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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 10 grudnia 2020 r. 

o zmianie ustawy o podatku akcyzowym oraz niektórych innych ustaw 

 

(druk nr 287) 

 

U S T A W A   z dnia 6 grudnia 2008 r. o podatku akcyzowym (Dz. U. z 2020 r. poz. 722 i 

1747) 

Art. 2. 

1. Użyte w ustawie określenia oznaczają: 

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, 

–  Wysp Normandzkich, 

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

Europejskiej, 

–  wyspy Helgoland, 
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–  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; 

<5a) Centralny Rejestr Podmiotów Akcyzowych – rejestr podmiotów, o których 

mowa w art. 16 ust. 1 i 1a;> 

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 
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(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)   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; 

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; 
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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.); 

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, 
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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)   (uchylony); 

[18b)   e-DD - elektroniczny dokument, na podstawie którego przemieszcza się na 

terytorium kraju poza procedurą zawieszenia poboru akcyzy 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;] 

<18b) e-DD  elektroniczny dokument, na podstawie którego: 

a) przemieszcza się na terytorium kraju poza procedurą zawieszenia poboru akcyzy 

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, 

b) monitoruje się na terytorium kraju sprzedaż wyrobów węglowych objętych 

zwolnieniem od akcyzy ze względu na ich przeznaczenie finalnemu nabywcy 

węglowemu przez pośredniczący podmiot węglowy, który w poprzednim roku 

kalendarzowym sprzedał powyżej 30 mln kg wyrobów węglowych;> 

18c)   dokument zastępujący e-DD - dokument, na podstawie którego przemieszcza się na 

terytorium kraju poza procedurą zawieszenia poboru akcyzy 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, zawierający takie same dane jak e-DD, stosowany, gdy 

System jest niedostępny; 

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 2019 r. poz. 755, 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 2019 r. poz. 312) nabywającej energię 
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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 2020 r. poz. 89, 

284 i 288), 

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 

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, opodatkowanych 

stawką akcyzy inną niż stawka zerowa, powstałe podczas stosowania procedury 

zawieszenia poboru akcyzy, z wyłączeniem strat powstałych podczas produkcji 

wyrobów energetycznych, piwa, wina, napojów fermentowanych, wyrobów 

pośrednich lub wyrobów tytoniowych, 

b)  objętych zwolnieniem od akcyzy ze względu na przeznaczenie: 
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–  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: 

–  stosowania procedury zawieszenia poboru akcyzy, z wyłączeniem strat powstałych 

podczas produkcji, 

–   przemieszczania poza procedurą zawieszenia poboru akcyzy, na podstawie e-DD 

albo dokumentu zastępującego e-DD; 

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 

objęte zwolnieniem 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;] 

<b) niemający miejsca zamieszkania, siedziby lub miejsca prowadzenia 

działalności gospodarczej na terytorium kraju, który odbiera nabyte wyroby 

energetyczne objęte zwolnieniem od akcyzy ze względu na ich przeznaczenie, 

określone w: 
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– art. 32 ust. 1 pkt 1 i 2, bezpośrednio do zbiornika na stałe zamontowanego na 

statku powietrznym lub jednostce pływającej,  

– art. 32 ust. 1 pkt 3;> 

[22a)   zużywający podmiot gospodarczy - podmiot mający miejsce zamieszkania lub 

siedzibę na terytorium kraju lub przedsiębiorcę zagranicznego posiadającego oddział 

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

ustawie z dnia 6 marca 2018 r. o zasadach uczestnictwa przedsiębiorców 

zagranicznych i innych osób zagranicznych w obrocie gospodarczym na terytorium 

Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. z 2019 r. poz. 1079, 1214, 1495 i 1655), którzy 

złożyli zgłoszenie rejestracyjne właściwemu naczelnikowi urzędu skarbowego i 

zużywają na terytorium kraju w ramach prowadzonej działalności gospodarczej 

wyroby akcyzowe wymienione w załączniku nr 2 do ustawy, opodatkowane zerową 

stawką akcyzy ze względu na ich przeznaczenie, do celów uprawniających do 

zastosowania tej stawki akcyzy;] 

<22a) zużywający podmiot gospodarczy – podmiot mający miejsce zamieszkania lub 

siedzibę na terytorium kraju lub przedsiębiorcę zagranicznego posiadającego 

oddział z siedzibą na terytorium kraju, utworzony na warunkach i zasadach 

określonych w ustawie z dnia 6 marca 2018 r. o zasadach uczestnictwa 

przedsiębiorców zagranicznych i innych osób zagranicznych w obrocie 

gospodarczym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. z 2020 r. poz. 

1252), którzy dokonali zgłoszenia rejestracyjnego zgodnie z art. 16 i zużywają na 

terytorium kraju w ramach prowadzonej działalności gospodarczej wyroby 

akcyzowe wymienione w załączniku nr 2 do ustawy, opodatkowane zerową 

stawką akcyzy ze względu na ich przeznaczenie, do celów uprawniających do 

zastosowania tej stawki akcyzy;> 

22b)   zużywający podmiot olejowy - podmiot mający miejsce zamieszkania, miejsce 

pobytu, siedzibę lub miejsce prowadzenia działalności gospodarczej na terytorium 

kraju lub przedsiębiorcę zagranicznego prowadzącego działalność gospodarczą na 

terytorium kraju na warunkach i zasadach określonych w ustawie z dnia 6 marca 2018 

r. o zasadach uczestnictwa przedsiębiorców zagranicznych i innych osób 

zagranicznych w obrocie gospodarczym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, 

którzy zużywają do celów opałowych wyroby akcyzowe nieobjęte zwolnieniem od 

akcyzy ze względu na ich przeznaczenie, określone w art. 89 ust. 1 pkt 9, 10 i pkt 15 
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lit. a, i którzy dokonali zgłoszenia rejestracyjnego uproszczonego, o którym mowa w 

art. 16b ust. 1; 

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 

[- który pisemnie powiadomił właściwego naczelnika urzędu skarbowego o tej 

działalności; ] 

<– który dokonał zgłoszenia rejestracyjnego zgodnie z art. 16;> 

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 6 marca 2018 r. o zasadach uczestnictwa przedsiębiorców 

zagranicznych i innych osób zagranicznych w obrocie gospodarczym na terytorium 

Rzeczypospolitej Polskiej, 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; 
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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 

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;] 
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<– który dokonał zgłoszenia rejestracyjnego zgodnie z art. 16;> 

23e) pośredniczący podmiot olejowy - podmiot mający miejsce zamieszkania lub siedzibę 

na terytorium kraju lub przedsiębiorcę zagranicznego posiadającego oddział z siedzibą 

na terytorium kraju, utworzony na warunkach i zasadach określonych w ustawie z dnia 

6 marca 2018 r. o zasadach uczestnictwa przedsiębiorców zagranicznych i innych osób 

zagranicznych w obrocie gospodarczym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, 

którzy w ramach prowadzonej działalności gospodarczej dokonują sprzedaży poza 

procedurą zawieszenia poboru akcyzy wyrobów akcyzowych nieobjętych 

zwolnieniem od akcyzy ze względu na ich przeznaczenie, określonych w art. 89 ust. 1 

pkt 9, 10 i pkt 15 lit. a, i którzy dokonali zgłoszenia rejestracyjnego uproszczonego, o 

którym mowa w art. 16b ust. 1; 

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: 

a)  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.), 

b)  poza procedurą zawieszenia poboru akcyzy, objętych zwolnieniem od akcyzy ze 

względu na ich przeznaczenie lub wymienionych w załączniku nr 2 do ustawy, 

opodatkowanych zerową stawką akcyzy ze względu na ich przeznaczenie, w 

szczególności do przesyłania e-DD, raportu odbioru i raportu wywozu, 

unieważnienia e-DD, zmiany miejsca przeznaczenia oraz zawiadomienia o zmianie 

miejsca przeznaczenia;] 

<26) System – krajowy system teleinformatyczny służący do obsługi:  
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a) 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.),  

b) przemieszczania wyrobów akcyzowych poza procedurą zawieszenia poboru 

akcyzy, objętych zwolnieniem od akcyzy ze względu na ich przeznaczenie lub 

wymienionych w załączniku nr 2 do ustawy, opodatkowanych zerową stawką 

akcyzy ze względu na ich przeznaczenie, w szczególności do przesyłania e-DD, 

raportu odbioru i raportu wywozu, unieważnienia e-DD, zmiany miejsca 

przeznaczenia oraz zawiadomienia o zmianie miejsca przeznaczenia, 

c) monitorowania sprzedaży wyrobów węglowych objętych zwolnieniem od akcyzy 

ze względu na ich przeznaczenie, w szczególności do przesyłania e-DD;> 

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

zostało zakończone przemieszczanie wyrobów akcyzowych z zastosowaniem 

procedury zawieszenia poboru akcyzy albo przemieszczanie poza procedurą 

zawieszenia poboru akcyzy wyrobów akcyzowych objętych zwolnieniem od akcyzy 

ze względu na ich przeznaczenie lub wyrobów akcyzowych wymienionych w 

załączniku nr 2 do ustawy, opodatkowanych zerową stawką akcyzy ze względu na ich 

przeznaczenie; 

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

raport odbioru, stanowiący dowód, że zostało zakończone przemieszczanie wyrobów 

akcyzowych z zastosowaniem procedury zawieszenia poboru akcyzy albo 

przemieszczanie poza procedurą zawieszenia poboru akcyzy wyrobów akcyzowych 

objętych zwolnieniem od akcyzy ze względu na ich przeznaczenie lub wyrobów 

akcyzowych wymienionych w załączniku nr 2 do ustawy, opodatkowanych zerową 

stawką akcyzy ze względu na ich przeznaczenie, stosowany, gdy System jest 

niedostępny; 

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

przypadku eksportu przemieszczanie wyrobów akcyzowych z zastosowaniem 
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procedury zawieszenia poboru akcyzy <albo poza tą procedurą> 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  <albo 

poza tą procedurą> zostało zakończone, stosowany, gdy System jest niedostępny; 

30a)   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: 

a)  podmiot prowadzący skład podatkowy lub zarejestrowanego wysyłającego, którzy 

wysyłają wyroby akcyzowe z zastosowaniem procedury zawieszenia poboru 

akcyzy, 

b)  podmiot prowadzący skład podatkowy lub podmiot pośredniczący, którzy wysyłają 

wyroby akcyzowe przemieszczane poza procedurą zawieszenia poboru akcyzy z 

użyciem Systemu, przy czym za podmiot wysyłający uznaje się podmiot 

prowadzący skład podatkowy lub podmiot pośredniczący również w przypadku, 

gdy wyroby takie są zwracane do składu podatkowego lub podmiotu 

pośredniczącego przez podmiot zużywający albo przemieszczane do składu 

podatkowego przez zużywający podmiot gospodarczy, 

<ba) podmiot prowadzący skład podatkowy, do którego jest przemieszczany z 

użyciem Systemu alkohol etylowy stanowiący odpad, o którym mowa w art. 

32 ust. 4 pkt 5,> 

[c)  zarejestrowanego odbiorcę, który wysyła z użyciem Systemu poza procedurą 

zawieszenia poboru akcyzy wyroby akcyzowe, które nabył wewnątrzwspólnotowo z 
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zastosowaniem procedury zawieszenia poboru akcyzy, do podmiotu zużywającego 

lub zużywającego podmiotu gospodarczego;] 

<c) zarejestrowanego odbiorcę, z wyłączeniem zarejestrowanego odbiorcy 

posiadającego zezwolenie na jednorazowe nabycie wyrobów akcyzowych jako 

zarejestrowany odbiorca, który wysyła z użyciem Systemu poza procedurą 

zawieszenia poboru akcyzy wyroby akcyzowe, które nabył 

wewnątrzwspólnotowo z zastosowaniem procedury zawieszenia poboru 

akcyzy, do: 

 podmiotu zużywającego lub 

 zużywającego podmiotu gospodarczego, lub 

 miejsca, w którym prowadzi działalność jako podmiot pośredniczący w 

zakresie wyrobów energetycznych, o których mowa w art. 32 ust. 1 pkt 2,> 

<d) pośredniczący podmiot węglowy, który w poprzednim roku kalendarzowym 

sprzedał powyżej 30 mln kg wyrobów węglowych i który sprzedaje finalnemu 

nabywcy węglowemu wyroby węglowe, o których mowa w art. 31a ust. 1, 

jeżeli sprzedaż jest monitorowana z użyciem Systemu, przy czym za podmiot 

wysyłający uznaje się pośredniczący podmiot węglowy również w przypadku, 

gdy wyroby takie są do niego zwracane przez finalnego nabywcę węglowego, 

e) zużywający podmiot gospodarczy, który zwraca z użyciem Systemu 

importowane przez siebie wyroby akcyzowe, jeżeli ich wyprowadzenie 

następuje przez urząd celno-skarbowy znajdujący się na terytorium kraju, 

f) podmiot pośredniczący, podmiot zużywający lub zużywający podmiot 

gospodarczy, który dokonał importu odpowiednio wyrobów akcyzowych 

zwolnionych od akcyzy ze względu na ich przeznaczenie lub opodatkowanych 

zerową stawką akcyzy ze względu na ich przeznaczenie;> 

32)   podmiot odbierający: 

a)  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, 



- 15 - 

 

Objaśnienie oznaczeń:  [] kursywa – tekst usunięty przez Sejm 

<> druk pogrubiony – tekst wstawiony przez Sejm 

do których są wysyłane wyroby akcyzowe z zastosowaniem procedury 

zawieszenia poboru akcyzy, 

[b)  podmiot prowadzący skład podatkowy, podmiot pośredniczący, podmiot 

zużywający lub zużywający podmiot gospodarczy, do których są wysyłane poza 

procedurą zawieszenia poboru akcyzy 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;] 

<b) podmiot prowadzący skład podatkowy, podmiot pośredniczący, podmiot 

zużywający, podmiot upoważniony do odbioru wyrobów akcyzowych, o 

których mowa w art. 32 ust. 1 pkt 3, dostarczanych do zbiornika, z którego są 

zasilane zbiorcze instalacje licznikowe, oraz zużywający podmiot 

gospodarczy, do których są wysyłane poza procedurą zawieszenia poboru 

akcyzy 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,> 

<c) finalnego nabywcę węglowego, który wyroby węglowe zwolnione od akcyzy ze 

względu na ich przeznaczenie nabywa od pośredniczącego podmiotu 

węglowego, który w poprzednim roku kalendarzowym sprzedał powyżej 30 

mln kg wyrobów węglowych,  

d) podmiot prowadzący miejsce niszczenia wyrobów akcyzowych spełniające 

warunki niszczenia wyrobów na podstawie przepisów odrębnych, do którego 

są wysyłane poza procedurą zawieszenia poboru akcyzy wyroby akcyzowe 

objęte zwolnieniem od akcyzy ze względu na ich przeznaczenie, w przypadku, 

o którym mowa w art. 32 ust. 4 pkt 1a, 

e) podmiot pośredniczący, podmiot zużywający lub zużywający podmiot 

gospodarczy, który dokonał importu odpowiednio wyrobów akcyzowych 

zwolnionych od akcyzy ze względu na ich przeznaczenie lub opodatkowanych 

zerową stawką akcyzy ze względu na ich przeznaczenie;> 

33)  procesy mineralogiczne - procesy sklasyfikowane w nomenklaturze NACE pod 

kodem DI 26 "produkcja produktów z pozostałych surowców niemetalicznych" w 

rozporządzeniu Rady (EWG) nr 3037/90 z dnia 9 października 1990 r. w sprawie 
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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; 

37)   okresowa umowa - umowę sprzedaży, z której treści wynika ilość sprzedawanych 

wyrobów akcyzowych w określonym czasie [.] <;> 

<38) umowa ramowa – umowę o gotowości zlecania usług i ich wykonania, 

określającą harmonogram dostaw, która nie zawiera postanowień dotyczących 

okresu, na jaki została zawarta; 

39) zbiorcza instalacja licznikowa – instalację licznikową, do której podłączone są 

urządzenia grzewcze więcej niż jednego podmiotu zużywającego wyroby 

akcyzowe zwolnione od akcyzy ze względu na ich przeznaczenie, o których mowa 

w art. 32 ust. 1 pkt 3.> 

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 
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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 

funkcjonowaniu Unii Europejskiej, będą uznawane za terytorium państwa 

członkowskiego. 

Art. 9a. 

1. W przypadku wyrobów węglowych przedmiotem opodatkowania akcyzą jest: 

1)   sprzedaż wyrobów węglowych na terytorium kraju finalnemu nabywcy węglowemu; 

2)   nabycie wewnątrzwspólnotowe wyrobów węglowych przez finalnego nabywcę 

węglowego; 

3)   import wyrobów węglowych przez finalnego nabywcę węglowego; 

4)   użycie wyrobów węglowych przez pośredniczący podmiot węglowy; 

5)   użycie wyrobów węglowych przez finalnego nabywcę węglowego: 

a)  nabytych w ramach zwolnienia, o którym mowa w art. 31a ust. 1, do celów innych 

niż zwolnione na podstawie tego przepisu, przy czym za takie użycie uznaje się 

również naruszenie warunków, o których mowa w art. 31a ust. 3, a także sprzedaż, 

eksport lub dostawę wewnątrzwspólnotową wyrobów węglowych przez finalnego 

nabywcę węglowego zamiast użycia ich do celów, o których mowa w art. 31a ust. 

1, 

b)  uzyskanych w sposób inny niż w drodze nabycia, 

c)   jeżeli nie można ustalić podmiotu, który dokonał sprzedaży wyrobów węglowych 

finalnemu nabywcy węglowemu, a w wyniku kontroli podatkowej, kontroli celno-

skarbowej albo postępowania podatkowego nie ustalono, że podatek został 

zapłacony w należnej wysokości; 

6)   użycie lub sprzedaż wyrobów węglowych uzyskanych w drodze czynu zabronionego 

pod groźbą kary; 

7)   powstanie ubytków wyrobów węglowych. 

2. Za sprzedaż wyrobów węglowych uznaje się ich: 

1)   sprzedaż, w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks 

cywilny (Dz. U. z 2019 r. poz. 1145 i 1495); 
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2)   zamianę, w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks 

cywilny; 

3)   wydanie w zamian za wierzytelności; 

4)   wydanie w miejsce świadczenia pieniężnego; 

5)   darowiznę, w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks 

cywilny; 

6)   wydanie w zamian za dokonanie określonej czynności; 

7)   przekazanie lub wykorzystanie na potrzeby reprezentacji albo reklamy; 

8)   przekazanie przez podatnika na potrzeby osobiste podatnika, wspólników, 

udziałowców, akcjonariuszy, członków spółdzielni i ich domowników, członków 

organów stanowiących osób prawnych, członków stowarzyszenia, a także 

zatrudnionych przez niego pracowników oraz byłych pracowników; 

9)   użycie na potrzeby prowadzonej działalności gospodarczej. 

3. Jeżeli w stosunku do wyrobów węglowych powstał obowiązek podatkowy w związku z 

wykonaniem jednej z czynności podlegającej opodatkowaniu akcyzą, to nie powstaje 

obowiązek podatkowy na podstawie innej czynności podlegającej opodatkowaniu akcyzą, 

jeżeli kwota akcyzy została określona lub zadeklarowana w należnej wysokości, chyba że 

przepisy ustawy stanowią inaczej. 

4. W przypadku sprzedaży wyrobów węglowych sprzedawca jest obowiązany ustalić, czy 

sprzedaje te wyroby pośredniczącemu podmiotowi węglowemu czy finalnemu nabywcy 

węglowemu. 

[5. W przypadku sprzedaży wyrobów węglowych pośredniczącemu podmiotowi węglowemu 

sprzedawca może zażądać od niego przedstawienia potwierdzenia przyjęcia 

powiadomienia o zamiarze rozpoczęcia działalności gospodarczej jako pośredniczący 

podmiot węglowy, a w razie odmowy jego przedstawienia może odmówić sprzedaży 

wyrobów węglowych po cenie nieuwzględniającej akcyzy.] 

 

Art. 9c. 

1. W przypadku wyrobów gazowych przedmiotem opodatkowania akcyzą jest: 

1)   nabycie wewnątrzwspólnotowe wyrobów gazowych przez finalnego nabywcę 

gazowego; 

2)   sprzedaż wyrobów gazowych finalnemu nabywcy gazowemu; 

3)   import wyrobów gazowych przez finalnego nabywcę gazowego; 
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4)   użycie wyrobów gazowych przez pośredniczący podmiot gazowy; 

5)   użycie wyrobów gazowych przez finalnego nabywcę gazowego: 

a)  uzyskanych w sposób inny niż w drodze nabycia, 

b)   jeżeli nie można ustalić podmiotu, który dokonał sprzedaży tych wyrobów 

finalnemu nabywcy gazowemu, a w wyniku kontroli podatkowej, kontroli celno-

skarbowej albo postępowania podatkowego nie ustalono, że akcyza została 

zapłacona w należnej wysokości, 

c)  nabytych w ramach zwolnienia, o którym mowa w art. 31b ust. 1-4, do innych 

celów niż zwolnione na podstawie tych przepisów, przy czym za takie użycie 

uważa się również naruszenie warunku, o którym mowa w art. 31b ust. 5-7 lub 9, a 

także sprzedaż, eksport lub dostawę wewnątrzwspólnotową wyrobów gazowych 

przez finalnego nabywcę gazowego zamiast użycia ich do celów, o których mowa 

w art. 31b ust. 1-4. 

2. Za sprzedaż finalnemu nabywcy gazowemu wyrobów gazowych uznaje się czynności, o 

których mowa w art. 9a ust. 2 pkt 1-8. 

3. Jeżeli w stosunku do wyrobów gazowych powstał obowiązek podatkowy w związku z 

wykonaniem jednej z czynności, o której 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. 

4. W przypadku sprzedaży wyrobów gazowych sprzedawca jest obowiązany ustalić, czy 

sprzedaje te wyroby pośredniczącemu podmiotowi gazowemu czy finalnemu nabywcy 

gazowemu. 

[5. Sprzedawca wyrobów gazowych może zażądać od nabywcy przedstawienia potwierdzenia 

przyjęcia powiadomienia o zamiarze rozpoczęcia działalności gospodarczej jako 

pośredniczący podmiot gazowy, a w razie odmowy jego przedstawienia przez nabywcę - 

może odmówić sprzedaży wyrobów gazowych po cenie nieuwzględniającej akcyzy.] 

 

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: 
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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 

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 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; 
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14)  będący przedsiębiorstwem w spadku, o którym mowa w ustawie z dnia 5 lipca 2018 r. o 

zarządzie sukcesyjnym przedsiębiorstwem osoby fizycznej i innych ułatwieniach 

związanych z sukcesją przedsiębiorstw (Dz. U. poz. 1629 oraz z 2019 r. poz. 1495), w 

okresie od chwili śmierci przedsiębiorcy do dnia wygaśnięcia zarządu sukcesyjnego albo 

do dnia upływu terminu do powołania zarządcy sukcesyjnego, o którym mowa w art. 12 

ust. 10 tej ustawy, w przypadku gdy nie ustanowiono zarządu sukcesyjnego, a osoby, o 

których mowa w art. 14 tej ustawy, dokonały czynności podlegających opodatkowaniu 

akcyzą lub zaistniał wobec nich stan faktyczny podlegający opodatkowaniu akcyzą, przy 

czym przedsiębiorstwo w spadku uznaje się za podatnika kontynuującego prowadzenie 

działalności gospodarczej zmarłego podatnika. 

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: 

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. 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 
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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)  odmowy przyjęcia zgłoszenia rejestracyjnego podmiotu reprezentującego przez 

właściwego naczelnika urzędu skarbowego, lub] 

<2) odmowy rejestracji w Centralnym Rejestrze Podmiotów Akcyzowych podmiotu 

reprezentującego, lub> 

3) nieprzesłania w terminie przez nabywcę końcowego podmiotowi reprezentującemu kopii 

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

- 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)  odmowy przyjęcia zgłoszenia rejestracyjnego podmiotu reprezentującego przez 

właściwego naczelnika urzędu skarbowego, lub] 

<2) odmowy rejestracji w Centralnym Rejestrze Podmiotów Akcyzowych podmiotu 

reprezentującego, lub> 

3) nieprzesłania w terminie przez finalnego nabywcę gazowego podmiotowi 

reprezentującemu kopii faktury, o której mowa w art. 24b ust. 1 pkt 1 
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- 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. 14. 

1. Organami podatkowymi właściwymi w zakresie akcyzy są naczelnik urzędu skarbowego, 

naczelnik urzędu celno-skarbowego i dyrektor izby administracji skarbowej, z 

zastrzeżeniem ust. 1b. 

1a. Organem podatkowym właściwym w zakresie WIA jest dyrektor izby administracji 

skarbowej. 

1b. Naczelnik urzędu celno-skarbowego jest organem podatkowym właściwym w zakresie 

akcyzy z tytułu importu i eksportu, z wyłączeniem poboru, oraz w zakresie wydania 

decyzji w przypadku stwierdzenia nieprawidłowości przez ten organ w wyniku 

przeprowadzonej kontroli celno-skarbowej. 

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

skarbowych, naczelnicy urzędów celno-skarbowych i dyrektorzy izb administracji 

skarbowych wyznaczeni przez ministra właściwego do spraw finansów publicznych. 

[3. Właściwość miejscową naczelnika urzędu skarbowego, naczelnika urzędu celno-

skarbowego i dyrektora izby administracji skarbowej ustala się ze względu na miejsce 

wykonania czynności lub wystąpienia stanu faktycznego, podlegających opodatkowaniu 

akcyzą, z zastrzeżeniem ust. 3a-5b i 8-10.] 

<3. Właściwość miejscową naczelnika urzędu skarbowego, naczelnika urzędu celno-

skarbowego i dyrektora izby administracji skarbowej ustala się ze względu na 

odpowiednio miejsce wykonania czynności lub wystąpienia stanu faktycznego, 

podlegających opodatkowaniu akcyzą, albo miejsce wykonywania czynności z 

wykorzystaniem wyrobów akcyzowych objętych zwolnieniem od akcyzy ze względu 

na ich przeznaczenie lub wyrobów akcyzowych wymienionych w załączniku nr 2 do 

ustawy, opodatkowanych zerową stawką akcyzy ze względu na ich przeznaczenie.> 

3a. Właściwymi w zakresie akcyzy z tytułu importu są naczelnik urzędu celno-skarbowego 

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

należności celnych przywozowych wynikających z długu celnego i właściwy dla tego 

naczelnika dyrektor izby administracji skarbowej oraz naczelnik urzędu skarbowego, 
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właściwy na podstawie przepisów prawa celnego, do poboru kwoty należności celnych 

przywozowych wynikających z długu celnego. 

<3aa. Organem podatkowym właściwym w sprawach Centralnego Rejestru Podmiotów 

Akcyzowych jest dyrektor izby administracji skarbowej.> 

3b. Organami podatkowymi właściwymi w sprawach rejestracji zużywających podmiotów 

olejowych oraz pośredniczących podmiotów olejowych są dla: 

1) osób fizycznych - naczelnik urzędu skarbowego właściwy do wykonywania zadań w 

zakresie akcyzy ze względu na adres ich zamieszkania albo adres miejsca pobytu i 

właściwy dla tego naczelnika w zakresie akcyzy dyrektor izby administracji skarbowej; 

2) osób prawnych oraz jednostek organizacyjnych niemających osobowości prawnej - 

naczelnik urzędu skarbowego właściwy do wykonywania zadań w zakresie akcyzy ze 

względu na adres ich siedziby i właściwy dla tego naczelnika w zakresie akcyzy dyrektor 

izby administracji skarbowej. 

[3c. W przypadku gdy zużywający podmiot olejowy lub pośredniczący podmiot olejowy 

podlega obowiązkowi rejestracyjnemu, o którym mowa w art. 16 ust. 1, do ustalenia 

organu podatkowego właściwego w sprawach rejestracji tych podmiotów stosuje się 

odpowiednio ust. 3, 4-4g, 6 i 10.] 

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

podlegające opodatkowaniu akcyzą występują na obszarze właściwości miejscowej dwóch 

lub więcej organów podatkowych, właściwość miejscową, z zastrzeżeniem ust. 4a-5, 

ustala się dla:] 

 <Jeżeli czynności podlegające opodatkowaniu akcyzą, czynności z wykorzystaniem 

wyrobów akcyzowych objętych zwolnieniem od akcyzy ze względu na ich 

przeznaczenie lub czynności z wykorzystaniem wyrobów akcyzowych wymienionych 

w załączniku nr 2 do ustawy, opodatkowanych zerową stawką akcyzy ze względu na 

ich przeznaczenie, są wykonywane lub stany faktyczne podlegające opodatkowaniu 

akcyzą występują na obszarze właściwości miejscowej dwóch lub większej liczby 

organów podatkowych, właściwość miejscową ustala się dla:> 

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

względu na adres ich siedziby; 

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

4a. W przypadku gdy czynności podlegające opodatkowaniu akcyzą są wykonywane lub 

stany faktyczne podlegające opodatkowaniu akcyzą występują na obszarze właściwości 
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miejscowej dwóch lub więcej organów podatkowych, organem podatkowym właściwym 

miejscowo, z zastrzeżeniem ust. 3a, 5-6 i 9, może być jeden z tych organów, wybrany 

przez podatnika i wskazany w oświadczeniu złożonym do wybranego organu 

podatkowego oraz organu podatkowego właściwego dla podatnika zgodnie z ust. 4. 

4b. W przypadku złożenia oświadczenia, o którym mowa w ust. 4a, przez podatnika po 

rozpoczęciu działalności, organ podatkowy wskazany w oświadczeniu jest organem 

właściwym miejscowo począwszy od pierwszego dnia drugiego miesiąca następującego 

po miesiącu, w którym zostało złożone to oświadczenie. 

4c. Jeżeli w okresie ostatnich 12 miesięcy, licząc od dnia wykonania na obszarze właściwości 

miejscowej organu podatkowego wybranego przez podatnika zgodnie z ust. 4a ostatniej 

czynności podlegającej opodatkowaniu akcyzą lub wystąpienia na tym obszarze 

ostatniego stanu faktycznego podlegającego opodatkowaniu akcyzą, podatnik ten nie 

wykonywał na tym obszarze takich czynności lub nie występowały w przypadku tego 

podatnika na tym obszarze takie stany faktyczne, podatnik jest obowiązany, w terminie 14 

dni od dnia upływu tego okresu, złożyć oświadczenie o niewykonywaniu na tym obszarze 

takich czynności lub o niewystępowaniu na tym obszarze takich stanów faktycznych. 

Oświadczenie składa się do organu podatkowego wybranego zgodnie z ust. 4a oraz 

organu podatkowego właściwego dla podatnika zgodnie z ust. 4. 

4d. W przypadku złożenia oświadczenia, o którym mowa w ust. 4c, właściwość miejscową 

ustala się ponownie zgodnie z ust. 3, 4 albo 4a. Przepis ust. 4b stosuje się odpowiednio. 

4e. Organ podatkowy wybrany przez podatnika zgodnie z ust. 4a, do którego w okresie 

ostatnich 12 miesięcy, licząc od dnia złożenia przez tego podatnika oświadczenia, o 

którym mowa w ust. 4a, lub od dnia złożenia przez niego do tego organu po raz ostatni 

deklaracji podatkowej, informacji lub innego dokumentu, których obowiązek złożenia 

wynika z ustawy, nie zostały przez tego podatnika złożone deklaracje podatkowe, 

informacje lub inne dokumenty, których obowiązek złożenia wynika z ustawy, ani 

oświadczenie, o którym mowa w ust. 4c, wzywa tego podatnika do złożenia, w terminie 

14 dni od dnia otrzymania wezwania: 

1) informacji o wykonanych w tym okresie na obszarze właściwości miejscowej tego organu 

podatkowego czynnościach podlegających opodatkowaniu akcyzą lub o wystąpieniu w 

tym okresie na tym obszarze stanów faktycznych podlegających opodatkowaniu akcyzą 

albo 
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2) oświadczenia o niewykonywaniu w tym okresie na obszarze właściwości miejscowej tego 

organu podatkowego czynności podlegających opodatkowaniu akcyzą lub o 

niewystępowaniu w tym okresie na tym obszarze stanów faktycznych podlegających 

opodatkowaniu akcyzą. 

4f. W przypadku niezłożenia informacji albo oświadczenia, o których mowa w ust. 4e, albo 

złożenia przez podatnika oświadczenia, o którym mowa w ust. 4e pkt 2, właściwość 

miejscową ustala się zgodnie z ust. 3 albo 4 począwszy od pierwszego dnia drugiego 

miesiąca następującego po miesiącu, w którym upłynął termin do złożenia tej informacji 

albo tego oświadczenia albo w którym złożono oświadczenie, o którym mowa w ust. 4e 

pkt 2. Właściwość ustalona zgodnie z ust. 3 albo 4 może zostać ponownie ustalona na 

podstawie ust. 4a. Przepis ust. 4b stosuje się odpowiednio. 

4g. Organami podatkowymi właściwymi miejscowo dla przedsiębiorstwa w spadku, o którym 

mowa w art. 13 ust. 1 pkt 14, są naczelnik urzędu skarbowego, naczelnik urzędu celno-

skarbowego oraz dyrektor izby administracji skarbowej, którzy byli organami właściwymi 

dla zmarłego przedsiębiorcy w chwili jego śmierci. 

5. W sytuacjach: 

1) ustalania norm dopuszczalnych ubytków wyrobów akcyzowych lub dopuszczalnych norm 

zużycia wyrobów akcyzowych, 

2) przemieszczania wyrobów akcyzowych z zastosowaniem procedury zawieszenia poboru 

akcyzy, 

3)  powiadamiania naczelnika urzędu skarbowego przez podmiot prowadzący skład 

podatkowy o zamiarze wyprowadzenia wyrobów akcyzowych ze składu podatkowego, 

4) (uchylony) 

- właściwość miejscową ustala się ze względu na miejsce wykonywania czynności 

podlegających opodatkowaniu akcyzą lub występowania stanów faktycznych 

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

w pkt 1-3. 

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

zwolnienia zabezpieczenia generalnego z obciążenia ustala się ze względu na miejsce 

dokonania czynności lub wystąpienia stanu faktycznego, stanowiących podstawę do tego 

odnotowania. 

5b. W przypadku gdy zobowiązanie podatkowe lub obowiązek zapłaty opłaty paliwowej, o 

której mowa w art. 37h ust. 1 ustawy z dnia 27 października 1994 r. o autostradach 
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płatnych oraz o Krajowym Funduszu Drogowym (Dz. U. z 2020 r. poz. 72 i 278), zwanej 

dalej "opłatą paliwową", wygasa na skutek zapłaty tego zobowiązania podatkowego lub 

tej opłaty paliwowej, organem właściwym do odnotowania zwolnienia zabezpieczenia 

generalnego z obciążenia jest naczelnik urzędu skarbowego, któremu podatnik składa 

deklarację podatkową. 

5c. Na wniosek podatnika zwolnienie zabezpieczenia generalnego z obciążenia na skutek 

zapłaty zobowiązania podatkowego lub zapłaty opłaty paliwowej może odnotować inny 

niż określony w ust. 5b naczelnik urzędu skarbowego, pod warunkiem że posiada on 

informację, że zobowiązanie podatkowe lub opłata paliwowa zostały zapłacone, lub 

podatnik przedstawi mu dokumenty potwierdzające dokonanie tej zapłaty. 

6. W przypadkach, o których mowa w ust. 4-4f, na wniosek właściwego naczelnika urzędu 

skarbowego lub właściwego dyrektora izby administracji skarbowej, określone we 

wniosku czynności: sprawdzające, kontroli podatkowej, kontroli celno-skarbowej lub 

postępowania podatkowego wykonuje odpowiednio naczelnik urzędu skarbowego, 

naczelnik urzędu celno-skarbowego lub dyrektor izby administracji skarbowej, na którego 

obszarze właściwości miejscowej są wykonywane czynności podlegające opodatkowaniu 

akcyzą lub występują stany faktyczne podlegające opodatkowaniu akcyzą. 

7. (uchylony). 

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

wyjątkiem nabycia wewnątrzwspólnotowego w ramach prowadzonej działalności 

gospodarczej, organami podatkowymi właściwymi miejscowo są naczelnik urzędu 

skarbowego i dyrektor izby administracji skarbowej, właściwi ze względu na adres 

zamieszkania tych osób. 

8a. Organami podatkowymi właściwymi do orzekania w sprawie zwrotu akcyzy, o którym 

mowa w art. 82 ust. 1, 2 i 2e, obliczonej i wykazanej w zgłoszeniu celnym lub określonej 

w wydanej przez naczelnika urzędu celno-skarbowego decyzji, są dla: 

1) osób fizycznych - naczelnik urzędu skarbowego właściwy w zakresie akcyzy ze względu 

na adres ich zamieszkania i właściwy dla tego naczelnika w zakresie akcyzy dyrektor izby 

administracji skarbowej; 

2) osób prawnych i jednostek organizacyjnych niemających osobowości prawnej - naczelnik 

urzędu skarbowego właściwy w zakresie akcyzy ze względu na adres ich siedziby i 

właściwy dla tego naczelnika w zakresie akcyzy dyrektor izby administracji skarbowej. 
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9. Organami podatkowymi właściwymi do orzekania w sprawie zwrotu akcyzy, o którym 

mowa w art. 42 ust. 4 i 8, art. 46p ust. 1, art. 82 ust. 1, 2 i 2e oraz art. 89 ust. 2f, są 

naczelnik urzędu skarbowego, któremu została złożona deklaracja podatkowa dla tej 

akcyzy lub który wydał decyzję określającą wysokość tej akcyzy, i właściwy dla tego 

naczelnika w zakresie akcyzy dyrektor izby administracji skarbowej. 

9a. Właściwy naczelnik urzędu skarbowego dokonuje wypłaty kwoty z tytułu zwrotu akcyzy 

na wniosek organu podatkowego, który określił wysokość kwoty zwrotu akcyzy. 

10. Jeżeli nie można ustalić właściwości w sposób określony w ust. 3-5, 8 i 9, właściwym 

organem podatkowym jest Naczelnik Trzeciego Urzędu Skarbowego Warszawa-

Śródmieście w Warszawie i Dyrektor Izby Administracji Skarbowej w Warszawie. 

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

1)  wykaz urzędów skarbowych i izb administracji skarbowej, których odpowiednio 

naczelnicy i dyrektorzy są właściwi do wykonywania zadań w zakresie akcyzy na 

terytorium kraju, oraz terytorialny zasięg ich działania, uwzględniając liczbę podatników 

prowadzących działalność na danym obszarze, 

2)  właściwy urząd skarbowy lub właściwe urzędy skarbowe, na których rachunek bankowy 

dokonuje się wpłaty kwot z tytułu zapłaty akcyzy, przedpłat akcyzy i wpłat dziennych 

oraz z których rachunku bankowego dokonuje się wypłaty kwot z tytułu zwrotu akcyzy, a 

także określi terytorialny zasięg ich działania w tym zakresie 

- uwzględniając potrzebę zapewnienia sprawnego poboru i zwrotu akcyzy. 

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

dyrektora lub dyrektorów izb administracji skarbowej właściwych do prowadzenia spraw, 

o których mowa w ust. 1a, oraz dyrektora izby administracji skarbowej właściwego do 

prowadzenia tych spraw jako organ odwoławczy, uwzględniając potrzebę sprawnego 

wykonywania zadań oraz zapewnienia jednolitości postępowania. 

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

wykaz dokumentów potwierdzających dokonanie zapłaty zobowiązania podatkowego i 

opłaty paliwowej, o których mowa w ust. 5c, uwzględniając konieczność zapewnienia 

właściwego stosowania zabezpieczenia akcyzowego. 

<14. Minister właściwy do spraw finansów publicznych wyznaczy, w drodze 

rozporządzenia, dyrektora izby administracji skarbowej właściwego w sprawach 

Centralnego Rejestru Podmiotów Akcyzowych, uwzględniając potrzebę zapewnienia 

sprawnego procesu rejestracji, kompletności i aktualności publikowanych list, o 
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których mowa w art. 16 ust. 3c, oraz kompletności i aktualności Centralnego 

Rejestru Podmiotów Akcyzowych.> 

Art. 16. 

[1. Podmiot prowadzący działalność gospodarczą jest obowiązany, przed dniem wykonania 

pierwszej czynności podlegającej opodatkowaniu akcyzą lub pierwszej czynności z 

wykorzystaniem wyrobów akcyzowych objętych zwolnieniem od akcyzy ze względu na ich 

przeznaczenie lub wyrobów akcyzowych wymienionych w załączniku nr 2 do ustawy, 

opodatkowanych zerową stawką akcyzy ze względu na ich przeznaczenie, złożyć 

zgłoszenie rejestracyjne właściwemu naczelnikowi urzędu skarbowego. Obowiązek, o 

którym mowa w zdaniu poprzedzającym, ma zastosowanie również do podmiotu 

prowadzącego działalność gospodarczą, który dokonuje nabycia wewnątrzwspólnotowego 

alkoholu etylowego całkowicie skażonego środkiem skażającym dopuszczonym we 

wszystkich państwach członkowskich Unii Europejskiej lub dodatkowymi środkami 

skażającymi dopuszczonymi przez państwo członkowskie Unii Europejskiej, w którym 

skażenie następuje, na podstawie rozporządzenia Komisji (WE) nr 3199/93 z dnia 22 

listopada 1993 r. w sprawie wzajemnego uznawania procedur całkowitego skażenia 

alkoholu etylowego do celów zwolnienia z podatku akcyzowego.] 

<1. Zgłoszenia rejestracyjnego jest obowiązany dokonać: 

1) podmiot prowadzący działalność gospodarczą, zamierzający: 

a) wykonywać czynności podlegające opodatkowaniu akcyzą – przed dniem wykonania 

pierwszej takiej czynności, 

b) wykonywać czynności z wykorzystaniem wyrobów akcyzowych objętych 

zwolnieniem od akcyzy ze względu na ich przeznaczenie – przed dniem wykonania 

pierwszej czynności z wykorzystaniem tych wyrobów, 

c) wykonywać czynności z wykorzystaniem wyrobów akcyzowych wymienionych w 

załączniku nr 2 do ustawy, opodatkowanych zerową stawką akcyzy ze względu na 

ich przeznaczenie – przed dniem wykonania pierwszej czynności z wykorzystaniem 

tych wyrobów, 

d) dokonywać nabycia wewnątrzwspólnotowego alkoholu etylowego całkowicie 

skażonego środkiem skażającym dopuszczonym we wszystkich państwach 

członkowskich Unii Europejskiej lub dodatkowymi środkami skażającymi 

dopuszczonymi przez państwo członkowskie Unii Europejskiej, w którym skażenie 

następuje, na podstawie rozporządzenia Komisji (WE) nr 3199/93 z dnia 22 listopada 
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1993 r. w sprawie wzajemnego uznawania procedur całkowitego skażenia alkoholu 

etylowego do celów zwolnienia z podatku akcyzowego – przed dniem dokonania 

pierwszego nabycia wewnątrzwspólnotowego tego alkoholu; 

2) podmiot zużywający nieprowadzący działalności gospodarczej, niebędący osobą 

fizyczną, zamierzający zużywać wyroby akcyzowe, o których mowa w art. 32 ust. 1 

pkt 1–3 – przed dniem pierwszego nabycia tych wyrobów; 

3) podmiot, który w ramach prowadzonej działalności gospodarczej prowadzi miejsce 

niszczenia wyrobów akcyzowych spełniające warunki niszczenia wyrobów na 

podstawie przepisów odrębnych, do którego są wysyłane poza procedurą zawieszenia 

poboru akcyzy wyroby akcyzowe objęte zwolnieniem od akcyzy ze względu na ich 

przeznaczenie, w przypadku, o którym mowa w art. 32 ust. 4 pkt 1a – przed dniem 

wykonania pierwszej czynności w ramach niszczenia wyrobów akcyzowych; 

4) podmiot, który zamierza prowadzić działalność gospodarczą jako: 

a) pośredniczący podmiot węglowy,  

b) pośredniczący podmiot gazowy  

– przed dniem rozpoczęcia tej działalności; 

5) podmiot, który został wyznaczony jako podmiot reprezentujący, o którym mowa w: 

a) art. 13 ust. 5 – przed dniem dokonania pierwszego nabycia wewnątrzwspólnotowego 

przez odpowiednio nabywcę końcowego lub finalnego nabywcę gazowego, 

b) art. 13 ust. 5a – przed dniem rozpoczęcia działalności jako podmiot reprezentujący.> 

<1a. Zgłoszenia rejestracyjnego może dokonać osoba fizyczna nieprowadząca 

działalności gospodarczej zużywająca wyroby akcyzowe objęte zwolnieniem od 

akcyzy ze względu na ich przeznaczenie, określone w art. 32 ust. 1 pkt 3.> 

[2. Zgłoszenie rejestracyjne powinno zawierać dane dotyczące tego podmiotu i prowadzonej 

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

podmiotu, adres jego siedziby lub zamieszkania oraz określenie rodzaju prowadzonej 

działalności gospodarczej, a w przypadku działalności gospodarczej z użyciem wyrobów 

akcyzowych objętych zwolnieniem od akcyzy ze względu na ich przeznaczenie lub 

wyrobów akcyzowych wymienionych w załączniku nr 2 do ustawy, opodatkowanych 

zerową stawką akcyzy ze względu na ich przeznaczenie - również adresy miejsc 

wykonywania działalności oraz określenie rodzaju i przewidywanej średniej miesięcznej 

ilości zużywanego wyrobu akcyzowego.] 
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<2. W przypadku podmiotu prowadzącego działalność gospodarczą zgłoszenie 

rejestracyjne zawiera dane dotyczące tego podmiotu oraz prowadzonej przez niego 

działalności, obejmujące w szczególności: 

1) imię i nazwisko lub nazwę podmiotu;  

2) adres zamieszkania lub siedziby; 

3) adres miejsca prowadzenia działalności; 

4) numer identyfikacji podatkowej (NIP) albo inny numer identyfikacyjny używany w 

państwie jego zamieszkania lub siedziby; 

5) określenie rodzaju wyrobów akcyzowych lub określenie samochodów osobowych 

będących przedmiotem prowadzonej działalności gospodarczej, lub określenie 

rodzaju wyrobów akcyzowych wykorzystywanych przy jej prowadzeniu; 

6) wskazanie właściwego dla tego podmiotu naczelnika urzędu skarbowego w zakresie 

akcyzy; 

7) w przypadku podmiotu zagranicznego posiadającego oddział z siedzibą na 

terytorium kraju – również dane jego oddziału na terytorium kraju, w tym nazwę 

oddziału z siedzibą na terytorium kraju, w ramach którego podmiot zagraniczny 

prowadzi działalność gospodarczą na terytorium kraju, oraz adres jego siedziby; 

8) w przypadku podmiotu zagranicznego reprezentowanego przez podmiot 

reprezentujący, o którym mowa w art. 13 ust. 5 lub 5a – również dane podmiotu 

zagranicznego, o których mowa w pkt 1 i 2.> 

<2a. W przypadku podmiotu nieprowadzącego działalności gospodarczej zgłoszenie 

rejestracyjne zawiera dane dotyczące tego podmiotu, obejmujące w szczególności: 

1) imię i nazwisko lub nazwę podmiotu; 

2) adres zamieszkania, siedziby lub miejsca pobytu; 

3) numer identyfikacji podatkowej (NIP) albo inny numer identyfikacyjny używany w 

państwie zamieszkania lub siedziby, albo numer PESEL, a jeżeli numer PESEL nie 

został nadany – nazwę i numer dokumentu stwierdzającego tożsamość osoby 

fizycznej; 

4) określenie rodzaju zużywanych przez ten podmiot wyrobów akcyzowych 

zwolnionych od akcyzy ze względu na ich przeznaczenie; 

5) wskazanie właściwego dla tego podmiotu naczelnika urzędu skarbowego w zakresie 

akcyzy. 
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2b. Zgłoszenie rejestracyjne jest dokonywane do właściwego dyrektora izby 

administracji skarbowej przez Platformę Usług Elektronicznych Skarbowo-Celnych, 

zwaną dalej „PUESC”. 

2c. Zgłoszenie rejestracyjne podpisuje się kwalifikowanym podpisem elektronicznym, 

podpisem zaufanym, podpisem osobistym albo zaawansowanym podpisem 

elektronicznym weryfikowanym za pomocą certyfikatu celnego albo zapewnia się w 

inny sposób możliwość potwierdzenia pochodzenia oraz integralności danych w 

postaci elektronicznej, jeżeli w przepisach wydanych na podstawie art. 3b § 2 ustawy 

z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Ordynacja podatkowa minister właściwy do spraw 

finansów publicznych umożliwił podpisywanie dokumentów w taki sposób.> 

[3. Właściwy naczelnik urzędu skarbowego, bez zbędnej zwłoki, nie później niż w ciągu 7 dni 

od dnia przyjęcia zgłoszenia rejestracyjnego, pisemnie potwierdza jego przyjęcie. 

Potwierdzenie powinno zawierać dane dotyczące zarejestrowanego podmiotu i 

prowadzonej przez niego działalności gospodarczej w zakresie wyrobów akcyzowych, w 

szczególności imię i nazwisko lub nazwę podmiotu, adres jego zamieszkania lub siedziby, 

numer identyfikacji podatkowej (NIP) oraz określenie rodzaju wyrobów akcyzowych, w 

zakresie których prowadzi on działalność gospodarczą. 

3a. Podmiot zamierzający prowadzić działalność gospodarczą jako pośredniczący podmiot 

węglowy lub pośredniczący podmiot gazowy, zamiast złożenia zgłoszenia rejestracyjnego, 

o którym mowa w ust. 1, jest obowiązany powiadomić o tym pisemnie właściwego 

naczelnika urzędu skarbowego przed dniem rozpoczęcia tej działalności. Powiadomienie 

powinno zawierać dane dotyczące tego podmiotu i prowadzonej przez niego działalności 

gospodarczej, w szczególności imię i nazwisko lub nazwę podmiotu, adres zamieszkania 

lub adres jego siedziby, numer identyfikacji podatkowej (NIP) albo inny numer 

identyfikacyjny używany w państwie zamieszkania lub siedziby podmiotu oraz określenie 

rodzaju prowadzonej działalności gospodarczej. 

3b. Właściwy naczelnik urzędu skarbowego bez zbędnej zwłoki pisemnie potwierdza przyjęcie 

powiadomienia o zamiarze rozpoczęcia działalności gospodarczej jako pośredniczący 

podmiot węglowy lub pośredniczący podmiot gazowy. Potwierdzenie powinno zawierać 

dane, o których mowa w ust. 3a.] 

<3ba. W przypadkach, o których mowa w ust. 1 i 1a, rejestracja w Centralnym 

Rejestrze Podmiotów Akcyzowych następuje po dokonaniu zgłoszenia 
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rejestracyjnego spełniającego warunki, o których mowa w ust. 2–2c oraz przepisach 

wydanych na podstawie art. 20.> 

[3c. Minister właściwy do spraw finansów publicznych lub upoważniony przez niego organ 

publikuje, bez zbędnej zwłoki, na stronie podmiotowej Biuletynu Informacji Publicznej 

urzędu obsługującego ministra właściwego do spraw finansów publicznych aktualną listę 

pośredniczących podmiotów węglowych oraz pośredniczących podmiotów gazowych, 

obejmującą ich następujące dane: imię i nazwisko lub nazwę oraz adres zamieszkania, 

jeżeli jest on taki sam jak adres miejsca wykonywania działalności gospodarczej, lub 

adres siedziby, numer identyfikacji podatkowej (NIP) albo inny numer identyfikacyjny 

używany w państwie zamieszkania lub siedziby podmiotu oraz określenie rodzaju 

prowadzonej działalności gospodarczej.] 

<3c. Właściwy dyrektor izby administracji skarbowej publikuje, bez zbędnej zwłoki, na 

PUESC aktualne listy zarejestrowanych w Centralnym Rejestrze Podmiotów 

Akcyzowych pośredniczących podmiotów węglowych oraz pośredniczących 

podmiotów gazowych, obejmujące następujące dane: imię i nazwisko lub nazwę, 

adres miejsca wykonywania działalności gospodarczej lub adres siedziby oraz numer 

identyfikacji podatkowej (NIP).> 

4. [Jeżeli dane zawarte w zgłoszeniu rejestracyjnym lub powiadomieniu o zamiarze 

rozpoczęcia działalności gospodarczej jako pośredniczący podmiot węglowy lub 

pośredniczący podmiot gazowy ulegną zmianie, podmiot jest obowiązany zgłosić zmianę 

właściwemu naczelnikowi urzędu skarbowego w terminie 7 dni od dnia, w którym 

nastąpiła zmiana.] <Jeżeli dane zawarte w zgłoszeniu rejestracyjnym ulegną zmianie, 

podmiot, który dokonał zgłoszenia, jest obowiązany zgłosić zmianę właściwemu 

dyrektorowi izby administracji skarbowej w terminie 7 dni od dnia, w którym 

nastąpiła zmiana, przy czym w takim przypadku przepisy ust. 2b i 2c stosuje się 

odpowiednio.> W przypadku śmierci przedsiębiorcy i kontynuowania działalności po 

jego śmierci obowiązanym do zgłoszenia zmiany jest: 

1) zarządca sukcesyjny, w przypadku gdy zarząd sukcesyjny został ustanowiony z chwilą 

śmierci przedsiębiorcy; 

2)  osoba, o której mowa w art. 14 ustawy z dnia 5 lipca 2018 r. o zarządzie sukcesyjnym 

przedsiębiorstwem osoby fizycznej i innych ułatwieniach związanych z sukcesją 

przedsiębiorstw, dokonująca czynności, o których mowa w art. 13 tej ustawy, w 

przypadku gdy zarząd sukcesyjny nie został ustanowiony z chwilą śmierci przedsiębiorcy. 
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[4a. Pośredniczący podmiot węglowy oraz pośredniczący podmiot gazowy są obowiązane 

poinformować właściwego naczelnika urzędu skarbowego o zaprzestaniu prowadzenia 

działalności jako pośredniczący podmiot węglowy lub pośredniczący podmiot gazowy w 

terminie 7 dni od dnia, w którym zaprzestano prowadzenia działalności. 

4b. W przypadku przejęcia praw i obowiązków pośredniczącego podmiotu węglowego lub 

pośredniczącego podmiotu gazowego oraz zaprzestania prowadzenia działalności 

gospodarczej informację, o której mowa w ust. 4a, składa następca prawny 

pośredniczącego podmiotu węglowego lub pośredniczącego podmiotu gazowego lub inne 

osoby, które przejęły jego prawa i obowiązki, w terminie, o którym mowa w ust. 4a. 

4c. W przypadku śmierci pośredniczącego podmiotu węglowego lub pośredniczącego 

podmiotu gazowego, jeżeli z chwilą jego śmierci nie został ustanowiony zarząd 

sukcesyjny, o którym mowa w ustawie z dnia 5 lipca 2018 r. o zarządzie sukcesyjnym 

przedsiębiorstwem osoby fizycznej i innych ułatwieniach związanych z sukcesją 

przedsiębiorstw, następca prawny pośredniczącego podmiotu węglowego lub 

pośredniczącego podmiotu gazowego: 

1) informuje właściwego naczelnika urzędu skarbowego o śmierci pośredniczącego 

podmiotu węglowego lub pośredniczącego podmiotu gazowego, w terminie 7 dni od dnia 

wystąpienia tego zdarzenia; 

2)  składa informację o zaprzestaniu prowadzenia działalności, jeżeli nie zostanie 

ustanowiony zarząd sukcesyjny, o którym mowa w ustawie z dnia 5 lipca 2018 r. o 

zarządzie sukcesyjnym przedsiębiorstwem osoby fizycznej i innych ułatwieniach 

związanych z sukcesją przedsiębiorstw, nie później niż w terminie 7 dni od dnia upływu 

terminu do powołania zarządcy sukcesyjnego, o którym mowa w art. 12 ust. 10 tej 

ustawy.] 

5. (uchylony). 

6. (uchylony). 

7. Przepisy ust. 1-4a nie mają zastosowania do podmiotów prowadzących działalność z 

użyciem wyrobów akcyzowych objętych zwolnieniem od akcyzy ze względu na ich 

przeznaczenie, niemających na terytorium kraju siedziby, miejsca zamieszkania albo 

miejsca prowadzenia działalności gospodarczej. 

[7a. Przepis ust. 1 nie ma zastosowania do podmiotów produkujących energię elektryczną z 

generatorów o łącznej mocy nieprzekraczającej 1 MW, która nie jest dostarczana do 

instalacji połączonych i współpracujących ze sobą, służących do przesyłania tej energii, 
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lecz jest zużywana przez ten podmiot, pod warunkiem że od wyrobów energetycznych 

wykorzystywanych do produkcji tej energii elektrycznej została zapłacona akcyza w 

należnej wysokości.] 

<7a. Obowiązek dokonania zgłoszenia rejestracyjnego nie ma zastosowania do: 

1) podmiotów produkujących energię elektryczną z generatorów o łącznej mocy 

nieprzekraczającej 1 MW, która jest zużywana przez te podmioty, pod warunkiem 

że od wyrobów energetycznych wykorzystywanych do produkcji tej energii 

elektrycznej została zapłacona akcyza w należnej wysokości; 

2) podmiotów zużywających, o których mowa w art. 2 ust. 1 pkt 22 lit. a, które nabyte 

wyroby akcyzowe objęte zwolnieniem od akcyzy ze względu na ich przeznaczenie, 

określone w art. 32 ust. 1 pkt 1 i 2, odbierają wyłącznie odpowiednio na płycie 

lotniska bezpośrednio do zbiornika na stałe zamontowanego na statku powietrznym 

albo ze zbiornika zamontowanego na stałe w porcie bezpośrednio do zbiornika na 

stałe zamontowanego na jednostce pływającej; 

3) podmiotów zużywających, o których mowa w art. 2 ust. 1 pkt 22 lit. b; 

4) podmiotów zużywających wyroby akcyzowe, o których mowa w art. 32 ust. 1 pkt 3, 

ze zbiornika zasilającego zbiorcze instalacje licznikowe.> 

8. (uchylony). 

Art. 17. 

[1. Podmiotem reprezentującym, o którym mowa w art. 13 ust. 5, może być jedynie podmiot 

posiadający siedzibę na terytorium kraju, spełniający warunki, o których mowa w art. 48 

ust. 1 pkt 2-4, i który złożył zgłoszenie rejestracyjne zgodnie z art. 16. Podmiot 

reprezentujący w zgłoszeniu rejestracyjnym powinien wskazać ponadto reprezentowany 

przez niego podmiot zagraniczny. 

2. Właściwy naczelnik urzędu skarbowego odmawia przyjęcia zgłoszenia rejestracyjnego 

podmiotu reprezentującego, który nie spełnia warunków, o których mowa w art. 48 ust. 1 

pkt 2-4.] 

<1. Podmiotem reprezentującym, o którym mowa w art. 13 ust. 5, może być wyłącznie 

podmiot zarejestrowany w Centralnym Rejestrze Podmiotów Akcyzowych, który 

posiada siedzibę na terytorium kraju i spełnia warunki, o których mowa w art. 48 

ust. 1 pkt 2–4. 
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2. Właściwy dyrektor izby administracji skarbowej odmawia, bez zbędnej zwłoki, 

rejestracji w Centralnym Rejestrze Podmiotów Akcyzowych, jeżeli podmiot nie 

spełnia warunków, o których mowa w art. 48 ust. 1 pkt 2–4.> 

3. Nabywca końcowy jest obowiązany przesyłać kopie faktur, o których mowa w art. 24 ust. 1 

pkt 1, podmiotowi reprezentującemu w terminie 14 dni od dnia ich otrzymania. 

3a. Finalny nabywca gazowy jest obowiązany przesyłać kopie faktur, o których mowa w art. 

24b ust. 1 pkt 1, podmiotowi reprezentującemu w terminie 14 dni od dnia ich otrzymania. 

[4. Właściwy naczelnik urzędu skarbowego wykreśla z rejestru podmiot reprezentujący w 

przypadku naruszenia któregokolwiek z warunków określonych w art. 48 ust. 1 pkt 2-4. 

Przepis art. 52 ust. 3 stosuje się odpowiednio.] 

<4. Właściwy naczelnik urzędu skarbowego z urzędu wydaje decyzję o wykreśleniu 

podmiotu reprezentującego z Centralnego Rejestru Podmiotów Akcyzowych w 

przypadku naruszenia któregokolwiek z warunków określonych w art. 48 ust. 1 pkt 

2–4. Decyzja ta jest natychmiast wykonalna. Przepis art. 52 ust. 3 stosuje się 

odpowiednio.> 

<5. Informację o wydaniu decyzji, o której mowa w ust. 4, właściwy naczelnik urzędu 

skarbowego niezwłocznie przekazuje właściwemu dyrektorowi izby administracji 

skarbowej, w celu wykreślenia podmiotu reprezentującego z Centralnego Rejestru 

Podmiotów Akcyzowych.> 

[Art. 18. 

1. Właściwy naczelnik urzędu skarbowego prowadzi rejestry podmiotów, o których mowa w 

art. 16 ust. 1 oraz art. 16b ust. 1. Rejestry zawierają dane zawarte w zgłoszeniu 

rejestracyjnym albo zgłoszeniu rejestracyjnym uproszczonym tych podmiotów. 

2. Na wniosek zainteresowanego podmiotu właściwy naczelnik urzędu skarbowego jest 

obowiązany do wydania zaświadczenia stwierdzającego, czy dany podmiot jest 

zarejestrowanym podmiotem. Zainteresowanym podmiotem może być zarówno sam 

podmiot zarejestrowany, jak i inny podmiot mający interes prawny w uzyskaniu informacji 

o zarejestrowaniu. 

2a. Zaświadczenie, o którym mowa w ust. 2, zawiera dane dotyczące zarejestrowanego 

podmiotu i prowadzonej przez niego działalności gospodarczej w zakresie wyrobów 

akcyzowych, w szczególności imię i nazwisko lub nazwę podmiotu, adres jego 

zamieszkania lub siedziby oraz określenie rodzaju wyrobów akcyzowych, w zakresie 

których prowadzi on działalność gospodarczą. 
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2b. W przypadku zużywającego podmiotu olejowego lub pośredniczącego podmiotu 

olejowego zaświadczenie, o którym mowa w ust. 2, zawiera dane dotyczące tych 

podmiotów, obejmujące w szczególności imię i nazwisko lub nazwę podmiotu, adres jego 

zamieszkania, miejsca pobytu lub siedziby, numer identyfikacji podatkowej (NIP) albo 

numer PESEL, a jeżeli nie został nadany, nazwę i numer dokumentu stwierdzającego 

tożsamość osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej, a w przypadku 

zużywającego podmiotu olejowego również miejsca, w tym adres i dane geolokalizacyjne, 

gdzie znajdują się urządzenia grzewcze, z wyłączeniem urządzeń grzewczych 

niestacjonarnych, oraz numer identyfikacyjny miejsca (adresu), gdzie znajduje się 

urządzenie grzewcze stacjonarne, a w przypadku urządzeń grzewczych niestacjonarnych - 

numer identyfikacyjny urządzenia. 

3. Szef Krajowej Administracji Skarbowej prowadzi ewidencję w formie elektronicznej, która 

zawiera: 

1) dane identyfikacyjne podmiotów prowadzących składy podatkowe, zarejestrowanych 

odbiorców, zarejestrowanych wysyłających oraz podmiotów pośredniczących, adresy ich 

siedzib lub zamieszkania oraz adresy ich poczty elektronicznej; 

2) określenie rodzaju prowadzonej działalności przez podmioty, o których mowa w pkt 1, 

oraz określenie rodzaju wyrobów akcyzowych objętych tą działalnością; 

3) adresy, pod którymi zlokalizowane są składy podatkowe, miejsca odbioru wyrobów 

akcyzowych przez zarejestrowanych odbiorców oraz miejsca, w których jest wykonywana 

działalność podmiotów pośredniczących, oraz ich adresy poczty elektronicznej; 

4) numery akcyzowe składów podatkowych, podmiotów prowadzących składy podatkowe, 

zarejestrowanych odbiorców, zarejestrowanych wysyłających, a także numery podmiotów 

pośredniczących. 

4. Dane z ewidencji, o których mowa w ust. 3 pkt 4, są potwierdzane na wniosek 

zainteresowanych podmiotów albo udostępniane właściwym organom państw 

członkowskich Unii Europejskiej oraz są wykorzystywane przez System. 

 

Art. 19. 

1. Jeżeli podmiot zaprzestał wykonywania czynności, o których mowa w art. 16 ust. 1, jest 

obowiązany w terminie 7 dni złożyć zgłoszenie o zaprzestaniu wykonywania tych 

czynności właściwemu naczelnikowi urzędu skarbowego. 



- 38 - 

 

Objaśnienie oznaczeń:  [] kursywa – tekst usunięty przez Sejm 

<> druk pogrubiony – tekst wstawiony przez Sejm 

1a. Jeżeli zużywający podmiot olejowy lub pośredniczący podmiot olejowy zaprzestał 

wykonywania czynności, o których mowa w art. 16b ust. 1, jest obowiązany w terminie 7 

dni złożyć zgłoszenie o zaprzestaniu wykonywania tych czynności właściwemu 

naczelnikowi urzędu skarbowego. 

2. W przypadku przejęcia praw i obowiązków podmiotu zarejestrowanego na podstawie 

odrębnych przepisów oraz zaprzestania prowadzenia działalności gospodarczej, 

zgłoszenie o zaprzestaniu działalności składa następca prawny podmiotu 

zarejestrowanego lub inne osoby, które przejęły jego prawa i obowiązki, w terminie, o 

którym mowa w ust. 1. 

2a. W przypadku śmierci podmiotu zarejestrowanego, jeżeli z chwilą jego śmierci nie został 

ustanowiony zarząd sukcesyjny, o którym mowa w ustawie z dnia 5 lipca 2018 r. o 

zarządzie sukcesyjnym przedsiębiorstwem osoby fizycznej i innych ułatwieniach 

związanych z sukcesją przedsiębiorstw, następca prawny podmiotu zarejestrowanego: 

1) informuje właściwego naczelnika urzędu skarbowego o śmierci podmiotu 

zarejestrowanego, w terminie 7 dni od dnia wystąpienia tego zdarzenia; 

2)  składa zgłoszenie o zaprzestaniu prowadzenia działalności, jeżeli nie zostanie 

ustanowiony zarząd sukcesyjny, o którym mowa w ustawie z dnia 5 lipca 2018 r. o 

zarządzie sukcesyjnym przedsiębiorstwem osoby fizycznej i innych ułatwieniach 

związanych z sukcesją przedsiębiorstw, nie później niż w terminie 7 dni od dnia upływu 

terminu do powołania zarządcy sukcesyjnego, o którym mowa w art. 12 ust. 10 tej ustawy. 

2b. W przypadku śmierci przedsiębiorcy będącego zużywającym podmiotem olejowym lub 

pośredniczącym podmiotem olejowym, jeżeli z chwilą jego śmierci nie został ustanowiony 

zarząd sukcesyjny, o którym mowa w ustawie z dnia 5 lipca 2018 r. o zarządzie 

sukcesyjnym przedsiębiorstwem osoby fizycznej, następca prawny tego podmiotu: 

1) informuje właściwego naczelnika urzędu skarbowego o śmierci podmiotu, w terminie 7 

dni od dnia wystąpienia tego zdarzenia; 

2) składa zgłoszenie o zaprzestaniu wykonywania czynności, o których mowa w art. 16b ust. 

1, jeżeli nie zostanie ustanowiony zarząd sukcesyjny, o którym mowa w ustawie z dnia 5 

lipca 2018 r. o zarządzie sukcesyjnym przedsiębiorstwem osoby fizycznej, nie później niż 

w terminie 7 dni od dnia upływu terminu do powołania zarządcy sukcesyjnego, o którym 

mowa w art. 12 ust. 10 tej ustawy. 
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3. Zgłoszenia, o których mowa w ust. 1-2, ust. 2a pkt 2 i ust. 2b pkt 2, stanowią podstawę do 

wykreślenia podmiotu z właściwego rejestru przez właściwego naczelnika urzędu 

skarbowego. 

4. W przypadku niezłożenia zgłoszeń zgodnie z ust. 1-2, ust. 2a pkt 2 i ust. 2b pkt 2, właściwy 

naczelnik urzędu skarbowego, który dokonał rejestracji, z urzędu wykreśla podmiot z 

właściwego rejestru. 

4a. Właściwy naczelnik urzędu skarbowego z urzędu wykreśla z właściwego rejestru 

zużywający podmiot olejowy lub pośredniczący podmiot olejowy, jeżeli: 

1) podmiot nie istnieje lub 

2) mimo podjętych udokumentowanych prób nie ma możliwości skontaktowania się z 

podmiotem albo jego pełnomocnikiem, lub 

3) dane podane w zgłoszeniu rejestracyjnym uproszczonym okażą się niezgodne z prawdą, 

lub 

4) podmiot albo jego pełnomocnik nie stawia się na wezwania naczelnika urzędu 

skarbowego, lub 

5) pośredniczący podmiot olejowy nie posiada koncesji wymaganej przepisami ustawy z dnia 

10 kwietnia 1997 r. - Prawo energetyczne dla wyrobów akcyzowych określonych w art. 89 

ust. 1 pkt 9, 10 i pkt 15 lit. a. 

4b. Wykreślenie z rejestru zużywającego podmiotu olejowego lub pośredniczącego podmiotu 

olejowego, następuje w drodze decyzji, która jest natychmiast wykonalna. 

4c. W przypadku, o którym mowa w ust. 4a pkt 1, wydanie decyzji następuje bez konieczności 

zawiadamiania odpowiednio zużywającego podmiotu olejowego lub pośredniczącego 

podmiotu olejowego. 

5. Właściwy naczelnik urzędu skarbowego powiadamia o wykreśleniu z właściwego rejestru: 

1) podmiot zarejestrowany, chyba że okaże się, że podmiot nie istnieje; 

2) Agencję Rezerw Materiałowych, w przypadku podmiotów zarejestrowanych, 

obowiązanych do tworzenia i utrzymywania zapasów obowiązkowych ropy naftowej lub 

paliw na podstawie przepisów ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o zapasach ropy naftowej, 

produktów naftowych i gazu ziemnego oraz zasadach postępowania w sytuacjach 

zagrożenia bezpieczeństwa paliwowego państwa i zakłóceń na rynku naftowym (Dz. U. z 

2020 r. poz. 411). 

6. (uchylony).] 

 



- 40 - 

 

Objaśnienie oznaczeń:  [] kursywa – tekst usunięty przez Sejm 

<> druk pogrubiony – tekst wstawiony przez Sejm 

<Art. 18. 

1. Centralny Rejestr Podmiotów Akcyzowych zawiera dane, o których mowa w art. 16 

ust. 2 i 2a. 

2. Na wniosek: 

1) podmiotu zarejestrowanego w Centralnym Rejestrze Podmiotów Akcyzowych, 

2)  innego podmiotu mającego interes prawny w uzyskaniu informacji o 

zarejestrowaniu danego podmiotu w Centralnym Rejestrze Podmiotów Akcyzowych 

– właściwy dyrektor izby administracji skarbowej wydaje zaświadczenie stwierdzające, 

czy dany podmiot jest podmiotem zarejestrowanym w Centralnym Rejestrze 

Podmiotów Akcyzowych.  

3. Zaświadczenie, o którym mowa w ust. 2, zawiera dane dotyczące podmiotu 

zarejestrowanego w Centralnym Rejestrze Podmiotów Akcyzowych i prowadzonej 

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

tego podmiotu, adres zamieszkania, miejsca pobytu lub siedziby, numer identyfikacji 

podatkowej (NIP) albo inny numer identyfikacyjny używany w państwie 

zamieszkania lub siedziby, adres miejsca wykonywania działalności gospodarczej 

oraz określenie rodzaju wyrobów akcyzowych lub samochodów osobowych będących 

przedmiotem prowadzonej działalności gospodarczej lub wykorzystywanych przy jej 

prowadzeniu. W przypadku podmiotu zużywającego nieprowadzącego działalności 

gospodarczej zaświadczenie zamiast danych dotyczących prowadzonej działalności 

gospodarczej zawiera określenie rodzaju wyrobów akcyzowych zwolnionych od 

akcyzy ze względu na ich przeznaczenie, które podmiot zużywa. 

4. Właściwy naczelnik urzędu skarbowego prowadzi rejestr podmiotów, o których mowa 

w art. 16b ust. 1. Rejestr zawiera dane, o których mowa w art. 16b ust. 2. 

5. Na wniosek: 

1) podmiotu zarejestrowanego w rejestrze podmiotów, o którym mowa w ust. 4,  

2) innego niż określony w pkt 1 podmiotu mającego interes prawny w uzyskaniu 

informacji o zarejestrowaniu danego podmiotu w rejestrze podmiotów, o którym 

mowa w ust. 4 

– właściwy naczelnik urzędu skarbowego wydaje zaświadczenie stwierdzające, że 

zużywający podmiot olejowy lub pośredniczący podmiot olejowy jest podmiotem 

zarejestrowanym w rejestrze podmiotów, o którym mowa w ust. 4. 
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6. Zaświadczenie, o którym mowa w ust. 5, zawiera dane dotyczące podmiotu 

zarejestrowanego w rejestrze podmiotów, o którym mowa w ust. 4, w szczególności 

imię i nazwisko lub nazwę tego podmiotu, adres jego zamieszkania, miejsca pobytu 

lub siedziby, numer identyfikacji podatkowej (NIP) albo inny numer identyfikacyjny 

używany w państwie zamieszkania, a w przypadku zużywającego podmiotu 

olejowego również miejsca, w tym adres i dane geolokalizacyjne, gdzie znajdują się 

urządzenia grzewcze, z wyłączeniem urządzeń grzewczych niestacjonarnych, oraz 

numer identyfikacyjny miejsca (adresu), gdzie znajduje się urządzenie grzewcze 

stacjonarne, a w przypadku urządzeń grzewczych niestacjonarnych – numer 

identyfikacyjny urządzenia. 

7. Szef Krajowej Administracji Skarbowej prowadzi, w formie elektronicznej, 

ewidencję, która zawiera: 

1)  dane identyfikacyjne podmiotów prowadzących składy podatkowe, 

zarejestrowanych odbiorców, zarejestrowanych wysyłających oraz podmiotów 

pośredniczących, adresy ich siedzib lub zamieszkania oraz adresy ich poczty 

elektronicznej; 

2)  określenie rodzaju działalności prowadzonej przez podmioty, o których mowa w pkt 

1, oraz określenie rodzaju wyrobów akcyzowych objętych tą działalnością; 

3)  adresy, pod którymi zlokalizowane są składy podatkowe, miejsca odbioru wyrobów 

akcyzowych przez zarejestrowanych odbiorców oraz miejsca, w których jest 

wykonywana działalność podmiotów pośredniczących, oraz adresy ich poczty 

elektronicznej; 

4)  numery akcyzowe składów podatkowych, podmiotów prowadzących składy 

podatkowe, zarejestrowanych odbiorców, zarejestrowanych wysyłających, a także 

numery podmiotów pośredniczących. 

8. Dane z ewidencji, o których mowa w ust. 7 pkt 4, są potwierdzane na wniosek 

podmiotów, o których mowa w ust. 7 pkt 1, albo udostępniane na wniosek innego 

podmiotu mającego interes prawny w uzyskaniu danych z ewidencji, albo 

udostępniane właściwym organom państw członkowskich Unii Europejskiej oraz są 

wykorzystywane przez System. 

Art. 19. 

1. Jeżeli podmiot zarejestrowany w Centralnym Rejestrze Podmiotów Akcyzowych 

zaprzestał wykonywania działalności lub czynności, o których mowa w art. 16 ust. 1 



- 42 - 

 

Objaśnienie oznaczeń:  [] kursywa – tekst usunięty przez Sejm 

<> druk pogrubiony – tekst wstawiony przez Sejm 

albo 1a, jest obowiązany w terminie 7 dni od dnia ich zaprzestania złożyć 

właściwemu dyrektorowi izby administracji skarbowej zgłoszenie o zaprzestaniu 

wykonywania tej działalności lub tych czynności. Przepisy art. 16 ust. 2b i 2c stosuje 

się odpowiednio. 

2. W przypadku przejęcia, na podstawie odrębnych przepisów, praw i obowiązków 

podmiotu zarejestrowanego w Centralnym Rejestrze Podmiotów Akcyzowych oraz 

zaprzestania prowadzenia działalności gospodarczej, zgłoszenie o zaprzestaniu 

działalności składa następca prawny tego podmiotu zarejestrowanego lub inne 

osoby, które przejęły jego prawa i obowiązki, w terminie, o którym mowa w ust. 1. 

3. W przypadku śmierci podmiotu zarejestrowanego w Centralnym Rejestrze 

Podmiotów Akcyzowych, jeżeli z chwilą jego śmierci nie został ustanowiony zarząd 

sukcesyjny, o którym mowa w ustawie z dnia 5 lipca 2018 r. o zarządzie sukcesyjnym 

przedsiębiorstwem osoby fizycznej i innych ułatwieniach związanych z sukcesją 

przedsiębiorstw, następca prawny tego podmiotu: 

1)  informuje właściwego dyrektora izby administracji skarbowej o śmierci podmiotu 

zarejestrowanego, w terminie 7 dni od dnia wystąpienia tego zdarzenia; 

2)  składa zgłoszenie o zaprzestaniu prowadzenia działalności, jeżeli nie zostanie 

ustanowiony zarząd sukcesyjny, o którym mowa w ustawie z dnia 5 lipca 2018 r. o 

zarządzie sukcesyjnym przedsiębiorstwem osoby fizycznej i innych ułatwieniach 

związanych z sukcesją przedsiębiorstw, nie później niż w terminie 7 dni od dnia 

upływu terminu do powołania zarządcy sukcesyjnego, o którym mowa w art. 12 ust. 

10 tej ustawy. 

4. Jeżeli zużywający podmiot olejowy lub pośredniczący podmiot olejowy zaprzestał 

wykonywania czynności, o których mowa w art. 16b ust. 1, jest obowiązany w 

terminie 7 dni od dnia zaprzestania wykonywania tych czynności złożyć zgłoszenie o 

zaprzestaniu wykonywania tych czynności właściwemu naczelnikowi urzędu 

skarbowego. Przepis ust. 2 stosuje się odpowiednio. 

5. W przypadku śmierci przedsiębiorcy będącego zużywającym podmiotem olejowym 

lub pośredniczącym podmiotem olejowym, jeżeli z chwilą jego śmierci nie został 

ustanowiony zarząd sukcesyjny, o którym mowa w ustawie z dnia 5 lipca 2018 r. o 

zarządzie sukcesyjnym przedsiębiorstwem osoby fizycznej i innych ułatwieniach 

związanych z sukcesją przedsiębiorstw, następca prawny tego podmiotu: 
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1)  informuje właściwego naczelnika urzędu skarbowego o śmierci podmiotu, w terminie 

7 dni od dnia wystąpienia tego zdarzenia; 

2)  składa zgłoszenie o zaprzestaniu wykonywania czynności, o których mowa w art. 16b 

ust. 1, jeżeli nie zostanie ustanowiony zarząd sukcesyjny, o którym mowa w ustawie z 

dnia 5 lipca 2018 r. o zarządzie sukcesyjnym przedsiębiorstwem osoby fizycznej i 

innych ułatwieniach związanych z sukcesją przedsiębiorstw, nie później niż w 

terminie 7 dni od dnia upływu terminu do powołania zarządcy sukcesyjnego, o 

którym mowa w art. 12 ust. 10 tej ustawy. 

6. Zgłoszenie, o którym mowa w: 

1) ust. 1, 2 i ust. 3 pkt 2, stanowi podstawę do wykreślenia podmiotu z Centralnego 

Rejestru Podmiotów Akcyzowych przez właściwego dyrektora izby administracji 

skarbowej; 

2) ust. 4 i ust. 5 pkt 2, stanowi podstawę do wykreślenia podmiotu z rejestru 

podmiotów, o którym mowa w art. 18 ust. 4, przez właściwego naczelnika urzędu 

skarbowego.  

7. W przypadku: 

1)  wykreślenia podmiotu z Centralnego Rejestru Podmiotów Akcyzowych – właściwy 

dyrektor izby administracji skarbowej powiadamia o wykreśleniu: 

a)  podmiot zarejestrowany w tym rejestrze, 

b)  Agencję Rezerw Materiałowych – w przypadku podmiotów zarejestrowanych, 

obowiązanych do tworzenia i utrzymywania zapasów obowiązkowych ropy naftowej 

lub paliw na podstawie przepisów ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o zapasach ropy 

naftowej, produktów naftowych i gazu ziemnego oraz zasadach postępowania w 

sytuacjach zagrożenia bezpieczeństwa paliwowego państwa i zakłóceń na rynku 

naftowym (Dz. U. z 2020 r. poz. 411);  

2)  wykreślenia podmiotu z rejestru podmiotów, o którym mowa w art. 18 ust. 4 – 

właściwy naczelnik urzędu skarbowego powiadamia o wykreśleniu: 

a)  podmiot zarejestrowany w tym rejestrze, 

b)  Agencję Rezerw Materiałowych – w przypadku podmiotów zarejestrowanych, 

obowiązanych do tworzenia i utrzymywania zapasów obowiązkowych ropy naftowej 

lub paliw na podstawie przepisów ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o zapasach ropy 

naftowej, produktów naftowych i gazu ziemnego oraz zasadach postępowania w 
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sytuacjach zagrożenia bezpieczeństwa paliwowego państwa i zakłóceń na rynku 

naftowym. 

8. W przypadku gdy: 

1) mimo podjętych udokumentowanych prób nie ma możliwości skontaktowania się z 

podmiotem albo jego pełnomocnikiem, 

2) podmiot albo jego pełnomocnik nie stawia się na wezwania naczelnika urzędu 

skarbowego 

– właściwy naczelnik urzędu skarbowego może z urzędu wydać decyzję o wykreśleniu 

podmiotu z Centralnego Rejestru Podmiotów Akcyzowych, jeżeli jest to niezbędne w 

celu ochrony interesu publicznego. Decyzja ta jest natychmiast wykonalna. 

9. W przypadku gdy: 

1) nie zostało złożone zgłoszenie, o którym mowa w ust. 1, 2 lub ust. 3 pkt 2, lub 

2) podmiot nie istnieje, lub 

3) dane podane w zgłoszeniu rejestracyjnym okażą się niezgodne z prawdą  

– właściwy naczelnik urzędu skarbowego z urzędu wydaje decyzję o wykreśleniu 

podmiotu z Centralnego Rejestru Podmiotów Akcyzowych. Decyzja ta jest 

natychmiast wykonalna. 

10. Informację o wydaniu decyzji, o której mowa w ust. 8 i 9, właściwy naczelnik urzędu 

skarbowego niezwłocznie przekazuje właściwemu dyrektorowi izby administracji 

skarbowej w celu wykreślenia podmiotu z Centralnego Rejestru Podmiotów 

Akcyzowych. 

11. W przypadku określonym w ust. 9 pkt 2 wydanie decyzji następuje bez konieczności 

zawiadamiania podmiotu zarejestrowanego.  

12. Właściwy dyrektor izby administracji skarbowej powiadamia o wykreśleniu 

podmiotów z Centralnego Rejestru Podmiotów Akcyzowych Agencję Rezerw 

Materiałowych w przypadku wykreślenia z tego rejestru podmiotów obowiązanych 

do tworzenia i utrzymywania zapasów obowiązkowych ropy naftowej lub paliw na 

podstawie przepisów ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o zapasach ropy naftowej, 

produktów naftowych i gazu ziemnego oraz zasadach postępowania w sytuacjach 

zagrożenia bezpieczeństwa paliwowego państwa i zakłóceń na rynku naftowym. 

13. Właściwy naczelnik urzędu skarbowego z urzędu wykreśla z rejestru podmiotów, o 

którym mowa w art. 18 ust. 4, zużywający podmiot olejowy lub pośredniczący 

podmiot olejowy, jeżeli: 
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1) podmiot nie istnieje lub 

2)  nie zostało złożone zgłoszenie, o którym mowa w ust. 4 lub ust. 5 pkt 2, lub 

3)  mimo podjętych udokumentowanych prób nie ma możliwości skontaktowania się z 

podmiotem albo jego pełnomocnikiem, lub 

4)  dane podane w zgłoszeniu rejestracyjnym uproszczonym okażą się niezgodne z 

prawdą, lub 

5)  podmiot albo jego pełnomocnik nie stawia się na wezwania naczelnika urzędu 

skarbowego, lub 

6)  pośredniczący podmiot olejowy nie posiada koncesji wymaganej przepisami ustawy z 

dnia 10 kwietnia 1997 r. – Prawo energetyczne dla wyrobów akcyzowych 

określonych w art. 89 ust. 1 pkt 9, 10 i pkt 15 lit. a. 

14. Wykreślenie z rejestru podmiotów, o którym mowa w art. 18 ust. 4, zużywającego 

podmiotu olejowego lub pośredniczącego podmiotu olejowego następuje w drodze 

decyzji, która jest natychmiast wykonalna. 

15. W przypadku, o którym mowa w ust. 13 pkt 1, wydanie decyzji następuje bez 

konieczności zawiadamiania odpowiednio zużywającego podmiotu olejowego albo 

pośredniczącego podmiotu olejowego. 

16. Właściwy naczelnik urzędu skarbowego powiadamia o wykreśleniu zużywającego 

podmiotu olejowego lub pośredniczącego podmiotu olejowego z rejestru podmiotów, 

o którym mowa w art. 18 ust. 4, Agencję Rezerw Materiałowych w przypadku 

wykreślenia z tego rejestru podmiotów obowiązanych do tworzenia i utrzymywania 

zapasów obowiązkowych ropy naftowej lub paliw na podstawie przepisów ustawy z 

dnia 16 lutego 2007 r. o zapasach ropy naftowej, produktów naftowych i gazu 

ziemnego oraz zasadach postępowania w sytuacjach zagrożenia bezpieczeństwa 

paliwowego państwa i zakłóceń na rynku naftowym.> 

 

Art. 19a. 

Minister właściwy do spraw finansów publicznych określi, w drodze rozporządzenia, wzór 

zgłoszenia rejestracyjnego uproszczonego, o którym mowa w art. 16b ust. 1, 

potwierdzenia przyjęcia zgłoszenia rejestracyjnego uproszczonego, o którym mowa w art. 

16b ust. 4, oraz zgłoszeń, o których mowa w [art. 19 ust. 1a i ust. 2b pkt 2] <art. 19 ust. 4 

i ust. 5 pkt 2>, uwzględniając konieczność zapewniania organom podatkowym informacji 
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o pośredniczących podmiotach olejowych, zużywających podmiotach olejowych oraz 

urządzeniach grzewczych i miejscach, gdzie znajdują się te urządzenia. 

 

[Art. 20. 

Minister właściwy do spraw finansów publicznych określi, w drodze rozporządzenia, wzór 

zgłoszenia rejestracyjnego, wzór potwierdzenia przyjęcia zgłoszenia rejestracyjnego oraz 

wzór zgłoszeń, o których mowa w art. 19 ust. 1, 2 i ust. 2a pkt 2, uwzględniając 

konieczność zapewniania organom podatkowym informacji o podatnikach lub podmiotach 

dokonujących czynności z wykorzystaniem wyrobów akcyzowych.] 

 

<Art. 20. 

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

szczegółowy zakres danych, które powinny być zawarte w: 

1) zgłoszeniu rejestracyjnym, o którym mowa w art. 16, 

2) zgłoszeniach, o których mowa w art. 19 ust. 1, 2 i ust. 3 pkt 2 

– uwzględniając konieczność zapewniania organom podatkowym informacji o 

podatnikach lub podmiotach dokonujących czynności z wykorzystaniem wyrobów 

akcyzowych oraz umożliwienia monitorowania wykorzystania wyrobów akcyzowych 

zgodnie z ich przeznaczeniem.> 

Art. 20c. 

[1. Podmiotem reprezentującym przedsiębiorcę zagranicznego może być wyłącznie podmiot 

posiadający siedzibę na terytorium kraju, spełniający warunki, o których mowa w art. 20e 

ust. 1 pkt 1 i 2, i który złożył zgłoszenie rejestracyjne zgodnie z art. 16. Podmiot 

reprezentujący przedsiębiorcę zagranicznego w zgłoszeniu rejestracyjnym powinien 

wskazać ponadto reprezentowanego przez niego przedsiębiorcę zagranicznego. 

2. Właściwy naczelnik urzędu skarbowego odmawia przyjęcia zgłoszenia rejestracyjnego 

podmiotu reprezentującego przedsiębiorcę zagranicznego, który nie spełnia warunków, o 

których mowa w art. 20e ust. 1 pkt 1 i 2. 

3. Właściwy naczelnik urzędu skarbowego wykreśla z rejestru, o którym mowa w art. 18, 

podmiot reprezentujący przedsiębiorcę zagranicznego w przypadku naruszenia 

któregokolwiek z warunków określonych w art. 20e ust. 1 pkt 1 i 2.] 

<1. Podmiotem reprezentującym przedsiębiorcę zagranicznego może być wyłącznie 

podmiot zarejestrowany w Centralnym Rejestrze Podmiotów Akcyzowych, który 



- 47 - 

 

Objaśnienie oznaczeń:  [] kursywa – tekst usunięty przez Sejm 

<> druk pogrubiony – tekst wstawiony przez Sejm 

posiada siedzibę na terytorium kraju i spełnia warunki, o których mowa w art. 20e 

ust. 1 pkt 1 i 2. 

2. Właściwy dyrektor izby administracji skarbowej odmawia, bez zbędnej zwłoki, 

rejestracji podmiotu w Centralnym Rejestrze Podmiotów Akcyzowych jako 

podmiotu reprezentującego przedsiębiorcę zagranicznego, jeżeli podmiot nie spełnia 

warunków, o których mowa w art. 20e ust. 1 pkt 1 i 2. 

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

podmiotu reprezentującego przedsiębiorcę zagranicznego z Centralnego Rejestru 

Podmiotów Akcyzowych w przypadku naruszenia któregokolwiek z warunków 

określonych w art. 20e ust. 1 pkt 1 i 2. Decyzja ta jest natychmiast wykonalna.> 

<3a. Informację o wydaniu decyzji, o której mowa w ust. 3, właściwy naczelnik urzędu 

skarbowego niezwłocznie przekazuje właściwemu dyrektorowi izby administracji 

skarbowej w celu wykreślenia podmiotu reprezentującego przedsiębiorcę 

zagranicznego z Centralnego Rejestru Podmiotów Akcyzowych.> 

4. Działalność gospodarczą w zakresie suszu tytoniowego prowadzoną przez przedsiębiorcę 

zagranicznego, o którym mowa w art. 20d pkt 1 lit. c, uznaje się na potrzeby akcyzy za 

działalność prowadzoną przez podmiot reprezentujący przedsiębiorcę zagranicznego. 

 

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 wyrobów nowatorskich, lub pośredniczący podmiot tytoniowy, 

z wyłączeniem sprzedaży przez podmiot, który jednocześnie z tą sprzedażą dokonuje 

dostawy wewnątrzwspólnotowej lub eksportu suszu tytoniowego, 

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

nierzetelny, 
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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)  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.] 

<3) wykreślenia podmiotu reprezentującego przedsiębiorcę zagranicznego z Centralnego 

Rejestru Podmiotów Akcyzowych.> 

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. 27. 

1. W przypadku importu podatnik jest obowiązany, z zastrzeżeniem ust. 3 i 3a, do obliczenia i 

wykazania kwoty akcyzy, z uwzględnieniem obowiązujących stawek akcyzy: 

1) w zgłoszeniu celnym; 

2) w przypadku stosowania uproszczeń, o których mowa w art. 166 i art. 182 unijnego 

kodeksu celnego, w: 

a) zgłoszeniu uproszczonym lub 

b) wpisie do rejestru zgłaszającego 

- oraz w zgłoszeniu uzupełniającym, w rozumieniu przepisów prawa celnego; 

3) w rozliczeniu zamknięcia, o którym mowa w art. 175 rozporządzenia delegowanego 

Komisji (UE) 2015/2446 z dnia 28 lipca 2015 r. uzupełniającego rozporządzenie 

Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 952/2013 w odniesieniu do szczegółowych 
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zasad dotyczących niektórych przepisów unijnego kodeksu celnego (Dz. Urz. UE L 343 z 

29.12.2015, str. 1, z późn. zm.), zwanego dalej "rozporządzeniem 2015/2446". 

2. Kwotę akcyzy przypadającą do zapłaty z tytułu importu wyrobów akcyzowych obniża się o 

wartość podatkowych znaków akcyzy prawidłowo naniesionych na wyroby akcyzowe lub 

opakowania jednostkowe wyrobów akcyzowych, objęte zgłoszeniem celnym. 

3. W przypadku objęcia importowanych wyrobów akcyzowych procedurą zawieszenia poboru 

akcyzy lub w przypadku importu wyrobów akcyzowych objętych zwolnieniem od akcyzy 

ze względu na ich przeznaczenie, podatnik jest obowiązany zamieścić w dokumentach, o 

których mowa w ust. 1, informację o kwocie akcyzy, która byłaby należna, gdyby wyroby 

akcyzowe nie zostały objęte procedurą zawieszenia poboru akcyzy lub zwolnieniem od 

akcyzy. 

[3a. W przypadku gdy importowane wyroby energetyczne, bezpośrednio po dopuszczeniu do 

obrotu z zastosowaniem zgłoszenia uproszczonego na podstawie uzyskanego przez 

podmiot pozwolenia w rozumieniu przepisów prawa celnego, są przemieszczane, z 

zastosowaniem procedury zawieszenia poboru akcyzy, przy użyciu rurociągu, z miejsca 

importu bezpośrednio do składu podatkowego na terytorium kraju: 

1) w zgłoszeniu uproszczonym nie zamieszcza się informacji o kwocie akcyzy, która byłaby 

należna, gdyby wyroby akcyzowe nie zostały objęte procedurą zawieszenia poboru akcyzy; 

2) zgłoszenie uzupełniające, zawierające informację o kwocie akcyzy, która byłaby należna, 

gdyby wyroby akcyzowe nie zostały objęte procedurą zawieszenia poboru akcyzy, przesyła 

się nie później niż w momencie przesłania do Systemu projektu e-AD.] 

<3a. W przypadku gdy importowane wyroby energetyczne, bezpośrednio po 

dopuszczeniu do obrotu z zastosowaniem zgłoszenia uproszczonego na podstawie 

uzyskanego przez podmiot pozwolenia w rozumieniu przepisów prawa celnego, są 

przemieszczane rurociągiem z użyciem Systemu, z zastosowaniem procedury 

zawieszenia poboru akcyzy z miejsca importu bezpośrednio do składu podatkowego 

na terytorium kraju lub poza procedurą zawieszenia poboru akcyzy z miejsca 

importu bezpośrednio do składu podatkowego na terytorium kraju, podmiotu 

pośredniczącego lub podmiotu zużywającego: 

1) w zgłoszeniu uproszczonym nie zamieszcza się informacji o kwocie akcyzy, która 

byłaby należna, gdyby wyroby akcyzowe nie zostały objęte procedurą zawieszenia 

poboru akcyzy lub zwolnieniem od akcyzy; 
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2) zgłoszenie uzupełniające zawierające informację o kwocie akcyzy, która byłaby 

należna, gdyby wyroby akcyzowe nie zostały objęte procedurą zawieszenia poboru 

akcyzy lub zwolnieniem od akcyzy, przesyła się nie później niż w momencie 

przesłania do Systemu projektu e-AD lub projektu e-DD.> 

4. Jeżeli właściwy naczelnik urzędu celno-skarbowego stwierdzi, że w zgłoszeniu celnym 

kwota akcyzy została wykazana nieprawidłowo, wydaje decyzję określającą kwotę akcyzy 

w należnej wysokości. 

5. Po przyjęciu zgłoszenia celnego podatnik może wystąpić do właściwego naczelnika urzędu 

celno-skarbowego o wydanie decyzji określającej kwotę akcyzy w należnej wysokości. 

6. W przypadkach innych niż określone w ust. 1, 4 i 5, właściwy naczelnik urzędu celno-

skarbowego określa kwotę akcyzy z tytułu importu wyrobów akcyzowych w drodze 

decyzji. 

7. W przypadku określenia kwoty akcyzy w decyzji naczelnika urzędu celno-skarbowego 

podatnik jest obowiązany w terminie 10 dni, licząc od dnia doręczenia tej decyzji, 

zapłacić różnicę między akcyzą wynikającą z tej decyzji a akcyzą pobraną przez ten organ 

wraz z należnymi odsetkami za zwłokę od niepobranej kwoty akcyzy, liczonymi od dnia 

następnego po dniu powstania obowiązku podatkowego do dnia powiadomienia o 

wysokości należności podatkowych. W odniesieniu do zasad poboru i wysokości tych 

odsetek przepisy ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa stosuje się 

odpowiednio, z zastrzeżeniem ust. 7a. 

7a. Odsetki pobiera się w wysokości: 

1) 50% stawki odsetek za zwłokę, o której mowa w art. 56 § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 

1997 r. - Ordynacja podatkowa, jeżeli po przyjęciu zgłoszenia celnego zgłaszający: 

a)  wystąpi do właściwego naczelnika urzędu celno-skarbowego o wydanie decyzji 

określającej kwotę akcyzy w należnej wysokości, nie później niż w terminie 6 miesięcy 

od dnia przyjęcia zgłoszenia celnego, oraz 

b) uiści w terminie 10 dni od dnia powiadomienia niepobraną na podstawie zgłoszenia 

celnego kwotę akcyzy wraz z odsetkami; 

2) 150% stawki odsetek za zwłokę, o której mowa w art. 56 § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 

1997 r. - Ordynacja podatkowa, jeżeli kwota akcyzy została określona w decyzji, o której 

mowa w ust. 6, albo w wyniku kontroli zgłoszenia celnego dokonanej z urzędu 

stwierdzono zaniżenie kwoty akcyzy w wysokości przekraczającej 25% kwoty należnej i 

wyższej niż pięciokrotna wysokość minimalnego wynagrodzenia za pracę w rozumieniu 
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ustawy z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę (Dz. U. z 

2018 r. poz. 2177 oraz z 2019 r. poz. 1564), obowiązującego w dniu następującym po 

dniu upływu terminu płatności należności. 

8. W przypadku stosowania uproszczenia, o którym mowa w art. 182 unijnego kodeksu 

celnego, zarejestrowany wysyłający przekazuje właściwemu naczelnikowi urzędu celno-

skarbowego kopię wpisu lub wydruku z ewidencji towarów dopuszczonych do obrotu, 

niezwłocznie po przesłaniu do Systemu projektu e-AD dotyczącego wyrobów 

akcyzowych będących przedmiotem wpisu, z wyłączeniem sytuacji, gdy po przesłaniu 

projektu e-AD niezwłocznie zostanie przesłane zgłoszenie uzupełniające, w rozumieniu 

przepisów prawa celnego. 

Art. 31a. 

1. Zwalnia się od akcyzy czynności podlegające opodatkowaniu, których przedmiotem są 

wyroby węglowe przeznaczone do celów opałowych: 

1) w procesie produkcji energii elektrycznej; 

2) w procesie produkcji wyrobów energetycznych; 

3)  przez gospodarstwo domowe, organ administracji publicznej, jednostkę Sił Zbrojnych 

Rzeczypospolitej Polskiej, podmiot systemu oświaty, o którym mowa w art. 2 ustawy z 

dnia 14 grudnia 2016 r. - Prawo oświatowe (Dz. U. z 2019 r. poz. 1148, z późn. zm.), 

żłobek i klub dziecięcy, o których mowa w ustawie z dnia 4 lutego 2011 r. o opiece nad 

dziećmi w wieku do lat 3 (Dz. U. z 2020 r. poz. 326), podmiot leczniczy, o którym mowa 

w art. 4 ust. 1 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2020 r. 

poz. 295), jednostkę organizacyjną pomocy społecznej, o której mowa w art. 6 pkt 5 

ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2019 r. poz. 1507, 1622, 

1690, 1818 i 2473), organizacje, o których mowa w art. 3 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 24 

kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2019 r. 

poz. 688, 1570 i 2020 oraz z 2020 r. poz. 284); 

4) do przewozu towarów i pasażerów koleją; 

5) do łącznego wytwarzania ciepła i energii elektrycznej; 

6) w pracach rolniczych, ogrodniczych, w hodowli ryb, oraz w leśnictwie; 

7) w procesach mineralogicznych, elektrolitycznych i metalurgicznych oraz do redukcji 

chemicznej; 
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8)  przez zakład energochłonny wykorzystujący wyroby węglowe, w którym wprowadzony 

został w życie system prowadzący do osiągania celów dotyczących ochrony środowiska 

lub do podwyższenia efektywności energetycznej; 

9)  (uchylony). 

2. Zwalnia się od akcyzy powstałe u finalnego nabywcy węglowego straty wyrobów 

węglowych, nabytych w ramach zwolnienia, o którym mowa w ust. 1, jeżeli w wyniku 

kontroli podatkowej, kontroli celno-skarbowej albo postępowania podatkowego nie 

ustalono, że nastąpiło użycie tych wyrobów do celów innych niż wskazane w ust. 1. 

3. Warunkiem zwolnienia, o którym mowa w ust. 1, jest: 

[1)  w przypadku sprzedaży wyrobów węglowych na terytorium kraju finalnemu nabywcy 

węglowemu: 

a) wystawienie przez sprzedawcę wyrobów węglowych faktury albo 

b) sporządzenie przez sprzedawcę wyrobów węglowych listy finalnych nabywców węglowych 

uprawnionych do odbioru deputatu węglowego 

- oraz uzyskanie od finalnego nabywcy węglowego oświadczenia, że nabywane wyroby 

węglowe są przeznaczone do celów uprawniających do zwolnienia od akcyzy;] 

<1) w przypadku sprzedaży wyrobów węglowych na terytorium kraju przez 

pośredniczący podmiot węglowy: 

a) który w poprzednim roku kalendarzowym sprzedał do 30 mln kg wyrobów 

węglowych  uzyskanie od finalnego nabywcy węglowego oświadczenia, że odebrane 

przez niego wyroby węglowe są przeznaczone do celów uprawniających do 

zwolnienia od akcyzy, oraz: 

– wystawienie faktury dokumentującej tę sprzedaż albo 

– sporządzenie listy finalnych nabywców węglowych uprawnionych do odbioru 

deputatu węglowego, 

b) który w poprzednim roku kalendarzowym sprzedał powyżej 30 mln kg wyrobów 

węglowych: 

– sporządzenie, po dostarczeniu finalnemu nabywcy węglowemu wyrobów węglowych, 

projektu e-DD na podstawie faktury dokumentującej tę sprzedaż, przesłanie tego 

projektu e-DD do Systemu w terminach określonych odpowiednio w art. 46na ust. 3, 

4 lub 6 i uzyskanie z Systemu e-DD z nadanym numerem referencyjnym, 

sprawdzonego pod względem kompletności i prawidłowości danych zawartych w tym 

dokumencie, zgodnie z art. 46na ust. 8, oraz dokonanie czynności wymaganych do 
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zakończenia monitorowania sprzedaży wyrobów węglowych z użyciem Systemu w 

terminie, o którym mowa w art. 46ba,  

– złożenie oświadczenia przez finalnego nabywcę węglowego, że odebrane przez niego 

wyroby węglowe zostaną zużyte do celów uprawniających do zwolnienia w ilości 

wskazanej na fakturze wystawionej przez pośredniczący podmiot węglowy;> 

2)  w przypadku nabycia wewnątrzwspólnotowego wyrobów węglowych przez finalnego 

nabywcę węglowego zużywającego wyroby węglowe przeznaczone do celów 

uprawniających do zwolnienia od akcyzy - udokumentowanie nabycia 

wewnątrzwspólnotowego dokumentem handlowym wystawionym przez sprzedawcę 

wyrobów węglowych i określającym przeznaczenie tych wyrobów; 

3)  w przypadku importu wyrobów węglowych przez finalnego nabywcę węglowego 

zużywającego wyroby węglowe przeznaczone do celów uprawniających do zwolnienia od 

akcyzy - udokumentowanie importu dokumentami wymaganymi przez przepisy prawa 

celnego. 

3a. Faktura, o której mowa w [ust. 3 pkt 1 lit. a]  <ust. 3 pkt 1 lit. a tiret pierwsze>, zawiera 

pozycję CN wyrobów węglowych oraz ich ilość wyrażoną w kilogramach. 

3b. Lista, o której mowa w [ust. 3 pkt 1 lit. b] <ust. 3 pkt 1 lit. a tiret drugie>, jest 

sporządzana za okresy kwartalne i zawiera: 

1) imię i nazwisko, 

2) numer dowodu osobistego lub nazwę i numer innego dokumentu stwierdzającego 

tożsamość, 

3) numer PESEL, jeżeli został nadany 

- finalnego nabywcy węglowego uprawnionego do odbioru deputatu węglowego. 

3c. Oświadczenie, o którym mowa w [ust. 3 pkt 1] <ust. 3 pkt 1 lit. a>, zawiera: 

1) w przypadku nabywcy będącego: 

a) osobą prawną, jednostką organizacyjną niemającą osobowości prawnej oraz osobą 

fizyczną prowadzącą działalność gospodarczą - nazwę, adres siedziby lub zamieszkania 

oraz numer identyfikacji podatkowej (NIP), 

b) osobą fizyczną nieprowadzącą działalności gospodarczej - imię i nazwisko, adres 

zamieszkania, numer dowodu osobistego lub nazwę i numer innego dokumentu 

stwierdzającego tożsamość oraz numer PESEL, jeżeli został nadany; 

2) określenie ilości, rodzaju oraz przeznaczenia nabywanych wyrobów węglowych; 

3) datę i miejsce złożenia oświadczenia oraz czytelny podpis składającego oświadczenie. 
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3d. Oświadczenie, o którym mowa w [ust. 3 pkt 1] <ust. 3 pkt 1 lit. a>, dołącza się 

odpowiednio do faktury albo listy, o których mowa w tym przepisie. Oświadczenie może 

być złożone na wystawionej fakturze, jeżeli zostanie czytelnie podpisane. 

[3e. Oświadczenie, o którym mowa w ust. 3 pkt 1, może być zastąpione oświadczeniem 

złożonym w okresowej umowie zawartej między sprzedawcą a finalnym nabywcą 

węglowym, które wywiera skutek jedynie w stosunku do nabywanych wyrobów węglowych 

w ilości wynikającej z tej umowy, pod warunkiem potwierdzenia każdej sprzedaży tych 

wyrobów fakturą.] 

<3e. Oświadczenie, o którym mowa w ust. 3 pkt 1 lit. a oraz lit. b tiret drugie, może być 

zastąpione oświadczeniem złożonym w okresowej umowie lub umowie ramowej 

zawartej między pośredniczącym podmiotem węglowym będącym sprzedawcą a 

finalnym nabywcą węglowym, które wywiera skutek jedynie w stosunku do 

nabywanych wyrobów węglowych w ilości wynikającej z tych umów, pod warunkiem 

potwierdzenia każdej sprzedaży tych wyrobów fakturą.> 

3f. Dokumenty, o których mowa w [ust. 3 pkt 1] <ust. 3 pkt 1 lit. a>, oraz umowa, o której 

mowa w ust. 3e, powinny być przechowywane do celów kontroli przez okres 5 lat, licząc 

od końca roku kalendarzowego, w którym zostały sporządzone. 

3g. Osoby fizyczne nieprowadzące działalności gospodarczej, o których mowa w ust. 3c pkt 1 

lit. b, są obowiązane do okazania sprzedawcy dokumentu, o którym mowa w tym 

przepisie, w celu potwierdzenia tożsamości. 

<3h. W przypadku, o którym mowa w ust. 3 pkt 1 lit. b tiret pierwsze, przesłanie 

projektu e-DD do Systemu przez pośredniczący podmiot węglowy, który nie 

dostarcza sprzedanych wyrobów węglowych bezpośrednio finalnemu nabywcy 

węglowemu, jest równoznaczne z potwierdzeniem przez ten podmiot dostarczenia 

finalnemu nabywcy węglowemu tych wyrobów w ilości określonej na fakturze 

będącej podstawą do sporządzenia e-DD. 

3i. Odbiór przez finalnego nabywcę węglowego faktury dokumentującej sprzedaż, 

będącej podstawą do sporządzenia projektu e-DD, o którym mowa w ust. 3 pkt 1 lit. 

b tiret pierwsze, w przypadku gdy sprzedaż nie jest realizowana w ramach 

wykonania umów, o których mowa w ust. 3e, stanowi realizację warunku, o którym 

mowa w ust. 3 pkt 1 lit. b tiret drugie.> 

4. (uchylony). 
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[5. Zwrot przez finalnego nabywcę węglowego wyrobów węglowych nabytych w ramach 

zwolnienia, o którym mowa w ust. 1, do pośredniczącego podmiotu węglowego, który 

sprzedał te wyroby, odbywa się na podstawie faktury korygującej.] 

<5. Zwrot wyrobów węglowych nabytych w ramach zwolnienia, o którym mowa w ust. 

1, przez finalnego nabywcę węglowego do pośredniczącego podmiotu węglowego, o 

którym mowa w: 

1) ust. 3 pkt 1 lit. a, który sprzedał te wyroby, odbywa się na podstawie faktury 

korygującej;  

2) ust. 3 pkt 1 lit. b, odbywa się z użyciem Systemu, w sposób, o którym mowa w art. 

46na ust. 7.> 

6. (uchylony). 

7. Przez zakład energochłonny wykorzystujący wyroby węglowe rozumie się podmiot, u 

którego udział zakupu wyrobów węglowych w wartości produkcji sprzedanej wynosi nie 

mniej niż 10% w roku poprzedzającym rok, w odniesieniu do którego jest ustalany 

procentowy udział. Zakład energochłonny wykorzystujący wyroby węglowe nie może być 

mniejszy niż zorganizowana część przedsiębiorstwa rozumiana jako organizacyjnie i 

finansowo wyodrębniony w istniejącym przedsiębiorstwie zespół składników 

materialnych i niematerialnych, w tym zobowiązania, przeznaczonych do realizacji 

określonych zadań gospodarczych, który zarazem mógłby stanowić niezależne 

przedsiębiorstwo samodzielnie realizujące te zadania. 

8. Przez zakład energochłonny wykorzystujący wyroby węglowe uznaje się także podmiot 

rozpoczynający działalność gospodarczą z wykorzystaniem wyrobów węglowych lub 

podmiot prowadzący działalność gospodarczą, który uruchamia nową instalację 

wykorzystującą wyroby węglowe, pod warunkiem złożenia właściwemu naczelnikowi 

urzędu skarbowego oświadczenia o planowanym osiągnięciu w pierwszym roku 

działalności procentowego udziału, o którym mowa w ust. 7. 

9. W przypadku nieosiągnięcia na koniec pierwszego roku działalności procentowego udziału, 

o którym mowa w ust. 7, podmiot określony w ust. 8 jest obowiązany do zapłaty w 

pierwszym kwartale kolejnego roku akcyzy od zużytych wyrobów węglowych, od których 

nie została zapłacona akcyza, wraz z odsetkami. 

 

Art. 32. 

1. Zwalnia się od akcyzy ze względu na przeznaczenie następujące wyroby akcyzowe: 



- 56 - 

 

Objaśnienie oznaczeń:  [] kursywa – tekst usunięty przez Sejm 

<> druk pogrubiony – tekst wstawiony przez Sejm 

1)  używane do statków powietrznych: benzyny lotnicze o kodzie CN 2710 12 31, paliwo 

typu benzyny do silników odrzutowych o kodzie CN 2710 12 70 oraz paliwo do silników 

odrzutowych o kodzie CN 2710 19 21, oleje smarowe do silników lotniczych oraz 

preparaty smarowe do silników lotniczych - w przypadkach, o których mowa w ust. 3, 

jeżeli są spełnione warunki, [o których mowa w ust. 5-6b, 12 i 13]  <o których mowa w 

ust. 5 pkt 1, 2 i 2a oraz w ust. 6, 12 i 13>; 

2)  używane do celów żeglugi, włączając rejsy rybackie, wyroby energetyczne - w 

przypadkach, o których mowa w ust. 3, jeżeli są spełnione warunki, [o których mowa w 

ust. 5-6b, 12 i 13] <o których mowa w ust. 5 pkt 1, 2 i 2a oraz w ust. 6, 12 i 13>; 

3)  używane do celów opałowych, pozostałe węglowodory gazowe o kodach CN od 2711 12 

11 do 2711 19 00 - w przypadkach, o których mowa w ust. 3, jeżeli są spełnione warunki, 

[o których mowa w ust. 5-6b, 12 i 13] <o których mowa w ust. 5, 6, 12 i 13>; 

4)  używane do celów, o których mowa w art. 31b ust. 1, wyroby energetyczne o kodzie CN 

2901 10 00 w przypadkach, o których mowa w ust. 3, jeżeli spełnione są warunki, [o 

których mowa w ust. 5-6b, 12 i 13] <o których mowa w ust. 5 pkt 1, 2 i 2a oraz w ust. 6, 

12 i 13>; 

5)  używane do napędu stacjonarnych urządzeń w procesie łącznego wytwarzania ciepła i 

energii elektrycznej pozostałe węglowodory gazowe o kodach CN od 2711 12 11 do 2711 

19 00, w przypadkach, o których mowa w ust. 3, jeżeli spełnione są warunki, [o których 

mowa w ust. 5-6b, 12 i 13] <o których mowa w ust. 5 pkt 1, 2 i 2a oraz w ust. 6, 12 i 

13>. 

1a. Zwalnia się od akcyzy olej opałowy, inny niż określony w art. 90 ust. 1 pkt 1, 

wykorzystywany do prowadzenia prób zdawczych u producentów silników dla morskich 

jednostek pływających, w przypadkach o których mowa w ust. 3 pkt 1, 3, 4 lub 7, jeżeli są 

spełnione warunki, o których mowa w ust. 5-6b, 12 i 13. 

2. Zwolnienia, o którym mowa w ust. 1 pkt 1 i 2, nie stosuje się w przypadku prywatnych 

rejsów i prywatnych lotów o charakterze rekreacyjnym, za które uważa się użycie statku 

lub statku powietrznego przez jego właściciela lub inną osobę fizyczną, osobę prawną lub 

jednostkę organizacyjną niemającą osobowości prawnej, które korzystają z niego na 

podstawie umowy najmu lub umowy o podobnym charakterze, w celach innych niż 

gospodarcze, w szczególności innych niż przewóz pasażerów lub towarów albo 

świadczenie usług za wynagrodzeniem lub usług na rzecz organów publicznych. 
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3. Zwolnienie od akcyzy wyrobów, o których mowa w ust. 1, stosuje się wyłącznie w 

przypadku ich: 

1) dostarczenia ze składu podatkowego na terytorium kraju do podmiotu zużywającego lub 

2) dostarczenia ze składu podatkowego na terytorium kraju do podmiotu pośredniczącego, 

lub 

3) dostarczenia od podmiotu pośredniczącego do podmiotu zużywającego, lub 

4) nabycia wewnątrzwspólnotowego przez zarejestrowanego odbiorcę, z wyłączeniem 

zarejestrowanego odbiorcy posiadającego zezwolenie na jednorazowe nabycie wyrobów 

akcyzowych jako zarejestrowany odbiorca, w celu zużycia przez niego jako podmiot 

zużywający, lub 

5) nabycia wewnątrzwspólnotowego przez zarejestrowanego odbiorcę, z wyłączeniem 

zarejestrowanego odbiorcy posiadającego zezwolenie na jednorazowe nabycie wyrobów 

akcyzowych jako zarejestrowany odbiorca, w celu dostarczenia do podmiotu 

zużywającego, lub 

<5a) dostarczenia od zarejestrowanego odbiorcy, z wyłączeniem zarejestrowanego 

odbiorcy posiadającego zezwolenie na jednorazowe nabycie wyrobów akcyzowych 

jako zarejestrowany odbiorca, do podmiotu pośredniczącego, w przypadku 

posiadania przez zarejestrowanego odbiorcę zezwolenia na nabywanie wyrobów 

energetycznych, o których mowa w ust. 1 pkt 2, jako zarejestrowany odbiorca oraz 

zezwolenia na prowadzenie działalności jako podmiot pośredniczący w zakresie tych 

wyrobów, lub> 

6) importu przez podmiot pośredniczący, lub 

7) importu przez podmiot zużywający, lub 

8) zużycia przez podmiot prowadzący skład podatkowy występujący jako podmiot 

zużywający, lub 

9) zużycia przez podmiot pośredniczący występujący jako podmiot zużywający. 

4. Zwalnia się od akcyzy ze względu na przeznaczenie również: 

1)  wyroby energetyczne zużywane w procesie produkcji energii elektrycznej - wyłącznie w 

przypadkach, o których mowa w ust. 3 pkt 1-5, jeżeli są spełnione warunki, [o których 

mowa w ust. 5-6b, 12 i 13]  <o których mowa w ust. 5, 6, 12 i 13>; 

<1a) wyroby akcyzowe objęte procedurą zawieszenia poboru akcyzy, które stały się 

nieprzydatne do spożycia, dalszego przerobu lub zużycia i po przemieszczeniu ze 
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składu podatkowego do miejsca niszczenia spełniającego warunki niszczenia 

wyrobów na podstawie przepisów odrębnych zostały tam zniszczone;> 

2)  alkohol etylowy skażony środkami skażającymi, określonymi przez ministra właściwego 

do spraw finansów publicznych spośród środków dopuszczonych do skażania alkoholu 

etylowego na podstawie przepisów wydanych na podstawie ustawy z dnia 2 marca 2001 r. 

o wyrobie alkoholu etylowego oraz wytwarzaniu wyrobów tytoniowych (Dz. U. z 2018 r. 

poz. 2352), i wykorzystywany do produkcji produktów nieprzeznaczonych do spożycia 

przez ludzi - wyłącznie w przypadkach, o których mowa w ust. 3 pkt 1 lub 8, jeżeli 

spełnione są warunki, [o których mowa w ust. 5-6b, 12 i 13] <o których mowa w ust. 5 

pkt 1 i 2 oraz w ust. 6, 12 i 13>; w przypadku podmiotu zużywającego zwolnienie od 

akcyzy dotyczy ilości nieprzekraczających dopuszczalnych norm zużycia, o których 

mowa w art. 85 ust. 1 pkt 2 lit. b oraz ust. 2 pkt 3; 

3) napoje alkoholowe używane: 

a) do produkcji octu objętego pozycją CN 2209 00, 

b) do produkcji produktów leczniczych, o których mowa w art. 30 ust. 9 pkt 4, 

c) do produkcji olejków eterycznych, mieszanin substancji zapachowych, o których mowa w 

art. 30 ust. 9 pkt 5, 

d) bezpośrednio do wytwarzania artykułów spożywczych - rozlewanych lub innych, lub jako 

składnik do półproduktów służących do wytwarzania artykułów spożywczych - 

rozlewanych lub innych, pod warunkiem że w każdym przypadku zawartość alkoholu 

etylowego w tych artykułach spożywczych nie przekracza 8,5 litra alkoholu etylowego 

100% vol. na 100 kg produktu dla wyrobów czekoladowych i 5 litrów alkoholu etylowego 

100% vol. na 100 kg produktu dla wszystkich innych wyrobów 

- wyłącznie w przypadkach, o których mowa w ust. 3 pkt 1, 4 lub 8, jeżeli spełnione są 

warunki, [o których mowa w ust. 5-6b, 12 i 13] <o których mowa w ust. 5 pkt 1 i 2 oraz 

w ust. 6, 12 i 13>; w przypadku podmiotu zużywającego zwolnienie od akcyzy dotyczy 

ilości nieprzekraczających dopuszczalnych norm zużycia, o których mowa w art. 85 ust. 1 

pkt 2 lit. b oraz ust. 2 pkt 3;  

4)  alkohol etylowy, dla którego podmiot zużywający udowodni zużycie zgodnie z 

przeznaczeniem - w przypadku przekroczenia norm zużycia alkoholu etylowego, o 

których mowa w art. 85 ust. 1 pkt 2 lit. b i ust. 2 pkt 3[.] <;> 

<5) alkohol etylowy pozostający jako odpad w procesie produkcyjnym, w którym 

produkt końcowy nie zawiera alkoholu etylowego, w przypadku gdy alkohol etylowy 
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zostanie przemieszczony do składu podatkowego z przeznaczeniem do dalszego 

przerobu w tym składzie, jeżeli są spełnione warunki określone w ust. 5 pkt 2 i ust. 

6d.> 

5. Warunkiem zwolnień od akcyzy wyrobów akcyzowych ze względu na ich przeznaczenie 

jest również: 

1) objęcie wyrobów akcyzowych będących przedmiotem zwolnienia zabezpieczeniem 

akcyzowym lub w przypadku importu - zabezpieczeniem złożonym w trybie stosowanym 

przy zabezpieczeniu należności celnych na podstawie przepisów prawa celnego, 

złożonym przez, odpowiednio: podmiot prowadzący skład podatkowy, podmiot 

pośredniczący lub zarejestrowanego odbiorcę, z wyłączeniem zarejestrowanego odbiorcy 

posiadającego zezwolenie na jednorazowe nabycie wyrobów akcyzowych jako 

zarejestrowany odbiorca, w wysokości zobowiązania podatkowego mogącego powstać w 

przypadku użycia tych wyrobów niezgodnie z przeznaczeniem uprawniającym do 

zwolnienia od akcyzy lub naruszenia warunków zwolnienia - do czasu potwierdzenia 

odbioru wyrobów akcyzowych przez, odpowiednio: podmiot zużywający lub podmiot 

pośredniczący; warunek ten nie dotyczy sytuacji, o której mowa w ust. 3 pkt 4 lub 8; 

<1a) w przypadku wyrobów energetycznych, o których mowa w ust. 1 pkt 3, 

dostarczanych do zbiornika, z którego są zasilane zbiorcze instalacje licznikowe – 

potwierdzenie odbioru, w sposób określony w art. 46j ust. 3, przez podmiot 

upoważniony do odbioru tych wyrobów i złożenie oświadczenia przez ten podmiot o 

ich przeznaczeniu uprawniającym do zwolnienia;> 

2)  przemieszczanie wyrobów akcyzowych na podstawie e-DD albo dokumentu 

zastępującego e-DD oraz zakończenie przemieszczania w sposób, o którym mowa w art. 

46b ust. 2, oraz w terminie, o którym mowa w art. 46b ust. 3; 

[2a)  w przypadkach, o których mowa w ust. 3 pkt 6 i 7 - sporządzenie e-DD lub dokumentu 

zastępującego e-DD przez podmiot pośredniczący lub podmiot zużywający w terminie 15 

dni od dnia dopuszczenia do obrotu importowanych wyrobów akcyzowych.] 

<2a) w przypadku przemieszczeń, o których mowa w art. 46na ust. 1, 2, 5 i 7 – 

sporządzenie i przesłanie do Systemu projektu e-DD w terminach określonych w 

tych przepisach oraz uzyskanie z Systemu e-DD z nadanym numerem 

referencyjnym, sprawdzonego pod względem kompletności i prawidłowości danych 

zawartych w tym dokumencie, zgodnie z art. 46na ust. 8.>  

3)  (uchylony). 
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[6. Warunkiem zwolnień od akcyzy wyrobów akcyzowych ze względu na ich przeznaczenie w 

przypadkach, o których mowa w ust. 3 pkt 1-3 i 5, jest złożenie przez podmiot 

pośredniczący lub podmiot zużywający mający miejsce zamieszkania, siedzibę lub miejsce 

prowadzenia działalności gospodarczej na terytorium kraju zgłoszenia rejestracyjnego, o 

którym mowa w art. 16 ust. 1.] 

<6. Warunkiem zwolnień od akcyzy wyrobów akcyzowych ze względu na ich 

przeznaczenie w przypadkach, o których mowa w ust. 3 pkt 1–3 i 5–7, jest dokonanie 

przez podmiot odbierający, podlegający obowiązkowi rejestracji, zgłoszenia 

rejestracyjnego na podstawie art. 16 ust. 1.> 

[6a. Warunkiem zwolnień od akcyzy wyrobów akcyzowych ze względu na ich przeznaczenie, w 

sytuacji gdy System jest niedostępny, a wyroby akcyzowe są przemieszczane na podstawie 

dokumentu zastępującego e-DD, w przypadkach, o których mowa w ust. 3 pkt 1-3 i 5, jest 

przedstawienie przez podmiot pośredniczący lub podmiot zużywający mający miejsce 

zamieszkania, siedzibę lub miejsce prowadzenia działalności gospodarczej na terytorium 

kraju podmiotowi wysyłającemu, o którym mowa w art. 2 ust. 1 pkt 31 lit. b, pisemnego 

potwierdzenia przyjęcia zgłoszenia rejestracyjnego, o którym mowa w art. 16 ust. 3. 

6b. Warunkiem zwolnienia od akcyzy paliw lotniczych, o których mowa w ust. 1 pkt 1, jest 

przedstawienie przez podmiot zużywający mający miejsce zamieszkania, siedzibę lub 

miejsce prowadzenia działalności gospodarczej na terytorium kraju podmiotowi 

wysyłającemu, o którym mowa w art. 2 ust. 1 pkt 31 lit. b, pisemnego potwierdzenia 

przyjęcia zgłoszenia rejestracyjnego, o którym mowa w art. 16 ust. 3.] 

<6c. Warunkiem zwolnienia od akcyzy, o którym mowa w ust. 4 pkt 1a, jest złożenie do 

właściwego naczelnika urzędu skarbowego zawiadomienia o zamiarze zniszczenia 

wyrobów akcyzowych, o których mowa w tym przepisie, oraz jego zgoda na 

zniszczenie tych wyrobów. Zniszczenie odbywa się w obecności przedstawiciela 

naczelnika urzędu celno-skarbowego. Przepisy ust. 5 pkt 1 i 2, ust. 6, art. 83a ust. 2a, 

4 i 5, art. 138m oraz przepisy wydane na podstawie art. 138s stosuje się odpowiednio. 

6d. Warunkiem zwolnienia od akcyzy alkoholu etylowego, o którym mowa w ust. 4 pkt 

5, jest osiągnięcie przychodu ze sprzedaży tego alkoholu, stanowiącego nie więcej niż 

0,1% całości przychodu w rozumieniu ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku 

dochodowym od osób prawnych (Dz. U. z 2020 r. poz. 1406, 1492, 1565, 2122 i 2123) 

lub ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. 

z 2020 r. poz. 1426, 1291, 1428, 1492, 1565, 2122 i 2123), uzyskanego z prowadzonej 
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działalności gospodarczej za poprzedni rok obrotowy lub deklarowanego w 

przypadku rozpoczęcia działalności gospodarczej.> 

7. (uchylony). 

8. (uchylony). 

9. (uchylony). 

10. (uchylony). 

11. (uchylony). 

12. Podmiot zużywający będący osobą fizyczną nieprowadzącą działalności gospodarczej 

nabywającą wyroby akcyzowe zwolnione od akcyzy ze względu na ich przeznaczenie jest 

obowiązany do okazania dostarczającemu dowodu osobistego lub innego dokumentu 

stwierdzającego jego tożsamość, w celu potwierdzenia jego tożsamości. 

13. Podmiot, który dostarcza wyroby akcyzowe zwolnione od akcyzy ze względu na ich 

przeznaczenie podmiotowi zużywającemu, o którym mowa w ust. 12, jest obowiązany 

odmówić wydania tych wyrobów w przypadku, gdy podmiot zużywający odmawia 

okazania dowodu osobistego lub innego dokumentu stwierdzającego jego tożsamość lub 

gdy dane podane przez podmiot zużywający do e-DD albo dokumentu zastępującego e-

DD nie zgadzają się z danymi wynikającymi z dowodu osobistego lub innego dokumentu 

stwierdzającego jego tożsamość. 

14. W przypadku zwrotu wyrobów akcyzowych zwolnionych od akcyzy ze względu na 

przeznaczenie przez: 

1) podmiot zużywający do podmiotu pośredniczącego, 

2) podmiot pośredniczący albo podmiot zużywający do składu podatkowego 

- przemieszczanie tych wyrobów odbywa się na podstawie e-DD albo dokumentu 

zastępującego e-DD. 

Art. 38. 

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

1)  (uchylony), 

2) (uchylony), 

3) środki skażające, o których mowa w art. 32 ust. 4 pkt 2, ich ilość oraz warunki stosowania 

4)  (uchylony), 

- uwzględniając konieczność zapewnienia skutecznego funkcjonowania zwolnień od akcyzy, 

właściwej kontroli oraz przepływu informacji dotyczących wyrobów zwolnionych od 
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akcyzy i wyrobów akcyzowych opodatkowanych zerową stawką akcyzy ze względu na 

ich przeznaczenie. 

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

rozporządzenia: 

1) dodatkowe warunki i tryb stosowania zwolnień, o których mowa w art. 30, art. 31a i art. 

32, w szczególności w zakresie ewidencjonowania i dokumentowania uprawnienia do 

stosowania zwolnień, 

[2)  sytuacje, w których do zastosowania zwolnienia od akcyzy nie muszą być spełnione 

niektóre albo wszystkie warunki, o których mowa w art. 31a ust. 3 oraz w art. 32 ust. 3, 5-

6b, 12 lub 13,] 

<2) sytuacje, w których do zastosowania zwolnienia od akcyzy nie muszą być spełnione 

niektóre warunki albo wszystkie warunki, o których mowa w art. 31a ust. 3 oraz art. 

32 ust. 3, 5, 6, 12 lub 13> 

3)  (uchylony), 

4)  (uchylony) 

- uwzględniając specyfikę obrotu wyrobami akcyzowymi objętymi zwolnieniem oraz 

konieczność zapewnienia właściwej kontroli stosowania zwolnień od akcyzy. 

 

Art. 41i. 

1. W przypadku przemieszczania wyrobów energetycznych transportem kolejowym z 

zastosowaniem procedury zawieszenia poboru akcyzy z użyciem Systemu podmiot 

wysyłający, o którym mowa w art. 2 ust. 1 pkt 31 lit. a, może dokonać [na terytorium 

kraju] podziału rozpoczętego przemieszczenia na co najmniej dwa przemieszczenia, pod 

warunkiem że całkowita ilość przemieszczanych wyrobów nie ulegnie zmianie. 

2. Jeżeli w trakcie przemieszczania podmiot wysyłający, o którym mowa w art. 2 ust. 1 pkt 31 

lit. a, zamierza dokonać podziału przemieszczenia <na terytorium kraju>, powiadamia o 

tym podziale, przed jego dokonaniem, naczelnika urzędu celno-skarbowego właściwego 

ze względu na miejsce dokonywania podziału, wysyłając do Systemu projekt 

powiadomienia o podziale przemieszczenia. Z Systemu automatycznie jest wysyłana 

informacja o błędach, w przypadku gdy projekt powiadomienia o podziale 

przemieszczenia zawiera niekompletne lub nieprawidłowe dane. 

<2a. Jeżeli w trakcie przemieszczania podmiot wysyłający, o którym mowa w art. 2 ust. 

1 pkt 31 lit. a, zamierza dokonać podziału przemieszczenia na terytorium państwa 
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członkowskiego, którego przepisy zezwalają na podział przemieszczenia, powiadamia 

o tym podziale właściwe władze tego państwa członkowskiego Unii Europejskiej, 

przed jego dokonaniem, wysyłając do Systemu projekt powiadomienia o podziale 

przemieszczenia. Z Systemu automatycznie jest wysyłana informacja o błędach, w 

przypadku gdy projekt powiadomienia o podziale przemieszczenia zawiera 

niekompletne lub nieprawidłowe dane.> 

3. W przypadku przyjęcia przez System powiadomienia o podziale przemieszczenia dla 

każdego przemieszczenia po podziale jest tworzony nowy e-AD z nadanym numerem 

referencyjnym, sprawdzony pod względem kompletności i prawidłowości danych 

zawartych w tym dokumencie, który jest automatycznie przesyłany do: 

1) podmiotu wysyłającego, o którym mowa w art. 2 ust. 1 pkt 31 lit. a, oraz 

2) podmiotu odbierającego, o którym mowa w art. 2 ust. 1 pkt 32 lit. a, wskazanego w 

nowym e-AD albo władz państwa członkowskiego Unii Europejskiej właściwych dla tego 

podmiotu odbierającego - w przypadku dostawy wewnątrzwspólnotowej lub eksportu 

dokonywanego przez organ celny znajdujący się w państwie członkowskim Unii 

Europejskiej. 

4. Utworzone dla każdego przemieszczenia po podziale nowe e-AD zastępują pierwotnie 

wystawiony e-AD. Od momentu dokonania podziału przemieszczenia każde 

przemieszczenie odbywa się na podstawie nowego e-AD. 

5. Przepisy ust. 1-4 nie mają zastosowania do wyrobów energetycznych objętych 

zwolnieniem od akcyzy wynikającym z art. 31 ust. 1, przemieszczanych z zastosowaniem 

świadectwa zwolnienia, o którym mowa w rozporządzeniu Komisji (WE) nr 31/96 z dnia 

10 stycznia 1996 r. w sprawie świadectwa zwolnienia z podatku akcyzowego. 

 

Art. 42. 

1. Zakończenie procedury zawieszenia poboru akcyzy następuje: 

1) z dniem wyprowadzenia wyrobów akcyzowych ze składu podatkowego poza procedurą 

zawieszenia poboru akcyzy, z zastrzeżeniem ust. 1a; zobowiązanie podatkowe nie 

powstaje i wygasa obowiązek podatkowy wobec podmiotu prowadzącego skład 

podatkowy, jeżeli powstał obowiązek podatkowy z tytułu czynności, o której mowa w art. 

8 ust. 1 pkt 5; 

2) z dniem zużycia wyrobu akcyzowego w składzie podatkowym; zobowiązanie podatkowe 

nie powstaje i wygasa obowiązek podatkowy, gdy zużyto wyrób akcyzowy do 
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wyprodukowania innego wyrobu akcyzowego, również w ramach procesów służących 

bezpośrednio produkcji tego wyrobu; jeżeli ilość napoju alkoholowego zużyta do 

wyprodukowania innego wyrobu akcyzowego przekracza dopuszczalne normy zużycia 

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

stosunku do ilości przekraczającej te normy obowiązek podatkowy nie wygasa, a 

zobowiązanie podatkowe powstaje z dniem wyprowadzenia wyprodukowanego wyrobu 

akcyzowego ze składu podatkowego poza procedurą zawieszenia poboru akcyzy; 

3)  w przypadku nieotrzymania przez podmiot wysyłający, o którym mowa w art. 2 ust. 1 pkt 

31 lit. a, w terminie 2 miesięcy od dnia wysyłki wyrobów akcyzowych, odpowiednio: 

raportu odbioru albo dokumentu zastępującego raport odbioru, raportu wywozu albo 

dokumentu zastępującego raport wywozu lub alternatywnego dowodu zakończenia 

procedury zawieszenia poboru akcyzy, jeżeli przemieszczanie miało miejsce na 

terytorium kraju - następnego dnia po upływie tego terminu; 

4)  w przypadku nieotrzymania przez podmiot wysyłający, o którym mowa w art. 2 ust. 1 pkt 

31 lit. a, w terminie 4 miesięcy od dnia wysyłki wyrobów akcyzowych, odpowiednio: 

raportu odbioru albo dokumentu zastępującego raport odbioru, raportu wywozu albo 

dokumentu zastępującego raport wywozu lub alternatywnego dowodu zakończenia 

procedury zawieszenia poboru akcyzy, jeżeli przemieszczanie miało miejsce w ramach 

dostawy wewnątrzwspólnotowej albo eksportu przez terytorium państwa członkowskiego 

- następnego dnia po upływie tego terminu; 

<4a) w przypadku gdy w raporcie odbioru lub dokumencie zastępującym raport 

odbioru podmiot odbierający, o którym mowa w art. 2 ust. 1 pkt 32 lit. a, celowo 

poświadcza nieprawdę co do tożsamości otrzymanego wyrobu lub jego ilości – z 

dniem poświadczenia nieprawdy, a gdy nie można ustalić tego dnia – z dniem 

stwierdzenia przez uprawniony organ poświadczenia nieprawdy;> 

5) z dniem naruszenia innych niż określone [w pkt 3 i 4] <w pkt 3–4a> warunków 

procedury zawieszenia poboru akcyzy, a gdy nie można ustalić dnia ich naruszenia - z 

dniem stwierdzenia takiego naruszenia przez uprawniony organ; 

6) w przypadku ubytków wyrobów akcyzowych lub całkowitego zniszczenia wyrobów 

akcyzowych, o których mowa w art. 2 ust. 1 pkt 20 - z dniem powstania ubytków 

wyrobów akcyzowych lub ich całkowitego zniszczenia, a gdy nie można ustalić tego dnia 

- z dniem stwierdzenia przez uprawniony organ ubytków wyrobów akcyzowych lub ich 

całkowitego zniszczenia; 
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7)  w przypadku dostawy wewnątrzwspólnotowej albo eksportu wyrobów akcyzowych, o 

których mowa w art. 40 ust. 6 - z dniem otrzymania przez podmiot wysyłający, o którym 

mowa w art. 2 ust. 1 pkt 31 lit. a, który dokonał dostawy wewnątrzwspólnotowej albo 

eksportu tych wyrobów, dokumentu handlowego lub innego dokumentu potwierdzającego 

dostawę tych wyrobów na terytorium państwa członkowskiego albo wyprowadzenie ich 

poza terytorium Unii Europejskiej; zobowiązanie podatkowe nie powstaje i wygasa 

powstały w wyniku dokonania określonej czynności podlegającej opodatkowaniu 

obowiązek podatkowy ciążący na podatniku, z chwilą otrzymania przez niego tego 

dokumentu, w części objętej potwierdzeniem; 

8)  w przypadku nieotrzymania przez podmiot wysyłający, o którym mowa w art. 2 ust. 1 pkt 

31 lit. a, w terminie 4 miesięcy od dnia wysyłki ze składu podatkowego wyrobów 

akcyzowych, dokumentu, o którym mowa w pkt 7, z potwierdzeniem dostawy tych 

wyrobów akcyzowych na terytorium państwa członkowskiego albo wyprowadzenia ich 

poza terytorium Unii Europejskiej, jeżeli przemieszczanie miało miejsce w ramach 

dostawy wewnątrzwspólnotowej albo eksportu przez terytorium państwa członkowskiego 

- następnego dnia po upływie tego terminu. 

1a. W przypadku powrotnego wprowadzenia do składu podatkowego wyrobów akcyzowych 

zwolnionych od akcyzy ze względu na ich przeznaczenie, niedostarczonych ze składu 

podatkowego do podmiotu pośredniczącego albo ze składu podatkowego do podmiotu 

zużywającego, przemieszczanych na podstawie e-DD albo dokumentu zastępującego e-

DD, uznaje się, że nie nastąpiło naruszenie warunków zwolnienia oraz że nie nastąpiło 

zakończenie procedury zawieszenia poboru akcyzy w stosunku do tych wyrobów. 

1b. W przypadku powrotnego wprowadzenia do składu podatkowego wyrobów akcyzowych 

określonych w załączniku nr 2 do ustawy, opodatkowanych zerową stawką akcyzy ze 

względu na ich przeznaczenie, niedostarczonych do zużywającego podmiotu 

gospodarczego, przemieszczanych na podstawie e-DD albo dokumentu zastępującego e-

DD, uznaje się, że nie nastąpiło zakończenie procedury zawieszenia poboru akcyzy w 

stosunku do tych wyrobów. 

2. W przypadku gdy w stosunku do przemieszczanych przez terytorium Unii Europejskiej 

wyrobów akcyzowych objętych procedurą zawieszenia poboru akcyzy: 

1) zostaną naruszone na terytorium kraju warunki tej procedury, co spowoduje jej 

zakończenie, lub 
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2) nie można ustalić miejsca naruszenia warunków procedury zawieszenia poboru akcyzy, a 

ich naruszenie zostanie stwierdzone na terytorium kraju 

- właściwy naczelnik urzędu skarbowego pobiera akcyzę obliczaną z zastosowaniem stawek 

akcyzy obowiązujących w dniu, w którym doszło do tego naruszenia, a jeżeli tego dnia 

nie można ustalić - obowiązujących w dniu, w którym stwierdzono to naruszenie.  

3. Właściwy naczelnik urzędu skarbowego, o którym mowa w ust. 2, informuje za pomocą 

Systemu właściwe władze podatkowe państwa członkowskiego Unii Europejskiej, z 

terytorium którego dokonano wysyłki, o naruszeniu procedury zawieszenia poboru akcyzy 

oraz o powstaniu zobowiązania podatkowego na terytorium kraju. 

4. Podmiotowi wysyłającemu, o którym mowa w art. 2 ust. 1 pkt 31 lit. a, który otrzymał: 

1)  raport odbioru albo dokument zastępujący raport odbioru, raport wywozu albo dokument 

zastępujący raport wywozu lub alternatywny dowód zakończenia procedury zawieszenia 

poboru akcyzy po upływie terminów, o których mowa w ust. 1 pkt 3 i 4, albo 

2) dokumenty potwierdzające zapłatę akcyzy na terytorium państwa członkowskiego, w 

którym doszło do naruszenia lub stwierdzono naruszenie warunków procedury 

zawieszenia poboru akcyzy, w kwocie odpowiadającej ilości wyrobów akcyzowych, 

których dotyczyło to naruszenie, albo 

3) dokument, o którym mowa w ust. 1 pkt 7, z potwierdzeniem dostawy na terytorium 

państwa członkowskiego albo wyprowadzenia poza terytorium Unii Europejskiej 

wyrobów akcyzowych po upływie terminu, o którym mowa w ust. 1 pkt 8 

- przysługuje zwrot kwoty akcyzy zapłaconej przez ten podmiot od tych wyrobów na 

terytorium kraju, na jego pisemny wniosek złożony do właściwego naczelnika urzędu 

skarbowego.  

5. Wniosek, o którym mowa w ust. 4, może być złożony w terminie 5 lat, licząc od końca 

roku kalendarzowego, w którym upłynął termin płatności akcyzy. 

6. Jeżeli w wyniku stwierdzenia naruszenia warunków procedury zawieszenia poboru akcyzy, 

skutkującego jej zakończeniem, akcyza zostanie pobrana na terytorium państwa 

członkowskiego, a przed upływem 3 lat od daty rozpoczęcia przemieszczania zostanie 

ustalone, że naruszenie tych warunków nastąpiło faktycznie na terytorium kraju, właściwy 

naczelnik urzędu skarbowego pobiera akcyzę obliczaną z zastosowaniem stawek akcyzy 

obowiązujących w dniu, w którym warunki procedury zawieszenia poboru akcyzy 

powodujące jej zakończenie zostały naruszone na terytorium kraju. 
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7. Właściwy naczelnik urzędu skarbowego, o którym mowa w ust. 6, jest obowiązany 

poinformować właściwe władze podatkowe państwa członkowskiego Unii Europejskiej, 

w którym pobrano akcyzę w związku ze stwierdzeniem naruszenia warunków procedury 

zawieszenia poboru akcyzy, skutkującego jej zakończeniem, o fakcie naruszenia tych 

warunków oraz o pobraniu akcyzy na terytorium kraju. 

8. Jeżeli w wyniku stwierdzenia naruszenia warunków procedury zawieszenia poboru akcyzy, 

skutkującego jej zakończeniem, powstało zobowiązanie podatkowe na terytorium kraju, a 

przed upływem 3 lat od daty rozpoczęcia przemieszczania zostanie ustalone, że 

naruszenie tych warunków nastąpiło faktycznie na terytorium państwa członkowskiego, to 

w przypadku gdy akcyza: 

1) została pobrana na terytorium kraju - podmiotowi, który zapłacił akcyzę na terytorium 

kraju, przysługuje zwrot zapłaconej kwoty akcyzy, 

2) nie została pobrana na terytorium kraju w całości lub w części - powstałe zobowiązanie 

podatkowe podlega umorzeniu w całości lub w części odpowiadającej kwocie niepobranej 

akcyzy 

- pod warunkiem że akcyza została zapłacona na terytorium państwa członkowskiego. 

9. W przypadku, o którym mowa w ust. 8, zwrot akcyzy następuje na pisemny wniosek 

podmiotu, złożony do właściwego naczelnika urzędu skarbowego wraz z dokumentami 

potwierdzającymi zapłatę akcyzy na terytorium państwa członkowskiego oraz na 

terytorium kraju, w terminie 5 lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym 

upłynął termin płatności akcyzy na terytorium kraju. 

 

Rozdział 1a 

 

[Przemieszczanie wyrobów akcyzowych poza procedurą zawieszenia poboru akcyzy  

z użyciem Systemu] 

 

<Przemieszczanie wyrobów akcyzowych poza procedurą zawieszenia poboru akcyzy z 

użyciem Systemu oraz monitorowanie sprzedaży wyrobów węglowych  

z użyciem Systemu> 
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Art. 46a. 

Przemieszczanie wyrobów akcyzowych na terytorium kraju poza procedurą zawieszenia 

poboru akcyzy odbywa się z użyciem Systemu na podstawie e-DD albo dokumentu 

zastępującego e-DD, jeżeli: 

1) wyroby akcyzowe objęte zwolnieniem od akcyzy ze względu na ich przeznaczenie są 

przemieszczane: 

a) ze składu podatkowego do podmiotu pośredniczącego, 

b) od podmiotu pośredniczącego do składu podatkowego, w celu zwrotu, 

c) ze składu podatkowego do podmiotu zużywającego, 

d) od podmiotu zużywającego do składu podatkowego, w celu zwrotu, 

e) od podmiotu pośredniczącego do podmiotu zużywającego, 

f) od podmiotu zużywającego do podmiotu pośredniczącego, w celu zwrotu, 

g) od zarejestrowanego odbiorcy, o którym mowa w art. 32 ust. 3 pkt 5, do podmiotu 

zużywającego[;] <,> 

<h) od zarejestrowanego odbiorcy, o którym mowa w art. 32 ust. 3 pkt 5a, do podmiotu 

pośredniczącego – w przypadku wyrobów energetycznych, o których mowa w art. 32 

ust. 1 pkt 2, 

i) ze składu podatkowego do podmiotu prowadzącego miejsce niszczenia wyrobów 

akcyzowych spełniające warunki niszczenia wyrobów na podstawie przepisów 

odrębnych – w przypadku, o którym mowa w art. 32 ust. 4 pkt 1a, 

j) od podmiotu posiadającego alkohol etylowy stanowiący odpad do składu 

podatkowego – w przypadku, o którym mowa w art. 32 ust. 4 pkt 5, 

k) z miejsca importu do podmiotu pośredniczącego lub podmiotu zużywającego 

prowadzącego działalność gospodarczą;> 

2) wyroby akcyzowe wymienione w załączniku nr 2 do ustawy, opodatkowane zerową 

stawką akcyzy ze względu na ich przeznaczenie, są przemieszczane na terytorium kraju: 

a) ze składu podatkowego do zużywającego podmiotu gospodarczego, 

[b) od zużywającego podmiotu gospodarczego do składu podatkowego,] 

<b) od zużywającego podmiotu gospodarczego do składu podatkowego, również w celu 

zwrotu, 

c) od zarejestrowanego odbiorcy - w przypadku, o którym mowa w art. 89 ust. 2 pkt 5 - do 

zużywającego podmiotu gospodarczego[.] <,> 

<d) z miejsca importu do zużywającego podmiotu gospodarczego, 
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e) od zużywającego podmiotu gospodarczego do sprzedawcy z terytorium państwa 

trzeciego, w celu zwrotu, jeżeli ich wyprowadzenie poza terytorium Unii 

Europejskiej następuje przez urząd celno-skarbowy znajdujący się na terytorium 

kraju.> 

<Art. 46aa. 

Monitorowanie sprzedaży wyrobów węglowych zwolnionych od akcyzy ze względu na 

ich przeznaczenie odbywa się z użyciem Systemu, jeżeli wyroby te są: 

1) sprzedawane finalnemu nabywcy węglowemu przez pośredniczący podmiot węglowy, 

który w poprzednim roku kalendarzowym sprzedał powyżej 30 mln kg wyrobów 

węglowych; 

2) zwracane przez finalnego nabywcę węglowego do pośredniczącego podmiotu 

węglowego, który w poprzednim roku kalendarzowym sprzedał powyżej 30 mln kg 

wyrobów węglowych.> 

Art. 46b. 

[1. Przemieszczanie wyrobów akcyzowych poza procedurą zawieszenia poboru akcyzy 

rozpoczyna się z chwilą wyprowadzenia wyrobów akcyzowych ze składu podatkowego lub 

innego miejsca wysyłki.] 

<1. Przemieszczanie wyrobów akcyzowych poza procedurą zawieszenia poboru akcyzy 

rozpoczyna się z chwilą: 

1) wyprowadzenia wyrobów akcyzowych ze składu podatkowego lub innego miejsca 

wysyłki – w przypadkach, o których mowa w art. 46a pkt 1 lit. a–j i pkt 2 lit. a–c i e; 

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

art. 46a pkt 1 lit. k i pkt 2 lit. d, pod warunkiem że dane dotyczące wyrobów 

akcyzowych zawarte w zgłoszeniu celnym zgadzają się z danymi zawartymi w e-DD 

sprawdzonym pod względem kompletności i prawidłowości danych i któremu został 

nadany numer referencyjny.> 

<1a. W przypadku, o którym mowa w ust. 1 pkt 2, porównania danych dotyczących 

wyrobów akcyzowych zawartych w zgłoszeniu celnym z danymi zawartymi w e-DD 

dokonuje naczelnik urzędu celno-skarbowego, który dopuścił wyroby akcyzowe do 

obrotu.> 

[2. Zakończenie przemieszczania wyrobów akcyzowych poza procedurą zawieszenia poboru 

akcyzy wymaga odbioru wyrobów akcyzowych przez podmiot odbierający, o którym mowa 
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w art. 2 ust. 1 pkt 32 lit. b, i następuje z chwilą przesłania do Systemu raportu odbioru 

zawierającego kompletne i prawidłowe dane.] 

<2. Zakończenie przemieszczania wyrobów akcyzowych poza procedurą zawieszenia 

poboru akcyzy wymaga: 

1) odbioru wyrobów akcyzowych przez podmiot odbierający, o którym mowa w art. 2 

ust. 1 pkt 32 lit. b, d lub e, i następuje z chwilą przesłania do Systemu raportu 

odbioru zawierającego kompletne i prawidłowe dane; 

2) wyprowadzenia wyrobów akcyzowych poza terytorium Unii Europejskiej – w 

przypadku, o którym mowa w art. 46a pkt 2 lit. e.> 

3. Przemieszczanie wyrobów akcyzowych poza procedurą zawieszenia poboru akcyzy 

powinno zostać zakończone w terminie 30 dni od dnia wysłania wyrobów akcyzowych 

wskazanego w e-DD albo dokumencie zastępującym e-DD. 

 

<Art. 46ba. 

Podmiot wysyłający, o którym mowa w art. 2 ust. 1 pkt 31 lit. d, dokonuje czynności 

wymaganych do zakończenia monitorowania sprzedaży wyrobów węglowych z 

użyciem Systemu, o których mowa w art. 46na ust. 8, w terminie 47 dni od dnia 

dokonania sprzedaży tych wyrobów.> 

 

Art. 46c. 

1. Przemieszczanie wyrobów akcyzowych poza procedurą zawieszenia poboru akcyzy może 

być rozpoczęte po: 

1) przesłaniu do Systemu przez podmiot wysyłający, [o którym mowa w art. 2 ust. 1 pkt 31 

lit. b i c] < o którym mowa w art. 2 ust. 1 pkt 31 lit. b–c, e lub f>, projektu e-DD i 

uzyskaniu z Systemu e-DD z nadanym numerem referencyjnym, sprawdzonego pod 

względem kompletności i prawidłowości danych zawartych w tym dokumencie, albo 

2) sporządzeniu przez podmiot wysyłający, [o którym mowa w art. 2 ust. 1 pkt 31 lit. b i c]  

<o którym mowa w art. 2 ust. 1 pkt 31 lit. b–c, e lub f>, dokumentu zastępującego e-

DD oraz przekazaniu kopii tego dokumentu właściwemu naczelnikowi urzędu 

skarbowego. 

2. Projekt e-DD oraz dokument zastępujący e-DD zawierają informację, czy przemieszczane 

wyroby akcyzowe są objęte zwolnieniem od akcyzy czy opodatkowane zerową stawką 

akcyzy. 
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<3. W przypadku, o którym mowa w art. 46a pkt 1 lit. k i pkt 2 lit. d, podmiot 

wysyłający, o którym mowa w art. 2 ust. 1 pkt 31 lit. f, przesyła do Systemu projekt 

e-DD przed dopuszczeniem do obrotu wyrobów akcyzowych, których e-DD 

dotyczy.> 

Art. 46d. 

1. Dla każdego podmiotu odbierającego, [o którym mowa w art. 2 ust. 1 pkt 32 lit. b] <o 

którym mowa w art. 2 ust. 1 pkt 32 lit. b–e>, sporządza się jeden projekt e-DD albo 

dokument zastępujący e-DD. 

[2. W przypadku przemieszczania jedną cysterną objętych zwolnieniem od akcyzy pozostałych 

węglowodorów gazowych, o których mowa w art. 32 ust. 1 pkt 3, do więcej niż jednego 

podmiotu zużywającego jeden projekt e-DD albo dokument zastępujący e-DD może zostać 

sporządzony dla wszystkich podmiotów zużywających.] 

<2. W przypadku przemieszczania objętych zwolnieniem od akcyzy wyrobów 

energetycznych, o których mowa w art. 32 ust. 1 pkt 2 i 3, jednym środkiem 

transportu, do więcej niż jednego podmiotu zużywającego, jeden projekt e-DD albo 

dokument zastępujący e-DD może zostać sporządzony dla wszystkich podmiotów 

zużywających.> 

<2a. W przypadku przemieszczania objętych zwolnieniem od akcyzy wyrobów 

energetycznych, o których mowa w art. 32 ust. 1 pkt 1–3, więcej niż jednym 

środkiem transportu, do jednego podmiotu zużywającego, jeden projekt e-DD albo 

dokument zastępujący e-DD może zostać sporządzony dla wszystkich 

przemieszczanych wyrobów.> 

3. [W przypadku przemieszczania jedną cysterną objętych zwolnieniem od akcyzy wyrobów 

energetycznych, o których mowa w art. 32 ust. 1 pkt 1, z wyjątkiem olejów smarowych do 

silników lotniczych, do więcej niż jednego podmiotu zużywającego jeden projekt e-DD 

albo dokument zastępujący e-DD może zostać sporządzony dla wszystkich podmiotów 

zużywających.] <W przypadku przemieszczania na terenie lotniska jedną cysterną 

objętych zwolnieniem od akcyzy wyrobów energetycznych, o których mowa w art. 32 

ust. 1 pkt 1, z wyjątkiem olejów smarowych do silników lotniczych, do więcej niż 

jednego podmiotu zużywającego, jeden projekt e-DD albo dokument zastępujący e-

DD może zostać sporządzony dla wszystkich podmiotów zużywających.> W tym 

przypadku dokument ten nie musi zawierać danych tych podmiotów. 
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[Art. 46f. 

W przypadku wyrobów akcyzowych objętych zwolnieniem od akcyzy ze względu na ich 

przeznaczenie z chwilą zweryfikowania projektu e-DD, przed przesłaniem e-DD zgodnie z 

art. 46g, następuje automatyczne odnotowanie obciążenia zabezpieczenia generalnego 

podmiotu wysyłającego, o którym mowa w art. 2 ust. 1 pkt 31 lit. b i c, kwotą akcyzy albo 

kwotą akcyzy i opłaty paliwowej albo następuje automatyczne odnotowanie objęcia tych 

wyrobów zabezpieczeniem ryczałtowym. 

 

Art. 46g. 

Jeżeli projekt e-DD zawiera prawidłowe i kompletne dane, w Systemie jest mu automatycznie 

nadawany numer referencyjny, a następnie e-DD jest automatycznie przesyłany do 

podmiotu wysyłającego, o którym mowa w art. 2 ust. 1 pkt 31 lit. b i c, oraz do podmiotu 

odbierającego, o którym mowa w art. 2 ust. 1 pkt 32 lit. b, będącego użytkownikiem 

Systemu.] 

<Art. 46f. 

W przypadku wyrobów akcyzowych objętych zwolnieniem od akcyzy ze względu na ich 

przeznaczenie z chwilą zweryfikowania projektu e-DD, przed przesłaniem e-DD 

zgodnie z art. 46g, następuje automatyczne odnotowanie: 

1) zwolnienia z obciążenia zabezpieczenia generalnego zarejestrowanego odbiorcy, o 

którym mowa w art. 2 ust. 1 pkt 31 lit. c, w kwocie akcyzy lub kwocie akcyzy i opłaty 

paliwowej, wynikającymi z ilości i rodzaju wyrobów akcyzowych wskazanych w 

projekcie e-DD, oraz  

2) obciążenia zabezpieczenia generalnego podmiotu prowadzącego skład podatkowy, 

podmiotu pośredniczącego lub zarejestrowanego odbiorcy, o których mowa w art. 2 

ust. 1 pkt 31 lit. b–c i f, kwotą akcyzy albo kwotą akcyzy i opłaty paliwowej, 

wynikającymi z ilości i rodzaju wyrobów akcyzowych wskazanych w projekcie e-DD, 

albo objęcia tych wyrobów zabezpieczeniem ryczałtowym tych podmiotów. 

 

Art. 46g. 

Jeżeli projekt e-DD zawiera prawidłowe i kompletne dane, w Systemie jest mu 

automatycznie nadawany numer referencyjny, a następnie e-DD jest automatycznie 

przesyłany do podmiotu wysyłającego, o którym mowa w art. 2 ust. 1 pkt 31 lit. b–c, 
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e lub f, oraz do podmiotu odbierającego, o którym mowa w art. 2 ust. 1 pkt 32 lit. b–

d, będącego użytkownikiem Systemu.> 

 

< Art. 46ga. 

Podmiot wysyłający, o którym mowa w art. 2 ust. 1 pkt 31 lit. b–f, może dokonać zmiany 

środka transportu podczas przemieszczania wyrobów akcyzowych poza procedurą 

zawieszenia poboru akcyzy.> 

Art. 46h. 

1. W przypadku odmowy przyjęcia całości albo części wyrobów akcyzowych, o którym 

mowa w art. 46t ust. 2 pkt 1, podmiot odbierający, [o którym mowa w art. 2 ust. 1 pkt 32 

lit. b] <o którym mowa w art. 2 ust. 1 pkt 32 lit. b lub d>, będący użytkownikiem Systemu 

sporządza raport odbioru w Systemie, wskazujący odmowę przyjęcia całości albo części 

wyrobów akcyzowych. 

2. W przypadku gdy podmiotem odbierającym, o którym mowa w ust. 1, jest podmiot 

niebędący użytkownikiem Systemu, raport odbioru wskazujący odmowę przyjęcia całości 

albo części wyrobów akcyzowych sporządza w Systemie podmiot wysyłający, o którym 

mowa w art. 2 ust. 1 pkt 31 lit. b i c. 

 

Art. 46i. 

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

naczelnika urzędu celno-skarbowego kontroli celno-skarbowej odbieranych wyrobów 

akcyzowych podmiot odbierający, [o którym mowa w art. 2 ust. 1 pkt 32 lit. b] <o którym 

mowa w art. 2 ust. 1 pkt 32 lit. b, d lub e> , będący użytkownikiem Systemu ma 

obowiązek przesłania do Systemu powiadomienia o przybyciu wyrobów akcyzowych 

niezwłocznie po ich przybyciu. Do momentu przeprowadzenia kontroli nie dokonuje się 

rozładunku tych wyrobów. 

<1a. W przypadku gdy podmiot zużywający lub podmiot upoważniony do odbioru 

wyrobów akcyzowych, o którym mowa w art. 2 ust. 1 pkt 32 lit. b, nie jest 

użytkownikiem Systemu, informacja, o której mowa w ust. 1, jest wysyłana do 

podmiotu wysyłającego, o którym mowa w art. 2 ust. 1 pkt 31 lit. b lub c. Podmiot 

wysyłający jest obowiązany do przesłania do Systemu powiadomienia o przybyciu 

wyrobów akcyzowych niezwłocznie po ich przybyciu. Do momentu przeprowadzenia 

kontroli nie dokonuje się rozładunku tych wyrobów.> 
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2. Podmiot odbierający, [o którym mowa w art. 2 ust. 1 pkt 32 lit. b] < o którym mowa w 

art. 2 ust. 1 pkt 32 lit. b, d lub e>, będący użytkownikiem Systemu przesyła do Systemu 

projekt raportu odbioru niezwłocznie po: 

1) przeprowadzeniu kontroli odbieranych wyrobów akcyzowych albo 

2) odbiorze wyrobów akcyzowych - w przypadku nieotrzymania do momentu odbioru tych 

wyrobów informacji z Systemu o zamiarze przeprowadzenia kontroli celno-skarbowej 

odbieranych wyrobów akcyzowych 

- nie później jednak niż w terminie 5 dni roboczych, licząc od dnia odbioru tych wyrobów. 

 

Art. 46j. 

[1. Jeżeli naczelnik urzędu celno-skarbowego poinformuje podmiot odbierający, o którym 

mowa w art. 2 ust. 1 pkt 32 lit. b, który nie jest użytkownikiem Systemu, o zamiarze 

przeprowadzenia kontroli celno-skarbowej odbieranych wyrobów akcyzowych objętych 

zwolnieniem od akcyzy ze względu na ich przeznaczenie, podmiot ten powiadamia poza 

Systemem tego naczelnika o przybyciu wyrobów akcyzowych niezwłocznie po ich 

przybyciu. Do momentu przeprowadzenia kontroli nie dokonuje się rozładunku tych 

wyrobów.] 

2. Podmiot odbierający, o którym mowa w art. 2 ust. 1 pkt 32 lit. b, który nie jest 

użytkownikiem Systemu, potwierdza odbiór wyrobów akcyzowych objętych zwolnieniem 

od akcyzy ze względu na ich przeznaczenie i przekazuje potwierdzenie odbioru 

podmiotowi wysyłającemu, [o którym mowa w art. 2 ust. 1 pkt 31 lit. b i c] < o którym 

mowa w art. 2 ust. 1 pkt 31 lit. b–d> , niezwłocznie po: 

1) przeprowadzeniu kontroli odbieranych wyrobów akcyzowych albo 

2) odbiorze wyrobów akcyzowych - w przypadku nieotrzymania do momentu odbioru tych 

wyrobów informacji o zamiarze przeprowadzenia kontroli celno-skarbowej odbieranych 

wyrobów akcyzowych. 

3. Potwierdzenia odbioru wyrobów akcyzowych, o których mowa w ust. 2, mogą być 

dokonane: 

1) na wydruku e-DD albo dokumencie zastępującym e-DD; 

2) w elektronicznym potwierdzeniu odbioru za pomocą urządzenia umożliwiającego 

odwzorowanie pisma własnoręcznego, poprzez umieszczenie czytelnego podpisu 

zawierającego imię i nazwisko[.] <;> 
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<3) na innym niż wskazany w pkt 1 papierowym dokumencie zawierającym dane, które 

są wymagane dla raportu odbioru.> 

4. W przypadku, o którym mowa w ust. 3 pkt 2, oprogramowanie obsługujące urządzenie 

umożliwiające odwzorowanie pisma własnoręcznego oraz system teleinformatyczny 

obsługujący elektroniczne potwierdzenia odbioru zapewniają integralność danych 

zawartych w elektronicznych potwierdzeniach odbioru z własnoręcznym podpisem 

złożonym przez podmiot odbierający, w ten sposób, że są rozpoznawalne zmiany tych 

danych dokonane po złożeniu podpisu. 

5. W przypadku gdy podmiot odbierający, o którym mowa w art. 2 ust. 1 pkt 32 lit. b, nie jest 

użytkownikiem Systemu, podmiot wysyłający, o którym mowa w art. 2 ust. 1 pkt 31 lit. b 

i c, sporządza w Systemie projekt raportu odbioru na podstawie potwierdzenia odbioru 

wyrobów akcyzowych w terminie 5 dni roboczych, licząc od dnia potwierdzenia odbioru. 

<5a. W przypadku, o którym mowa w art. 46d ust. 2, podmiot wysyłający, o którym 

mowa odpowiednio w art. 2 ust. 1 pkt 31 lit. b lub c, sporządza w Systemie jeden 

projekt raportu odbioru na podstawie potwierdzeń odbioru wyrobów akcyzowych, o 

których mowa w ust. 3, w terminie 5 dni roboczych, licząc od dnia dokonania 

ostatniego potwierdzenia odbioru.> 

[6. W przypadku, o którym mowa w ust. 5, jeżeli System jest niedostępny, podmiot wysyłający, 

o którym mowa w art. 2 ust. 1 pkt 31 lit. b i c, sporządza, w terminie określonym w ust. 5, 

dokument zastępujący raport odbioru potwierdzający, że przemieszczanie zostało 

zakończone.] 

<6. W przypadkach, o których mowa w ust. 5 albo 5a, jeżeli System jest niedostępny, 

podmiot wysyłający, o którym mowa odpowiednio w art. 2 ust. 1 pkt 31 lit. b lub c, 

sporządza, w terminie określonym w ust. 5 albo 5a, jeden dokument zastępujący 

raport odbioru potwierdzający, że przemieszczenie zostało zakończone.> 

 

[Art. 46l. 

1. W przypadku, o którym mowa w art. 46d ust. 2, projekt raportu odbioru sporządza, w 

terminie, o którym mowa w art. 46i ust. 2, każdy podmiot odbierający, o którym mowa w 

art. 2 ust. 1 pkt 32 lit. b, będący użytkownikiem Systemu, określając faktyczną ilość 

wyrobów akcyzowych, jaka została przez ten podmiot odebrana. 

2. Jeżeli w przypadku, o którym mowa w art. 46d ust. 2, nie wszystkie podmioty odbierające, o 

których mowa w art. 2 ust. 1 pkt 32 lit. b, są użytkownikami Systemu, podmiot wysyłający, 
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o którym mowa w art. 2 ust. 1 pkt 31 lit. b i c, sporządza, w terminie, o którym mowa w 

art. 46j ust. 5, jeden projekt raportu odbioru w zakresie ilości wyrobów akcyzowych, jaka 

została faktycznie odebrana przez wszystkie te podmioty, albo więcej niż jeden projekt 

raportu odbioru w zakresie ilości wyrobów akcyzowych, jaka została faktycznie odebrana 

przez poszczególne podmioty, na podstawie otrzymanych potwierdzeń odbioru wyrobów 

akcyzowych.] 

Art. 46m. 

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

automatycznie przesyłany z Systemu do podmiotu odbierającego, o którym mowa w art. 2 

ust. 1 pkt 32 lit. b, będącego użytkownikiem Systemu oraz do podmiotu wysyłającego, o 

którym mowa w art. 2 ust. 1 pkt 31 lit. b i c. 

2. W przypadku gdy projekt raportu odbioru zawiera niekompletne lub nieprawidłowe dane, 

informacja o błędach jest automatycznie wysyłana z Systemu do podmiotu odbierającego, 

o którym mowa w art. 2 ust. 1 pkt 32 lit. b, będącego użytkownikiem Systemu oraz do 

podmiotu wysyłającego, o którym mowa w art. 2 ust. 1 pkt 31 lit. b i c, w przypadkach gdy 

podmiot ten będzie sporządzać raport odbioru.] 

<1. Jeżeli projekt raportu odbioru albo projekt raportu wywozu sporządzony przez 

organ celny, o którym mowa w art. 221 ust. 2 lub art. 332 ust. 3 i 4 rozporządzenia 

2015/2447, zawiera kompletne i prawidłowe dane, raport odbioru albo raport 

wywozu jest automatycznie przesyłany z Systemu do podmiotu odbierającego, o 

którym mowa w art. 2 ust. 1 pkt 32 lit. b, d lub e, będącego użytkownikiem Systemu 

oraz do podmiotu wysyłającego, o którym mowa w art. 2 ust. 1 pkt 31 lit. b–c, e lub f, 

albo do właściwego organu celnego. 

2. W przypadku gdy projekt raportu odbioru albo projekt raportu wywozu sporządzony 

przez organ celny, o którym mowa w art. 221 ust. 2 lub art. 332 ust. 3 i 4 

rozporządzenia 2015/2447, zawiera niekompletne lub nieprawidłowe dane, 

informacja o błędach jest automatycznie wysyłana z Systemu do podmiotu 

odbierającego, o którym mowa w art. 2 ust. 1 pkt 32 lit. b, d lub e, będącego 

użytkownikiem Systemu oraz do podmiotu wysyłającego, o którym mowa w art. 2 

ust. 1 pkt 31 lit. b–c, e lub f, w przypadkach gdy podmiot ten będzie sporządzać 

raport odbioru, albo do właściwego organu celnego.> 

<3. W przypadku, o którym mowa w art. 46a pkt 2 lit. e, w Systemie jest tworzony 

raport wywozu na podstawie informacji uzyskanej z elektronicznego systemu obsługi 
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eksportu, potwierdzającej wyprowadzenie wyrobów akcyzowych poza terytorium 

Unii Europejskiej. Raport wywozu po sprawdzeniu pod względem kompletności i 

prawidłowości danych w nim zawartych jest automatycznie przesyłany z Systemu do 

podmiotu wysyłającego, o którym mowa w art. 2 ust. 1 pkt 31 lit. e.> 

 

[Art. 46n. 

W przypadku importu wyrobów akcyzowych objętych zwolnieniem od akcyzy ze względu na 

ich przeznaczenie lub wyrobów akcyzowych opodatkowanych zerową stawką akcyzy ze 

względu na ich przeznaczenie e-DD jest sporządzany w Systemie przez odpowiednio 

podmiot pośredniczący, podmiot zużywający albo zużywający podmiot gospodarczy, w 

terminie 15 dni od dnia dopuszczenia do obrotu importowanych wyrobów akcyzowych.] 

 

<Art. 46na. 

1. W przypadku przemieszczania objętych zwolnieniem od akcyzy wyrobów 

energetycznych, o których mowa w art. 32 ust. 1 pkt 1, z wyjątkiem olejów 

smarowych do silników lotniczych oraz preparatów smarowych do silników 

lotniczych, jeżeli wyroby te są: 

1) wydawane ze zbiornika na stałe zamontowanego na płycie lotniska bezpośrednio 

podmiotowi zużywającemu do zbiornika na stałe zamontowanego na statku 

powietrznym, 

2) przemieszczane na terenie lotniska cysterną do podmiotu zużywającego, o którym 

mowa w art. 2 ust. 1 pkt 22 lit. a lub b, i wydawane temu podmiotowi bezpośrednio 

do zbiornika na stałe zamontowanego na statku powietrznym 

– podmiot wysyłający, o którym mowa w art. 2 ust. 1 pkt 31 lit. b, sporządza projekt e-

DD na podstawie potwierdzenia odbioru, o którym mowa w art. 46j ust. 3, i przesyła 

go do Systemu niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 5 dni, licząc od dnia 

potwierdzenia odbioru.  

2. W przypadku przemieszczania objętych zwolnieniem od akcyzy wyrobów 

energetycznych, o których mowa w art. 32 ust. 1 pkt 2, jeżeli wyroby te są wydawane 

ze zbiornika na stałe zamontowanego w porcie bezpośrednio podmiotowi 

zużywającemu do zbiornika na stałe zamontowanego na statku, podmiot wysyłający, 

o którym mowa w art. 2 ust. 1 pkt 31 lit. b, sporządza projekt e-DD na podstawie 

potwierdzenia odbioru, o którym mowa w art. 46j ust. 3, i przesyła go do Systemu 
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niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 5 dni, licząc od dnia potwierdzenia 

odbioru. 

3. W przypadku sprzedaży objętych zwolnieniem od akcyzy wyrobów węglowych, o 

których mowa w art. 31a ust. 1, podmiot wysyłający, o którym mowa w art. 2 ust. 1 

pkt 31 lit. d, sporządza projekt e-DD na podstawie faktury dokumentującej tę 

sprzedaż i przesyła go do Systemu niezwłocznie, nie później jednak niż do 16. dnia 

miesiąca następującego po miesiącu, w którym sprzedał objęte zwolnieniem od 

akcyzy wyroby węglowe finalnemu nabywcy węglowemu.  

4. W przypadku sprzedaży objętych zwolnieniem od akcyzy wyrobów węglowych, o 

których mowa w art. 31a ust. 1, i ich dostarczania realizowanego w sposób ciągły 

transportem taśmowym, na podstawie zawartej umowy, podmiot wysyłający, o 

którym mowa w art. 2 ust. 1 pkt 31 lit. d, przesyła do Systemu projekt e-DD co 

najmniej raz w miesiącu, na podstawie faktury dokumentującej tę sprzedaż. 

5. W przypadku przemieszczania objętych zwolnieniem od akcyzy wyrobów 

energetycznych przy użyciu rurociągu: 

1) bezpośrednio po dopuszczeniu do obrotu z zastosowaniem zgłoszenia uproszczonego 

w rozumieniu przepisów prawa celnego z miejsca importu bezpośrednio do składu 

podatkowego na terytorium kraju, podmiotu pośredniczącego lub podmiotu 

zużywającego, 

2) ze składu podatkowego na terytorium kraju do podmiotu pośredniczącego lub 

podmiotu zużywającego, 

3) od podmiotu pośredniczącego do podmiotu zużywającego 

– podmiot wysyłający, o którym mowa w art. 2 ust. 1 pkt 31 lit. b, przesyła do Systemu 

projekt e-DD niezwłocznie po zakończeniu tłoczenia.  

6. W przypadku gdy wyroby węglowe, o których mowa w art. 31a ust. 1, przed ich 

sprzedażą finalnemu nabywcy węglowemu były przedmiotem dostaw pomiędzy 

pośredniczącymi podmiotami węglowymi, pośredniczący podmiot węglowy, który 

dokonał sprzedaży tych wyrobów finalnemu nabywcy węglowemu, przesyła do 

Systemu projekt e-DD do 16. dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym 

nabył te wyroby węglowe od innego pośredniczącego podmiotu węglowego.  

7. W przypadku zwrotu wyrobów akcyzowych, które zostały przemieszczone lub 

sprzedane w sposób określony w ust. 1–3 lub 6, podmiot wysyłający, do którego 

zostały te wyroby zwrócone, przesyła projekt e-DD do Systemu niezwłocznie po 
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otrzymaniu tych wyrobów, nie później jednak niż w terminie 5 dni, licząc od dnia ich 

otrzymania. 

8. W przypadkach, o których mowa w ust. 1–7, nie sporządza się w Systemie raportu 

odbioru, a odpowiednio przemieszczenie albo monitorowanie sprzedaży wyrobów 

węglowych z użyciem Systemu uznaje się za zakończone z chwilą uzyskania z 

Systemu przez podmiot wysyłający, o którym mowa w art. 2 ust. 1 pkt 31 lit. b lub d, 

e-DD z nadanym numerem referencyjnym, sprawdzonego pod względem 

kompletności i prawidłowości danych zawartych w tym dokumencie. Przepisu art. 

46g nie stosuje się.> 

Art. 46o. 

1. W przypadku wyrobów akcyzowych objętych zwolnieniem od akcyzy ze względu na ich 

przeznaczenie w momencie zarejestrowania w Systemie raportu odbioru następuje: 

1) automatyczne odnotowanie zwolnienia zabezpieczenia generalnego podmiotu 

wysyłającego, o którym mowa w art. 2 ust. 1 pkt 31 lit. b i c, z obciążenia albo 

automatyczne odnotowanie zwolnienia wyrobów akcyzowych z objęcia ich 

zabezpieczeniem ryczałtowym, a w przypadku odbioru tych wyrobów przez podmiot 

pośredniczący - automatyczne odnotowanie obciążenia zabezpieczenia generalnego 

podmiotu pośredniczącego kwotą akcyzy albo kwotą akcyzy i opłaty paliwowej, 

wynikającymi z ilości i rodzaju odebranych wyrobów akcyzowych, albo automatyczne 

odnotowanie objęcia tych wyrobów zabezpieczeniem ryczałtowym podmiotu 

pośredniczącego; 

2) automatyczne odnotowanie obciążenia zabezpieczenia generalnego podmiotu 

pośredniczącego albo podmiotu prowadzącego skład podatkowy kwotą akcyzy albo kwotą 

akcyzy i opłaty paliwowej, wynikającymi z ilości i rodzaju odebranych wyrobów 

akcyzowych, albo automatyczne odnotowanie objęcia tych wyrobów zabezpieczeniem 

ryczałtowym podmiotu pośredniczącego albo podmiotu prowadzącego skład podatkowy, 

albo automatyczne odnotowanie objęcia tych wyrobów zwolnieniem z obowiązku 

złożenia zabezpieczenia akcyzowego udzielonym podmiotowi prowadzącemu skład 

podatkowy - w przypadku odbioru przez podmiot pośredniczący albo podmiot 

prowadzący skład podatkowy zwracanych wyrobów akcyzowych. 

[2. W przypadku importu wyrobów akcyzowych objętych zwolnieniem od akcyzy ze względu 

na ich przeznaczenie w momencie zarejestrowania w Systemie e-DD następuje 

automatyczne odnotowanie obciążenia zabezpieczenia generalnego podmiotu 
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pośredniczącego kwotą akcyzy albo kwotą akcyzy i opłaty paliwowej, wynikającymi z 

ilości i rodzaju odebranych wyrobów akcyzowych, albo automatyczne odnotowanie 

objęcia tych wyrobów zabezpieczeniem ryczałtowym podmiotu pośredniczącego.] 

<2. W przypadkach, o których mowa w art. 46na ust. 1, 2 i 5, w momencie 

zarejestrowania w Systemie e-DD następuje automatyczne odnotowanie: 

1) zwolnienia z obciążenia zabezpieczenia generalnego podmiotu wysyłającego, o 

którym mowa w art. 2 ust. 1 pkt 31 lit. b, albo zwolnienia wyrobów akcyzowych z 

objęcia ich zabezpieczeniem ryczałtowym tego podmiotu;  

2) obciążenia zabezpieczenia generalnego podmiotu prowadzącego skład podatkowy 

lub podmiotu pośredniczącego kwotą akcyzy albo kwotą akcyzy i opłaty paliwowej, 

wynikającymi z ilości i rodzaju odebranych wyrobów akcyzowych, albo objęcia tych 

wyrobów zabezpieczeniem ryczałtowym podmiotu prowadzącego skład podatkowy 

lub podmiotu pośredniczącego, albo objęcia tych wyrobów zwolnieniem z obowiązku 

złożenia zabezpieczenia akcyzowego udzielonym podmiotowi prowadzącemu skład 

podatkowy – w przypadku odbioru tych wyrobów przez podmiot prowadzący skład 

podatkowy lub podmiot pośredniczący.> 

<2a. W przypadku zwrotu, o którym mowa w art. 46na ust. 7, do podmiotu 

prowadzącego skład podatkowy lub podmiotu pośredniczącego w momencie 

zarejestrowania w Systemie e-DD następuje automatyczne odnotowanie: 

1) zwolnienia z obciążenia zabezpieczenia generalnego podmiotu pośredniczącego, o 

którym mowa w art. 2 ust. 1 pkt 31 lit. b, albo zwolnienia wyrobów akcyzowych z 

objęcia ich zabezpieczeniem ryczałtowym tego podmiotu; 

2) obciążenia zabezpieczenia generalnego podmiotu prowadzącego skład podatkowy 

lub podmiotu pośredniczącego, do którego zostały zwrócone wyroby, kwotą akcyzy 

albo kwotą akcyzy i opłaty paliwowej, wynikającymi z ilości i rodzaju zwróconych 

wyrobów akcyzowych, albo objęcia tych wyrobów zabezpieczeniem ryczałtowym 

podmiotu prowadzącego skład podatkowy lub podmiotu pośredniczącego, albo 

objęcia tych wyrobów zwolnieniem z obowiązku złożenia zabezpieczenia akcyzowego 

udzielonym podmiotowi prowadzącemu skład podatkowy.> 

3. W przypadku braku raportu odbioru albo gdy raport odbioru potwierdza dostarczenie do 

podmiotu odbierającego, o którym mowa w art. 2 ust. 1 pkt 32 lit. b, tylko części 

przemieszczanych wyrobów akcyzowych objętych zwolnieniem od akcyzy ze względu na 

ich przeznaczenie, odnotowanie zwolnienia: 
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1) zabezpieczenia generalnego podmiotu wysyłającego, o którym mowa w art. 2 ust. 1 pkt 31 

lit. b i c, z obciążenia, w całości albo w części, jest dokonywane w Systemie przez 

właściwego naczelnika urzędu skarbowego po uzyskaniu przez niego potwierdzenia, że 

zobowiązanie podatkowe lub obowiązek zapłaty opłaty paliwowej dotyczące 

przemieszczanych wyrobów akcyzowych w całości albo w części wygasły lub że 

zobowiązanie podatkowe nie może już powstać; 

2) wyrobów akcyzowych z objęcia zabezpieczeniem ryczałtowym podmiotu wysyłającego, o 

którym mowa w art. 2 ust. 1 pkt 31 lit. b i c, jest dokonywane w Systemie przez 

właściwego naczelnika urzędu skarbowego po uzyskaniu przez niego potwierdzenia, że 

zobowiązanie podatkowe lub obowiązek zapłaty opłaty paliwowej dotyczące 

przemieszczanych wyrobów akcyzowych w całości wygasły lub że zobowiązanie 

podatkowe nie może już powstać. 

Art. 46p. 

1. W przypadku: 

1) otrzymania przez podmiot wysyłający, o którym mowa w art. 2 ust. 1 pkt 31 lit. b i c, 

raportu odbioru albo dokumentu zastępującego raport odbioru po upływie terminu na 

zakończenie przemieszczenia, o którym mowa w art. 46b ust. 3, 

<1a) otrzymania przez podmiot wysyłający, o którym mowa w art. 2 ust. 1 pkt 31 lit. e, 

raportu wywozu albo dokumentu zastępującego raport wywozu po upływie terminu 

na zakończenie przemieszczenia, o którym mowa w art. 46b ust. 3> 

[2) sporządzenia przez podmiot pośredniczący, podmiot zużywający lub zużywający podmiot 

gospodarczy e-DD lub dokumentu zastępującego e-DD po upływie terminu, o którym 

mowa odpowiednio w art. 32 ust. 5 pkt 2a lub art. 89 ust. 2ab] 

- przysługuje zwrot kwoty akcyzy podmiotowi, który dokonał zapłaty akcyzy od wyrobów 

akcyzowych przemieszczanych poza procedurą zawieszenia poboru akcyzy, na jego 

wniosek złożony do właściwego naczelnika urzędu skarbowego. 

2. Wniosek, o którym mowa w ust. 1, może być złożony w terminie roku, licząc od końca 

roku kalendarzowego, w którym upłynął termin płatności akcyzy. 

 

Art. 46q. 

1. Systemem administruje minister właściwy do spraw finansów publicznych. 

2. Użytkownikami Systemu są: 

1) podmioty prowadzące składy podatkowe; 
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2) zarejestrowani wysyłający; 

3) zarejestrowani odbiorcy; 

4) podmioty objęte zwolnieniem od akcyzy wynikającym z art. 31 ust. 1; 

5) podmioty pośredniczące; 

[6) podmioty zużywające prowadzące działalność gospodarczą, z wyłączeniem podmiotów 

zużywających, o których mowa w art. 2 ust. 1 pkt 22 lit. b;] 

<6) podmioty zużywające, które obowiązane są do dokonania zgłoszenia rejestracyjnego 

na podstawie art. 16 ust. 1, jeżeli wymagane jest sporządzenie w Systemie raportu 

odbioru przez te podmioty;”, 

<6a) pośredniczące podmioty węglowe, które w poprzednim roku kalendarzowym 

sprzedały powyżej 30 mln kg wyrobów węglowych; 

6b) podmioty zużywające wyroby akcyzowe, o których mowa w art. 32 ust. 1 pkt 3, 

zwolnione od akcyzy ze względu na ich przeznaczenie, będące osobami fizycznymi 

nieprowadzącymi działalności gospodarczej, które dokonały zgłoszenia 

rejestracyjnego na podstawie art. 16 ust. 1a, i w przypadku których wymagane jest 

dokonywanie przez nie czynności w Systemie;> 

7) zużywające podmioty gospodarcze; 

8) organy podatkowe. 

3. Użytkownicy Systemu, o których mowa w ust. 2 pkt 1-3 i 5-7, każdorazowo dokonują 

elektronicznego podpisu dokumentów przesyłanych do Systemu. 

[4. Dokument przesyłany do Systemu podlega sprawdzeniu pod względem kompletności i 

prawidłowości przesłanych danych, w szczególności w zakresie zgodności z danymi z 

rejestru, o którym mowa w art. 18 ust. 1, lub z ewidencji, o której mowa w art. 18 ust. 3.] 

<4. Dokument przesyłany do Systemu podlega sprawdzeniu pod względem kompletności 

i prawidłowości przesłanych danych, w szczególności w zakresie zgodności z danymi 

z Centralnego Rejestru Podmiotów Akcyzowych lub z ewidencji, o której mowa w 

art. 18 ust. 7.> 

5. Po przesłaniu dokumentu do Systemu potwierdzenie jego otrzymania z podaniem czasu 

otrzymania jest automatycznie wysyłane do podmiotu, który ten dokument przesłał. 

6. W Systemie jest prowadzona ewidencja przemieszczeń wyrobów akcyzowych. 

7. Z urzędu lub na wniosek złożony przez podmiot wysyłający lub podmiot odbierający do 

właściwego naczelnika urzędu skarbowego albo naczelnika urzędu celno-skarbowego są 

usuwane stwierdzone w Systemie nieprawidłowości spowodowane niezgodnością 
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czynności dokonywanych w Systemie z przepisami ustawy lub aktów wykonawczych 

wydanych na jej podstawie. Odmowa uwzględnienia wniosku następuje w drodze decyzji. 

 

Art. 46t. 

1. Podmiot wysyłający może w czasie przemieszczania wyrobów akcyzowych dokonać 

zmiany miejsca przeznaczenia tych wyrobów za pośrednictwem Systemu. Zmiana ta 

wymaga aktualizacji e-AD albo e-DD w Systemie przez wskazanie nowego podmiotu 

odbierającego. 

2. Podmiot wysyłający ma obowiązek dokonania zmiany miejsca przeznaczenia w 

przypadkach: 

1) odmowy przyjęcia całości albo części wyrobów akcyzowych przez podmiot odbierający 

po zakończeniu przemieszczania tych wyrobów - gdy przemieszczanie wyrobów 

akcyzowych następuje z zastosowaniem procedury zawieszenia poboru akcyzy < lub poza 

tą procedurą> lub poza tą procedurą albo 

2) otrzymania z Systemu informacji o odmowie wyprowadzenia wyrobów akcyzowych poza 

terytorium Unii Europejskiej, a w razie niedostępności Systemu - otrzymania dokumentu 

zastępującego raport wywozu stwierdzającego odmowę wyprowadzenia tych wyrobów 

poza terytorium Unii Europejskiej - gdy przemieszczanie wyrobów akcyzowych następuje 

z zastosowaniem procedury zawieszenia poboru akcyzy, albo 

3) utraty przez podmiot odbierający, wskazany w dokumencie zastępującym e-AD albo 

dokumencie zastępującym e-DD, uprawnienia do odbioru wyrobów akcyzowych, albo 

4) w których rozpoczęcie przemieszczania nastąpiło podczas niedostępności Systemu, a po 

przywróceniu dostępności Systemu i przesłaniu do niego odpowiednich informacji System 

nie będzie mógł potwierdzić możliwości wysyłki do wskazanego podmiotu odbierającego 

- gdy przemieszczanie wyrobów akcyzowych nastąpiło poza procedurą zawieszenia 

poboru akcyzy. 

3. W przypadkach, o których mowa w ust. 2, przemieszczanie nieprzyjętych wyrobów 

akcyzowych odbywa się po dokonaniu przez podmiot wysyłający aktualizacji e-AD albo 

e-DD w Systemie przez wskazanie nowego podmiotu odbierającego. 

4. Zaktualizowany e-AD albo e-DD, o którym mowa w ust. 1 i 3, zawierający prawidłowe i 

kompletne dane, jest przesyłany do podmiotu wysyłającego oraz do podmiotu 

odbierającego będącego użytkownikiem Systemu, wskazanego w zaktualizowanym e-AD 

albo e-DD. Jeżeli podmiot odbierający odmówił przyjęcia całości albo części wyrobów 
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akcyzowych albo wyroby akcyzowe nie są już do tego podmiotu przemieszczane, 

otrzymuje on powiadomienie o dokonanej zmianie miejsca przeznaczenia. 

5. Podmiot odbierający po otrzymaniu e-AD z Systemu może poinformować, że może nie 

przyjąć albo że nie przyjmie wyrobów akcyzowych. 

[6. Podmiot wysyłający może dokonać zmiany środka transportu, którym są przemieszczane 

wyroby z użyciem Systemu, pod warunkiem uprzedniego przesłania do Systemu 

powiadomienia o tej zmianie.] 

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

rozporządzenia, inne przypadki, w których podmiot wysyłający ma obowiązek dokonania 

zmiany miejsca przeznaczenia wyrobów akcyzowych przemieszczanych: 

1) z zastosowaniem procedury zawieszenia poboru akcyzy, uwzględniając konieczność 

właściwego i skutecznego funkcjonowania procedury zawieszenia poboru akcyzy; 

2) poza procedurą zawieszenia poboru akcyzy z użyciem Systemu, uwzględniając 

konieczność właściwego i skutecznego przemieszczania dokonywanego na podstawie e-

DD albo dokumentu zastępującego e-DD. 

 

Art. 46w. 

1. Właściwy naczelnik urzędu skarbowego, naczelnik urzędu celno-skarbowego, podmiot 

wysyłający oraz będący użytkownikiem Systemu podmiot odbierający są obowiązani 

zapewnić: 

1) aktualne informacje o przemieszczanych wyrobach akcyzowych, jeżeli informacje takie 

nie są automatycznie zapewniane przez System; 

2) dostarczanie do Systemu danych dotyczących podmiotu wysyłającego, podmiotu 

odbierającego, przemieszczanych wyrobów akcyzowych, środka transportu, którym są 

przemieszczane wyroby akcyzowe, terminów związanych z przemieszczaniem wyrobów 

akcyzowych oraz przyczyn unieważnienia e-AD lub e-DD. 

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

1) szczegółowy zakres informacji, które zgodnie z ust. 1 pkt 1 powinny być dostarczone do 

Systemu, oraz przypadki, w których takie informacje powinny być dostarczone, 

uwzględniając konieczność zapewnienia właściwej informacji dotyczącej 

przemieszczanych wyrobów akcyzowych; 

2) szczegółowy zakres danych, o których mowa w ust. 1 pkt 2, które w przypadku 

przemieszczania wyrobów akcyzowych poza procedurą zawieszenia poboru akcyzy z 
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użyciem Systemu powinny być zawarte w: e-DD, raporcie odbioru, potwierdzeniu 

odbioru na wydruku e-DD, elektronicznym potwierdzeniu odbioru, o którym mowa w art. 

46j ust. 3 pkt 2, unieważnieniu e-DD oraz zmianie miejsca przeznaczenia; 

3) szczegółowy tryb postępowania w przypadku przesłania do Systemu e-DD, raportu 

odbioru, unieważnienia e-DD oraz zmiany miejsca przeznaczenia; 

4) sposób komunikowania się użytkowników z Systemem, w szczególności rodzaje 

podpisów elektronicznych, jakimi należy opatrywać dokumenty przesyłane do Systemu 

pocztą elektroniczną, oraz sposób dostępu do Systemu przez użytkowników Systemu; 

5) strukturę lokalnego numeru referencyjnego nadawanego e-AD lub e-DD w Systemie; 

6) szczegółowe przypadki i sposób dostarczenia danych przez podmioty właściwemu 

naczelnikowi urzędu skarbowego celem wprowadzenia ich do Systemu[.] <;> 

<7) warunki dokonywania zmiany środka transportu wyrobów akcyzowych 

przemieszczanych poza procedurą zawieszenia poboru akcyzy z użyciem Systemu w 

innych przypadkach niż określone w art. 46na ust. 1–7.> 

3. Minister właściwy do spraw finansów publicznych, wydając rozporządzenie, o którym 

mowa w ust. 2, uwzględni konieczność zapewnienia: 

1) skutecznego funkcjonowania procedury zawieszenia poboru akcyzy oraz skutecznego 

przemieszczania wyrobów akcyzowych poza procedurą zawieszenia poboru akcyzy z 

użyciem Systemu; 

2) właściwej kontroli nad wyrobami akcyzowymi przemieszczanymi z zastosowaniem 

procedury zawieszenia poboru akcyzy i poza tą procedurą z użyciem Systemu; 

3) przepływu informacji i danych dotyczących przemieszczania wyrobów akcyzowych, od 

których nie zapłacono akcyzy; 

4) właściwej informacji i danych dotyczących przemieszczanych wyrobów akcyzowych 

objętych zwolnieniem od akcyzy ze względu na ich przeznaczenie oraz wyrobów 

akcyzowych wymienionych w załączniku nr 2 do ustawy, opodatkowanych zerową 

stawką akcyzy ze względu na ich przeznaczenie; 

5) bezpieczeństwa przesyłanych informacji i danych. 

 

Art. 89. 

1. Stawki akcyzy na wyroby energetyczne wynoszą dla: 

1) węgla i koksu przeznaczonych do celów opałowych objętych pozycjami CN 2701, 2702 

oraz 2704 00 - 1,28 zł/1 gigadżul (GJ); 
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2)   benzyn silnikowych o kodach CN 2710 12 45 lub 2710 12 49 oraz wyrobów powstałych 

ze zmieszania tych benzyn z biokomponentami, spełniających wymagania jakościowe 

określone w odrębnych przepisach - 1529 zł/1000 litrów; 

3) (uchylony); 

4)  benzyn lotniczych o kodzie CN 2710 12 31, paliw typu benzyny do silników 

odrzutowych o kodzie CN 2710 12 70 oraz nafty pozostałej o kodzie CN 2710 19 25 - 

1822,00 zł/1000 litrów; 

5) paliw do silników odrzutowych o kodzie CN 2710 19 21 - 1446,00 zł/1000 litrów; 

6)  olejów napędowych o kodzie CN 2710 19 43 i 2710 20 11 oraz wyrobów powstałych ze 

zmieszania tych olejów z biokomponentami, spełniających wymagania jakościowe 

określone w odrębnych przepisach - 1160 zł/1000 litrów; 

7) (uchylony); 

8)  biokomponentów stanowiących samoistne paliwa, spełniających wymagania jakościowe 

określone w odrębnych przepisach, przeznaczonych do napędu silników spalinowych, bez 

względu na kod CN - 1160 zł/1000 litrów; 

9)  olejów napędowych przeznaczonych do celów opałowych o kodach CN od 2710 19 43 do 

2710 19 48 i od 2710 20 11 do 2710 20 19, zabarwionych na czerwono i oznaczonych 

znacznikiem zgodnie z przepisami szczególnymi - 232,00 zł/1000 litrów; 

10)  olejów opałowych o kodach CN od 2710 19 51 do 2710 19 68 i od 2710 20 31 do 2710 

20 39: 

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

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

czerwono i oznaczonych znacznikiem zgodnie z przepisami szczególnymi - 232,00 

zł/1000 litrów, 

b) pozostałych, niepodlegających obowiązkowi barwienia i znakowania na podstawie 

przepisów szczególnych - 64,00 zł/1000 kilogramów; 

11)  olejów i preparatów smarowych: 

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

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

plastycznych zaliczanych do kodu CN 2710 19 99, 

b) olejów smarowych o kodzie CN 2710 20 90, 

c) preparatów smarowych objętych pozycją CN 3403, z wyłączeniem smarów plastycznych 

objętych tą pozycją 
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- 1180,00 zł/1000 litrów; 

12) gazów przeznaczonych do napędu silników spalinowych: 

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

2711 oraz gazowych węglowodorów alifatycznych objętych pozycją CN 2901: 

–  skroplonych - 659 zł/1000 kilogramów, 

–  w stanie gazowym - 10,32 zł/l gigadżul (GJ), 

aa)  gazu ziemnego o kodach CN 2711 11 00 i 2711 21 00 - 0 zł, 

b) wyprodukowanych w składzie podatkowym i spełniających wymagania jakościowe 

określone w odrębnych przepisach: 

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

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

c)  pozostałych - 14,00 zł/1 gigadżul (GJ); 

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

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

14)  pozostałych paliw silnikowych - 1786 zł/1000 litrów; 

15) pozostałych paliw opałowych: 

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

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

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

b) gazowych - 1,28 zł/gigadżul (GJ). 

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

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

0,50 zł/1 gigadżul (GJ). 

1aa. W latach 2020-2021 stawki akcyzy, o których mowa w ust. 1 pkt 2, 6, 8, pkt 12 lit. a i c 

oraz pkt 14, są obniżone odpowiednio o 28,00 zł/1000 litrów, 28,00 zł/1000 kilogramów 

albo 0,56 zł/1 gigadżul (GJ). 

1ab. W okresie do dnia 31 grudnia 2020 r. stawki akcyzy, o których mowa w ust. 1 pkt 2, 6, 8, 

pkt 12 lit. a i c oraz pkt 14, po obniżeniu zgodnie z przepisem ust. 1aa, są obniżone 

dodatkowo odpowiednio o 17,00 zł/1000 litrów, 17,00 zł/1000 kilogramów albo 0,4 zł/1 

gigadżul (GJ). 

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

Dzienniku Urzędowym Rzeczypospolitej Polskiej "Monitor Polski", stawki akcyzy, o 

których mowa w ust. 1 pkt 2, 6, 8, pkt 12 lit. a i c oraz pkt 14, obowiązujące w 
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poszczególnych latach kalendarzowych okresów, o których mowa w ust. 1a-1ab, 

uwzględniając kwoty ich obniżenia odpowiednio zgodnie z ust. 1a-1ab: 

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

okresu; 

2) niezwłocznie - w przypadku zmiany ich wysokości. 

2. Stawka akcyzy na wyroby energetyczne wymienione w załączniku nr 2 do ustawy, inne niż 

określone w ust. 1 pkt 1-13, przeznaczone do celów innych niż opałowe, jako dodatki lub 

domieszki do paliw opałowych, do napędu silników spalinowych albo jako dodatki lub 

domieszki do paliw silnikowych, wynosi 0 zł, jeżeli wyroby te są: 

1)  w posiadaniu zużywającego podmiotu gospodarczego; 

2)  przemieszczane na terytorium kraju poza procedurą zawieszenia poboru akcyzy na 

podstawie e-DD albo dokumentu zastępującego e-DD ze składu podatkowego do 

zużywającego podmiotu gospodarczego lub do składu podatkowego od zużywającego 

podmiotu gospodarczego, który posiadał je w celu zużycia do celów uprawniających do 

zastosowania zerowej stawki akcyzy; 

3)  przemieszczane na terytorium kraju poza procedurą zawieszenia poboru akcyzy na 

podstawie e-DD albo dokumentu zastępującego e-DD do składu podatkowego w 

przypadku niedostarczenia ich do zużywającego podmiotu gospodarczego; 

4)  nabywane wewnątrzwspólnotowo na podstawie uproszczonego dokumentu 

towarzyszącego lub dokumentu handlowego przez zużywający podmiot gospodarczy; 

5)  nabywane wewnątrzwspólnotowo w procedurze zawieszenia poboru akcyzy przez 

zarejestrowanego odbiorcę w celu dostarczenia ich do zużywającego podmiotu 

gospodarczego i przemieszczane do tego podmiotu na terytorium kraju poza procedurą 

zawieszenia poboru akcyzy na podstawie e-DD albo dokumentu zastępującego e-DD; 

6)  importowane przez zużywający podmiot gospodarczy; 

6a)  przemieszczane na terytorium kraju poza procedurą zawieszenia poboru akcyzy na 

podstawie e-DD albo dokumentu zastępującego e-DD - w przypadku zwrotu przez 

zużywający podmiot gospodarczy, który importował te wyroby, do sprzedawcy spoza 

terytorium Unii Europejskiej, jeżeli wyprowadzenie wyrobów akcyzowych następuje 

przez urząd celno-skarbowy znajdujący się na terytorium kraju; 

7) przeznaczone do sprzedaży detalicznej w opakowaniach jednostkowych o pojemności do 

5 litrów lub wadze do 5 kilogramów; 
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8) importowane lub nabywane wewnątrzwspólnotowo w opakowaniach jednostkowych o 

pojemności do 5 litrów lub wadze do 5 kilogramów przez osobę fizyczną w celach innych 

niż prowadzenie działalności gospodarczej lub innych niż cele handlowe. 

2a. (uchylony). 

2aa. W przypadkach, [o których mowa w ust. 2 pkt 2, 3, 5 i 6a] < o których mowa w ust. 2 

pkt 2, 3 i 5–6a>, warunkiem zastosowania zerowej stawki akcyzy jest zakończenie 

przemieszczania w sposób, o którym mowa w art. 46b ust. 2, oraz w terminie, o którym 

mowa w art. 46b ust. 3. 

[2ab. W przypadku, o którym mowa w ust. 2 pkt 6, warunkiem zastosowania zerowej stawki 

akcyzy jest sporządzenie przez zużywający podmiot gospodarczy e-DD albo dokumentu 

zastępującego e-DD w terminie 15 dni od dnia dopuszczenia do obrotu importowanych 

wyrobów akcyzowych.] 

2b. W przypadku wyrobów energetycznych wymienionych w załączniku nr 2 do ustawy, 

innych niż określone w ust. 1 pkt 1-13, przeznaczonych do celów innych niż opałowe, 

jako dodatki lub domieszki do paliw opałowych, do napędu silników spalinowych albo 

jako dodatki lub domieszki do paliw silnikowych, przyjmuje się, w tym na potrzeby 

przepisów o zabezpieczeniu akcyzowym oraz przepisów działu VIa, że stawka akcyzy na 

te wyroby wynosi 0 zł, jeżeli wyroby te zostały objęte procedurą zawieszenia poboru 

akcyzy. 

2c. Stawka akcyzy na wyroby energetyczne niewymienione w załączniku nr 2 do ustawy, inne 

niż określone w ust. 1 pkt 1-13, przeznaczone do celów innych niż opałowe, jako dodatki 

lub domieszki do paliw opałowych, do napędu silników spalinowych albo jako dodatki 

lub domieszki do paliw silnikowych, wynosi 0 zł. 

2d. Stawka akcyzy w przypadku ubytków lub całkowitego zniszczenia wyrobów 

energetycznych określonych w załączniku nr 2 do ustawy, opodatkowanych zerową 

stawką akcyzy ze względu na ich przeznaczenie, wynosi 1822,00 zł/1000 litrów, a w 

przypadku gazów - 14,72 zł/GJ. 

2e. Jeżeli do wyrobów energetycznych wymienionych w załączniku nr 2 do ustawy, innych 

niż określone w ust. 1 pkt 1-13, nie ma zastosowania zerowa stawka akcyzy, stosuje się 

stawkę akcyzy w wysokości 1822,00 zł/1000 litrów, a w przypadku gazów - 14,72 zł/GJ. 

2f. Podmiotowi wysyłającemu, o którym mowa w art. 2 ust. 1 pkt 31 lit. b i c, który wysłał 

wyroby energetyczne, w przypadkach, o których mowa w ust. 2, z użyciem Systemu i nie 

otrzymał raportu odbioru lub dokumentu zastępującego raport odbioru, przysługuje zwrot 
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akcyzy zapłaconej przez ten podmiot, jeżeli w wyniku kontroli podatkowej, kontroli 

celno-skarbowej albo postępowania podatkowego ustalono, że wyroby te zostały użyte do 

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

silników spalinowych albo jako dodatki lub domieszki do paliw silnikowych. 

2g. W przypadku, o którym mowa w ust. 2f, organ podatkowy, który ustalił, że wyroby 

energetyczne zostały użyte do celów innych niż opałowe, jako dodatki lub domieszki do 

paliw opałowych, do napędu silników spalinowych albo jako dodatki lub domieszki do 

paliw silnikowych, informuje podmiot wysyłający, który zapłacił akcyzę, o dokonanych 

ustaleniach. 

2h. W przypadku, o którym mowa w ust. 2f, zwrot akcyzy następuje na wniosek podmiotu 

wysyłającego, o którym mowa w art. 2 ust. 1 pkt 31 lit. b i c, złożony do właściwego 

naczelnika urzędu skarbowego w terminie roku, licząc od końca roku kalendarzowego, w 

którym organ podatkowy poinformował podmiot wysyłający o dokonanych ustaleniach. 

3. Stawka akcyzy na energię elektryczną wynosi 5,00 zł za megawatogodzinę (MWh). 

3a. Stawka akcyzy na energię elektryczną zużywaną: 

1) w procesie wydobycia i przeróbki wyrobów o kodzie CN 2701 na terenie zakładu 

górniczego w rozumieniu ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. - Prawo geologiczne i górnicze 

(Dz. U. z 2019 r. poz. 868, 1214 i 1495 oraz z 2020 r. poz. 284) przez podmiot będący 

podatnikiem akcyzy od energii elektrycznej, 

2) w produkcji wyrobów o kodzie CN 2704 w procesie odgazowania wyrobów o kodzie CN 

2701 w temperaturze powyżej 950°C przez podmiot będący podatnikiem akcyzy od 

energii elektrycznej 

- wynosi 3,00 zł za megawatogodzinę (MWh). 

3b. Stawkę akcyzy, o której mowa w ust. 3a, stosuje się pod warunkiem, że podatnik akcyzy, 

o którym mowa w ust. 3a, nie korzysta w stosunku do energii elektrycznej ze zwolnienia 

od akcyzy, o którym mowa w art. 30 ust. 7a lub w art. 31d. 

4. W przypadku: 

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

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

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

zbiorniku podłączonym do odmierzacza paliw lub sprzedaży z takiego zbiornika, stosuje 

się odpowiednio stawkę 1822,00 zł/1000 litrów, a w przypadku gdy ich gęstość w 
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temperaturze 15°C jest równa lub wyższa od 890 kilogramów/metr sześcienny - 2047,00 

zł/1000 kilogramów; 

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

ustalonych dla wyrobów energetycznych, o których mowa w ust. 2, znajdujących się poza 

procedurą zawieszenia poboru akcyzy, stosuje się stawkę akcyzy określoną w ust. 2d, a 

jeżeli zużywający podmiot gospodarczy udowodni zużycie tych wyrobów zgodnie z 

przeznaczeniem uprawniającym do zastosowania zerowej stawki akcyzy - stawkę akcyzy 

0 zł; 

3) ubytków wyrobów energetycznych powstałych w czasie transportu rurociągiem 

przesyłowym dalekosiężnym, przekraczających normy dopuszczalnych ubytków 

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

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

ważoną stawek na wszystkie wyroby energetyczne wysłane w okresie rocznym do 

wszystkich odbiorców. 

5. W przypadku sprzedaży wyrobów akcyzowych nieobjętych zwolnieniem od akcyzy ze 

względu na ich przeznaczenie, o których mowa w ust. 1 pkt 9, 10 i pkt 15 lit. a, stawki 

akcyzy określone w ust. 1 pkt 9, 10 i pkt 15 lit. a stosuje się, pod warunkiem że: 

1) nabywcą tych wyrobów jest pośredniczący podmiot olejowy lub zużywający podmiot 

olejowy; 

2) sprzedawca będący pośredniczącym podmiotem olejowym dokona zgłoszenia, o którym 

mowa w art. 5 ust. 1 albo art. 6a ust. 1 ustawy z dnia 9 marca 2017 r. o systemie 

monitorowania drogowego i kolejowego przewozu towarów oraz obrotu paliwami 

opałowymi (Dz. U. z 2018 r. poz. 2332 oraz z 2019 r. poz. 730, 1123 i 1556); 

3) nabywca oświadczy, że nabywane wyroby: 

a) zostaną przeznaczone do celów opałowych, uprawniających do stosowania tych stawek; 

oświadczenie ma następującą teść: 

"Oświadczam, że nabywane wyroby zużyję do celów opałowych. Za zmianę przeznaczenia 

nabywanych wyrobów i przez to narażenie na uszczuplenie podatku akcyzowego grozi 

odpowiedzialność przewidziana w art. 73a Kodeksu karnego skarbowego." lub 

b) będą sprzedane do celów opałowych, uprawniających do stosowania tych stawek; 

oświadczenie ma następującą treść: 
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"Oświadczam, że nabywane wyroby sprzedam do celów opałowych. Za zmianę przeznaczenia 

nabywanych wyrobów i przez to narażenie na uszczuplenie podatku akcyzowego grozi 

odpowiedzialność przewidziana w art. 73a Kodeksu karnego skarbowego."; 

4) nabywca uzupełni zgłoszenie, o którym mowa w art. 5 ust. 1 albo art. 6a ust. 1 ustawy z 

dnia 9 marca 2017 r. o systemie monitorowania drogowego i kolejowego przewozu 

towarów oraz obrotu paliwami opałowymi, zgodnie z art. 5 ust. 6 lub art. 6a ust. 3 tej 

ustawy oraz uzupełni to zgłoszenie o oświadczenie, o którym mowa w pkt 3. 

5a. W przypadku sprzedaży wyrobów akcyzowych nieobjętych zwolnieniem od akcyzy ze 

względu na ich przeznaczenie, określonych w ust. 1 pkt 9, 10 i pkt 15 lit. a, w 

opakowaniach jednostkowych, których masa brutto nie przekracza 30 kg lub ich objętość 

nie przekracza 30 litrów, w łącznej ilości nieprzekraczającej jednorazowo odpowiednio 

100 kg lub objętości 100 litrów, warunkiem zastosowania stawek określonych w ust. 1 pkt 

9, 10 i pkt 15 lit. a jest: 

1) zamieszczenie przez pośredniczący podmiot olejowy w rejestrze, o którym mowa w art. 

138ta ust. 1, danych wymienionych w art. 138ta ust. 2; 

2) potwierdzenie przez pośredniczący podmiot olejowy sprzedaży detalicznej tych wyrobów 

fakturą, która zawiera informację o treści: "Nabywane paliwa opałowe mogą być zużyte 

wyłącznie do celów opałowych. Za zmianę przeznaczenia nabytych paliw opałowych i 

przez to narażenie na uszczuplenie podatku akcyzowego grozi odpowiedzialność 

przewidziana w art. 73a Kodeksu karnego skarbowego.". 

5b. W przypadku importu wyrobów akcyzowych nieobjętych zwolnieniem od akcyzy ze 

względu na ich przeznaczenie, o których mowa w ust. 1 pkt 9, 10 i pkt 15 lit. a, stawki 

akcyzy określone w ust. 1 pkt 9, 10 i pkt 15 lit. a stosuje się, pod warunkiem że: 

1) importerem tych wyrobów jest pośredniczący podmiot olejowy lub zużywający podmiot 

olejowy; 

2) w zgłoszeniu celnym w rozumieniu przepisów prawa celnego importer złoży: 

a) oświadczenie, że przywożone wyroby zostaną przeznaczone do celów opałowych, 

uprawniających do stosowania tych stawek, o następującej treści: 

"Oświadczam, że przywożone wyroby zużyję do celów opałowych. Za zmianę przeznaczenia 

przywożonych wyrobów i przez to narażenie na uszczuplenie podatku akcyzowego grozi 

odpowiedzialność przewidziana w art. 73a Kodeksu karnego skarbowego." lub 

b) oświadczenie, że przywożone wyroby będą sprzedane z przeznaczeniem do celów 

opałowych, uprawniających do stosowania tych stawek, o następującej treści: 
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"Oświadczam, że przywożone wyroby sprzedam z przeznaczeniem do celów opałowych. Za 

zmianę przeznaczenia przywożonych wyrobów i przez to narażenie na uszczuplenie 

podatku akcyzowego grozi odpowiedzialność przewidziana w art. 73a Kodeksu karnego 

skarbowego.". 

5c. W przypadku nabycia wewnątrzwspólnotowego wyrobów akcyzowych nieobjętych 

zwolnieniem od akcyzy ze względu na ich przeznaczenie, o których mowa w ust. 1 pkt 9, 

10 i pkt 15 lit. a, stawki akcyzy określone w ust. 1 pkt 9, 10 i pkt 15 lit. a stosuje się, pod 

warunkiem że: 

1) podmiotem dokonującym nabycia wewnątrzwspólnotowego tych wyrobów jest 

pośredniczący podmiot olejowy lub zużywający podmiot olejowy; 

2) podmiot dokonujący nabycia wewnątrzwspólnotowego dokona zgłoszenia, o którym 

mowa w art. 6 ust. 1 albo art. 6b ust. 1 ustawy z dnia 9 marca 2017 r. o systemie 

monitorowania drogowego i kolejowego przewozu towarów oraz obrotu paliwami 

opałowymi; 

3) podmiot dokonujący nabycia wewnątrzwspólnotowego w dokonanym zgłoszeniu złoży 

oświadczenie, że nabywane wyroby zostaną przeznaczone do celów opałowych lub będą 

sprzedane z przeznaczeniem do celów opałowych, uprawniających do stosowania tych 

stawek o treści określonej w ust. 5b pkt 2 lit. a lub b; 

4) podmiot dokonujący nabycia wewnątrzwspólnotowego w przypadku, o którym mowa w 

art. 6 ust. 1 ustawy z dnia 9 marca 2017 r. o systemie monitorowania drogowego i 

kolejowego przewozu towarów oraz obrotu paliwami opałowymi, uzupełni zgłoszenie 

zgodnie z art. 6 ust. 5 tej ustawy o informację o ilości odebranego wyrobu. 

5d. W przypadkach niedostępności rejestru zgłoszeń, o którym mowa w art. 4 ust. 1 pkt 1 

ustawy z dnia 9 marca 2017 r. o systemie monitorowania drogowego i kolejowego 

przewozu towarów oraz obrotu paliwami opałowymi, warunki określone w ust. 5 pkt 2-4 

oraz ust. 5c pkt 2-4 uznaje się za spełnione, o ile podmiot dokona zgłoszenia i 

uzupełnienia zgłoszenia o informacje o odbiorze wyrobów akcyzowych nieobjętych 

zwolnieniem od akcyzy ze względu na ich przeznaczenie, o których mowa w ust. 1 pkt 9, 

10 i pkt 15 lit. a, na warunkach i w terminie określonym w przepisach wydanych na 

podstawie art. 9 ust. 7 tej ustawy. 

5e. W przypadku sprzedaży paliw opałowych będących przedmiotem przewozu towarów w 

rozumieniu ustawy z dnia 9 marca 2017 r. o systemie monitorowania drogowego i 

kolejowego przewozu towarów oraz obrotu paliwami opałowymi pośredniczącemu 
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podmiotowi olejowemu lub zużywającemu podmiotowi olejowemu innemu niż osoba 

fizyczna nieprowadząca działalności gospodarczej, warunki stosowania stawek akcyzy 

określonych w ust. 1 pkt 9, 10 i pkt 15 lit. a, o których mowa w ust. 5 pkt 3 i 4, mogą być 

zastąpione oświadczeniem nabywcy o treści określonej w ust. 5 pkt 3 lit. a lub b złożonym 

w okresowej umowie zawartej między sprzedawcą a nabywcą wyrobów akcyzowych, 

które wywiera skutek jedynie w stosunku do nabywanych wyrobów akcyzowych w ilości 

wynikającej z tej umowy, jeżeli: 

1) każda sprzedaż tych wyrobów została potwierdzona fakturą; 

2) nabywca poinformuje sprzedawcę, że ilość odebranych wyrobów jest zgodna z ilością 

wykazaną w fakturze, o której mowa w pkt 1; 

3) dokonano zgłoszenia do rejestru zgłoszeń, o którym mowa w art. 4 ust. 1 pkt 1 ustawy z 

dnia 9 marca 2017 r. o systemie monitorowania drogowego i kolejowego przewozu 

towarów oraz obrotu paliwami opałowymi, danych zawartych w umowie, o których mowa 

w art. 6c ust. 2 tej ustawy, nie później niż przed dokonaniem pierwszej sprzedaży tych 

wyrobów. 

5f. W przypadku sprzedaży paliw opałowych znajdujących się poza procedurą zawieszenia 

poboru akcyzy niebędących przedmiotem przewozu w rozumieniu ustawy z dnia 9 marca 

2017 r. o systemie monitorowania drogowego i kolejowego przewozu towarów oraz 

obrotu paliwami opałowymi pośredniczącemu podmiotowi olejowemu lub zużywającemu 

podmiotowi olejowemu innemu niż osoba fizyczna nieprowadząca działalności 

gospodarczej, warunki stosowania stawek akcyzy określonych w ust. 1 pkt 9, 10 i pkt 15 

lit. a, o których mowa w ust. 5 pkt 2-4, mogą być zastąpione oświadczeniem nabywcy o 

treści określonej w ust. 5 pkt 3 lit. a lub b złożonym w okresowej umowie zawartej 

między sprzedawcą a nabywcą wyrobów akcyzowych, które wywiera skutek jedynie w 

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

1) każda sprzedaż tych wyrobów została potwierdzona fakturą; 

2) nabywca poinformuje sprzedawcę, że ilość odebranych wyrobów jest zgodna z ilością 

wykazaną w fakturze, o której mowa w pkt 1; 

3) dokonano zgłoszenia do rejestru zgłoszeń, o którym mowa w art. 4 ust. 1 pkt 1 ustawy z 

dnia 9 marca 2017 r. o systemie monitorowania drogowego i kolejowego przewozu 

towarów oraz obrotu paliwami opałowymi, danych zawartych w umowie, o których mowa 

w art. 6c ust. 2 tej ustawy, nie później niż przed dokonaniem pierwszej sprzedaży tych 

wyrobów. 
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5g. W przypadkach, o których mowa w ust. 5e i 5f, sprzedawca będący pośredniczącym 

podmiotem olejowym, w terminie do 25. dnia miesiąca następującego po miesiącu, w 

którym dokonano sprzedaży, sporządza i przesyła do rejestru zgłoszeń, o którym mowa w 

art. 4 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 9 marca 2017 r. o systemie monitorowania drogowego i 

kolejowego przewozu towarów oraz obrotu paliwami opałowymi, miesięczne zestawienie 

informacji, o których mowa w art. 6c ust. 4 tej ustawy. 

6-9. (uchylone). 

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

zużywającym podmiotom olejowym jest obowiązany odmówić sprzedaży tych wyrobów 

w przypadku gdy: 

1)  (uchylony); 

2)  (uchylony); 

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

potwierdzeniu przyjęcia zgłoszenia rejestracyjnego uproszczonego miejsce (adres), gdzie 

znajdują się urządzenia grzewcze, z wyłączeniem miejsc, gdzie znajdują się urządzenia 

grzewcze niestacjonarne; 

4)  (uchylony). 

11-15. (uchylone). 

16. W przypadku gdy warunki, o których mowa w ust. 5-5f i ust. 10 pkt 3, nie zostały 

spełnione, stosuje się stawkę akcyzy określoną w ust. 4 pkt 1. 

17. W przypadku gdy nabywca uzupełni zgłoszenie, o którym mowa w ust. 5 pkt 4, po 

upływie terminu, o którym mowa w art. 5 ust. 6 lub art. 6a ust. 3 ustawy z dnia 9 marca 

2017 r. o systemie monitorowania drogowego i kolejowego przewozu towarów oraz 

obrotu paliwami opałowymi, ale przed upływem terminu, o którym mowa w art. 11 ust. 1 

tej ustawy, zobowiązanie podatkowe nie powstaje i z chwilą uzupełnienia przez nabywcę 

tego zgłoszenia, w części objętej potwierdzeniem, wygasa obowiązek podatkowy z tytułu 

czynności, o której mowa w art. 8 ust. 2 pkt 3, ciążący na pośredniczącym podmiocie 

olejowym. 

18. W przypadku gdy podmiot dokonujący nabycia wewnątrzwspólnotowego wyrobów 

akcyzowych nieobjętych zwolnieniem od akcyzy ze względu na ich przeznaczenie, o 

których mowa w ust. 1 pkt 9, 10 i pkt 15 lit. a, uzupełni zgłoszenie, o którym mowa w ust. 

5c pkt 4, po upływie terminu, o którym mowa w art. 6 ust. 5 ustawy z dnia 9 marca 2017 

r. o systemie monitorowania drogowego i kolejowego przewozu towarów oraz obrotu 
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paliwami opałowymi, ale przed upływem terminu, o którym mowa w art. 11 ust. 1 tej 

ustawy, stosuje się stawki akcyzy określone w ust. 1 pkt 9, 10 i pkt 15 lit. a. 

19. W przypadku naruszenia warunków sprzedaży, o których mowa w ust. 5e i 5f, obowiązek 

podatkowy z tytułu czynności, o której mowa w art. 8 ust. 2 pkt 3, ciążący na 

pośredniczącym podmiocie olejowym, wygasa w zakresie ilości odebranego towaru 

potwierdzonej przez nabywcę w zgłoszeniu w sposób, o którym mowa w art. 5 ust. 6 lub 

art. 6a ust. 3 ustawy z dnia 9 marca 2017 r. o systemie monitorowania drogowego i 

kolejowego przewozu towarów oraz obrotu paliwami opałowymi. 

20. W przypadku nieuzupełnienia zgłoszenia, o którym mowa w ust. 5 pkt 4, ust. 5c pkt 4 i 

ust. 5d, albo naruszenia warunków sprzedaży, o których mowa w ust. 5a, 5e, 5f i ust. 10 

pkt 3: 

1) pośredniczącemu podmiotowi olejowemu lub zużywającemu podmiotowi olejowemu, na 

jego wniosek złożony do właściwego naczelnika urzędu skarbowego w terminie roku, 

licząc od końca roku kalendarzowego, w którym upłynął termin płatności akcyzy, 

przysługuje zwrot akcyzy zapłaconej przez ten podmiot, jeżeli w wyniku postępowania 

podatkowego zostanie ustalone, że wyroby akcyzowe, o których mowa w ust. 1 pkt 9, 10 i 

pkt 15 lit. a, zostały zużyte do celów opałowych albo 

2) jeżeli pośredniczący podmiot olejowy lub zużywający podmiot olejowy nie złożył 

deklaracji podatkowej lub deklaracji uproszczonej w zakresie wyrobów akcyzowych, o 

których mowa w ust. 1 pkt 9, 10 i pkt 15 lit. a, z zastosowaniem stawki akcyzy określonej 

w ust. 4 pkt 1: 

a) nie wszczyna się postępowań podatkowych, jeżeli w wyniku kontroli podatkowej lub 

kontroli celno-skarbowej ustalono, że wyroby akcyzowe, o których mowa w ust. 1 pkt 9, 

10 i pkt 15 lit. a, zostały zużyte do celów opałowych albo 

b) wszczęte postępowanie umarza się, jeżeli w tym postępowaniu ustalono, że wyroby 

akcyzowe, o których mowa w ust. 1 pkt 9, 10 i pkt 15 lit. a, zostały zużyte do celów 

opałowych. 

21. W przypadku, o którym mowa w ust. 20 pkt 1, kwotę zwrotu akcyzy zapłaconej z tytułu 

nabycia wewnątrzwspólnotowego wyrobów akcyzowych, o których mowa w ust. 1 pkt 9, 

10 i pkt 15 lit. a, stanowi różnica między akcyzą zapłaconą według stawki akcyzy 

określonej w ust. 4 pkt 1 a akcyzą należną obliczoną według stawek akcyzy określonych 

w ust. 1 pkt 9, 10 i pkt 15 lit. a. 
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Art. 100. 

1. W przypadku samochodu osobowego przedmiotem opodatkowania akcyzą jest: 

1) import samochodu osobowego niezarejestrowanego wcześniej na terytorium kraju 

zgodnie z przepisami o ruchu drogowym; 

2) nabycie wewnątrzwspólnotowe samochodu osobowego niezarejestrowanego wcześniej na 

terytorium kraju zgodnie z przepisami o ruchu drogowym; 

3) pierwsza sprzedaż na terytorium kraju samochodu osobowego niezarejestrowanego na 

terytorium kraju zgodnie z przepisami o ruchu drogowym: 

a) wyprodukowanego na terytorium kraju, 

b) od którego nie została zapłacona akcyza z tytułu czynności, o których mowa w pkt 1 albo 

2. 

2. W przypadku samochodu osobowego przedmiotem opodatkowania akcyzą jest również 

sprzedaż na terytorium kraju samochodu osobowego niezarejestrowanego na terytorium 

kraju, następująca po sprzedaży, o której mowa w ust. 1 pkt 3, jeżeli wcześniej akcyza nie 

została zapłacona w należnej wysokości, a w wyniku kontroli podatkowej, kontroli celno-

skarbowej albo postępowania podatkowego nie ustalono, że podatek został zapłacony. 

2a. W przypadku wymiany, przed pierwszą rejestracją na terytorium kraju, silnika samochodu 

osobowego o pojemności 2000 centymetrów sześciennych albo niższej na silnik o 

pojemności powyżej 2000 centymetrów sześciennych przyjmuje się, że przedmiotem 

czynności podlegającej opodatkowaniu jest samochód osobowy o pojemności silnika 

powyżej 2000 centymetrów sześciennych. 

2b. W przypadku instalacji, przed pierwszą rejestracją na terytorium kraju, silnika w 

samochodzie osobowym bez silnika przyjmuje się, że przedmiotem czynności 

podlegającej opodatkowaniu jest samochód osobowy o pojemności silnika, który został 

zainstalowany. 

2c. Przepisy ust. 2a i 2b stosuje się niezależnie od tego, czy wymiana bądź instalacja silnika 

zostały dokonane z zachowaniem warunków określonych przepisami prawa. 

3. Jeżeli w stosunku do samochodu osobowego powstał obowiązek podatkowy w związku z 

wykonaniem jednej z czynności podlegającej opodatkowaniu to nie powstaje obowiązek 

podatkowy na podstawie innej czynności podlegającej opodatkowaniu, jeżeli kwota 

akcyzy została określona lub zadeklarowana w należnej wysokości. 

4. Samochody osobowe są to pojazdy samochodowe i pozostałe pojazdy mechaniczne objęte 

pozycją CN 8703 przeznaczone zasadniczo do przewozu osób, inne niż objęte pozycją 
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8702, włącznie z samochodami osobowo-towarowymi (kombi) oraz samochodami 

wyścigowymi, z wyłączeniem pojazdów samochodowych i pozostałych pojazdów, które 

nie wymagają rejestracji zgodnie z przepisami o ruchu drogowym. 

5. Na potrzeby niniejszego działu za sprzedaż samochodu osobowego uznaje się jego: 

1) sprzedaż, w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny; 

2) zamianę, w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny; 

3) wydanie w zamian za wierzytelności; 

4) wydanie w miejsce świadczenia pieniężnego; 

5) darowiznę, w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny; 

6) wydanie w zamian za dokonanie określonej czynności; 

7) przekazanie lub wykorzystanie na potrzeby reprezentacji albo reklamy; 

8) przekazanie przez podatnika na potrzeby osobiste podatnika, wspólników, udziałowców, 

akcjonariuszy, członków spółdzielni i ich domowników, członków organów stanowiących 

osób prawnych, członków stowarzyszenia, a także zatrudnionych przez niego 

pracowników oraz byłych pracowników; 

9) użycie na potrzeby prowadzonej działalności gospodarczej. 

[6. Do opodatkowania akcyzą samochodów osobowych stosuje się odpowiednio art. 10 ust. 

12 i 13, art. 14 ust. 1-4, 6, 8, 10 i 11, art. 16, art. 18 ust. 1, 2 i 2a, art. 19, art. 21 ust. 5 i 

art. 27-29a oraz przepisy wydane na podstawie art. 20.] 

<6. Do opodatkowania akcyzą samochodów osobowych stosuje się odpowiednio art. 10 

ust. 12 i 13, art. 14 ust. 1-3aa, 4, 4g, 6, 8, 10 i 11, art. 16 ust. 1 pkt 1 lit. a, ust. 2, 2b, 

2c, 3ba i 4, art. 18 ust. 1–3, art. 19 ust. 1–3, ust. 6 pkt 1, ust. 7 pkt 1 lit. a i ust. 8–11, 

art. 21 ust. 5 i art. 27–29a oraz przepisy wydane na podstawie art. 20.> 

 

Art. 116. 

1. Obowiązek oznaczania wyrobów akcyzowych podatkowymi znakami akcyzy, z 

zastrzeżeniem ust. 1a, ciąży na zarejestrowanym, zgodnie z art. 16, podmiocie będącym: 

1)  podmiotem prowadzącym skład podatkowy, z zastrzeżeniem pkt 6 i 7; 

2) importerem; 

3) podmiotem dokonującym nabycia wewnątrzwspólnotowego; 

4) przedstawicielem podatkowym; 

5) podmiotem dokonującym produkcji wyrobów akcyzowych, o której mowa w art. 47 ust. 1 

pkt 1, 2, 4 lub 5; 
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6) właścicielem wyrobów akcyzowych, o którym mowa w art. 13 ust. 3; 

7)  podmiotem zamierzającym nabyć wyroby akcyzowe i posiadającym zezwolenie, o 

którym mowa w art. 54 ust. 1. 

1a. Obowiązek oznaczania suszu tytoniowego podatkowymi znakami akcyzy ciąży na 

podmiocie dokonującym czynności, o których mowa w art. 9b ust. 1 pkt 1-3. 

1b. Producent wina będący rolnikiem wyrabiającym mniej niż 100 hektolitrów wina w ciągu 

roku gospodarczego w rozumieniu ustawy z dnia 12 maja 2011 r. o wyrobie i rozlewie 

wyrobów winiarskich, obrocie tymi wyrobami i organizacji rynku wina wyłącznie z 

winogron pochodzących z upraw własnych, [który nie złożył zgłoszenia rejestracyjnego] < 

który nie dokonał zgłoszenia rejestracyjnego>, o którym mowa w art. 16 ust. 1, przed 

wprowadzeniem wyrobów akcyzowych do obrotu, ma obowiązek oznaczania tych 

wyrobów podatkowymi znakami akcyzy. 

2. Ilekroć w niniejszym dziale jest mowa o importerze rozumie się przez to również podmiot 

niebędący importerem, lecz na którym ciąży obowiązek uiszczenia cła, o którym mowa w 

art. 13 ust. 2. 

3. Obowiązek oznaczania wyrobów akcyzowych legalizacyjnymi znakami akcyzy powstaje w 

przypadku wystąpienia poza procedurą zawieszenia poboru akcyzy wyrobów akcyzowych 

nieoznaczonych, oznaczonych nieprawidłowo lub nieodpowiednimi znakami akcyzy, w 

szczególności znakami uszkodzonymi, w przypadku gdy wyroby te przeznaczone są do 

dalszej sprzedaży. 

4. W przypadku wyrobów akcyzowych, o których mowa w ust. 3, posiadacz tych wyrobów, a 

w odniesieniu do wyrobów akcyzowych zbywanych przez właściwy organ administracji 

publicznej zgodnie z przepisami o postępowaniu egzekucyjnym w administracji - 

nabywca tych wyrobów, jest obowiązany zakupić znaki akcyzy i oznaczyć nimi wyroby. 

Z czynności oznaczania sporządza się protokół. 

5. Posiadacz wyrobów, o których mowa w ust. 3, przeznaczonych do dalszej sprzedaży jest 

obowiązany sporządzić ich spis i przedstawić go w celu potwierdzenia zgodności ze 

stanem faktycznym właściwemu naczelnikowi urzędu skarbowego w sprawach znaków 

akcyzy. 

6. Przepisu ust. 5 nie stosuje się do wyrobów akcyzowych, od których została zapłacona 

akcyza, ponownie rozlanych lub rozważonych w inne opakowania jednostkowe wyrobów 

akcyzowych w miejscu ich sprzedaży detalicznej. 
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U S T A W A   z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2020 r. poz. 1325, 

1423, 2122 i 2123) 

Art. 272. 

Organy podatkowe pierwszej instancji, z zastrzeżeniem art. 272a, dokonują czynności 

sprawdzających, mających na celu: 

1)   sprawdzenie terminowości: 

a)  składania deklaracji, 

b)   wpłacania podatków, w tym również pobieranych przez płatników oraz inkasentów; 

2)   stwierdzenie formalnej poprawności dokumentów wymienionych w pkt 1; 

3)   ustalenie stanu faktycznego w zakresie niezbędnym do stwierdzenia zgodności z 

przedstawionymi dokumentami; 

4)    weryfikację poniesionych przez podatnika wydatków i uzyskanych przychodów 

(dochodów) opodatkowanych lub przychodów (dochodów) nieopodatkowanych - w 

zakresie niezbędnym do ujawnienia podstawy opodatkowania z tytułu przychodów 

nieznajdujących pokrycia w ujawnionych źródłach lub pochodzących ze źródeł 

nieujawnionych; 

5)    weryfikację danych i dokumentów przedstawionych przez podatników dokonujących 

rejestracji podatkowej; 

[6)   w eryfikację danych i dokumentów przedstawionych przez podmioty dokonujące 

zgłoszenia rejestracyjnego uproszczonego, o którym mowa w art. 16b ust. 1 ustawy z dnia 

6 grudnia 2008 r. o podatku akcyzowym (Dz. U. z 2020 r. poz. 722);] 

<6) weryfikację danych i dokumentów przedstawionych przez podmioty dokonujące 

zgłoszenia rejestracyjnego zgodnie z art. 16 ustawy z dnia 6 grudnia 2008 r. o 

podatku akcyzowym (Dz. U. z 2020 r. poz. 722, 1747 i …) oraz zgłoszenia 

rejestracyjnego uproszczonego zgodnie z art. 16b tej ustawy.> 

7)   
(20)

 sprawdzenie spełnienia warunków uprawniających do opodatkowania ryczałtem od 

dochodów spółek kapitałowych oraz rzetelności i terminowości składania oświadczenia 

podatnikowi przez jej udziałowca albo akcjonariusza, o których mowa w rozdziale 6b 

ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych. 
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U S T A W A   z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz. U. z 2020 r. poz. 1546, 

1565 i 2023) 

 

ZAŁĄCZNIK 

WYKAZ PRZEDMIOTÓW OPŁATY SKARBOWEJ, STAWKI TEJ OPŁATY ORAZ 

ZWOLNIENIA 

  

Część Przedmiot opłaty skarbowej Stawka Zwolnienia 

1 2 3 4 

I. Dokonanie czynności urzędowej     

  1. Sporządzenie aktu małżeństwa 84 zł   

  
2. Inne czynności kierownika 

urzędu stanu cywilnego 
11 zł 

1) sporządzenie aktu 

urodzenia lub zgonu 

      

2) przyjęcie oświadczenia o 

uznaniu ojcostwa lub 

oświadczeń małżonków, że 

dziecko będzie nosiło takie 

samo nazwisko, jakie nosi 

albo nosiłoby ich wspólne 

dziecko 

  3. (uchylony)     

  4. (uchylony)     

  

5. Protokół zawierający ostatnią 

wolę spadkodawcy, sporządzony 

przez osoby wymienione w art. 951 

§ 1 Kodeksu cywilnego 

22 zł   

  6. (uchylony)     

  

7. Decyzja o zmianie nazwiska i 

imienia (imion) albo nazwiska lub 

imienia (imion) 

37 zł   

  
8. Decyzja o warunkach zabudowy i 

zagospodarowania terenu 
598 zł 

wydanie decyzji o warunkach 

zabudowy i zagospodarowania 

terenu na wniosek właściciela 

lub użytkownika wieczystego 

terenu, którego wniosek 

dotyczy 

  

9. Przeniesienie decyzji o 

warunkach zabudowy i 

zagospodarowania terenu na rzecz 

innej osoby 

56 zł   

  

9a. Przyjęcie zgłoszenia 

dotyczącego budowy, o której 

mowa w art. 29 ust. 1 pkt 1 ustawy z 

- 1 zł za każdy 

m
2 

niemieszkalnej 

przyjęcie zgłoszenia 

dotyczącego budynku 

zniszczonego lub 

http://lex.online.wolterskluwer.pl/WKPLOnline/index.rpc#hiperlinkText.rpc?hiperlink=type=tresc:nro=Powszechny.2407758:part=a951§1&full=1
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dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo 

budowlane (Dz. U. z 2019 r. poz. 

1186, z późn. zm.), od którego 

właściwy organ nie wniósł 

sprzeciwu 

powierzchni 

użytkowej 

- nie więcej niż 

539 zł 

uszkodzonego wskutek 

działalności spowodowanej 

ruchem zakładu górniczego 

lub klęsk żywiołowych 

  

    

9b. Przyjęcie zgłoszenia 

dotyczącego budowy sieci, o 

których mowa w art. 29 ust. 1 pkt 2 

ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - 

Prawo budowlane: 

    

1) o długości powyżej 1 kilometra, 2143 zł   

2) o długości do 1 kilometra 105 zł   

- od którego właściwy organ nie 

wniósł sprzeciwu 
    

  

9c. Przyjęcie zgłoszenia 

dotyczącego przebudowy, o której 

mowa w art. 29 ust. 3 pkt 1 lit. a 

ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - 

Prawo budowlane, od którego 

właściwy organ nie wniósł 

sprzeciwu 

50% stawki 

określonej w 

ust. 9a 

przyjęcie zgłoszenia 

dotyczącego budynku 

zniszczonego lub 

uszkodzonego wskutek 

działalności spowodowanej 

ruchem zakładu górniczego 

lub klęsk żywiołowych 

  

     

9d. Przyjęcie zawiadomienia o 

zakończeniu budowy dotyczącego: 
  

przyjęcie zawiadomienia 

dotyczącego zakończenia 

budowy obiektu budowlanego 

zniszczonego lub 

uszkodzonego wskutek 

działalności spowodowanej 

ruchem zakładu górniczego 

lub klęsk żywiołowych 

     

1) warsztatów rzemieślniczych, 

stacji obsługi pojazdów, myjni 

samochodowych, garaży do pięciu 

stanowisk włącznie, placów 

składowych, postojowych i 

parkingów oraz obiektów 

magazynowych będących 

budynkami składowymi, 

chłodniami, hangarami i wiatami - 

przeznaczonych na prowadzenie 

działalności gospodarczej innej niż 

rolnicza i leśna 

25% stawki 

określonej w 

części III ust. 9 

pkt 1 lit. a 

2) placów składowych, postojowych 

i parkingów oraz obiektów 

magazynowych będących 

budynkami składowymi, 

chłodniami, hangarami i wiatami - 

służących celom gospodarczym w 

gospodarstwie rolnym 

25% stawki 

określonej w 

części III ust. 9 

pkt 1 lit. b 

3) budynków kolejowych, takich 

jak: nastawnie, podstacje trakcyjne, 

lokomotywownie, wagonownie, 

strażnice przejazdowe i myjnie 

25% stawki 

określonej w 

części III ust. 9 

pkt 1 lit. c 
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taboru kolejowego 

4) stawów rybnych 

- od którego właściwy organ nie 

wniósł sprzeciwu 

25% stawki 

określonej w 

części III ust. 9 

pkt 1 lit. e 

  

10. Zatwierdzenie projektu 

zagospodarowania działki lub terenu 

lub projektu architektoniczno-

budowlanego 

47 zł   

  

11. Przeniesienie decyzji o 

pozwoleniu na budowę lub decyzji o 

pozwoleniu na wznowienie robót 

budowlanych na rzecz innego 

podmiotu 

90 zł   

  

11a. Decyzja o przeniesieniu na 

rzecz innego podmiotu praw i 

obowiązków wynikających ze 

zgłoszenia dotyczącego robót 

budowlanych, o których mowa w 

art. 29 ust. 1 pkt 1 i 2 oraz ust. 3 pkt 

1 lit. a ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. 

- Prawo budowlane, od którego 

właściwy organ nie wniósł 

sprzeciwu 

90 zł   

  12. (uchylony)     

  

13. Przyjęcie wymaganego 

przepisami o ochronie środowiska 

zgłoszenia instalacji, z której emisja 

nie wymaga pozwolenia, mogącej 

negatywnie oddziaływać na 

środowisko 

120 zł   

  
14. Wymagane przepisami o 

ochronie środowiska: 
    

  
1) zatwierdzenie raportu o 

bezpieczeństwie 
1069 zł   

  
2) zatwierdzenie zmian w raporcie o 

bezpieczeństwie 
214 zł   

  

[15. Potwierdzenie przyjęcia 

zgłoszenia rejestracyjnego w 

podatku akcyzowym 

170 zł]   

  

16. Potwierdzenie zarejestrowania 

podatnika podatku od towarów i 

usług jako podatnika VAT 

czynnego lub podatnika VAT 

zwolnionego 

170 zł   

http://lex.online.wolterskluwer.pl/WKPLOnline/index.rpc#hiperlinkText.rpc?hiperlink=type=tresc:nro=Powszechny.2390037:part=a29u1p1&full=1
http://lex.online.wolterskluwer.pl/WKPLOnline/index.rpc#hiperlinkText.rpc?hiperlink=type=tresc:nro=Powszechny.2390037:part=a29u1p2&full=1
http://lex.online.wolterskluwer.pl/WKPLOnline/index.rpc#hiperlinkText.rpc?hiperlink=type=tresc:nro=Powszechny.2390037:part=a29u3p1la&full=1
http://lex.online.wolterskluwer.pl/WKPLOnline/index.rpc#hiperlinkText.rpc?hiperlink=type=tresc:nro=Powszechny.2390037:part=a29u3p1la&full=1
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17. Zgoda wydawana przez organ 

podatkowy na podstawie przepisów 

prawa podatkowego 

30 zł 

zgoda wydana na podstawie 

art. 108b ust. 1 ustawy z dnia 

11 marca 2004 r. o podatku od 

towarów i usług (Dz. U. z 

2020 r. poz. 106, 568, 1065 i 

1106) 

  18. (uchylony)     

  
19. Dokonanie wpisu do rejestru 

zwierząt 
26 zł   

  
20. Przyrzeczenie wydania 

zezwolenia (pozwolenia, koncesji) 
98 zł   

  

21. Przedłużenie terminu ważności 

lub zmiana warunków przyrzeczenia 

wydania zezwolenia (pozwolenia, 

koncesji) 

44 zł   

  

22. Wydanie duplikatu zezwolenia 

(pozwolenia, koncesji) lub 

przyrzeczenia wydania zezwolenia 

(pozwolenia, koncesji) 

24 zł   

  23. (uchylony)     

  

23a. Wydanie informacji o nadaniu 

numeru identyfikacji podatkowej 

podmiotowi, o którego numer 

identyfikacji podatkowej 

wystąpiono 

21 zł   

  
24. Wydanie duplikatu książeczki 

wojskowej 
28 zł   

  25. (uchylony)     

  
26. Decyzja o nabyciu obywatelstwa 

polskiego 
219 zł   

  

27. Decyzja stwierdzająca 

posiadanie lub utratę obywatelstwa 

polskiego 

58 zł   

  

28. Dokonanie wpisu zaproszenia 

cudzoziemca na pobyt w 

Rzeczypospolitej Polskiej do 

ewidencji zaproszeń 

27 zł   

  

29. Dokonanie wpisu 

przedstawicielstwa przedsiębiorcy 

zagranicznego do rejestru 

przedstawicielstw przedsiębiorców 

zagranicznych 

1000 zł   

  
30. Decyzja w sprawie dokonania 

wpisu statku rybackiego do rejestru 
200 zł   

http://lex.online.wolterskluwer.pl/WKPLOnline/index.rpc#hiperlinkText.rpc?hiperlink=type=tresc:nro=Powszechny.2324503:part=a108(b)u1&full=1
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statków rybackich 

  

31. Decyzja w sprawie dokonania 

zmiany wpisu w rejestrze statków 

rybackich 

100 zł   

  32. (uchylony)     

  33. (uchylony)     

  

34. Dokonanie wpisu do rejestru 

agentów ubezpieczeniowych i 

agentów oferujących ubezpieczenia 

uzupełniające 

110 zł   

  

35. Zmiana wpisu do rejestru 

agentów ubezpieczeniowych i 

agentów oferujących ubezpieczenia 

uzupełniające: 

  

zmiana wpisu do rejestru 

agentów ubezpieczeniowych i 

agentów oferujących 

ubezpieczenia uzupełniające 

obejmująca: 

  

1) jeżeli zmiana nastąpi na wniosek 

zakładu ubezpieczeń w związku z 

zawarciem umowy agencyjnej z 

agentem ubezpieczeniowym lub 

agentem oferującym ubezpieczenia 

uzupełniające, który został wpisany 

do rejestru na uprzedni wniosek 

innego zakładu ubezpieczeń 

2) pozostałe zmiany 

110 zł 

        

55 zł 

1) imiona i nazwisko, numer 

PESEL lub, jeżeli taki numer 

nie został nadany, numer 

paszportu, numer dowodu 

osobistego lub innego 

dokumentu potwierdzającego 

tożsamość, adres miejsca 

zamieszkania, numer 

identyfikacji podatkowej 

(NIP), numer w rejestrze 

przedsiębiorców w Krajowym 

Rejestrze Sądowym, firmę 

przedsiębiorcy, pod którą 

wykonywana jest działalność 

gospodarcza, siedzibę i adres - 

w przypadku agenta 

ubezpieczeniowego lub agenta 

oferującego ubezpieczenia 

uzupełniające będącego osobą 

fizyczną 

      

2) nazwę podmiotu lub firmę, 

siedzibę i adres, numer w 

rejestrze przedsiębiorców w 

Krajowym Rejestrze 

Sądowym - w przypadku 

agenta ubezpieczeniowego lub 

agenta oferującego 

ubezpieczenia uzupełniające 

będącego osobą prawną lub 

jednostką organizacyjną 

nieposiadającą osobowości 
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prawnej 

      

3) imiona i nazwisko, numer 

PESEL lub, jeżeli taki numer 

nie został nadany, numer 

paszportu, numer dowodu 

osobistego lub innego 

dokumentu potwierdzającego 

tożsamość, adres miejsca 

zamieszkania - w przypadku 

osób fizycznych, przy pomocy 

których agent 

ubezpieczeniowy lub agent 

oferujący ubezpieczenia 

uzupełniające wykonuje 

czynności agencyjne 

      

4) numer dokumentu 

potwierdzającego zawarcie 

umowy obowiązkowego 

ubezpieczenia 

odpowiedzialności cywilnej 

lub numer umowy gwarancji 

ubezpieczeniowej, datę 

obowiązywania tej umowy 

oraz nazwę zakładu 

ubezpieczeń, z którym zawarto 

tę umowę - w przypadku 

agenta ubezpieczeniowego lub 

agenta oferującego 

ubezpieczenia uzupełniające 

działającego na rzecz więcej 

niż jednego zakładu 

ubezpieczeń w zakresie tego 

samego działu ubezpieczeń, 

zgodnie z załącznikiem do 

ustawy z dnia 11 września 

2015 r. o działalności 

ubezpieczeniowej i 

reasekuracyjnej (Dz. U. z 2020 

r. poz. 895 i 1180) 

      

5) wykreślenie agenta 

ubezpieczeniowego lub agenta 

oferującego ubezpieczenia 

uzupełniające na wniosek 

zakładu ubezpieczeń 

  

35a. Dokonanie wpisu do rejestru 

organizatorów turystyki i 

przedsiębiorców ułatwiających 

    

http://lex.online.wolterskluwer.pl/WKPLOnline/index.rpc#hiperlinkText.rpc?hiperlink=type=tresc:nro=Powszechny.2366248&full=1
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nabywanie powiązanych usług 

turystycznych: 

  

1) jeżeli wniosek składa organizacja 

pożytku publicznego w rozumieniu 

przepisów o działalności pożytku 

publicznego i o wolontariacie 

30 zł   

  2) pozostałe podmioty 355 zł   

  

35b. Zmiana wpisu do rejestru 

organizatorów turystyki i 

przedsiębiorców ułatwiających 

nabywanie powiązanych usług 

turystycznych 

17 zł   

  
36. Dokonanie wpisu do rejestru 

działalności regulowanej: 
  

1) dokonanie wpisu do rejestru 

podmiotów prowadzących 

agencje zatrudnienia 

  

1) podmiotu wykonującego 

działalność na podstawie przepisów 

o ruchu drogowym 

412 zł 

2) dokonanie wpisu do rejestru 

działalności regulowanej 

podmiotu produkującego 

tablice rejestracyjne 

  
2) podmiotu wykonującego 

działalność w zakresie: 
  

3) dokonanie wpisu do rejestru 

operatorów pocztowych 

  a) wyrobu alkoholu etylowego 11 610 zł   

  

b) wyrobu alkoholu etylowego, w 

przypadku gdy przedsiębiorca 

zadeklaruje roczną wielkość 

produkcji do 10 000 litrów 100% 

alkoholu 

1005 zł   

  c) oczyszczania alkoholu etylowego 11 610 zł   

  d) skażania alkoholu etylowego 11 610 zł   

  

e) odwadniania alkoholu etylowego 

jeżeli treścią wpisu jest więcej niż 

jeden rodzaj działalności, opłatę 

skarbową pobiera się od każdego z 

nich 

11 610 zł   

  

3) podmiotu wykonującego 

działalność w zakresie wytwarzania 

wyrobów tytoniowych 

11 610 zł   

  
4) podmiotu wykonującego 

działalność w zakresie: 
    

  a) wyrobu napojów spirytusowych 11 610 zł   

  b) rozlewu napojów spirytusowych 11 610 zł   

  

c) wyrobu lub rozlewu napojów 

spirytusowych, w przypadku gdy 

przedsiębiorca zadeklaruje roczną 

1005 zł   
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wielkość produkcji do 10 000 litrów 

100% alkoholu 

jeżeli treścią wpisu jest więcej niż 

jeden rodzaj działalności, opłatę 

skarbową pobiera się od każdego z 

nich 

  
5) podmiotu wykonującego 

działalność kantorową 
1087 zł   

  6) (uchylony)     

  7) (uchylony)     

  

8) podmiotu wykonującego 

działalność na podstawie przepisów 

o środkach ochrony roślin w 

zakresie: 

    

  

a) wprowadzania środków ochrony 

roślin do obrotu lub 

konfekcjonowania tych środków 

1135 zł   

  

b) potwierdzania sprawności 

technicznej sprzętu przeznaczonego 

do stosowania środków ochrony 

roślin 

220 zł   

  
c) prowadzenia szkoleń w zakresie 

środków ochrony roślin 
616 zł   

  9) (uchylony)     

  

9a) podmiotu wykonującego 

działalność na podstawie ustawy o 

utrzymaniu czystości i porządku w 

gminach 

50 zł   

  

10) podmiotu wykonującego 

działalność gospodarczą 

niewymienioną w niniejszym 

ustępie 

616 zł   

  

36a. Dokonanie wpisu do rejestru 

podmiotów niebędących 

przedsiębiorcami w rozumieniu 

przepisów ustawy z dnia 6 marca 

2018 r. - Prawo przedsiębiorców 

(Dz. U. z 2019 r. poz. 1292 i 1495 

oraz z 2020 r. poz. 424 i 1086), 

podmiotu wykonującego działalność 

na podstawie przepisów o środkach 

ochrony roślin w zakresie: 

    

  

1) potwierdzania sprawności 

technicznej sprzętu przeznaczonego 

do stosowania środków ochrony 

220 zł   

http://lex.online.wolterskluwer.pl/WKPLOnline/index.rpc#hiperlinkText.rpc?hiperlink=type=tresc:nro=Powszechny.2394589&full=1
http://lex.online.wolterskluwer.pl/WKPLOnline/index.rpc#hiperlinkText.rpc?hiperlink=type=tresc:nro=Powszechny.2249594&full=1
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roślin 

  
2) prowadzenia szkoleń w zakresie 

środków ochrony roślin 
616 zł   

  

36b. Decyzja w sprawie udzielenia 

upoważnienia do prowadzenia 

badań skuteczności działania środka 

ochrony roślin 

5000 zł   

  

36c. Zmiana zakresu udzielonego 

upoważnienia do prowadzenia 

badań skuteczności działania 

środków ochrony roślin 

1000 zł   

  

36d. Decyzja w sprawie udzielenia 

upoważnienia do opracowywania 

oceny lub uwag w rozumieniu 

przepisów o środkach ochrony 

roślin 

1000 zł   

  

36e. Zmiana zakresu udzielonego 

upoważnienia do opracowywania 

oceny lub uwag w rozumieniu 

przepisów o środkach ochrony 

roślin 

500 zł   

  
37. Zmiana wpisu do rejestru 

działalności regulowanej, jeżeli: 
  

zmiany wpisu do rejestru 

podmiotów prowadzących 

agencje zatrudnienia 

  
1) dotyczy ona rozszerzenia zakresu 

działalności 

50% stawek 

określonych od 

wpisu 

  

  

2) treścią zmiany wpisu, o którym 

mowa w ust. 36 pkt 2 lub 4, jest 

kolejny rodzaj działalności 

100% stawek 

określonych od 

wpisu 

  

  38. (uchylony)     

  

39. Zgoda na chów i hodowlę 

zamkniętą zwierząt niebędących 

zwierzętami gospodarczymi do 

celów zasiedleń lub eksportu 

zwierzyny żywej 

105 zł   

  40. (uchylony)     

  

41. Zatwierdzenie programu 

szkolenia osób wykonujących 

określone czynności w ruchu 

zakładu górniczego - od każdego 

programu 

105 zł   

  

42. Zatwierdzenie planów ruchu: 

1) podziemnych zakładów 

górniczych 

1005 zł   
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2) odkrywkowych zakładów 

górniczych lub zakładów 

górniczych wydobywających 

kopaliny otworami wiertniczymi 

805 zł   

  3) innych zakładów 505 zł   

  

43. Nadanie uprawnień 

rzeczoznawcy do spraw ruchu 

górniczego: 

    

  1) osobie prawnej 1005 zł   

  2) osobie fizycznej 505 zł   

  44. (uchylony)     

  

45. Decyzja o środowiskowych 

uwarunkowaniach zgody na 

realizację przedsięwzięcia 

205 zł   

  

46. Przeniesienie decyzji o 

środowiskowych uwarunkowaniach 

zgody na realizację przedsięwzięcia 

na rzecz innej osoby 

105 zł   

  

47. Decyzja zatwierdzająca 

instrukcję prowadzenia składowiska 

odpadów 

505 zł   

  48. (uchylony)     

  
48a. Zgoda na podjęcie wstrzymanej 

działalności posiadacza odpadów 
100 zł   

  
48b. Zgoda na wznowienie 

użytkowania składowiska odpadów 
100 zł   

  

  

48c. Zgoda na wydobywanie 

odpadów: 

1) z zamkniętego składowiska 

odpadów nieposiadającego 

instrukcji prowadzenia składowiska 

odpadów 

2) ze zwałowiska odpadów 

  

  

   
500 zł 

  

48d. Zgoda na zamknięcie 

składowiska odpadów lub jego 

wydzielonej części 

500 zł   

  

48e. Decyzja o przeniesieniu praw i 

obowiązków wynikających z 

decyzji dotyczących składowiska 

odpadów na rzecz podmiotu 

zainteresowanego przejęciem 

składowiska odpadów 

259 zł   

  49. Decyzja w sprawie uznania 155 zł   
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wyrobu budowlanego za regionalny 

wyrób budowlany 

  

50. Udostępnienie rzeczoznawcy 

majątkowemu przez naczelnika 

urzędu skarbowego informacji 

zawierającej dane o wartości 

nieruchomości - od każdej 

nieruchomości 

5 zł 

udzielenie informacji w 

związku z wyceną 

dokonywaną przez 

rzeczoznawcę majątkowego na 

zlecenie organu administracji 

publicznej 

  

51. Wydanie wypisu lub wyrysu ze 

studium lub planu 

zagospodarowania przestrzennego: 

    

  1) od wypisu:     

  a) do 5 stron 30 zł   

  b) powyżej 5 stron 50 zł   

  2) od wyrysu:     

  

a) za każdą wchodzącą w skład 

wyrysu pełną lub rozpoczętą część 

odpowiadającą stronie formatu A4 

20 zł   

  b) nie więcej niż 200 zł   

  

52. Decyzja w sprawie zwolnienia 

od obowiązku każdorazowego 

zdawania odpadów i pozostałości 

ładunkowych przed opuszczeniem 

portu 

100 zł   

  52a. (uchylony)     

  52b. (uchylony)     

  
52c. Decyzja o przyznaniu 

dodatkowej zdolności połowowej 
45 zł   

  
52d. Decyzja w sprawie rezerwacji 

częstotliwości 
100 zł   

  

53. Decyzja inna, niż wymieniona w 

niniejszym załączniku, do której 

mają zastosowanie przepisy 

Kodeksu postępowania 

administracyjnego 

10 zł 

1) decyzja umarzająca 

postępowanie lub wydawana 

w postępowaniu 

odwoławczym albo w trybie 

szczególnym 

2) decyzja w sprawie 

przyznania dodatku 

mieszkaniowego 

2a) decyzja w sprawie 

przyznania dodatku 

energetycznego w rozumieniu 

przepisów ustawy z dnia 10 

kwietnia 1997 r. - Prawo 

energetyczne (Dz. U. z 2020 r. 

http://lex.online.wolterskluwer.pl/WKPLOnline/index.rpc#hiperlinkText.rpc?hiperlink=type=tresc:nro=Powszechny.2334679&full=1
http://lex.online.wolterskluwer.pl/WKPLOnline/index.rpc#hiperlinkText.rpc?hiperlink=type=tresc:nro=Powszechny.2334679&full=1
http://lex.online.wolterskluwer.pl/WKPLOnline/index.rpc#hiperlinkText.rpc?hiperlink=type=tresc:nro=Powszechny.2363822&full=1
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poz. 833 , 843 i 1086) 

      

3) decyzja w sprawie dotacji 

przedmiotowej na zadania w 

dziedzinie rolnictwa 

      

4) decyzja wydana przez 

Prezesa Urzędu Komunikacji 

Elektronicznej w ramach 

realizacji jego zadań w 

zakresie telekomunikacji, z 

wyłączeniem decyzji w 

sprawie rezerwacji 

częstotliwości 

      

5) decyzja w sprawie skargi 

pasażera lotniczego na 

naruszenie przez przewoźnika 

lotniczego przepisów 

rozporządzenia nr 

261/2004/WE z dnia 11 lutego 

2004 r. ustanawiającego 

wspólne zasady 

odszkodowania i pomocy dla 

pasażerów w przypadku 

odmowy przyjęcia na pokład 

albo odwołania lub dużego 

opóźnienia lotów, 

uchylającego rozporządzenie 

(EWG) nr 295/91 (Dz. Urz. 

UE L 46 z 17.02.2004, s. 1, z 

późn. zm.) 

      

6) decyzja o przyznaniu 

zwrotu podatku akcyzowego 

zawartego w cenie oleju 

napędowego 

wykorzystywanego do 

produkcji rolnej 

      

7) decyzja zwalniająca z 

obowiązku uzyskania 

zezwolenia na przejazd 

pojazdu nienormatywnego, 

wykonującego przejazd w 

ramach pomocy humanitarnej 

lub medycznej 

8) decyzja w sprawie wpisu do 

rejestru dostawcy usług 

zaufania lub kwalifikowanej 

usługi zaufania 

II. Wydanie zaświadczenia     

http://lex.online.wolterskluwer.pl/WKPLOnline/index.rpc#hiperlinkText.rpc?hiperlink=type=tresc:nro=Europejski.462640&full=1
http://lex.online.wolterskluwer.pl/WKPLOnline/index.rpc#hiperlinkText.rpc?hiperlink=type=tresc:nro=Europejski.318594&full=1
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1. Zaświadczenia, w tym również 

odpisy dokumentów, wydawane 

przez kierowników urzędów stanu 

cywilnego oraz archiwa państwowe: 

  
1) odpis wydawany z akt stanu 

cywilnego, dotyczący 

obywateli polskich 

przebywających poza 

granicami Rzeczypospolitej 

Polskiej, przeznaczony 

wyłącznie na potrzeby 

polskich przedstawicielstw 

dyplomatycznych lub urzędów 

konsularnych 

2) odpisy skrócone wydawane 

w sprawach dokumentów 

stwierdzających tożsamość 

oraz wydawane w sprawach 

Karty Dużej Rodziny; 

zwolnienie to przysługuje 

również cudzoziemcom, 

którym udzielono zezwolenia 

na osiedlenie się lub nadano 

status uchodźcy w 

Rzeczypospolitej Polskiej oraz 

obywatelom tych państw 

obcych, z którymi 

Rzeczpospolita Polska zawarła 

odpowiednie porozumienia 

3) odpisy zupełne wydawane 

w sprawach dokumentów 

paszportowych 

4) odpisy zupełne wydawane 

osobie, której akt dotyczy, po 

unieważnieniu wzmianki 

dodatkowej dołączonej do 

niewłaściwego aktu stanu 

cywilnego 

5) zaświadczenie o przyjętych 

sakramentach 

6) zaświadczenie 

potwierdzające uznanie 

ojcostwa 

7) zaświadczenie 

stwierdzające brak 

okoliczności wyłączających 

zawarcie małżeństwa 

             

1) zaświadczenie stwierdzające, że 

zgodnie z prawem polskim można 

zawrzeć małżeństwo 

38 zł 

2) zaświadczenie o stanie cywilnym 38 zł 

3) zaświadczenie o zamieszczonych 

lub niezamieszczonych w rejestrze 

stanu cywilnego danych 

dotyczących wskazanej osoby 

24 zł 

4) zaświadczenie o nieposiadaniu 

księgi stanu cywilnego 
24 zł 

5) odpis zupełny aktu stanu 

cywilnego 
33 zł 

6) odpis zupełny aktu stanu 

cywilnego wydany po dokonaniu 

transkrypcji 

50 zł 

7) odpis zupełny aktu stanu 

cywilnego wydany po dokonaniu 

rejestracji urodzenia albo zgonu, 

które nastąpiły poza granicami 

Rzeczypospolitej Polskiej i nie 

zostały tam zarejestrowane albo 

rejestracji urodzenia, zawarcia 

małżeństwa albo zgonu, które 

nastąpiły poza granicami 

Rzeczypospolitej Polskiej, jeżeli w 

państwie urodzenia, zawarcia 

małżeństwa albo zgonu nie jest 

prowadzona rejestracja stanu 

cywilnego 

39 zł 

8) odpis zupełny aktu stanu 

cywilnego wydany po dokonaniu 

odtworzenia treści zagranicznego 

dokumentu 

39 zł 

9) odpis zupełny aktu stanu 

cywilnego wydany po dokonaniu 

odtworzenia treści aktu stanu 

cywilnego w przypadku zaginięcia 

lub zniszczenia księgi stanu 

cywilnego 

39 zł 

10) odpis zupełny aktu stanu 

cywilnego wydany w wyniku 

sprostowania lub uzupełnienia 

39 zł 
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dokonanego na wniosek 

11) odpis zupełny aktu stanu 

cywilnego wydany w wyniku 

przeniesienia do rejestru stanu 

cywilnego wpisu z ksiąg stanu 

cywilnego prowadzonych przed 

dniem 1 stycznia 1946 r. 

39 zł 

12) odpis skrócony aktu stanu 

cywilnego 
22 zł 

  

2. Pełny odpis przetworzonych 

danych osobowych z rejestrów 

mieszkańców, rejestrów 

zamieszkania cudzoziemców, 

rejestru PESEL oraz Rejestru 

Dowodów Osobistych 

17 zł   

  

3. Zaświadczenie wydawane przez 

wojskowego komendanta 

uzupełnień, stwierdzające odbycie 

służby wojskowej przez osoby stale 

przebywające za granicą 

46 zł   

  

4. Poświadczenie zgodności 

duplikatu, odpisu, wyciągu, wypisu 

lub kopii, dokonane przez organy 

administracji rządowej lub 

samorządowej lub archiwum 

państwowe, od każdej pełnej lub 

zaczętej stronicy 

5 zł 

poświadczenie zgodności 

odpisu, kopii lub wyciągu z 

pełnomocnictwa 

niepodlegającego opłacie 

skarbowej lub od niej 

zwolnionego 

  5. Legalizacja dokumentu 26 zł   

  

6. Wydanie Apostille, o której 

mowa w Konwencji znoszącej 

wymóg legalizacji zagranicznych 

dokumentów urzędowych, 

sporządzonej w Hadze dnia 5 

października 1961 r. (Dz. U. z 2005 

r. poz. 938) 

60 zł   

  
7. Poświadczenie własnoręczności 

podpisu 
9 zł   

  

8. Zaświadczenie o niezaleganiu w 

podatkach lub stwierdzające stan 

zaległości - od każdego 

egzemplarza 

21 zł   

  

9. Świadectwo dla środków 

transportu przeznaczonych do 

przewozu szybko psujących się 

artykułów żywnościowych 

132 zł   

http://lex.online.wolterskluwer.pl/WKPLOnline/index.rpc#hiperlinkText.rpc?hiperlink=type=tresc:nro=Powszechny.421233&full=1


- 115 - 

 

Objaśnienie oznaczeń:  [] kursywa – tekst usunięty przez Sejm 

<> druk pogrubiony – tekst wstawiony przez Sejm 

  10. Fitosanitarne świadectwo 

eksportowe lub fitosanitarne 

świadectwo reeksportowe dla roślin, 

produktów roślinnych lub innych 

przedmiotów wyprowadzanych do 

państw trzecich lub 

przemieszczanych przez te państwa, 

lub świadectwo przedeksportowe 

   

    

  20 zł   

      

  11. (uchylony)     

  

12. Karta rejestracyjna broni 

pneumatycznej lub broni 

pozbawionej na stałe cech 

użytkowych 

82 zł 
karta rejestracyjna wydawana 

szkole 

  13. Europejska Karta Broni Palnej 105 zł   

  

14. Zaświadczenie stwierdzające, że 

obiekty budowlane i urządzenia 

techniczne przeznaczone do 

wykonywania określonej 

działalności gospodarczej spełniają 

wymagania określone w przepisach 

o ochronie środowiska 

105 zł   

  

15. Zaświadczenie stwierdzające, że 

na terenie, na którym położone jest 

projektowane ekologiczne 

gospodarstwo rolne, nie nastąpiło 

przekroczenie dopuszczalnych 

stężeń szkodliwych substancji 

zanieczyszczających powietrze i 

wodę 

105 zł   

  16. (uchylony)     

  

17. Zaświadczenie potwierdzające 

nadanie numeru identyfikacji 

podatkowej podmiotowi, który się 

nim posługuje 

21 zł   

  

18. Zaświadczenie potwierdzające 

zidentyfikowanie określonego 

podmiotu na potrzeby transakcji 

wewnątrzwspólnotowych na 

terytorium państwa członkowskiego 

innym niż terytorium kraju 

20 zł   

  

19. Zaświadczenie potwierdzające, 

że podatnik jest zarejestrowany jako 

podatnik VAT czynny lub 

zwolniony 

21 zł   

  [20. Zaświadczenie stwierdzające, 21 zł   
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że podatnik jest zarejestrowanym 

podatnikiem podatku akcyzowego] 

 

<20. Zaświadczenie stwierdzające, 

że podmiot został zarejestrowany 

w Centralnym Rejestrze 

Podmiotów Akcyzowych.> 

  

20a. Zaświadczenie potwierdzające 

przekształcenie prawa użytkowania 

wieczystego gruntu zabudowanego 

na cele mieszkaniowe w prawo 

własności tego gruntu 

50 zł   

  21. Pozostałe zaświadczenia 17 zł 
1) zaświadczenie wydawane w 

interesie publicznym 

      

2) zaświadczenie wydawane w 

związku z ubieganiem się o 

wydanie zezwolenia 

upoważniającego do 

przekraczania granicy, 

przewidzianego w umowach 

międzynarodowych o 

ułatwieniach w małym ruchu 

granicznym, w celach 

służbowych lub w związku z 

wykonywanymi czynnościami 

urzędowymi lub społecznymi 

      

3) zaświadczenie w sprawach 

poszukiwania osób 

zaginionych w czasie działań 

wojennych lub w związku z 

tymi działaniami 

      

4) zaświadczenie w sprawie 

ekshumacji, przewozu i 

sprowadzenia zwłok lub 

szczątków zwłok ludzkich 

      

5) zaświadczenie w sprawie 

budowy lub odbudowy 

obiektów budowlanych 

zniszczonych albo 

uszkodzonych wskutek 

działalności spowodowanej 

ruchem zakładu górniczego 

lub klęsk żywiołowych 

      

6) zaświadczenie w sprawie 

ulg dla osób dotkniętych 

klęską żywiołową lub 
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wypadkiem losowym 

      

7) zaświadczenie dotyczące 

scalania i zamiany gruntów, 

wspólnot gruntowych, mienia 

komunalnego i gminnego, 

służebności gruntowych, 

rozgraniczenia nieruchomości, 

sprzedaży i dzierżawy 

nieruchomości rolnych Skarbu 

Państwa, porządkowania 

własności gospodarstw 

rolnych, ochrony gruntów 

rolnych i leśnych, melioracji 

użytków rolnych oraz 

związane z realizacją 

przepisów o reformie rolnej i 

osadnictwie 

      

8) zaświadczenie wydawane 

na podstawie przepisów o 

hodowli zwierząt 

gospodarskich 

      

9) potwierdzenie złożenia 

podania oraz innych 

dokumentów składanych w 

sprawach indywidualnych z 

zakresu administracji 

publicznej 

      

10) zaświadczenie o nadaniu 

statystycznego numeru 

identyfikacyjnego 

      

11) zaświadczenie o wielkości 

użytków rolnych 

gospodarstwa rolnego, 

wydawane przez urzędy gmin 

właściwe do pobierania 

podatku rolnego 

      

12) zaświadczenie niezbędne 

do uzasadnienia wniosku o 

udzielenie pomocy z udziałów 

Unii Europejskiej 

  

  
   

  13) zaświadczenie dla 

przesyłki ziemniaków, 

potwierdzające, że ziemniaki 

pochodzą z miejsca produkcji 

uznanego za wolne od grzyba 

Synchytrium endobioticum 
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14) zaświadczenie 

potwierdzające, że w partii 

bulw ziemniaka nie 

stwierdzono występowania 

Clavibacter michiganensis ssp. 

sepedonicus 

15) zaświadczenie 

potwierdzające, iż w stosunku 

do cudzoziemca istnieje 

domniemanie, że jest on ofiarą 

handlu ludźmi 

16) inne zaświadczenia 

wydawane w sprawach Karty 

Dużej Rodziny 

  

 

 

(część III i IV pominięto) 

 

 

 

U S T A W A   z dnia 20 lipca 2018 r. o zmianie ustawy o podatku akcyzowym oraz ustawy – 

Prawo celne (Dz. U. poz. 1697 i 2511 oraz z 2019 r. poz. 1520 i 2496) 

 

Art. 3a. 

1. W okresie od dnia 1 stycznia 2019 r. [do dnia 31 stycznia 2021 r.] < do dnia 31 stycznia 

2022 r.> podmiot dokonujący na terytorium kraju przemieszczania poza procedurą 

zawieszenia poboru akcyzy wyrobów akcyzowych objętych zwolnieniem od podatku 

akcyzowego ze względu na ich przeznaczenie lub wyrobów akcyzowych wymienionych 

w załączniku nr 2 do ustawy zmienianej w art. 1, opodatkowanych zerową stawką podatku 

akcyzowego ze względu na ich przeznaczenie, może do tego przemieszczania stosować 

przepisy dotychczasowe. 

2. Do przemieszczeń poza procedurą zawieszenia poboru akcyzy wyrobów akcyzowych 

objętych zwolnieniem od podatku akcyzowego ze względu na ich przeznaczenie oraz 

wyrobów akcyzowych wymienionych w załączniku nr 2 do ustawy zmienianej w art. 1, 

opodatkowanych zerową stawką podatku akcyzowego ze względu na ich przeznaczenie, 

rozpoczętych w okresie, o którym mowa w ust. 1, na podstawie przepisów 

dotychczasowych i niezakończonych w tym okresie, stosuje się przepisy dotychczasowe. 

http://lex.online.wolterskluwer.pl/WKPLOnline/index.rpc#hiperlinkText.rpc?hiperlink=type=tresc:nro=Powszechny.2358174:part=z2&full=1
http://lex.online.wolterskluwer.pl/WKPLOnline/index.rpc#hiperlinkText.rpc?hiperlink=type=tresc:nro=Powszechny.2358174:part=z2&full=1
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3. Przepisu ust. 1 nie stosuje się do przemieszczeń poza procedurą zawieszenia poboru akcyzy 

wyrobów węglowych przeznaczonych do celów opałowych, o których mowa w art. 31a 

ust. 1 ustawy zmienianej w art. 1. 

Art. 10. 

Do dokumentów dostawy wystawionych [przed dniem 1 lutego 2021 r.] <przed dniem 1 

lutego 2022 r.> stosuje się przepisy art. 138r ustawy zmienianej w art. 1, w brzmieniu 

dotychczasowym. 

 

 

 

U S T A W A   z dnia 18 listopada 2020 r. o doręczeniach elektronicznych (Dz. U. poz. …) 

 

uwaga: 

Ustawa ta nie została jeszcze ogłoszona w Dzienniku Ustaw 

 

Art. 113. 

W ustawie z dnia 6 grudnia 2008 r. o podatku akcyzowym (Dz. U. z 2020 r. poz. 722 i 1747) 

wprowadza się następujące zmiany: 

[1) w art. 2 w ust. 1 w pkt 23a w części wspólnej i w pkt 23d w części wspólnej wyrazy 

„pisemnie powiadomił” zastępuje się wyrazami „powiadomił na piśmie”; 

2) w art. 16: 

a) w ust. 3 i 3b wyrazy „pisemnie potwierdza” zastępuje się wyrazami „potwierdza na 

piśmie”, 

b) w ust. 3a w zdaniu pierwszym wyraz „pisemnie” zastępuje się wyrazami „na piśmie”;] 

3) [w art. 18 w ust. 3] <w art. 18 w ust. 7> we wprowadzeniu do wyliczenia, w art. 138m w 

ust. 2 i w art. 138p w ust. 1 wyrazy „w formie” zastępuje się wyrazami „w postaci”; 

4) w art. 31b w ust. 5a w zdaniu drugim wyrazy „pisemnego oświadczenia” zastępuje się 

wyrazami „oświadczenia na piśmie”; 

[5) w art. 32 w ust. 6a i 6b wyrazy „pisemnego potwierdzenia” zastępuje się wyrazami 

„potwierdzenia na piśmie”;] 

6) w art. 42 w ust. 4 w części wspólnej i w ust. 9, w art. 49 w ust. 1, w art. 57 w ust. 1 we 

wprowadzeniu do wyliczenia, w art. 62a w ust. 1, w art. 64 w ust. 3 w zdaniu pierwszym i 

drugim, w art. 65 w ust. 1a we wprowadzeniu do wyliczenia oraz w art. 82 w ust. 1 w 

http://lex.online.wolterskluwer.pl/WKPLOnline/index.rpc#hiperlinkText.rpc?hiperlink=type=tresc:nro=Powszechny.2358174:part=a31(a)u1&full=1
http://lex.online.wolterskluwer.pl/WKPLOnline/index.rpc#hiperlinkText.rpc?hiperlink=type=tresc:nro=Powszechny.2358174:part=a31(a)u1&full=1
http://lex.online.wolterskluwer.pl/WKPLOnline/index.rpc#hiperlinkText.rpc?hiperlink=type=tresc:nro=Powszechny.2075465:part=a138(r):ver=2&full=1
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części wspólnej, w ust. 2 w części wspólnej i w ust. 2f wyraz „pisemny” zastępuje się 

wyrazami „sporządzony na piśmie”; 

7) użyte w art. 54 w ust. 3 i w art. 84e w ust. 1 w różnym przypadku wyrazy „pisemna zgoda” 

zastępuje się użytymi w odpowiednim przypadku wyrazami „sporządzona na piśmie 

zgoda”; 

8) użyte w art. 54 w ust. 15 i w art. 87 w ust. 3 w pkt 2 w różnym przypadku wyrazy 

„pisemna informacja” zastępuje się użytymi w odpowiednim przypadku wyrazami 

„informacja na piśmie”; 

9) w art. 64 w ust. 1 w pkt 5 i w art. 84d w ust. 1 w pkt 1 w lit. c, wyrazy „pisemne żądanie” 

zastępuje się wyrazami „żądanie na piśmie”; 

10) w art. 69 w ust. 3 w pkt 2 wyrazy „ ,w formie pisemnej,” zastępuje się wyrazami „na 

piśmie”; 

11) w art. 87 w ust. 3 w pkt 1 i w art. 118 w ust. 5 w zdaniu pierwszym wyrazy „pisemnego 

powiadomienia” zastępuje się wyrazami „powiadomienia na piśmie”; 

12) w art. 121 w ust. 1 i w art. 123 w ust. 2 wyrazy „pisemny wniosek” zastępuje się 

wyrazami „sporządzony na piśmie wniosek”. 

 

 

 

 


