia 

31 grudnia 2019 r. – wybór zastosowania, do przemieszeń na terytorium kraju poza procedurą 

zawieszenia poboru akcyzy w/w wyrobów akcyzowych, przepisów dotychczasowych 

(papierowych dokumentów dostawy) lub przepisów nowych (dokumentów w postaci 

elektronicznej).  

Co do zasady opiniowana ustawa ma objąć wszystkie w/w wyroby akcyzowe (objęte 

zwolnieniem od podatku akcyzowego ze względu na ich przeznaczenie oraz wymienione 

w załączniku nr 2 do ustawy o podatku akcyzowym opodatkowane zerową stawką podatku ze 

względu na ich przeznaczenie). Z możliwości skorzystania z papierowego dokumentu 

dostawy wyłączone zostaną przemieszczenia wyrobów węglowych przeznaczonych do celów 

opałowych, o których mowa w art. 31a ustawy o podatku akcyzowym. 
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II. Przebieg prac legislacyjnych 

Sejm uchwalił ustawę na 74. posiedzeniu w dniu 14 grudnia 2018 r. w oparciu 

o przedłożenie poselskie. Po przeprowadzeniu pierwszego czytania na posiedzeniu Sejmu 

projekt skierowano do Komisji Finansów Publicznych. Podczas prac nad projektem w komisji 

zmieniono m. in. termin wejścia w życie ustawy z dnia następującego po dniu ogłoszenia na 

dzień 1 stycznia 2019 r. W trakcie drugiego czytania (na posiedzeniu Sejmu) nie zgłoszono 

poprawek. Sejm uchwalił ustawę w brzmieniu przedłożenia poselskiego, ze zmianami 

wprowadzonymi przez Komisję Finansów Publicznych. 

 

III. Uwagi szczegółowe 

Ustawa nie budzi zastrzeżeń legislacyjnych.  
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