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K AN CE LA R IA  
S E NAT U  

BIURO LEGISLACYJNE  

Warszawa, dnia 16 grudnia 2019 r. 

Opinia do ustawy zmieniającej ustawę o zmianie ustawy o podatku akcyzowym oraz 

ustawy – Prawo celne 

(druk nr 18) 

I. Cel i przedmiot ustawy 

Opiniowana ustawa wydłuża okres, w którym do przemieszczeń na terytorium kraju 

poza procedurą zawieszenia poboru akcyzy wyrobów akcyzowych objętych zwolnieniem od 

akcyzy ze względu na ich przeznaczenie (m.in. paliwa lotnicze, gaz płynny – LPG, paliwa 

żeglugowe, alkohol etylowy dla aptek i przemysłu spożywczego) oraz wyrobów akcyzowych 

opodatkowanych zerową stawką akcyzy ze względu na ich przeznaczenie (wyroby dla 

przemysłu chemicznego np. rozpuszczalniki, rozcieńczalniki, zmywacze do farb 

i komponenty do ich produkcji) będzie można stosować papierowy dokument dostawy.  

Ustawa z dnia 20 lipca 2018 r. o zmianie ustawy o podatku akcyzowym oraz ustawy – 

Prawo celne (Dz. U. poz. 1697) wprowadziła, w zakresie przemieszczeń poza procedurą 

zawieszenia poboru akcyzy wyrobów zwolnionych od akcyzy ze względu na ich 

przeznaczenie oraz wyrobów opodatkowanych zerową stawką akcyzy ze względu na ich 

przeznaczenie regulacje dotyczące stosowania Sytemu EMCS PL2 i związanego z nim 

elektronicznego dokumentu dostawy (e-DD), zastępującego dotychczasowy dokument 

papierowy. Jednocześnie, w wyniku dodania przepisu epizodycznego (art. 3a dodany 

nowelizacją z dnia 14 grudnia 2018 r. – Dz. U. poz. 2511) umożliwiono adresatom ustawy 

o podatku akcyzowym wybór zastosowania, w okresie od dnia 1 stycznia 2019 r. do dnia 31 

grudnia 2019 r. przepisów dotychczasowych (papierowych dokumentów dostawy) lub 

przepisów nowych (dokumentów w postaci elektronicznej). Opiniowana ustawa przewiduje 
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przedłużenie okresu, w którym możliwe jest wykorzystanie dokumentu papierowego o dalsze 

13 miesięcy, to jest do dnia 31 stycznia 2021 r. 

Opiniowana ustawa uwzględnia postulaty podmiotów dokonujących przemieszczeń na 

terytorium kraju poza procedurą zawieszenia poboru akcyzy wyrobów zwolnionych od 

akcyzy ze względu na ich przeznaczenie oraz wyrobów opodatkowanych zerową stawką 

akcyzy ze względu na ich przeznaczenie. Celem ustawy jest zapewnienie płynności dostaw 

oraz możliwości skutecznego wdrożenia systemu EMCS PL2. Jak wskazują projektodawcy 

ustawy, przykładowo, obecnie ani w przepisach ani w systemie EMCS PL2 nie przewidziano 

regulacji dotyczących wydawania zwolnionych od akcyzy paliw lotniczych ze zbiorników 

zamontowanych na stałe na płycie lotniska oraz zasad dokonywania dostaw gazu LPG do 

zbiorników, z których zasilane są osiedlowe instalacje licznikowe. 

Ustawa ma wejść w życie z dniem 31 grudnia 2019 r.  

 

II. Przebieg prac legislacyjnych 

Sejm uchwalił ustawę na 2. posiedzeniu w dniu 12 grudnia 2019 r. w oparciu 

o przedłożenie poselskie. Projekt został skierowany do pierwszego czytania na posiedzeniu 

Sejmu. Sejm zdecydował o przystąpieniu do drugiego czytania bez odsyłania projektu do 

komisji. W trakcie drugiego czytania zgłoszono jedną poprawkę, zmieniającą termin wejścia 

w życie ustawy z 1 stycznia 2020 r. na 31 grudnia 2019 r. Poprawka miała na celu precyzyjne 

oddanie, że ostatnim dniem obowiązywania przepisów zmienianych ustawą jest 31 grudnia 

2019 r., stąd data ta powinna być również datą wejścia w życie opiniowanej ustawy. 

Poprawka została przyjęta przez Sejm w trzecim czytaniu projektu. 

Ustawa została przekazana do Senatu w dniu 13 grudnia 2019 r. 

 

III. Uwagi szczegółowe 

Określenie terminu wejścia w życie opiniowanej ustawy datą 31 grudnia 2019 r. ma 

zapewnić możliwość dalszego stosowania papierowych dokumentów dostawy, także 

w okresie od 1 stycznia 2020 r. do 31 stycznia 2021 r. Takie rozwiązanie jest korzystne dla 

adresatów ustawy i nie rodzi nowych obowiązków po ich stronie. Stanowi też korektę błędnie 

przyjętych założeń nowelizacji ustawy o podatku akcyzowym z 2018 r. Z punktu widzenia 

adresatów stosujących przepisy o podatku akcyzowym, pozwala to uznać – pod warunkiem, 
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że ustawa zostanie opublikowana nie później niż w dniu 31 grudnia 2019 r. – że okres vacatio 

legis jest adekwatny i stanowi uzasadnione odstępstwo od czternastodniowego standardu 

spoczywania ustawy. Jednocześnie jednak należy pamiętać, że określenie wejścia w życie 

ustawy datą kalendarzową może nieść za sobą ryzyko skrócenia vacatio legis poza jej 

konstytucyjne standardy, także w kontekście terminów na rozparzenie ustawy przez Senat 

i podpisanie ustawy przez Prezydenta RP. Określenie dnia wejścia w życie ustawy 

zmieniającej, z pominięciem zagwarantowanego Prezydentowi terminu podjęcia decyzji co 

do podpisania ustawy (w przypadku opiniowanej ustawy Prezydent powinien podpisać 

ustawę tuż po jej przedłożeniu do podpisu, tak aby uniknąć retroaktywności ustawy), było 

zakwestionowane przez Trybunał Konstytucyjny w wyroku z dnia 24 lipca 2013 r., sygn. akt 

Kp 1/13, i jak wskazano w tym orzeczeniu stanowiło wystarczającą przesłankę stwierdzenia, 

że naruszono konstytucyjny nakaz zachowania odpowiedniej vacatio legis.
 
Tezę tą Trybunał 

Konstytucyjny potwierdził w wyroku z dnia 17 lipca 2019 r., sygn. akt Kp 2/18, zastrzegając 

jednocześnie, że odstępstwo od przepisanych terminów konstytucyjnych jest dopuszczalne, 

ale jedynie zupełnie wyjątkowo, gdy w grę wchodzi stan wyższej konieczności państwowej 

dostatecznie wykazany przez inicjatora procesu ustawodawczego. Projektodawcy ustawy, 

pomimo późnego złożenia projektu ustawy w Sejmie, nie przedstawili takiego uzasadnienia. 

Argumenty za zasadnością dokonania zmiany, znaleźć można w analogicznym projekcie 

ustawy przygotowanym przez senacką Komisję Budżetu i Finansów Publicznych (druk 

senacki nr 16). 
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