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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 25 lutego 2021 r. 

 

o zmianie ustawy – Prawo celne oraz niektórych innych ustaw
 

 

(druk nr 334) 

 

 

USTAWA z dnia 19 marca 2004 r. – Prawo celne (Dz. U. z 2020 r. poz. 1382) 

 

Art. 10b. 

1. Dokumenty elektroniczne przesyłane organom celnym podpisuje się kwalifikowanym 

podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym, podpisem osobistym lub zaawansowanym 

podpisem elektronicznym weryfikowanym za pomocą certyfikatu celnego albo zapewnia 

się w inny sposób możliwość potwierdzenia pochodzenia oraz integralności przesłanych 

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

ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2019 r. poz. 900, z 

późn. zm.) minister właściwy do spraw finansów publicznych umożliwił podpisywanie 

określonych dokumentów w taki sposób. 

2. Decyzje i inne dokumenty wydawane przez organ celny w postaci elektronicznej podpisuje 

się kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym, podpisem osobistym 

lub zaawansowanym podpisem elektronicznym weryfikowanym za pomocą certyfikatu 

celnego. 

<3. Dokumenty w postaci elektronicznej, inne niż decyzje, mogą być opatrywane 

zaawansowaną pieczęcią elektroniczną organu celnego. Przepisu ust. 2 nie stosuje 

się.> 

Art. 52. 

1. Gwarantem zatwierdzonym przez organy celne, o którym mowa w art. 94 ust. 1 unijnego 

kodeksu celnego, jest osoba wpisana do wykazu gwarantów uprawnionych do udzielania 

gwarancji składanych jako zabezpieczenie pokrycia kwot wynikających z długów 

celnych, zwanego dalej "wykazem". 

2. Do wykazu wpisuje się osobę, która: 
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1)   ma siedzibę na obszarze celnym Unii; 

2)   prowadzi na terytorium kraju działalność: 

a)  bankową albo 

b)  ubezpieczeniową; 

3)   posiada uprawnienie do udzielania gwarancji; 

4)   daje rękojmię prawidłowego wywiązywania się z zobowiązań wobec organów 

celnych. 

3. Wykaz prowadzi i dokonuje w nim odpowiednich wpisów [minister właściwy do spraw 

finansów publicznych] <Szef Krajowej Administracji Skarbowej>. 

4. Wpis do wykazu następuje na wniosek zainteresowanej osoby, złożony do [ministra 

właściwego do spraw finansów publicznych] <Szefa Krajowej Administracji 

Skarbowej> , po uzyskaniu od Komisji Nadzoru Finansowego informacji: 

1)   potwierdzającej spełnianie przez tę osobę: 

a)  warunków, o których mowa w ust. 2 pkt 1-3, 

b)  wymogów kapitałowych określonych przepisami prawa; 

2)   o toczących się przed Komisją Nadzoru Finansowego postępowaniach wobec tej 

osoby. 

5. W przypadku instytucji kredytowej, o której mowa w art. 4 ust. 1 pkt 17 ustawy z dnia 29 

sierpnia 1997 r. - Prawo bankowe (Dz. U. z 2019 r. poz. 2357 oraz z 2020 r. poz. 284, 

288, 321 i 1086), oraz zakładu ubezpieczeń, który wykonuje działalność na podstawie 

przepisów rozdziału 8 ustawy z dnia 11 września 2015 r. o działalności ubezpieczeniowej 

i reasekuracyjnej (Dz. U. z 2020 r. poz. 895 i 1180), Komisja Nadzoru Finansowego 

przekazuje informację, o której mowa w ust. 4, niezwłocznie po otrzymaniu informacji od 

właściwego organu nadzoru państwa członkowskiego Unii Europejskiej. 

6. Wykaz składa się z dwóch części, w których wpisuje się: 

1)   w części I - banki i instytucje kredytowe; 

2)   w części II - zakłady ubezpieczeń. 

7. Wpis do wykazu zawiera nazwę osoby oraz adres jej siedziby. 

[8. Minister właściwy do spraw finansów publicznych wydaje decyzje o wpisie do wykazu, 

odmowie dokonania wpisu oraz skreśleniu z wykazu. Decyzje są przekazywane do 

wiadomości Komisji Nadzoru Finansowego.] 
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<8. Wpis do wykazu oraz jego zmiana są decyzjami Szefa Krajowej Administracji 

Skarbowej. Informację o wpisie do wykazu oraz jego zmianie otrzymuje 

zainteresowana osoba oraz Komisja Nadzoru Finansowego.> 

<8a. W przypadku niespełnienia przez zainteresowaną osobę warunków, o których 

mowa w ust. 2, Szef Krajowej Administracji Skarbowej wydaje decyzję o odmowie 

wpisu do wykazu. Decyzja jest przekazywana do wiadomości Komisji Nadzoru 

Finansowego.> 

[9. Komisja Nadzoru Finansowego jest zobowiązana niezwłocznie powiadamiać ministra 

właściwego do spraw finansów publicznych o zmianach: 

1)   dotyczących informacji, o których mowa w ust. 4; 

2)   danych, o których mowa w ust. 7.] 

<9. Komisja Nadzoru Finansowego jest zobowiązana niezwłocznie powiadamiać Szefa 

Krajowej Administracji Skarbowej o: 

1) zaprzestaniu spełniania przez gwaranta warunków, o których mowa w ust. 2 

pkt 1–3 oraz ust. 4 pkt 1 lit. b; 

2) zmianie danych, o których mowa w ust. 7; 

3) toczących się przed Komisją Nadzoru Finansowego postępowaniach wobec 

gwaranta.> 

<9a. Gwarant powiadamia niezwłocznie Szefa Krajowej Administracji Skarbowej o 

zmianie swojej nazwy lub adresu swojej siedziby.> 

10. [Z wykazu skreśla się osobę, jeżeli:] 

<Szef Krajowej Administracji Skarbowej wydaje decyzję o skreśleniu gwaranta z 

wykazu, jeżeli gwarant:> 

1)   nie spełnia wymogów, o których mowa w ust. 2; 

2)   nie wywiązuje się z zobowiązań wobec organów celnych; 

[3)   złożyła wniosek o skreślenie z wykazu; 

4)   uległa likwidacji.] 

<3) złożył wniosek o skreślenie z wykazu; 

4) uległ likwidacji.> 

<10a. Skreślenie gwaranta z wykazu następuje z dniem wydania decyzji o skreśleniu z 

wykazu. Decyzja jest przekazywana do wiadomości Komisji Nadzoru Finansowego.> 

[11. Minister właściwy do spraw finansów publicznych udostępnia i aktualizuje do celów 

informacyjnych w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie podmiotowej urzędu 
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obsługującego ministra właściwego do spraw finansów publicznych wykaz, a także 

informację o gwarantach akredytowanych w Unii, o których mowa w art. 94 ust. 1 

unijnego kodeksu celnego.] 

<11. Szef Krajowej Administracji Skarbowej udostępnia i aktualizuje do celów 

informacyjnych w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie podmiotowej ministra 

właściwego do spraw finansów publicznych wykaz, a także informację o gwarantach 

akredytowanych w Unii, o których mowa w art. 94 ust. 1 unijnego kodeksu celnego.> 

 

Art. 66. 

1. Do odpowiedzialności z tytułu długu celnego oraz odsetek, o których mowa w art. 114 

unijnego kodeksu celnego, stosuje się odpowiednio przepisy art. 29 oraz działu III 

rozdziałów 14 i 15 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa. 

<1a. Organem celnym właściwym do orzekania w sprawach odpowiedzialności osoby 

trzeciej z tytułu długu celnego oraz odsetek, o których mowa w art. 114 unijnego 

kodeksu celnego, jest naczelnik urzędu celno-skarbowego właściwy ze względu na 

miejsce powstania długu celnego.> 

2. W zakresie wykonania obowiązków o charakterze pieniężnym lub niepieniężnym 

wynikających z przepisów prawa celnego stosuje się przepisy o postępowaniu 

egzekucyjnym w administracji, chyba że przepisy prawa celnego stanowią inaczej. 

 

Art. 69. 

1. Organem celnym, stosownie do swojej właściwości, jest: 

1)   naczelnik urzędu celno-skarbowego - jako organ pierwszej instancji; 

2)   dyrektor izby administracji skarbowej - jako: 

a)  organ odwoławczy od decyzji naczelnika urzędu celno-skarbowego, 

b)  organ pierwszej instancji w sprawach określonych w przepisach prawa celnego 

oraz przepisach odrębnych, 

c)  organ odwoławczy od decyzji wydanych przez ten organ w pierwszej instancji, 

chyba że przepis szczególny stanowi inaczej; 

[3)   Szef Krajowej Administracji Skarbowej - jako organ odwoławczy od decyzji, o 

których mowa w art. 70 ust. 2;] 

<3) Szef Krajowej Administracji Skarbowej – jako: 
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a) organ pierwszej instancji w sprawach dotyczących wpisu do wykazu oraz jego 

zmiany, odmowy wpisu oraz skreślenia z wykazu, o których mowa w art. 52, 

b) organ odwoławczy od decyzji, o których mowa w lit. a oraz w art. 70 ust. 2;> 

4)   minister właściwy do spraw finansów publicznych - jako organ odwoławczy od 

decyzji wydanych przez ten organ w pierwszej instancji. 

2. Organami wyższego stopnia są organy odwoławcze. 

 

Art. 70. 

1. Dyrektor izby administracji skarbowej jest właściwy w sprawach, o których mowa w: 

1)   art. 38 ust. 1, art. 89 ust. 5, art. 110, art. 112 ust. 1, art. 166 ust. 2, art. 179 ust. 1, art. 

182 ust. 1, art. 185 ust. 1, art. 214 ust. 1 - w zakresie dotyczącym zatwierdzania 

ewidencji w wolnych obszarach celnych, art. 230, art. 233 ust. 4, art. 243 ust. 1 - w 

zakresie dotyczącym określania miejsc wejścia i wyjścia w wolnym obszarze celnym, 

i art. 244 ust. 2-4 unijnego kodeksu celnego; 

2)   art. 115 - z wyjątkiem wyznaczenia lub uznania miejsca w celu jednorazowego 

przedstawienia towarów organom celnym, art. 120 ust. 1 i art. 128 rozporządzenia 

delegowanego; 

3)    art. 17a ust. 2 i art. 96 ust. 1 pkt 4-6. 

2. Dyrektor lub dyrektorzy izb administracji skarbowej wyznaczeni przez ministra 

właściwego do spraw finansów publicznych są właściwi w sprawach dotyczących: 

1)   pozwoleń na korzystanie z procedury TIR; 

2)   wiążącej informacji taryfowej i wiążącej informacji o pochodzeniu towaru; 

[3)   prowadzenia listy agentów celnych oraz wydawania decyzji w sprawach wpisu osoby 

na listę agentów celnych, skreślenia osoby z listy agentów celnych i zawieszenia w 

działalności agenta celnego;] 

<3) prowadzenia listy agentów celnych, dokonywania wpisu osoby na listę agentów 

celnych, zmiany wpisu osoby na listę agentów celnych, wydawania decyzji w 

sprawach odmowy wpisu osoby na listę agentów celnych, skreślenia osoby z listy 

agentów celnych oraz zawieszenia w działalności agenta celnego;> 

4)   wydawania decyzji w sprawach ochrony praw własności intelektualnej. 

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

dyrektora lub dyrektorów izb administracji skarbowej właściwych do prowadzenia spraw, 

o których mowa w ust. 2. Rozporządzenie powinno szczegółowo określać zakres spraw, 
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które może prowadzić wyznaczony dyrektor izby administracji skarbowej, uwzględniając 

potrzebę sprawnego wykonywania zadań oraz jednolitości postępowania. 

4. Minister właściwy do spraw finansów publicznych, w drodze rozporządzenia, może 

wyznaczyć dyrektora lub dyrektorów izb administracji skarbowej właściwych do 

prowadzenia spraw innych niż określone w ust. 2. Rozporządzenie powinno szczegółowo 

określać zakres spraw, które może prowadzić wyznaczony dyrektor izby administracji 

skarbowej, uwzględniając potrzebę sprawnego wykonywania zadań oraz jednolitości 

postępowania. 

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

skarbowy lub urzędy skarbowe, na których rachunek bankowy dokonuje się wpłaty kwot z 

tytułu należności przywozowych lub wywozowych oraz z których rachunku bankowego 

dokonuje się wypłaty z tytułu zwrotu należności przywozowych lub wywozowych, 

uwzględniając potrzebę zapewnienia sprawnego poboru i zwrotu tych należności. 

 

Art. 73. 

[1. Do postępowania w sprawach celnych stosuje się odpowiednio przepisy art. 12, art. 138a 

§ 4, art. 141-143, art. 168, art. 170 oraz działu IV rozdziałów 2, 5, 6, 9, 10, 11 - z 

wyłączeniem art. 200, oraz rozdziałów 21-23 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - 

Ordynacja podatkowa, a do odwołań stosuje się odpowiednio także przepisy art. 140 § 1, 

art. 162 § 1-3, art. 163 § 2, art. 169 § 1 i 1a, art. 210 § 1 pkt 1-6 i 8 oraz § 2, art. 220, art. 

221, art. 222, art. 223, art. 226-229, art. 232, art. 233 § 1 i 2, art. 234 oraz art. 234a tej 

ustawy. 

2. Czynności podjęte w sprawach celnych na podstawie przepisów ustawy z dnia 29 sierpnia 

1997 r. - Ordynacja podatkowa, z wyjątkiem rozstrzygnięć, o których mowa w art. 163 § 

2, art. 179 § 2, art. 228 § 1, art. 262 § 5, art. 263 § 1, art. 268 § 3 oraz art. 270a tej 

ustawy: 

1)   nie są uznawane za decyzje w rozumieniu przepisów prawa celnego; 

2)   są zaskarżalne tylko w odwołaniu od decyzji.] 

<1. Do: 

1) postępowania w sprawach celnych stosuje się odpowiednio przepisy art. 12, 

art. 138a § 4, art. 141–143, art. 168, art. 170, art. 215 § 1 oraz działu IV 

rozdziałów 2, 5, 6, 9 i 10, rozdziału 11 – z wyłączeniem art. 200, oraz rozdziałów 

21–23 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Ordynacja podatkowa; 

http://lex.online.wolterskluwer.pl/WKPLOnline/index.rpc#hiperlinkText.rpc?hiperlink=type=tresc:nro=Powszechny.2389631&full=1
http://lex.online.wolterskluwer.pl/WKPLOnline/index.rpc#hiperlinkText.rpc?hiperlink=type=tresc:nro=Powszechny.2389631:part=a140§1&full=1
http://lex.online.wolterskluwer.pl/WKPLOnline/index.rpc#hiperlinkText.rpc?hiperlink=type=tresc:nro=Powszechny.2389631:part=a162§1&full=1
http://lex.online.wolterskluwer.pl/WKPLOnline/index.rpc#hiperlinkText.rpc?hiperlink=type=tresc:nro=Powszechny.2389631:part=a163§2&full=1
http://lex.online.wolterskluwer.pl/WKPLOnline/index.rpc#hiperlinkText.rpc?hiperlink=type=tresc:nro=Powszechny.2389631:part=a169§1&full=1
http://lex.online.wolterskluwer.pl/WKPLOnline/index.rpc#hiperlinkText.rpc?hiperlink=type=tresc:nro=Powszechny.2389631:part=a169§1(a)&full=1
http://lex.online.wolterskluwer.pl/WKPLOnline/index.rpc#hiperlinkText.rpc?hiperlink=type=tresc:nro=Powszechny.2389631:part=a210§1p1&full=1
http://lex.online.wolterskluwer.pl/WKPLOnline/index.rpc#hiperlinkText.rpc?hiperlink=type=tresc:nro=Powszechny.2389631:part=a210§1p8&full=1
http://lex.online.wolterskluwer.pl/WKPLOnline/index.rpc#hiperlinkText.rpc?hiperlink=type=tresc:nro=Powszechny.2389631:part=§2&full=1
http://lex.online.wolterskluwer.pl/WKPLOnline/index.rpc#hiperlinkText.rpc?hiperlink=type=tresc:nro=Powszechny.2389631:part=a220&full=1
http://lex.online.wolterskluwer.pl/WKPLOnline/index.rpc#hiperlinkText.rpc?hiperlink=type=tresc:nro=Powszechny.2389631:part=a221&full=1
http://lex.online.wolterskluwer.pl/WKPLOnline/index.rpc#hiperlinkText.rpc?hiperlink=type=tresc:nro=Powszechny.2389631:part=a221&full=1
http://lex.online.wolterskluwer.pl/WKPLOnline/index.rpc#hiperlinkText.rpc?hiperlink=type=tresc:nro=Powszechny.2389631:part=a222&full=1
http://lex.online.wolterskluwer.pl/WKPLOnline/index.rpc#hiperlinkText.rpc?hiperlink=type=tresc:nro=Powszechny.2389631:part=a223&full=1
http://lex.online.wolterskluwer.pl/WKPLOnline/index.rpc#hiperlinkText.rpc?hiperlink=type=tresc:nro=Powszechny.2389631:part=a226&full=1
http://lex.online.wolterskluwer.pl/WKPLOnline/index.rpc#hiperlinkText.rpc?hiperlink=type=tresc:nro=Powszechny.2389631:part=a232&full=1
http://lex.online.wolterskluwer.pl/WKPLOnline/index.rpc#hiperlinkText.rpc?hiperlink=type=tresc:nro=Powszechny.2389631:part=a233§1&full=1
http://lex.online.wolterskluwer.pl/WKPLOnline/index.rpc#hiperlinkText.rpc?hiperlink=type=tresc:nro=Powszechny.2389631:part=a233§2&full=1
http://lex.online.wolterskluwer.pl/WKPLOnline/index.rpc#hiperlinkText.rpc?hiperlink=type=tresc:nro=Powszechny.2389631:part=a234&full=1
http://lex.online.wolterskluwer.pl/WKPLOnline/index.rpc#hiperlinkText.rpc?hiperlink=type=tresc:nro=Powszechny.2389631:part=a234(a)&full=1
http://lex.online.wolterskluwer.pl/WKPLOnline/index.rpc#hiperlinkText.rpc?hiperlink=type=tresc:nro=Powszechny.2389631&full=1
http://lex.online.wolterskluwer.pl/WKPLOnline/index.rpc#hiperlinkText.rpc?hiperlink=type=tresc:nro=Powszechny.2389631:part=a163§2&full=1
http://lex.online.wolterskluwer.pl/WKPLOnline/index.rpc#hiperlinkText.rpc?hiperlink=type=tresc:nro=Powszechny.2389631:part=a163§2&full=1
http://lex.online.wolterskluwer.pl/WKPLOnline/index.rpc#hiperlinkText.rpc?hiperlink=type=tresc:nro=Powszechny.2389631:part=a179§2&full=1
http://lex.online.wolterskluwer.pl/WKPLOnline/index.rpc#hiperlinkText.rpc?hiperlink=type=tresc:nro=Powszechny.2389631:part=a228§1&full=1
http://lex.online.wolterskluwer.pl/WKPLOnline/index.rpc#hiperlinkText.rpc?hiperlink=type=tresc:nro=Powszechny.2389631:part=a262§5&full=1
http://lex.online.wolterskluwer.pl/WKPLOnline/index.rpc#hiperlinkText.rpc?hiperlink=type=tresc:nro=Powszechny.2389631:part=a263§1&full=1
http://lex.online.wolterskluwer.pl/WKPLOnline/index.rpc#hiperlinkText.rpc?hiperlink=type=tresc:nro=Powszechny.2389631:part=a268§3&full=1
http://lex.online.wolterskluwer.pl/WKPLOnline/index.rpc#hiperlinkText.rpc?hiperlink=type=tresc:nro=Powszechny.2389631:part=a270(a)&full=1
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2) odwołań stosuje się odpowiednio także przepisy art. 140 § 1, art. 162 § 1–3, 

art. 163 § 2, art. 169, art. 208, art. 210 § 1 pkt 1–6 i 8 oraz § 2, art. 220, art. 221, 

art. 222, art. 223, art. 226–229, art. 232, art. 233 § 1 i 2, art. 234 oraz art. 234a 

ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Ordynacja podatkowa. 

2. Czynności podjęte w sprawach celnych na podstawie przepisów ustawy z dnia 

29 sierpnia 1997 r. – Ordynacja podatkowa, z wyjątkiem rozstrzygnięć, o których 

mowa w art. 163 § 2, art. 169 § 4, art. 179 § 2, art. 215 § 1, art. 228 § 1, art. 262 § 5, 

art. 263 § 1, art. 268 § 3 oraz art. 270a tej ustawy: 

1) nie są uznawane za decyzje w rozumieniu przepisów prawa celnego; 

2) są zaskarżalne tylko w odwołaniu od decyzji.> 

3. Do wydawania zaświadczeń stosuje się odpowiednio przepisy działu VIIIa ustawy z dnia 

29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa, z tym że odmowa wydania zaświadczenia lub 

zaświadczenia o treści żądanej przez osobę ubiegającą się o nie następuje w drodze 

decyzji w rozumieniu przepisów prawa celnego. 

 

<Art. 73d. 

1. Naczelnik urzędu celno-skarbowego prowadzi jedno postępowanie w sprawie 

należności celnych przywozowych, podatku od towarów i usług, podatku 

akcyzowego, a także opłaty paliwowej i opłaty emisyjnej, z tytułu importu towarów. 

2. W wyniku postępowania, o którym mowa w ust. 1, jest wydawana jedna decyzja.> 

 

[Art. 76. 

Czynności dokonane przez przedstawiciela celnego w granicach upoważnienia pociągają za 

sobą skutki bezpośrednio dla osoby, która go ustanowiła. 

 

Art. 77. 

Przedstawiciel celny może udzielić dalszego upoważnienia do wykonania określonych 

czynności za zgodą osoby udzielającej upoważnienia.] 

 

<Art. 76. 

Czynności dokonane przez przedstawiciela celnego w granicach pełnomocnictwa 

pociągają za sobą skutki bezpośrednio dla osoby, która go ustanowiła. 

 

http://lex.online.wolterskluwer.pl/WKPLOnline/index.rpc#hiperlinkText.rpc?hiperlink=type=tresc:nro=Powszechny.2389631:part=dVIII(a)&full=1
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Art. 77. 

Przedstawiciel celny może udzielić dalszego pełnomocnictwa do wykonywania 

określonych czynności za zgodą osoby, która go ustanowiła.> 

 

Art. 79. 

<1.> Agentem celnym jest osoba wpisana na listę agentów celnych. 

<2. Wpis na listę agentów celnych oraz jego zmiana są decyzjami. Informację o wpisie 

oraz zmianie wpisu na listę otrzymuje zainteresowana osoba.> 

 

Art. 80. 

1. Na listę agentów celnych wpisuje się osobę fizyczną, jeżeli spełnia następujące warunki: 

1)   ma pełną zdolność do czynności prawnych; 

2)   posiada kwalifikacje lub doświadczenie w zakresie obsługi celnej podmiotów 

gospodarczych; 

3)   nie została skazana prawomocnym wyrokiem za przestępstwo przeciwko 

wiarygodności dokumentów, mieniu, obrotowi gospodarczemu, obrotowi pieniędzmi i 

papierami wartościowymi lub przestępstwo skarbowe; 

4)   wystąpiła z wnioskiem o wpis na listę agentów celnych. 

2. Warunek określony w ust. 1 pkt 2 należy uznać za spełniony, jeżeli wnioskodawca posiada: 

1)   dyplom ukończenia studiów wyższych, na kierunku w dziedzinie nauk 

ekonomicznych, prawnych lub technicznych, obejmującym wiedzę i umiejętności z 

zakresu prawa administracyjnego i finansowego, w szczególności prawa celnego, albo 

świadectwo ukończenia studiów podyplomowych w tym zakresie, lub 

2)   co najmniej trzyletnie doświadczenie w sprawach celnych albo 

3)   decyzję o uznaniu kwalifikacji do wykonywania zawodu agenta celnego wydaną na 

podstawie przepisów ustawy z dnia 22 grudnia 2015 r. o zasadach uznawania 

kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej 

(Dz. U. z 2020 r. poz. 220). 

3. Przez doświadczenie w sprawach celnych należy rozumieć okres zawodowego 

wykonywania przed organem celnym czynności określonych przepisami prawa celnego 

lub okres kształcenia specjalistycznego w szkołach policealnych, przygotowującego do 

wykonywania takich czynności, w przypadku ukończenia go nie wcześniej niż 5 lat przed 

złożeniem wniosku o wpis. 

http://lex.online.wolterskluwer.pl/WKPLOnline/index.rpc#hiperlinkText.rpc?hiperlink=type=tresc:nro=Powszechny.2332590&full=1
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4. Działalność agenta celnego może zostać zawieszona na czas toczącego się przeciwko 

agentowi postępowania w sprawach, o których mowa w ust. 1 pkt 3. 

5. Agent celny jest obowiązany zawiadomić organ prowadzący listę agentów celnych o 

zaprzestaniu spełniania warunku, o którym mowa w ust. 1 pkt 1 lub 3, w terminie 30 dni 

od dnia zaistnienia tego faktu. 

6. Z listy agentów celnych skreśla się osobę w przypadku: 

1)   gdy przestała ona spełniać jeden z warunków, o których mowa w ust. 1; 

2)   jej śmierci. 

[7. Minister właściwy do spraw finansów publicznych udostępnia do celów informacyjnych 

listę agentów celnych w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie podmiotowej urzędu 

obsługującego ministra właściwego do spraw finansów publicznych.] 

<7. Minister właściwy do spraw finansów publicznych udostępnia do celów 

informacyjnych listę agentów celnych w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie 

podmiotowej ministra właściwego do spraw finansów publicznych.> 

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

sposób prowadzenia listy agentów celnych oraz tryb dokonywania wpisu na listę, a także 

dokumenty dołączane do wniosku o wpis, mając na uwadze zapewnienie sprawnego i 

jednolitego postępowania przy dokonywaniu wpisu. 

 

Art. 90d. 

<1.> Przed wydaniem decyzji organ odwoławczy wyznacza osobie siedmiodniowy termin do 

wypowiedzenia się w sprawie zebranego materiału dowodowego; termin ten za zgodą 

osoby może zostać skrócony. 

<2. Przepisu ust. 1 nie stosuje się, jeżeli decyzja w całości uwzględnia odwołanie.> 

 

Art. 98. 

1. Osoba zobowiązana dokonuje zgłoszeń INTRASTAT na zasadach i w terminach 

określonych w przepisach unijnych regulujących statystykę dotyczącą obrotu towarowego 

pomiędzy państwami członkowskimi Unii, przepisach o statystyce publicznej oraz 

przepisach niniejszej ustawy. 

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



- 10 - 

 

Objaśnienie oznaczeń:  [] kursywa – tekst usunięty przez Sejm 

<> druk pogrubiony – tekst wstawiony przez Sejm 

1)   szczegółowy tryb, sposób i terminy dokonywania zgłoszeń INTRASTAT i korekt tych 

zgłoszeń oraz przypadki, gdy dokonanie zgłoszenia INTRASTAT lub korekty tego 

zgłoszenia nie jest wymagane, 

2)   wymogi, jakie powinno spełniać zgłoszenie INTRASTAT oraz korekta tego 

zgłoszenia, 

3)   szczegółowy tryb, sposób i terminy dokonywania upomnień oraz szczegółowy tryb 

dokonywania wezwań, 

4)   właściwość miejscową organów celnych w sprawach dotyczących zgłoszeń 

INTRASTAT i ich korekty 

- mając na względzie wysokość progów statystycznych, która jest ustalana corocznie [w 

programie badań statystycznych statystyki publicznej]  <przez Prezesa Głównego 

Urzędu Statystycznego i udostępniana na stronie internetowej Głównego Urzędu 

Statystycznego>, zakres przekazywanych informacji wymaganych od osoby 

zobowiązanej oraz możliwość wykorzystania systemu teleinformatycznego, a także 

potrzebę zapewnienia skutecznego egzekwowania wykonania obowiązku 

przekazywania prawidłowych informacji dla celów ewidencji i statystyki dotyczącej 

obrotu towarowego z państwami członkowskimi Unii. 

 

 

 

USTAWA z dnia 17 czerwca 1966 r. o postępowaniu egzekucyjnym w administracji (Dz. U. z 

2020 r. poz. 1427, 1492 i 2320 oraz z 2021 r. poz. 11 i 41) 

 

Art. 5. 

§ 1. Uprawnionym do żądania wykonania w drodze egzekucji administracyjnej obowiązków 

określonych w art. 2 jest: 

1)    w odniesieniu do obowiązków wynikających z decyzji lub postanowień organów 

administracji rządowej i organów jednostek samorządu terytorialnego - właściwy do 

orzekania organ I instancji, z zastrzeżeniem pkt 4 i 4c; 

2)   dla obowiązków wynikających z orzeczeń sądów lub innych organów albo 

bezpośrednio z przepisów prawa - organ lub instytucja bezpośrednio zainteresowana w 

wykonaniu przez zobowiązanego obowiązku albo powołana do czuwania nad 

wykonaniem obowiązku, a w przypadku braku takiej jednostki lub jej bezczynności - 
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podmiot, na którego rzecz wydane zostało orzeczenie lub którego interesy prawne 

zostały naruszone w wyniku niewykonania obowiązku; 

3)   dla obowiązków wynikających z tytułów wykonawczych wystawionych przez 

ministra właściwego do spraw finansów publicznych na podstawie art. 44 ustawy o 

poręczeniach i gwarancjach udzielanych przez Skarb Państwa oraz art. 16 ustawy o 

udzielaniu przez Skarb Państwa wsparcia instytucjom finansowym - minister 

właściwy do spraw finansów publicznych; 

4)   w odniesieniu do obowiązków wynikających z wydanych przez naczelnika urzędu 

celno-skarbowego decyzji, postanowień lub mandatów karnych, z przyjętych przez 

naczelnika urzędu celno-skarbowego zgłoszeń celnych, deklaracji, informacji o 

opłacie paliwowej <, informacji o opłacie emisyjnej> albo rozliczeń zamknięcia - 

właściwy naczelnik urzędu skarbowego; 

4a)   w odniesieniu do obowiązków wynikających z wydanych przez Szefa Krajowej 

Administracji Skarbowej decyzji lub postanowień - naczelnik urzędu skarbowego 

właściwy według adresu siedziby Szefa Krajowej Administracji Skarbowej, z 

zastrzeżeniem pkt 4c; 

4b)  w odniesieniu do obowiązków wynikających z wydanych przez dyrektora izby 

administracji skarbowej decyzji lub postanowień - naczelnik urzędu skarbowego 

właściwy według adresu siedziby dyrektora izby administracji skarbowej; 

4c)   w odniesieniu do obowiązków wynikających z wydanych przez Szefa Krajowej 

Administracji Skarbowej decyzji lub postanowień w toku postępowania podatkowego, 

o którym mowa: 

a)  w art. 119g § 1 i 3 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa - 

właściwy naczelnik urzędu skarbowego, 

b)  w art. 119g § 2 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa - organ 

jednostki samorządu terytorialnego, na wniosek którego postępowanie podatkowe 

zostało przejęte; 

5)   w odniesieniu do grzywien nałożonych w drodze mandatu karnego w postępowaniu w 

sprawach o wykroczenia, stanowiących dochód budżetu państwa, z wyłączeniem 

grzywien nakładanych przez organy Inspekcji Transportu Drogowego - właściwy 

naczelnik urzędu skarbowego. 

http://lex.online.wolterskluwer.pl/WKPLOnline/index.rpc#hiperlinkText.rpc?hiperlink=type=tresc:nro=Powszechny.2325456:part=a44:ver=4&full=1
http://lex.online.wolterskluwer.pl/WKPLOnline/index.rpc#hiperlinkText.rpc?hiperlink=type=tresc:nro=Powszechny.1563037:part=a16:ver=1&full=1
http://lex.online.wolterskluwer.pl/WKPLOnline/index.rpc#hiperlinkText.rpc?hiperlink=type=tresc:nro=Powszechny.2389631:part=a119(g)§1:ver=5&full=1
http://lex.online.wolterskluwer.pl/WKPLOnline/index.rpc#hiperlinkText.rpc?hiperlink=type=tresc:nro=Powszechny.2389631:part=a119(g)§3:ver=5&full=1
http://lex.online.wolterskluwer.pl/WKPLOnline/index.rpc#hiperlinkText.rpc?hiperlink=type=tresc:nro=Powszechny.2389631:part=a119(g)§2:ver=5&full=1
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§ 2. Uprawnione do żądania wykonania, w drodze egzekucji administracyjnej, obowiązków, o 

których mowa w art. 2 § 1 pkt 8 lit. a-f i pkt 9, jest również państwo członkowskie lub 

państwo trzecie. 

§ 2a. Uprawniona do żądania wykonania, w drodze egzekucji administracyjnej, obowiązków, 

o których mowa w art. 2 § 1 pkt 8 lit. g, jest Państwowa Inspekcja Pracy. 

§ 3. W postępowaniu egzekucyjnym wszczętym na wniosek państwa członkowskiego lub 

państwa trzeciego nie stosuje się przepisów regulujących prawa i obowiązki wierzyciela, 

chyba że ratyfikowana umowa międzynarodowa, której stroną jest Rzeczpospolita Polska, 

lub przepisy ustawy stanowią inaczej. 

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

obowiązki pozostające we właściwości naczelnika urzędu skarbowego uprawnionego do 

żądania ich wykonania w drodze egzekucji administracyjnej oraz właściwość miejscową 

tego naczelnika urzędu skarbowego, uwzględniając potrzebę sprawnego wykonywania 

tych zadań. 

 

 

 

USTAWA z dnia 27 października 1994 r. o autostradach płatnych oraz o Krajowym Funduszu 

Drogowym (Dz. U. z 2020 r. poz. 2268) 

Art. 37j. 

1. Obowiązek zapłaty opłaty paliwowej od paliw silnikowych oraz gazu, o których mowa w 

art. 37h, ciąży na: 

1)   producencie paliw silnikowych lub gazu albo 

2)   importerze paliw silnikowych lub gazu, albo 

3)   podmiocie dokonującym nabycia wewnątrzwspólnotowego w rozumieniu przepisów o 

podatku akcyzowym paliw silnikowych lub gazu, albo 

4)   innym podmiocie podlegającym na podstawie przepisów o podatku akcyzowym 

obowiązkowi podatkowemu w zakresie podatku akcyzowego od paliw silnikowych 

lub gazu. 

[2. Podmioty, o których mowa w ust. 1, są zwolnione z obowiązku uiszczania opłaty 

paliwowej, gdy to wynika z umów międzynarodowych dotyczących międzynarodowego 

transportu drogowego. 
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3. Minister właściwy do spraw transportu ogłosi, w drodze obwieszczenia, w Dzienniku 

Urzędowym Rzeczypospolitej Polskiej "Monitor Polski", wykaz umów, o których mowa w 

ust. 2.] 

Art. 37n. 

1. Organami właściwymi w sprawie opłaty paliwowej są naczelnicy urzędów skarbowych, 

naczelnicy urzędów celno-skarbowych oraz dyrektorzy izb administracji skarbowej. 

2. Organami właściwymi miejscowo w sprawach opłaty paliwowej są odpowiednio: 

[1)   naczelnik urzędu skarbowego właściwy miejscowo w sprawach podatku akcyzowego 

oraz dyrektor izby administracji skarbowej właściwy dla tego naczelnika - w 

przypadkach, o których mowa w art. 37j ust. 1 pkt 1, 3 i 4; 

2)   naczelnik urzędu celno-skarbowego właściwy ze względu na miejsce powstania długu 

celnego oraz dyrektor izby administracji skarbowej właściwy dla tego naczelnika - w 

przypadku, o którym mowa w art. 37j ust. 1 pkt 2.] 

<1) naczelnik urzędu skarbowego właściwy miejscowo w sprawach podatku 

akcyzowego oraz dyrektor izby administracji skarbowej właściwy dla tego 

naczelnika – w przypadkach, w których obowiązanymi do zapłaty opłaty 

paliwowej są podmioty, o których mowa w art. 37j ust. 1 pkt 1 i 3, oraz podmiot, 

o którym mowa w art. 37j ust. 1 pkt 4 – jeżeli podlega on na podstawie przepisów 

o podatku akcyzowym obowiązkowi podatkowemu w zakresie podatku 

akcyzowego od paliw silnikowych lub gazu z innego tytułu niż import; 

2) naczelnik urzędu celno-skarbowego właściwy ze względu na miejsce powstania 

długu celnego oraz dyrektor izby administracji skarbowej właściwy dla tego 

naczelnika – w przypadkach, w których obowiązanym do zapłaty opłaty 

paliwowej jest podmiot, o którym mowa w art. 37j ust. 1 pkt 2, oraz podmiot, 

o którym mowa w art. 37j ust. 1 pkt 4 – jeżeli podlega on na podstawie przepisów 

o podatku akcyzowym obowiązkowi podatkowemu w zakresie podatku 

akcyzowego od paliw silnikowych lub gazu z tytułu importu.> 

 

Art. 37o. 

1. Podmioty, o których mowa w art. 37j ust. 1, są obowiązane składać informację o opłacie 

paliwowej odpowiednio właściwemu naczelnikowi urzędu skarbowego albo naczelnikowi 

urzędu celno-skarbowego oraz obliczać i wpłacać opłatę paliwową w terminie: 
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[1)   do 25 dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym powstał obowiązek zapłaty 

- w przypadkach, o których mowa w art. 37j ust. 1 pkt 1, 3 i 4, 

2)   określonym dla należności celnych - w przypadku, o którym mowa w art. 37j ust. 1 pkt 

2] 

<1) do 25. dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym powstał obowiązek 

zapłaty – w przypadku podmiotów, o których mowa w art. 37j ust. 1 pkt 1 i 3, 

oraz podmiotu, o którym mowa w art. 37j ust. 1 pkt 4 – jeżeli podlega on na 

podstawie przepisów o podatku akcyzowym obowiązkowi podatkowemu 

w zakresie podatku akcyzowego od paliw silnikowych lub gazu z innego tytułu 

niż import, 

2) określonym dla należności celnych – w przypadku podmiotu, o którym mowa w 

art. 37j ust. 1 pkt 2, oraz podmiotu, o którym mowa w art. 37j ust. 1 pkt 4 – jeżeli 

podlega on na podstawie przepisów o podatku akcyzowym obowiązkowi 

podatkowemu w zakresie podatku akcyzowego od paliw silnikowych lub gazu z 

tytułu importu> 

- na wyodrębniony rachunek bankowy urzędu skarbowego właściwego dla dokonywania 

wpłat kwot z tytułu zapłaty podatku akcyzowego. 

[2. W razie powstania nadpłaty w opłacie paliwowej Bank Gospodarstwa Krajowego 

dokonuje zwrotu tej nadpłaty ze środków należnych Krajowemu Funduszowi Drogowemu 

i Funduszowi Kolejowemu.] 

<2. W razie powstania nadpłaty w opłacie paliwowej zwrotu tej nadpłaty dokonuje się ze 

środków należnych Krajowemu Funduszowi Drogowemu i Funduszowi Kolejowemu 

w proporcji ustalonej zgodnie z art. 37i ust. 1.> 

3. Obowiązek zapłaty opłaty paliwowej przedawnia się z upływem 5 lat, licząc od końca roku 

kalendarzowego, w którym zapłata powinna nastąpić. 

4. Minister właściwy do spraw transportu określi, w drodze rozporządzenia, wzór informacji 

w sprawie opłaty paliwowej, o której mowa w ust. 1, mając na uwadze zapewnienie 

jednolitości informacji składanych przez podmioty, o których mowa w art. 37j, oraz 

zapewnienie możliwości kontroli wysokości dokonywanych wpłat. 

 

<Art. 37oa. 

1. Opłata paliwowa podlega zwrotowi w przypadkach i na zasadach określonych dla 

zwrotu podatku akcyzowego:  
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1) przez który jest realizowane zwolnienie od podatku akcyzowego, o którym mowa 

w art. 31 ustawy z dnia 6 grudnia 2008 r. o podatku akcyzowym; 

2) w art. 82 ustawy z dnia 6 grudnia 2008 r. o podatku akcyzowym, z tym że zwrot 

następuje na wniosek podmiotów, o których mowa w art. 37j ust. 1, albo 

podmiotu, który nabył od tych podmiotów paliwa silnikowe lub gaz, o których 

mowa w art. 37h. 

2. Organem właściwym w sprawie zwrotu opłaty paliwowej jest organ:  

1) właściwy w sprawach zwrotu zapłaconej kwoty podatku akcyzowego, 

wyznaczony w przepisach wydanych na podstawie art. 31 ust. 6 pkt 2 ustawy z 

dnia 6 grudnia 2008 r. o podatku akcyzowym – w przypadku, o którym mowa w 

ust. 1 pkt 1; 

2) o którym mowa odpowiednio w art. 14 ust. 8a i 9 ustawy z dnia 6 grudnia 2008 r. 

o podatku akcyzowym – w przypadku, o którym mowa w ust. 1 pkt 2. 

3. Zwrotu opłaty paliwowej dokonuje się ze środków należnych Krajowemu Funduszowi 

Drogowemu i Funduszowi Kolejowemu w proporcji ustalonej zgodnie z art. 37i ust. 

1. 

4. Minister właściwy do spraw transportu określi, w drodze rozporządzenia, wzór 

wniosku o zwrot opłaty paliwowej, o którym mowa w ust. 1 pkt 2, uwzględniając 

konieczność prawidłowego określania kwot zwracanej opłaty paliwowej. 

 

Art. 37ob. 

Bank Gospodarstwa Krajowego przekazuje środki w celu dokonania zwrotu nadpłaty, o 

którym mowa w art. 37o ust. 2, lub zwrotu opłaty paliwowej, o którym mowa w art. 

37oa ust. 1, na wniosek organu określonego w przepisach wydanych na podstawie art. 14 

ust. 11 pkt 2 ustawy z dnia 6 grudnia 2008 r. o podatku akcyzowym, w terminie 7 dni od 

dnia złożenia wniosku, na rachunek bankowy wskazany przez ten organ.> 

 

Art. 37p. 

1. Naczelnik urzędu skarbowego, o którym mowa w art. 37o ust. 1, przekazuje kwoty 

pobranej opłaty paliwowej na wyodrębniony rachunek w Banku Gospodarstwa 

Krajowego, w terminie 14 dni od dnia jej pobrania. 

2. Bank Gospodarstwa Krajowego przekazuje środki, o których mowa w ust. 1, w terminie 7 

dni od dnia wpływu na rachunek w Banku Gospodarstwa Krajowego, w wysokości 
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określonej w art. 37i, na rachunek Krajowego Funduszu Drogowego oraz na rachunek 

Funduszu Kolejowego, chyba że zachodzi przypadek, o którym mowa [w art. 37o ust. 2]  

<w art. 37ob>. 

[Art. 37q. 

Do opłaty paliwowej stosuje się odpowiednio przepisy ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - 

Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2020 r. poz. 1325 i 1423), z zastrzeżeniem art. 37o ust. 3.] 

 

<Art. 37q. 

1. W zakresie nieuregulowanym w ustawie do opłaty paliwowej stosuje się odpowiednio 

przepisy: 

1) ustawy z dnia 6 grudnia 2008 r. o podatku akcyzowym, z wyłączeniem przepisów 

działu Ia, działu II rozdziałów 3 i 3a, działu IV rozdziałów 2 i 3 oraz działów V–

VIb; 

2) ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2020 r. 

poz. 1325, 1423, 2122, 2123 i 2320 oraz z 2021 r. poz. 71 i ...), z zastrzeżeniem art. 

37o ust. 3, z tym że do opłaty paliwowej ciążącej na podmiocie, o którym mowa w 

art. 37j ust. 1 pkt 2, oraz na podmiocie, o którym mowa w art. 37j ust. 1 pkt 4 – 

jeżeli podlega on na podstawie przepisów o podatku akcyzowym obowiązkowi 

podatkowemu w zakresie podatku akcyzowego od paliw silnikowych lub gazu z 

tytułu importu, z wyjątkiem postępowania w sprawach zwrotu opłaty paliwowej i 

zwrotu nadpłaty w tej opłacie, zapłaconej z tytułu importu, w zakresie działu IV 

tej ustawy stosuje się przepisy art. 138a § 4, art. 141–143, art. 168, art. 170, art. 

215 § 1 oraz rozdziałów 2, 5, 6, 9 i 10, rozdziału 11 – z wyłączeniem art. 200, 

rozdziałów 16a i 21–23, a do odwołań stosuje się także przepisy art. 140 § 1, art. 

162 § 1–3, art. 163 § 2, art. 169, art. 208, art. 210 § 1 pkt 1–6 i 8 oraz § 2, art. 220, 

art. 221, art. 222, art. 223, art. 226–229, art. 232, art. 233 § 1 i 2, art. 234 oraz art. 

234a tej ustawy. 

2. Do postępowania w sprawach opłaty paliwowej ciążącej na podmiocie, o którym 

mowa w art. 37j ust. 1 pkt 2, oraz na podmiocie, o którym mowa w art. 37j ust. 1 pkt 

4 – jeżeli podlega on na podstawie przepisów o podatku akcyzowym obowiązkowi 

podatkowemu w zakresie podatku akcyzowego od paliw silnikowych lub gazu z 

tytułu importu, z wyjątkiem postępowania w sprawach zwrotu opłaty paliwowej i 
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zwrotu nadpłaty w tej opłacie, zapłaconej z tytułu importu, stosuje się odpowiednio 

przepisy: 

1) art. 5, art. 18, art. 19, art. 22 ust. 1 zdanie pierwsze i drugie, ust. 2 i 3, ust. 4 

zdanie pierwsze, ust. 6 i 7, art. 23 ust. 1–3, art. 27, art. 28 ust. 1–3 i ust. 4 zdanie 

pierwsze, art. 29, art. 44 i art. 55 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i 

Rady (UE) nr 952/2013 z dnia 9 października 2013 r. ustanawiającego unijny 

kodeks celny (Dz. Urz. UE L 269 z 10.10.2013, str. 1, z późn. zm.) oraz przepisy 

wydane na podstawie art. 20, art. 21, art. 24, art. 25, art. 31 i art. 32 tego 

rozporządzenia; 

2) art. 10a, art. 10b, art. 73c, art. 76, art. 77, art. 83, art. 84, art. 86, art. 88–90 i art. 

90b–90e ustawy z dnia 19 marca 2004 r. – Prawo celne (Dz. U. z 2020 r. poz. 1382 i 

…).  

3. Czynności podjęte w postępowaniach dotyczących opłaty paliwowej ciążącej na 

podmiocie, o którym mowa w art. 37j ust. 1 pkt 2, oraz na podmiocie, o którym 

mowa w art. 37j ust. 1 pkt 4 – jeżeli podlega on na podstawie przepisów o podatku 

akcyzowym obowiązkowi podatkowemu w zakresie podatku akcyzowego od paliw 

silnikowych lub gazu z tytułu importu, z wyjątkiem czynności w postępowaniach w 

sprawach zwrotu opłaty paliwowej i zwrotu nadpłaty w tej opłacie, zapłaconej 

z tytułu importu, na podstawie przepisów działu IV ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. 

– Ordynacja podatkowa, z wyjątkiem rozstrzygnięć, o których mowa w art. 163 § 2, 

art. 169 § 4, art. 179 § 2, art. 215 § 1, art. 228 § 1, art. 262 § 5, art. 263 § 1, art. 268 § 

3 oraz art. 270a tej ustawy: 

1) nie są uznawane za decyzje w rozumieniu przepisów prawa celnego; 

2) są zaskarżalne tylko w odwołaniu od decyzji.> 

 

Art. 39f. 

1. Środki Funduszu mogą być przeznaczone na: 

1)   finansowanie budowy i przebudowy dróg krajowych, realizowanych przez 

Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad; 

2)   płatności na rzecz spółek z tytułu realizacji przez nie obowiązków wynikających z 

umowy o budowę i eksploatację albo wyłącznie eksploatację autostrady, obejmujące 

w szczególności: 
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a)  zwrot kosztów ponoszonych z tytułu zachowania nieprzerwanej dostępności 

autostrady, jej utrzymania i przejezdności, 

b)  zmienne kwoty uzależnione od spełnienia przez spółkę wymogów określonych w 

umowie o budowę i eksploatację albo wyłącznie eksploatację autostrady, 

c)  dopłaty udzielane spółkom na pokrycie całości lub części niedoborów bieżących 

przychodów z tytułu eksploatacji autostrady, w celu zapewnienia płynności 

wydatków związanych z bieżącą obsługą i spłatą kredytów lub pożyczek bądź 

obligacji wyemitowanych w związku z budową autostrady; 

3)   finansowanie przedsięwzięć drogowych powierzonych drogowej spółce specjalnego 

przeznaczenia; 

4)   finansowanie kosztów utworzenia drogowej spółki specjalnego przeznaczenia, w tym 

środków na pokrycie kapitału zakładowego i kosztów podjęcia działalności spółki, 

finansowanie kosztów podwyższenia kapitału zakładowego drogowej spółki 

specjalnego przeznaczenia oraz wypłatę wynagrodzenia dla tej spółki; 

5)    przygotowanie, wdrożenie, budowę lub eksploatację systemów poboru opłaty, o 

której mowa w art. 13 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach 

publicznych, oraz opłat za przejazd autostradą, pobieranych przez Szefa KAS; 

5a)   wynagrodzenie dla dostawcy EETS, o którym mowa w art. 16t ustawy z dnia 21 

marca 1985 r. o drogach publicznych, oraz koszty postępowania przed Komisją, o 

której mowa w art. 16z ust. 1 tej ustawy; 

6)    finansowanie kosztów usług doradczych: 

a)  związanych z budową i przebudową dróg krajowych, w tym autostrad, 

b)  związanych z przygotowaniem, wdrożeniem, budową lub eksploatacją systemów 

poboru opłat, o których mowa w pkt 5, 

c)  niezbędnych do prawidłowego wykonywania przez ministra właściwego do spraw 

transportu ustawowych zadań z zakresu funkcjonowania oraz rozwoju 

infrastruktury dróg publicznych. 

2. Ze środków Funduszu dokonuje się: 

1)   pokrycia kosztów emisji i wykupu obligacji, o których mowa w art. 39d ust. 1; 

2)   spłaty: 

a)  kredytów i pożyczek wraz z odsetkami i innymi kosztami obsługi kredytów i 

pożyczek, o których mowa w art. 39d ust. 1, 
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b)  zobowiązań wynikających z wykonania przez Skarb Państwa obowiązków z tytułu 

gwarancji i poręczeń, o których mowa w art. 39d ust. 2, 

c)  udzielonego przez Bank Gospodarstwa Krajowego finansowania, o którym mowa 

w ust. 6, wraz z kosztami tego finansowania. 

[3. Ze środków Funduszu dokonuje się wypłaty wynagrodzenia prowizyjnego przysługującego 

Bankowi Gospodarstwa Krajowego oraz dokonuje zwrotu nadpłaty, o której mowa w art. 

37o ust. 2]. 

<3. Ze środków Funduszu dokonuje się wypłaty wynagrodzenia prowizyjnego 

przysługującego Bankowi Gospodarstwa Krajowego.> 

4. Wpływy z opłat i kar, o których mowa w art. 39b ust. 1 pkt 11b, przeznacza się na cele, o 

których mowa w ustawach, na podstawie których pobierane są te opłaty i kary. 

4a. Środki, o których mowa w art. 39b ust. 1 pkt 11c, przeznacza się na finansowanie 

inwestycji realizowanych w ramach programów wieloletnich ustanawianych przez Radę 

Ministrów zgodnie z przepisami ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach 

publicznych oraz inwestycji realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 

ust. 1 pkt 2 i 3 tej ustawy, a także innych zadań wynikających z planu finansowego 

Funduszu oraz na pokrycie wydatków, o których mowa w ust. 2. 

4b. Wpływy z grzywien, o których mowa w art. 39b ust. 1 pkt 11e, przeznacza się na cele 

wymienione w art. 20d ust. 2 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych. 

5. (uchylony). 

6. W przypadku niedoboru na rachunku Funduszu środków niezbędnych do terminowej 

obsługi zadań, o których mowa w ust. 1 pkt 1 i 3 oraz w ust. 2 pkt 1 i 2 lit. a, Bank 

Gospodarstwa Krajowego, w uzgodnieniu z ministrem właściwym do spraw transportu i 

ministrem właściwym do spraw finansów publicznych, może finansować ich realizację ze 

środków własnych. 

Art. 39l. 

1. Minister właściwy do spraw transportu zawiera z Bankiem Gospodarstwa Krajowego 

porozumienie określające: 

1)   szczegółowy sposób i terminy dokonywania wypłat ze środków Funduszu, z 

wyjątkiem wypłat na cele, o których mowa w art. 39f ust. 1 pkt 5 i pkt 6 lit. b; 

2)   sposób i terminy dokonywania przez Bank Gospodarstwa Krajowego lokat, o których 

mowa w art. 39e ust. 1; 

[3)   sposób i termin zwrotu nadpłaty opłaty paliwowej, o której mowa w art. 37o ust. 2;] 
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4)   (uchylony); 

5)   sposób gromadzenia w ramach Funduszu środków, o których mowa w art. 39n ust. 2 

pkt 2, oraz wpływów, o których mowa w art. 39b ust. 1 pkt 11b i 11e; 

6)   tryb przekazywania do Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad albo 

drogowej spółki specjalnego przeznaczenia środków finansowych na realizację zadań; 

7)   zasady udzielania finansowania, o którym mowa w art. 39f ust. 6. 

2. Minister właściwy do spraw transportu oraz minister właściwy do spraw finansów 

publicznych zawiera z Bankiem Gospodarstwa Krajowego porozumienie określające 

szczegółowy: 

1)   sposób i tryb przekazywania przychodów z opłaty, o której mowa w art. 13 ust. 1 pkt 

3 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych, oraz opłat za przejazd 

autostradą; 

2)   sposób i termin dokonywania wypłat ze środków Funduszu na cele, o których mowa 

w art. 39f ust. 1 pkt 5 i pkt 6 lit. b; 

3)   sposób i termin przekazywania przez ministra właściwego do spraw finansów 

publicznych informacji do ministra właściwego do spraw transportu o przewidywanej 

kwocie: 

a)  przychodów z opłaty, o której mowa w art. 13 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 21 marca 

1985 r. o drogach publicznych, oraz opłat za przejazd autostradą pobieranych 

przez Szefa KAS, 

b)  wydatków na cele, o których mowa w art. 39f ust. 1 pkt 5 i pkt 6 lit. b 

-   na potrzeby przygotowania projektu planu finansowego, o którym mowa w art. 39n 

ust. 1. 

 

 

 

USTAWA z dnia 13 października 1995 r. o zasadach ewidencji i identyfikacji podatników i 

płatników (Dz. U. z 2020 r. poz. 170) 

Art. 3. 

1. Identyfikatorem podatkowym jest: 

[1)   numer PESEL - w przypadku podatników będących osobami fizycznymi objętymi 

rejestrem PESEL nieprowadzących działalności gospodarczej lub niebędących 

zarejestrowanymi podatnikami podatku od towarów i usług;] 
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<1) numer PESEL – w przypadku podatników będących osobami fizycznymi 

niebędących zarejestrowanymi podatnikami podatku od towarów i usług lub 

nieprowadzących działalności gospodarczej;> 

2)   NIP - w przypadku pozostałych podmiotów podlegających obowiązkowi 

ewidencyjnemu, o którym mowa w art. 2. 

2. NIP nie może mieć ukrytego lub jawnego charakteru znaczącego, określającego pewne 

cechy podatnika, płatnika podatku albo płatnika składek ubezpieczeniowych. 

 

Art. 5. 

1. Podatnicy, z zastrzeżeniem ust. 2a, są obowiązani do dokonania zgłoszenia 

identyfikacyjnego do naczelnika urzędu skarbowego albo organu właściwego na 

podstawie odrębnych przepisów. Zgłoszenia identyfikacyjnego dokonuje się jednokrotnie, 

bez względu na rodzaj oraz liczbę opłacanych przez podatnika podatków, formę 

opodatkowania, liczbę oraz rodzaje prowadzonej działalności gospodarczej oraz liczbę 

prowadzonych przedsiębiorstw. 

[2. Zgłoszenie identyfikacyjne osób fizycznych zawiera nazwisko, imiona, imiona rodziców, 

datę i miejsce urodzenia, płeć, nazwisko rodowe, obywatelstwo lub obywatelstwa, adres 

miejsca zamieszkania, adres miejsca zameldowania na pobyt stały lub czasowy, rodzaj i 

numer dowodu tożsamości oraz numer PESEL w przypadku osób fizycznych objętych tym 

rejestrem. 

2a. Zgłoszenia identyfikacyjnego nie dokonują podatnicy będący osobami fizycznymi objętymi 

rejestrem PESEL nieprowadzący działalności gospodarczej lub niebędący 

zarejestrowanymi podatnikami podatku od towarów i usług.] 

<2. Zgłoszenie identyfikacyjne osób fizycznych zawiera nazwisko, imiona, imiona 

rodziców, datę i miejsce urodzenia, płeć, nazwisko rodowe, obywatelstwo lub 

obywatelstwa, adres miejsca zamieszkania, adres miejsca zameldowania na pobyt 

stały lub czasowy, rodzaj i numer dowodu tożsamości oraz numer PESEL, jeżeli 

został nadany. 

2a. Zgłoszenia identyfikacyjnego nie dokonują podatnicy, o których mowa w art. 3 ust. 1 

pkt 1.> 

2b. Zgłoszenie identyfikacyjne podatników wpisanych do Krajowego Rejestru Sądowego 

zawiera dane: 
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1)   objęte treścią wpisu w Krajowym Rejestrze Sądowym, z wyłączeniem rejestru 

dłużników niewypłacalnych, przekazywane automatycznie za pośrednictwem systemu 

teleinformatycznego; 

2)    uzupełniające: skróconą nazwę (firmę), wykaz rachunków bankowych lub imiennych 

rachunków w spółdzielczej kasie oszczędnościowo-kredytowej, z wyjątkiem rachunku 

VAT w rozumieniu art. 2 pkt 37 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od 

towarów i usług, adresy miejsc prowadzenia działalności, dane prowadzącego 

dokumentację rachunkową, w tym jego NIP, adres miejsca przechowywania 

dokumentacji rachunkowej, dane kontaktowe, a w przypadku osobowych spółek 

handlowych i podmiotów podlegających wpisowi do rejestru przedsiębiorców na 

zasadach określonych dla spółek osobowych - dane dotyczące poszczególnych 

wspólników, w tym ich identyfikatory podatkowe. 

2c. Podatnicy wpisani do Krajowego Rejestru Sądowego dokonują zgłoszenia 

identyfikacyjnego wyłącznie w zakresie danych uzupełniających wskazanych w ust. 2b 

pkt 2, w terminie 21 dni od dnia dokonania wpisu podmiotu do Krajowego Rejestru 

Sądowego. 

3. Zgłoszenie identyfikacyjne podatników niebędących osobami fizycznymi zawiera: pełną i 

skróconą nazwę (firmę), formę organizacyjno-prawną, adres siedziby, numer 

identyfikacyjny REGON, organ rejestrowy lub ewidencyjny i numer nadany przez ten 

organ, wykaz rachunków bankowych lub imiennych rachunków w spółdzielczej kasie 

oszczędnościowo-kredytowej, z wyjątkiem rachunku VAT w rozumieniu art. 2 pkt 37 

ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług, adresy miejsc prowadzenia 

działalności, dane prowadzącego dokumentację rachunkową, w tym jego NIP, adres 

miejsca przechowywania dokumentacji rachunkowej oraz przedmiot wykonywanej 

działalności określony według obowiązujących standardów klasyfikacyjnych, a ponadto: 

1)   w przypadku zakładów (oddziałów) osób prawnych oraz innych wyodrębnionych 

jednostek wewnętrznych będących podatnikami - NIP oraz inne dane dotyczące 

jednostki macierzystej; 

2)   w przypadku spółek cywilnych, osobowych spółek handlowych i podmiotów 

podlegających wpisowi do rejestru przedsiębiorców na zasadach określonych dla 

spółek osobowych - dane dotyczące wspólników, w tym również identyfikator 

podatkowy poszczególnych wspólników; 
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3)   w przypadku podatkowych grup kapitałowych - dane dotyczące spółek wchodzących 

w skład grupy, w tym również NIP nadane tym spółkom. 

4. Zgłoszenie identyfikacyjne podatników będących osobami fizycznymi wykonujących 

działalność gospodarczą zawiera dane, o których mowa w ust. 2, nazwę (firmę), adres 

stałego miejsca wykonywania działalności, o ile takie miejsce posiada, adresy 

dodatkowych miejsc wykonywania działalności, o ile takie miejsca posiada, numer 

identyfikacyjny REGON, o ile został nadany, organ ewidencyjny, wykaz rachunków 

bankowych lub imiennych rachunków w spółdzielczej kasie oszczędnościowo-

kredytowej, z wyjątkiem rachunku VAT w rozumieniu art. 2 pkt 37 ustawy z dnia 11 

marca 2004 r. o podatku od towarów i usług, dane prowadzącego dokumentację 

rachunkową, w tym jego NIP, adres miejsca przechowywania dokumentacji rachunkowej 

oraz przedmiot wykonywanej działalności określony według obowiązujących standardów 

klasyfikacyjnych. 

4a. W przypadku dokonywania zgłoszenia identyfikacyjnego przez pełnomocnika lub 

kuratora sądowego do zgłoszenia dołącza się uwierzytelnioną lub poświadczoną urzędowo 

kopię pełnomocnictwa lub postanowienia sądu. W przypadku udzielenia pełnomocnictwa 

wyłącznie do dokonania zgłoszenia identyfikacyjnego do zgłoszenia dołącza się oryginał 

pełnomocnictwa. Przepisy rozdziału 3a działu IV ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - 

Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2019 r. poz. 900, z późn. zm.) stosuje się odpowiednio. 

4b. (uchylony). 

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

wzory formularzy zgłoszeń identyfikacyjnych i formularzy zgłoszeń aktualizacyjnych 

oraz zgłoszeń w zakresie danych uzupełniających, o których mowa w ust. 2b pkt 2, w art. 

42 ust. 3a pkt 2 ustawy z dnia 29 czerwca 1995 r. o statystyce publicznej (Dz. U. z 2019 r. 

poz. 649, 730 i 2294) i w art. 43 ust. 5b pkt 2 ustawy z dnia 13 października 1998 r. o 

systemie ubezpieczeń społecznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 300, z późn. zm.), z wyjątkiem 

zgłoszeń osób fizycznych będących przedsiębiorcami, biorąc pod uwagę kompletność 

przekazywanych danych niezbędnych do ewidencji i identyfikacji podatników i płatników 

oraz konieczność przekazywania danych uzupełniających do krajowego rejestru 

urzędowego podmiotów gospodarki narodowej oraz Centralnego Rejestru Płatników 

Składek. 

5a. Do zgłoszeń identyfikacyjnych oraz zgłoszeń aktualizacyjnych podatników będących 

osobami fizycznymi wykonującymi działalność gospodarczą stosuje się formularz 
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wniosku o wpis do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, 

zgodnie z ustawą z dnia 6 marca 2018 r. o Centralnej Ewidencji i Informacji o 

Działalności Gospodarczej i Punkcie Informacji dla Przedsiębiorcy (Dz. U. z 2019 r. poz. 

1291, 1495 i 1649). 

6. Przepisy ust. 1, 2, 2b, 2c, 3-4a stosuje się odpowiednio do płatników podatków oraz 

płatników składek ubezpieczeniowych. 

 

Art. 6. 

1. Podatnicy podatku od towarów i usług lub podatku akcyzowego są obowiązani dokonać 

zgłoszenia identyfikacyjnego przed dokonaniem pierwszej czynności podlegającej 

opodatkowaniu jednym z tych podatków, z tym że osoby fizyczne są obowiązane dokonać 

zgłoszenia identyfikacyjnego tylko w przypadku dokonywania zgłoszenia rejestracyjnego, 

o którym mowa w art. 96 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i 

usług oraz w art. 16 ust. 1 ustawy z dnia 6 grudnia 2008 r. o podatku akcyzowym (Dz. U. 

z 2019 r. poz. 864, z późn. zm.). Zgłoszenia identyfikacyjnego dokonuje się niezależnie 

od zgłoszenia rejestracyjnego. 

[1a. Podatnicy, z wyłączeniem osób fizycznych objętych rejestrem PESEL nieprowadzących 

działalności gospodarczej lub niebędących zarejestrowanymi podatnikami podatku od 

towarów i usług, oraz płatnicy podatków podlegający obowiązkowi ewidencyjnemu są 

obowiązani dokonać zgłoszenia identyfikacyjnego nie później niż w terminie 

przewidzianym do złożenia pierwszej deklaracji, zeznania, informacji bądź oświadczenia, 

albo wraz z dokonaniem pierwszej wpłaty podatku lub zaliczki na podatek.] 

<1a. Podatnicy, z wyłączeniem podatników, o których mowa w art. 3 ust. 1 pkt 1, oraz 

płatnicy podatków podlegający obowiązkowi ewidencyjnemu są obowiązani dokonać 

zgłoszenia identyfikacyjnego nie później niż w terminie przewidzianym do złożenia 

pierwszej deklaracji, zeznania, informacji bądź oświadczenia, albo wraz z 

dokonaniem pierwszej wpłaty podatku lub zaliczki na podatek.> 

2. (uchylony). 

3. (uchylony). 

4. (uchylony). 

5. (uchylony). 

6. (uchylony). 

7. (uchylony). 
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8. (uchylony). 

9. (uchylony). 

10. Płatnicy składek ubezpieczeniowych, niepodlegający obowiązkowi ewidencyjnemu jako 

podatnicy ani jako płatnicy podatków, dokonują zgłoszenia identyfikacyjnego nie później 

niż w terminach przewidzianych w odrębnych przepisach dotyczących terminów 

zgłaszania do ubezpieczeń społecznych lub ubezpieczenia zdrowotnego. 

 

Art. 8b. 

1. Naczelnik urzędu skarbowego wydaje potwierdzenie nadania NIP. [W przypadku osób 

fizycznych objętych rejestrem PESEL potwierdzenie nadania NIP zawiera również numer 

PESEL. <W przypadku osób fizycznych mających nadany numer PESEL 

potwierdzenie nadania NIP zawiera również numer PESEL.> 

2. Potwierdzenie nadania NIP jest wydawane niezwłocznie, nie później niż w terminie 3 dni 

od dnia wpływu poprawnego zgłoszenia identyfikacyjnego do naczelnika urzędu 

skarbowego. 

3. Potwierdzeniem nadania NIP dla podmiotów wpisanych do Krajowego Rejestru Sądowego 

lub Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej jest ujawnienie tego 

numeru w Krajowym Rejestrze Sądowym lub Centralnej Ewidencji i Informacji o 

Działalności Gospodarczej. 

 

 

 

USTAWA z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2020 r. poz. 1325, 

1423, 2122, 2123 i 2320 oraz z 2021 r. poz. 71) 

 

Art. 17a. 

Organem podatkowym właściwym miejscowo w sprawie orzeczenia o odpowiedzialności 

podatkowej osoby trzeciej jest organ podatkowy właściwy dla podatnika, płatnika lub 

inkasenta <, jeżeli ustawy podatkowe nie stanowią inaczej>. 
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[Art. 147a. 

W sprawach dotyczących podatku od towarów i usług oraz podatku akcyzowego z tytułu 

importu towarów stosuje się przepisy art. 83 i art. 84 ustawy z dnia 19 marca 2004 r. - Prawo 

celne.] 

Art. 165. 

§ 1. Postępowanie podatkowe wszczyna się na żądanie strony lub z urzędu. 

§ 2. Wszczęcie postępowania z urzędu następuje w formie postanowienia. 

§ 3. Datą wszczęcia postępowania na żądanie strony jest dzień doręczenia żądania organowi 

podatkowemu, z zastrzeżeniem art. 165a. 

§ 3a. O wszczęciu postępowania na wniosek jednej ze stron organ podatkowy zawiadamia 

wszystkie pozostałe osoby będące stroną w sprawie. 

§ 3b. Datą wszczęcia postępowania na żądanie strony wniesione za pomocą środków 

komunikacji elektronicznej jest dzień wprowadzenia żądania do systemu 

teleinformatycznego organu podatkowego. 

§ 4. Datą wszczęcia postępowania z urzędu jest dzień doręczenia stronie postanowienia o 

wszczęciu postępowania. 

§ 5. Przepisów § 2 i § 4 nie stosuje się do postępowania w sprawie: 

1)   ustalenia zobowiązań podatkowych, które zgodnie z odrębnymi przepisami ustalane są 

corocznie, jeżeli stan faktyczny, na podstawie którego ustalono wysokość 

zobowiązania podatkowego za poprzedni okres, nie uległ zmianie; 

2)   umorzenia zaległości podatkowych w przypadkach, o których mowa w art. 67d § 1; 

3)   nadania decyzji rygoru natychmiastowej wykonalności; 

4)   zabezpieczenia; 

5)    zaliczenia wpłaty, nadpłaty lub zwrotu podatku; 

6)    wstrzymania wykonania decyzji; 

7)    wygaśnięcia decyzji. 

[§ 6. W postępowaniu przed organem podatkowym w sprawach dotyczących podatku od 

towarów i usług oraz podatku akcyzowego z tytułu importu towarów, prowadzonym w 

związku ze stwierdzeniem nieprawidłowości w zgłoszeniu celnym przed zwolnieniem 

towaru, nie wydaje się postanowienia o wszczęciu postępowania. Za datę wszczęcia 

postępowania przyjmuje się datę przyjęcia zgłoszenia celnego.] 

§ 7. Organ podatkowy nie wydaje postanowienia o wszczęciu postępowania w przypadku 

złożenia: 
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1)   zeznania podatkowego przez podatników podatku od spadków i darowizn; 

2)   informacji przez podatników podatku od nieruchomości, podatku rolnego i podatku 

leśnego; 

3)   deklaracji do wymiaru zaliczek na podatek dochodowy od dochodów z działów 

specjalnych produkcji rolnej przez podatników podatku dochodowego od osób 

fizycznych; 

4)    informacji o schemacie podatkowym. 

§ 8. W przypadkach wymienionych w § 7 za datę wszczęcia postępowania przyjmuje się 

odpowiednio datę złożenia zeznania, deklaracji lub informacji. 

§ 9. Organ podatkowy przekazuje informacje, o których mowa w art. 13 ust. 1 i 2 

rozporządzenia 2016/679, przy pierwszej czynności skierowanej do strony, chyba że 

strona posiada te informacje, a ich zakres lub treść nie uległy zmianie. 

 

[Art. 166a. 

Organ podatkowy może, w drodze postanowienia, połączyć oddzielne postępowania w 

sprawach dotyczących podatku od towarów i usług oraz podatku akcyzowego z tytułu importu 

towarów w celu ich łącznego rozpatrzenia, jeżeli dotyczą tej samej osoby i są ze sobą w 

związku.] 

 

 

 

USTAWA z dnia 27 kwietnia 2001 r. – Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2020 r. poz. 

1219, 1378, 1565, 2127 i 2338) 

Art. 321d. 

1. Obowiązek zapłaty opłaty emisyjnej powstaje z dniem powstania zobowiązania 

podatkowego w podatku akcyzowym od paliw silnikowych, o których mowa w art. 321a 

ust. 3. 

<1a. Do określania wysokości opłaty emisyjnej ciążącej na podmiocie, o którym mowa w 

art. 321c ust. 1 pkt 2, oraz na podmiocie, o którym mowa w art. 321c ust. 1 pkt 4 – 

jeżeli podlega on na podstawie przepisów o podatku akcyzowym obowiązkowi 

podatkowemu w zakresie podatku akcyzowego od paliw silnikowych z tytułu 

importu, stosuje się odpowiednio przepisy art. 27 ust. 4–6a ustawy z dnia 6 grudnia 
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2008 r. o podatku akcyzowym (Dz. U. 2020 r. poz. 722, 1747, 2320 i 2419 oraz z 2021 

r. poz. 72, 255 i …).> 

2. W przypadku poddania danej ilości paliwa silnikowego, od której zapłacono opłatę 

emisyjną, dalszym procesom, w wyniku których nastąpiło zwiększenie ilości tego paliwa, 

opłacie emisyjnej podlega uzyskana nadwyżka tego paliwa. 

 

Art. 321g. 

1. Organem właściwym w sprawach opłaty emisyjnej jest naczelnik urzędu skarbowego, 

naczelnik urzędu celno-skarbowego i dyrektor izby administracji skarbowej. 

2. Organami właściwymi miejscowo w sprawach opłaty emisyjnej są odpowiednio: 

[1)   naczelnik urzędu skarbowego właściwy miejscowo w sprawach podatku akcyzowego 

oraz dyrektor izby administracji skarbowej właściwy dla tego naczelnika - w 

przypadkach, w których obowiązanymi do zapłaty opłaty emisyjnej są podmioty, o 

których mowa w art. 321c ust. 1 pkt 1, 3 i 4; 

2)   naczelnik urzędu celno-skarbowego właściwy ze względu na miejsce powstania długu 

celnego oraz dyrektor izby administracji skarbowej właściwy dla tego naczelnika - w 

przypadku, w którym obowiązanym do zapłaty opłaty emisyjnej jest podmiot, o którym 

mowa w art. 321c ust. 1 pkt 2.] 

<1) naczelnik urzędu skarbowego właściwy miejscowo w sprawach podatku akcyzowego 

oraz dyrektor izby administracji skarbowej właściwy dla tego naczelnika – w 

przypadkach, w których obowiązanymi do zapłaty opłaty emisyjnej są podmioty, o 

których mowa w art. 321c ust. 1 pkt 1 i 3, oraz podmiot, o którym mowa w art. 321c 

ust. 1 pkt 4 – jeżeli podlega on na podstawie przepisów o podatku akcyzowym 

obowiązkowi podatkowemu w zakresie podatku akcyzowego od paliw silnikowych z 

innego tytułu niż import; 

2) naczelnik urzędu celno-skarbowego właściwy ze względu na miejsce powstania długu 

celnego oraz dyrektor izby administracji skarbowej właściwy dla tego naczelnika – w 

przypadku, w którym obowiązanym do zapłaty opłaty emisyjnej jest podmiot, 

o którym mowa w art. 321c ust. 1 pkt 2, oraz podmiot, o którym mowa w art. 321c 

ust. 1 pkt 4 – jeżeli podlega on na podstawie przepisów o podatku akcyzowym 

obowiązkowi podatkowemu w zakresie podatku akcyzowego od paliw silnikowych z 

tytułu importu.> 
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Art. 321h. 

[1. Podmioty, o których mowa w art. 321c ust. 1, są obowiązane składać informację o opłacie 

emisyjnej właściwemu naczelnikowi urzędu skarbowego oraz obliczać i wpłacać opłatę 

emisyjną w terminie: 

1)   do 25. dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym powstał obowiązek zapłaty 

- w przypadku podmiotów, o których mowa w art. 321c ust. 1 pkt 1, 3 i 4, 

2)   określonym dla należności celnych - w przypadku podmiotu, o którym mowa w art. 

321c ust. 1 pkt 2 

-      na wyodrębniony rachunek bankowy urzędu skarbowego właściwego dla 

dokonywania wpłat kwot z tytułu zapłaty podatku akcyzowego.] 

<1. Podmiot, o którym mowa w art. 321c ust. 1, jest obowiązany składać informację o 

opłacie emisyjnej odpowiednio właściwemu naczelnikowi urzędu skarbowego albo 

naczelnikowi urzędu celno-skarbowego oraz obliczać i wpłacać opłatę emisyjną 

w terminie: 

1) do 25. dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym powstał obowiązek 

zapłaty – w przypadku podmiotów, o których mowa w art. 321c ust. 1 pkt 1 i 3, 

oraz podmiotu, o którym mowa w art. 321c ust. 1 pkt 4 – jeżeli podlega on na 

podstawie przepisów o podatku akcyzowym obowiązkowi podatkowemu w 

zakresie podatku akcyzowego od paliw silnikowych z innego tytułu niż import,  

2) określonym dla należności celnych – w przypadku podmiotu, o którym mowa w 

art. 321c ust. 1 pkt 2, oraz podmiotu, o którym mowa w art. 321c ust. 1 pkt 4 – 

jeżeli podlega on na podstawie przepisów o podatku akcyzowym obowiązkowi 

podatkowemu w zakresie podatku akcyzowego od paliw silnikowych z tytułu 

importu  

– na wyodrębniony rachunek bankowy urzędu skarbowego właściwego dla 

dokonywania wpłat kwot z tytułu zapłaty podatku akcyzowego.> 

2. W przypadku powstania nadpłaty w opłacie emisyjnej Bank Gospodarstwa Krajowego 

dokonuje zwrotu tej nadpłaty ze środków należnych Narodowemu Funduszowi Ochrony 

Środowiska i Gospodarki Wodnej. 

3. Minister właściwy do spraw klimatu określi, w drodze rozporządzenia, wzór informacji w 

sprawie opłaty emisyjnej, mając na uwadze zapewnienie jednolitości informacji 

składanych przez podmioty, o których mowa w art. 321c ust. 1, oraz zapewnienie 

możliwości kontroli wysokości dokonywanych wpłat. 
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[Art. 321j. 

Do opłaty emisyjnej stosuje się odpowiednio przepisy ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - 

Ordynacja podatkowa.] 

<Art. 321j. 

1. Do opłaty emisyjnej stosuje się odpowiednio przepisy ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 

r. – Ordynacja podatkowa, z tym że do określania wysokości opłaty emisyjnej 

ciążącej na podmiocie, o którym mowa w art. 321c ust. 1 pkt 2, oraz na podmiocie, o 

którym mowa w art. 321c ust. 1 pkt 4 – jeżeli podlega on na podstawie przepisów o 

podatku akcyzowym obowiązkowi podatkowemu w zakresie podatku akcyzowego od 

paliw silnikowych z tytułu importu, w zakresie działu IV tej ustawy stosuje się 

przepisy art. 138a § 4, art. 141–143, art. 168, art. 170, art. 215 § 1 oraz rozdziałów 2, 

5, 6, 9 i 10, rozdziału 11 – z wyłączeniem art. 200, rozdziałów 16a i 21–23, a do 

odwołań stosuje się także przepisy art. 140 § 1, art. 162 § 1–3, art. 163 § 2, art. 169, 

art. 208, art. 210 § 1 pkt 1–6 i 8 oraz § 2, art. 220, art. 221, art. 222, art. 223, art. 226–

229, art. 232, art. 233 § 1 i 2, art. 234 oraz art. 234a tej ustawy.  

2. Do postępowania w sprawach określenia wysokości opłaty emisyjnej ciążącej na 

podmiocie, o którym mowa w art. 321c ust. 1 pkt 2, oraz na podmiocie, o którym 

mowa w art. 321c ust. 1 pkt 4 – jeżeli podlega on na podstawie przepisów o podatku 

akcyzowym obowiązkowi podatkowemu w zakresie podatku akcyzowego od paliw 

silnikowych z tytułu importu, stosuje się odpowiednio przepisy: 

1) art. 5, art. 18, art. 19, art. 22 ust. 1 zdanie pierwsze i drugie, ust. 2 i 3, ust. 4 

zdanie pierwsze, ust. 6 i 7, art. 23 ust. 1–3, art. 27, art. 28 ust. 1–3 i ust. 4 zdanie 

pierwsze, art. 29, art. 44 i art. 55 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i 

Rady (UE) nr 952/2013 z dnia 9 października 2013 r. ustanawiającego unijny 

kodeks celny (Dz. Urz. UE L 269 z 10.10.2013, str. 1, z późn. zm.) oraz przepisy 

wydane na podstawie art. 20, art. 21, art. 24, art. 25, art. 31 i art. 32 tego 

rozporządzenia; 

2) art. 10a, art. 10b, art. 73c, art. 76, art. 77, art. 83, art. 84, art. 86, art. 88–90 i art. 

90b–90e ustawy z dnia 19 marca 2004 r. – Prawo celne (Dz. U. z 2020 r. poz. 1382 

i …).  

3. Czynności podjęte w postępowaniach w sprawach określenia wysokości opłaty 

emisyjnej ciążącej na podmiocie, o którym mowa w art. 321c ust. 1 pkt 2, oraz na 

podmiocie, o którym mowa w art. 321c ust. 1 pkt 4 – jeżeli podlega on na podstawie 
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przepisów o podatku akcyzowym obowiązkowi podatkowemu w zakresie podatku 

akcyzowego od paliw silnikowych z tytułu importu, na podstawie przepisów działu 

IV ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Ordynacja podatkowa, z wyjątkiem 

rozstrzygnięć, o których mowa w art. 163 § 2, art. 169 § 4, art. 179 § 2, art. 215 § 1, 

art. 228 § 1, art. 262 § 5, art. 263 § 1, art. 268 § 3 oraz art. 270a tej ustawy: 

1) nie są uznawane za decyzje w rozumieniu przepisów prawa celnego; 

2) są zaskarżalne tylko w odwołaniu od decyzji.> 

 

 

 

USTAWA z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2020 r. poz. 106, 

568, 1065, 1106, 1747, 2320 i 2419) 

Art. 33. 

1. Podatnicy, o których mowa w art. 17 ust. 1 pkt 1 i 2 oraz ust. 1b, są obowiązani do 

obliczenia i wykazania w: 

1)   zgłoszeniu celnym albo 

2)   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 

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", 

w przypadkach, o których mowa w art. 324 lub art. 325 rozporządzenia 2015/2447 

- kwoty podatku, z uwzględnieniem obowiązujących stawek, z zastrzeżeniem art. 33b. 

[2. Jeżeli organ celny stwierdzi, że w zgłoszeniu celnym lub w rozliczeniu zamknięcia kwota 

podatku została wykazana nieprawidłowo, naczelnik urzędu celno-skarbowego wydaje 

decyzję określającą podatek w prawidłowej wysokości.] 

<2. Jeżeli przed zwolnieniem towaru, o którym mowa w art. 194 rozporządzenia 

Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 952/2013 z dnia 9 października 2013 r. 

ustanawiającego unijny kodeks celny (Dz. Urz. UE L 269 z 10.10.2013, str. 1, z późn. 

zm.), zwanego dalej „unijnym kodeksem celnym”, organ celny stwierdzi, że 

w zgłoszeniu celnym kwota podatku została wykazana nieprawidłowo, naczelnik 

urzędu celno-skarbowego wydaje decyzję, w której określa: 
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1) podatek w prawidłowej wysokości – w przypadku gdy decyzja jest wydawana 

przed zwolnieniem towaru;  

2) różnicę między kwotą podatku w prawidłowej wysokości a kwotą podatku już 

wykazaną – w przypadku gdy decyzja jest wydawana po zwolnieniu towaru.> 

<2a. Jeżeli po zwolnieniu towaru, o którym mowa w art. 194 unijnego kodeksu celnego, 

organ celny stwierdzi, że w zgłoszeniu celnym, rozliczeniu zamknięcia albo decyzji 

kwota podatku została wykazana nieprawidłowo albo nie została określona w 

prawidłowej wysokości, naczelnik urzędu celno-skarbowego wydaje decyzję 

określającą różnicę między kwotą podatku w prawidłowej wysokości a kwotą 

podatku już wykazaną albo określoną.> 

[3. Po przyjęciu zgłoszenia celnego lub po przedstawieniu rozliczenia zamknięcia podatnik 

może wystąpić z wnioskiem do naczelnika urzędu celno-skarbowego o wydanie decyzji 

określającej podatek w prawidłowej wysokości.] 

<3. Po przyjęciu zgłoszenia celnego lub po przedstawieniu rozliczenia zamknięcia 

podatnik może wystąpić z wnioskiem do naczelnika urzędu celno-skarbowego 

o wydanie decyzji określającej różnicę między kwotą podatku w prawidłowej 

wysokości a kwotą podatku już wykazaną albo określoną.> 

4. Podatnik jest obowiązany w terminie 10 dni, licząc od dnia jego powiadomienia przez 

organ celny o wysokości należności podatkowych, do wpłacenia kwoty obliczonego 

podatku, z zastrzeżeniem art. 33a-33c. 

5. W przypadkach niewymienionych w ust. 1-4 i art. 34 podatnik jest obowiązany do zapłaty 

kwoty należnego podatku w terminie i na warunkach określonych dla uiszczenia cła, 

również gdy towary zostały zwolnione od cła lub stawki celne zostały zawieszone albo 

obniżone do wysokości 0%. 

6. Naczelnik urzędu skarbowego właściwy do poboru kwoty należności celnych 

przywozowych wynikających z długu celnego jest obowiązany do poboru podatku 

należnego z tytułu importu towarów, z zastrzeżeniem art. 33a i 33c. 

7. Organ celny zabezpiecza kwotę podatku, jeżeli podatek ten nie został uiszczony, w 

przypadkach i trybie stosowanych przy zabezpieczaniu należności celnych na podstawie 

przepisów celnych, z zastrzeżeniem ust. 7a-7e. 

7a. Przepisu ust. 7 nie stosuje się, gdy zabezpieczenie potencjalnego długu celnego 

wymaganego zgodnie z: 
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[1)   art. 148 ust. 2 lit. c lub art. 211 ust. 3 lit. c rozporządzenia Parlamentu 

Europejskiego i Rady (UE) nr 952/2013 z dnia 9 października 2013 r. 

ustanawiającego unijny kodeks celny (Dz. Urz. UE L 269 z 10.10.2013, str. 1, z późn. 

zm.), zwanego dalej "unijnym kodeksem celnym",] 

<1) art. 148 ust. 2 lit. c lub art. 211 ust. 3 lit. c unijnego kodeksu celnego,> 

2)    art. 115 ust. 1 lit. a i ust. 2 lit. a rozporządzenia 2015/2446; 

–   dotyczy przypadków objęcia towarów czasowym składowaniem lub procedurą: 

końcowego przeznaczenia, składowania celnego, uszlachetniania czynnego lub 

odprawy czasowej z całkowitym zwolnieniem od należności celnych przywozowych, 

pod warunkiem że podatnik przedstawi organowi celnemu dokumenty potwierdzające, 

że jest zarejestrowany jako podatnik VAT czynny i nie posiada zaległości z tytułu cła i 

podatków stanowiących dochód budżetu państwa, składek na ubezpieczenia społeczne 

i zdrowotne oraz nie jest wobec niego prowadzone postępowanie egzekucyjne, 

likwidacyjne lub upadłościowe. 

7b. Wymóg przedstawienia przez podatnika dokumentów, o których mowa w ust. 7a, uważa 

się za spełniony również w przypadku złożenia przez podatnika oświadczeń o tej samej 

treści. 

7c. Oświadczenia, o których mowa w ust. 7b, składa się pod rygorem odpowiedzialności 

karnej za składanie fałszywych zeznań. Składający oświadczenie jest obowiązany do 

zawarcia w nim klauzuli następującej treści: "Jestem świadomy odpowiedzialności karnej 

za złożenie fałszywego oświadczenia.". Klauzula ta zastępuje pouczenie organu o 

odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych zeznań. 

7d. Dokumentów, o których mowa w ust. 7a, nie przedstawia się, jeżeli organ celny 

dysponuje takimi dokumentami, przedstawionymi mu nie wcześniej niż 6 miesięcy przed 

dokonaniem importu, i dane w nich zawarte są aktualne. 

7e. Jeżeli organ celny uzna, że w przypadkach, o których mowa w ust. 7a, istnieje ryzyko, że 

kwota podatku nie zostanie zapłacona w przewidzianym terminie, może w każdym czasie 

zażądać złożenia zabezpieczenia. 

8. Minister właściwy do spraw finansów publicznych może, w drodze rozporządzenia, 

określić terminy zapłaty podatku inne niż określone w ust. 4 i 5 oraz warunki stosowania 

innych terminów, uwzględniając przepisy Unii Europejskiej oraz przebieg realizacji 

budżetu państwa. 
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Art. 33b. 

1. W przypadku stosowania przez podatnika, o którym mowa w art. 17 ust. 1 pkt 1 i 2, 

odprawy scentralizowanej, o której mowa w art. 179 unijnego kodeksu celnego, w której 

realizację zaangażowane są administracje celne z co najmniej dwóch państw 

członkowskich, podatnik jest obowiązany do obliczenia i wykazania kwoty podatku 

należnego z tytułu importu towarów w deklaracji dla importu towarów, zwanej dalej 

"deklaracją importową". 

2. Deklaracja importowa jest składana naczelnikowi urzędu celno-skarbowego w terminie do 

16. dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym powstał obowiązek podatkowy z 

tytułu importu towarów, nie później jednak niż przed złożeniem deklaracji podatkowej. W 

przypadku gdy towary powinny być przedstawiane lub udostępniane do kontroli tylko w 

jednym urzędzie celno-skarbowym, podatnik może złożyć deklarację importową zbiorczą 

za okres miesięczny. 

3. Podatnik jest obowiązany w terminie, o którym mowa w ust. 2, do wpłacenia kwot podatku 

wykazanych w deklaracjach importowych, z zastrzeżeniem art. 33a. 

4. W przypadku, o którym mowa w ust. 1, przepisy [art. 33 ust. 2, 3, 6 i 7] <art. 33 ust. 2a, 3, 

6 i 7> stosuje się odpowiednio. 

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

deklaracji importowej, wraz z objaśnieniami co do sposobu jej wypełnienia, miejsce i 

sposób składania deklaracji importowej oraz właściwość miejscową naczelnika urzędu 

celno-skarbowego, o którym mowa w ust. 1, uwzględniając: 

1)   zakres zadań wykonywanych przez naczelnika urzędu celno-skarbowego; 

2)    specyfikę odprawy scentralizowanej; 

3)   potrzebę zapewnienia kontroli prawidłowości rozliczania podatku. 

 

Art. 34. 

1. W przypadkach innych niż określone w art. 33 ust. 1-3 kwotę podatku należnego z tytułu 

importu towarów określa naczelnik urzędu celno-skarbowego w drodze decyzji. 

<1a. W przypadku gdy w decyzji, o której mowa w ust. 1, kwota podatku nie została 

określona w prawidłowej wysokości, naczelnik urzędu celno-skarbowego wydaje 

decyzję określającą różnicę między kwotą podatku w prawidłowej wysokości a 

kwotą podatku już określoną.> 
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2. Do należności podatkowych określonych zgodnie z art. 33 ust. 1, z wyjątkiem przypadków 

określonych w art. 33a, stosuje się odpowiednio przepisy celne dotyczące powiadamiania 

dłużnika o kwocie należności wynikających z długu celnego. 

[3. Od decyzji, o której mowa w ust. 1 oraz w art. 33 ust. 2 i 3, służy odwołanie do dyrektora 

izby administracji skarbowej, za pośrednictwem naczelnika urzędu celno-skarbowego, 

który wydał decyzję. 

4. Do postępowań, o których mowa w ust. 1 oraz w art. 33 ust. 2 i 3, stosuje się przepisy 

Ordynacji podatkowej.] 

<3. Od decyzji, o których mowa w ust. 1 i 1a oraz art. 33 ust. 2–3, służy stronie 

odwołanie do dyrektora izby administracji skarbowej, za pośrednictwem naczelnika 

urzędu celno-skarbowego, który wydał decyzję. 

4. Do postępowań, o których mowa w ust. 1, 1a i 3 oraz art. 33 ust. 2–3, stosuje się 

odpowiednio przepisy: 

1) art. 5, art. 18, art. 19, art. 22 ust. 1 zdanie pierwsze i drugie, ust. 2 i 3, ust. 4 

zdanie pierwsze, ust. 6 i 7, art. 23 ust. 1–3, art. 27, art. 28 ust. 1–3 i ust. 4 zdanie 

pierwsze, art. 29, art. 44 i art. 55 unijnego kodeksu celnego oraz przepisy wydane 

na podstawie art. 20, art. 21, art. 24, art. 25, art. 31 i art. 32 unijnego kodeksu 

celnego; 

2) art. 10a, art. 10b, art. 73c, art. 76, art. 77, art. 83, art. 84, art. 86, art. 88–90 

i art. 90b–90e ustawy z dnia 19 marca 2004 r. – Prawo celne; 

3) Ordynacji podatkowej, z tym że w zakresie działu IV tej ustawy stosuje się 

przepisy art. 138a § 4, art. 141–143, art. 168, art. 170, art. 215 § 1 oraz rozdziałów 

2, 5, 6, 9 i 10, rozdziału 11 – z wyłączeniem art. 200, rozdziałów 16a i 21–23, a do 

odwołań stosuje się także przepisy art. 140 § 1, art. 162 § 1–3, art. 163 § 2, art. 

169, art. 208, art. 210 § 1 pkt 1–6 i 8 oraz § 2, art. 220, art. 221, art. 222, art. 223, 

art. 226–229, art. 232, art. 233 § 1 i 2, art. 234 oraz art. 234a tej ustawy.> 

<5. Czynności podjęte w postępowaniach, o których mowa w ust. 1, 1a i 3 oraz art. 33 

ust. 2–3, na podstawie przepisów Ordynacji podatkowej, z wyjątkiem rozstrzygnięć, 

o których mowa w art. 163 § 2, art. 169 § 4, art. 179 § 2, art. 215 § 1, art. 228 § 1, art. 

262 § 5, art. 263 § 1, art. 268 § 3 oraz art. 270a tej ustawy: 

1) nie są uznawane za decyzje w rozumieniu przepisów prawa celnego; 

2) są zaskarżalne tylko w odwołaniu od decyzji.> 
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Art. 37. 

[1. Podatnik jest obowiązany zapłacić różnicę między podatkiem wynikającym z decyzji 

naczelnika urzędu celno-skarbowego, o których mowa w art. 33 ust. 2 i 3 oraz w art. 34, a 

podatkiem: 

1)   pobranym przez naczelnika urzędu skarbowego właściwego do poboru kwoty 

należności celnych przywozowych wynikających z długu celnego, 

2)   należnym z tytułu importu towarów wykazanym przez podatnika w: 

a)  zgłoszeniu celnym i rozliczonym w deklaracji podatkowej, zgodnie z art. 33a, lub 

b)  deklaracji importowej, zgodnie z art. 33b 

- w terminie 10 dni, licząc od dnia doręczenia tych decyzji.] 

<1. Podatnik jest obowiązany zapłacić kwotę podatku określoną w decyzjach naczelnika 

urzędu celno-skarbowego, o których mowa w art. 33 ust. 2–3 oraz art. 34, w terminie 

10 dni, licząc od dnia doręczenia tych decyzji.> 

1a. W przypadku gdy kwota podatku należnego z tytułu importu towarów została określona w 

decyzjach, o których mowa w [art. 33 ust. 2 i 3] <art. 33 ust. 2–3> oraz w art. 34, 

naczelnik urzędu skarbowego właściwy do poboru kwoty należności celnych 

przywozowych wynikających z długu celnego pobiera od niepobranej kwoty podatku 

odsetki z uwzględnieniem wysokości i zasad obowiązujących na potrzeby odsetek za 

zwłokę od zaległości podatkowych, z zastrzeżeniem ust. 1aa i 1ab, z tym że ich wysokość 

jest liczona od dnia następującego po dniu powstania obowiązku podatkowego do dnia 

powiadomienia o wysokości należności podatkowych. 

1aa. W przypadku gdy kwota podatku została określona [w decyzji, o której mowa w art. 33 

ust. 2 i 3]  <w decyzjach, o których mowa w art. 33 ust. 2–3>, odsetki pobiera się w 

wysokości: 

1)   50% stawki odsetek za zwłokę, o której mowa w art. 56 § 1 Ordynacji podatkowej, 

jeżeli zgłaszający: 

a)   złoży wniosek, o którym mowa w art. 33 ust. 3, nie później niż w terminie 6 

miesięcy od dnia przyjęcia zgłoszenia celnego lub przedstawienia rozliczenia 

zamknięcia, oraz 

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

zgłoszenia celnego lub rozliczenia zamknięcia kwotę podatku wraz z odsetkami; 

2)    150% stawki odsetek za zwłokę, o której mowa w art. 56 § 1 Ordynacji podatkowej, 

jeżeli w wyniku kontroli zgłoszenia celnego lub rozliczenia zamknięcia dokonanej z 
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urzędu stwierdzono zaniżenie kwoty podatku w wysokości przekraczającej 25% 

kwoty należnej i wyższej niż pięciokrotna wysokość minimalnego wynagrodzenia za 

pracę w rozumieniu ustawy z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym 

wynagrodzeniu za pracę (Dz. U. z 2017 r. poz. 847 oraz z 2018 r. poz. 650), 

obowiązującego w dniu następującym po dniu upływu terminu płatności należności. 

1ab. W przypadku gdy kwota podatku została określona w decyzji, o której mowa w art. 34, 

odsetki pobiera się w wysokości 150% stawki odsetek za zwłokę, o której mowa w art. 56 

§ 1 Ordynacji podatkowej. 

1b. Od kwoty podatku wynikającego [z decyzji, o której mowa w art. 33 ust. 2 i 3]  <z 

decyzji, o których mowa w art. 33 ust. 2–3> oraz w art. 34, niezapłaconej w terminie, 

pobiera się odsetki za zwłokę zgodnie z przepisami Ordynacji podatkowej. 

2. (uchylony). 

3. Przepisy ust. 1-1b stosuje się odpowiednio do decyzji dyrektora izby administracji 

skarbowej. 

<Art. 39a. 

Organem podatkowym właściwym do orzekania w sprawach odpowiedzialności osoby 

trzeciej za zaległości podatkowe podatnika w zakresie podatku z tytułu importu 

towarów jest organ, o którym mowa w art. 66 ust. 1a ustawy z dnia 19 marca 2004 r. – 

Prawo celne.> 

Art. 86. 

1. W zakresie, w jakim towary i usługi są wykorzystywane do wykonywania czynności 

opodatkowanych, podatnikowi, o którym mowa w art. 15, przysługuje prawo do obniżenia 

kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego, z zastrzeżeniem art. 114, art. 119 

ust. 4, art. 120 ust. 17 i 19 oraz art. 124. 

2. Kwotę podatku naliczonego stanowi: 

1)   suma kwot podatku wynikających z faktur otrzymanych przez podatnika z tytułu: 

a)  nabycia towarów i usług, 

b)  dokonania całości lub części zapłaty przed nabyciem towaru lub wykonaniem 

usługi; 

2)   w przypadku importu towarów - kwota podatku: 

a)  wynikająca z otrzymanego dokumentu celnego, 

b)  należnego, w przypadku, o którym mowa w art. 33a, 
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c)  wynikająca z deklaracji importowej, w przypadku, o którym mowa w art. 33b [;] 

<,> 

<d)  wynikająca z decyzji, o których mowa w art. 33 ust. 2–3 i art. 34;> 

3)   zryczałtowany zwrot podatku, o którym mowa w art. 116 ust. 6; 

4)   kwota podatku należnego z tytułu: 

a)   świadczenia usług, dla którego zgodnie z art. 17 ust. 1 pkt 4 podatnikiem jest ich 

usługobiorca, 

b)   dostawy towarów, dla której zgodnie z art. 17 ust. 1 pkt 5 podatnikiem jest ich 

nabywca, 

c)  wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów, o którym mowa w art. 9, 

d)  wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów, o którym mowa w art. 11; 

5)   (uchylony); 

[6)   różnica podatku, o której mowa w art. 30c ust. 2 i art. 37;] 

<6) różnica podatku, o której mowa w art. 30c ust. 2;> 

7)   u podatnika, o którym mowa w art. 16, kwota stanowiąca równowartość 22% kwoty 

należnej z tytułu dostawy nowego środka transportu, nie wyższa jednak niż kwota 

podatku zawartego w fakturze stwierdzającej nabycie tego środka lub dokumencie 

celnym, albo podatku zapłaconego przez tego podatnika od wewnątrzwspólnotowego 

nabycia tego środka. 

2a. W przypadku nabycia towarów i usług wykorzystywanych zarówno do celów 

wykonywanej przez podatnika działalności gospodarczej, jak i do celów innych niż 

działalność gospodarcza, z wyjątkiem celów osobistych, do których ma zastosowanie art. 

7 ust. 2 i art. 8 ust. 2, oraz celów, o których mowa w art. 8 ust. 5 - w przypadku, o którym 

mowa w tym przepisie, gdy przypisanie tych towarów i usług w całości do działalności 

gospodarczej podatnika nie jest możliwe, kwotę podatku naliczonego, o której mowa w 

ust. 2, oblicza się zgodnie ze sposobem określenia zakresu wykorzystywania nabywanych 

towarów i usług do celów działalności gospodarczej, zwanym dalej "sposobem określenia 

proporcji". Sposób określenia proporcji powinien najbardziej odpowiadać specyfice 

wykonywanej przez podatnika działalności i dokonywanych przez niego nabyć. 

2b. Sposób określenia proporcji najbardziej odpowiada specyfice wykonywanej przez 

podatnika działalności i dokonywanych przez niego nabyć, jeżeli: 

1)   zapewnia dokonanie obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku 

naliczonego wyłącznie w odniesieniu do części kwoty podatku naliczonego 
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proporcjonalnie przypadającej na wykonywane w ramach działalności gospodarczej 

czynności opodatkowane oraz 

2)   obiektywnie odzwierciedla część wydatków przypadającą odpowiednio na działalność 

gospodarczą oraz na cele inne niż działalność gospodarcza, z wyjątkiem celów 

osobistych, do których ma zastosowanie art. 7 ust. 2 i art. 8 ust. 2, oraz celów, o 

których mowa w art. 8 ust. 5 - w przypadku, o którym mowa w tym przepisie, gdy 

przypisanie tych wydatków w całości do działalności gospodarczej nie jest możliwe. 

2c. Przy wyborze sposobu określenia proporcji można wykorzystać w szczególności 

następujące dane: 

1)   średnioroczną liczbę osób wykonujących wyłącznie prace związane z działalnością 

gospodarczą w ogólnej średniorocznej liczbie osób wykonujących prace w ramach 

działalności gospodarczej i poza tą działalnością; 

2)   średnioroczną liczbę godzin roboczych przeznaczonych na prace związane z 

działalnością gospodarczą w ogólnej średniorocznej liczbie godzin roboczych 

przeznaczonych na prace związane z działalnością gospodarczą i poza tą działalnością; 

3)   roczny obrót z działalności gospodarczej w rocznym obrocie podatnika z działalności 

gospodarczej powiększonym o otrzymane przychody z innej działalności, w tym 

wartość dotacji, subwencji i innych dopłat o podobnym charakterze, otrzymanych na 

sfinansowanie wykonywanej przez tego podatnika działalności innej niż gospodarcza; 

4)   średnioroczną powierzchnię wykorzystywaną do działalności gospodarczej w ogólnej 

średniorocznej powierzchni wykorzystywanej do działalności gospodarczej i poza tą 

działalnością. 

2d. W celu obliczenia kwoty podatku naliczonego w przypadku, o którym mowa w ust. 2a, 

przyjmuje się dane za poprzedni rok podatkowy. 

2e. Podatnik rozpoczynający w danym roku podatkowym wykonywanie działalności 

gospodarczej i działalności innej niż działalność gospodarcza, w celu obliczenia kwoty 

podatku naliczonego w przypadku, o którym mowa w ust. 2a, przyjmuje dane wyliczone 

szacunkowo, według prognozy uzgodnionej z naczelnikiem urzędu skarbowego w formie 

protokołu. 

2f. Przepis ust. 2e stosuje się również, gdy podatnik uzna, że w odniesieniu do wykonywanej 

przez niego działalności i dokonywanych przez niego nabyć dane za poprzedni rok 

podatkowy byłyby niereprezentatywne. 
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2g. Proporcję określa się procentowo w stosunku rocznym. Proporcję tę zaokrągla się w górę 

do najbliższej liczby całkowitej. Przepisy art. 90 ust. 5, 6, 9a i 10 stosuje się odpowiednio. 

2h. W przypadku gdy podatnik, dla którego sposób określenia proporcji wskazują przepisy 

wydane na podstawie ust. 22, uzna, że wskazany zgodnie z przepisami wydanymi na 

podstawie ust. 22 sposób określenia proporcji nie będzie najbardziej odpowiadać 

specyfice wykonywanej przez niego działalności i dokonywanych przez niego nabyć, 

może zastosować inny bardziej reprezentatywny sposób określenia proporcji. 

3. (uchylony). 

4. (uchylony). 

5. (uchylony). 

5a. (uchylony). 

5b. (uchylony). 

5c. (uchylony). 

6. (uchylony). 

7. (uchylony). 

7a. (uchylony). 

7b. W przypadku nakładów ponoszonych na nabycie, w tym na nabycie praw wieczystego 

użytkowania gruntów, oraz wytworzenie nieruchomości, stanowiącej majątek 

przedsiębiorstwa danego podatnika, wykorzystywanej zarówno do celów wykonywanej 

przez tego podatnika działalności gospodarczej, jak i do celów osobistych, o których 

mowa w art. 8 ust. 2, gdy przypisanie tych nakładów w całości do działalności 

gospodarczej podatnika nie jest możliwe, kwotę podatku naliczonego oblicza się według 

udziału procentowego, w jakim dana nieruchomość jest wykorzystywana do celów 

działalności gospodarczej. 

8. Podatnik ma również prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku 

naliczonego, o której mowa w ust. 2, jeżeli importowane lub nabyte towary i usługi 

dotyczą: 

1)   dostawy towarów lub świadczenia usług przez podatnika poza terytorium kraju, jeżeli 

kwoty te mogłyby być odliczone, gdyby czynności te były wykonywane na terytorium 

kraju, a podatnik posiada dokumenty, z których wynika związek odliczonego podatku 

z tymi czynnościami; 

2)   (uchylony); 

3)   dostawy towarów, o której mowa w art. 43 ust. 1 pkt 16. 
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9. Podatnik ma również prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku 

naliczonego, o której mowa w ust. 2, jeżeli importowane lub nabyte towary i usługi 

dotyczą czynności zwolnionych od podatku na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 7 oraz pkt 37-

41, wykonywanych na terytorium kraju, w przypadku gdy miejscem świadczenia tych 

usług zgodnie z art. 28b lub art. 28l jest terytorium państwa trzeciego lub gdy usługi 

dotyczą bezpośrednio towarów eksportowanych, pod warunkiem że podatnik posiada 

dokumenty, z których wynika związek odliczonego podatku z tymi czynnościami. 

10. Prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego powstaje w 

rozliczeniu za okres, w którym w odniesieniu do nabytych lub importowanych przez 

podatnika towarów i usług powstał obowiązek podatkowy. 

10a. (uchylony). 

10b. Prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego w 

przypadkach, o których mowa w: 

1)   ust. 2 pkt 1 oraz pkt 2 lit. a - powstaje nie wcześniej niż w rozliczeniu za okres, w 

którym podatnik otrzymał fakturę lub dokument celny; 

2)   ust. 2 pkt 4 lit. c - powstaje zgodnie z ust. 10, pod warunkiem że podatnik: 

a)  otrzyma fakturę dokumentującą dostawę towarów, stanowiącą u niego 

wewnątrzwspólnotowe nabycie towarów, w terminie trzech miesięcy od upływu 

miesiąca, w którym w odniesieniu do nabytych towarów powstał obowiązek 

podatkowy, 

b)  uwzględni kwotę podatku należnego z tytułu wewnątrzwspólnotowego nabycia 

towarów w deklaracji podatkowej, w której jest on obowiązany rozliczyć ten 

podatek, nie później niż w terminie 3 miesięcy od upływu miesiąca, w którym w 

odniesieniu do nabytych towarów powstał obowiązek podatkowy; 

3)   ust. 2 pkt 4 lit. a, b i d - powstaje zgodnie z ust. 10, pod warunkiem że podatnik 

uwzględni kwotę podatku należnego z tytułu tych transakcji w deklaracji podatkowej, 

w której jest on obowiązany rozliczyć ten podatek, nie później niż w terminie 3 

miesięcy od upływu miesiąca, w którym w odniesieniu do nabytych towarów lub 

usług powstał obowiązek podatkowy. 

10c. Przepis ust. 10 stosuje się odpowiednio do całości lub części zapłaty uiszczanej przed 

dokonaniem dostawy lub wykonaniem usługi. 

10d. Prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego powstaje: 
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1)   w przypadku stosowania w imporcie towarów uproszczenia, o którym mowa w art. 

182 unijnego kodeksu celnego - za okres rozliczeniowy, w którym podatnik dokonał 

wpisu do rejestru zgłaszającego; obniżenie kwoty podatku należnego następuje pod 

warunkiem dokonania przez podatnika zapłaty podatku wykazanego w dokumencie 

celnym stanowiącym zgłoszenie uzupełniające dotyczące tego okresu 

rozliczeniowego, z zastrzeżeniem art. 33a; 

2)   w przypadku decyzji, o których mowa w [art. 33 ust. 2 i 3] <art. 33 ust. 2–3> oraz 

art. 34 - w rozliczeniu za okres, w którym podatnik otrzymał decyzję; obniżenie kwoty 

podatku należnego następuje pod warunkiem dokonania przez podatnika zapłaty 

podatku wynikającego z decyzji. 

10e. Prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego w 

odniesieniu do nabytych przez małego podatnika towarów i usług, w okresie stosowania 

przez niego metody kasowej, powstaje nie wcześniej niż w rozliczeniu za okres, w którym 

podatnik dokonał zapłaty za te towary i usługi. 

10f. Prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego w przypadku 

podatnika, o którym mowa w art. 16, powstaje w rozliczeniu za okres, w którym powstał 

obowiązek podatkowy z tytułu dokonanej przez niego wewnątrzwspólnotowej dostawy 

towarów. 

10g. W przypadku nieotrzymania w terminie, o którym mowa w ust. 10b pkt 2 lit. a, faktury 

dokumentującej dostawę towarów, stanowiącą u podatnika wewnątrzwspólnotowe 

nabycie towarów, podatnik jest obowiązany do odpowiedniego pomniejszenia kwoty 

podatku naliczonego w rozliczeniu za okres, w którym upłynął ten termin. 

10h. Otrzymanie przez podatnika faktury dokumentującej dostawę towarów, stanowiącą u 

podatnika wewnątrzwspólnotowe nabycie towarów, w terminie późniejszym niż określony 

w ust. 10b pkt 2 lit. a, upoważnia podatnika do odpowiedniego powiększenia podatku 

naliczonego w rozliczeniu za okres rozliczeniowy, w którym podatnik otrzymał tę fakturę. 

10i. W przypadku uwzględnienia przez podatnika kwoty podatku należnego w deklaracji 

podatkowej, w której jest on obowiązany rozliczyć ten podatek, w terminie późniejszym 

niż określony w ust. 10b pkt 2 lit. b i pkt 3, podatnik może odpowiednio zwiększyć kwotę 

podatku naliczonego w rozliczeniu za okres rozliczeniowy, w odniesieniu do którego nie 

upłynął jeszcze termin do złożenia deklaracji podatkowej. 

11. 
(65)

 Jeżeli podatnik nie dokonał obniżenia kwoty podatku należnego w terminach 

określonych w ust. 10, 10d i 10e, może obniżyć kwotę podatku należnego w deklaracji 
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podatkowej za jeden z trzech następnych okresów rozliczeniowych, a w przypadku 

podatnika, o którym mowa w art. 99 ust. 2 i 3, w deklaracji podatkowej za jeden z dwóch 

następnych okresów rozliczeniowych. 

12. (uchylony). 

12a. (uchylony). 

13. Jeżeli podatnik nie dokonał obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku 

naliczonego w terminach, o których mowa w ust. 10, 10d, 10e i 11, może on obniżyć 

kwotę podatku należnego przez dokonanie korekty deklaracji podatkowej za okres, w 

którym powstało prawo do obniżenia kwoty podatku należnego, nie później jednak niż w 

ciągu 5 lat, licząc od początku roku, w którym powstało prawo do obniżenia kwoty 

podatku należnego, z zastrzeżeniem ust. 13a. 

13a. Jeżeli podatnik w odniesieniu do wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów, dostawy 

towarów oraz świadczenia usług, dla których zgodnie z art. 17 podatnikiem jest nabywca 

towarów lub usług, nie dokonał obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku 

naliczonego w terminach, o których mowa w ust. 10 i 11, może on obniżyć kwotę podatku 

należnego przez dokonanie korekty deklaracji podatkowej za okres, w którym powstało 

prawo do obniżenia kwoty podatku należnego, nie później jednak niż w ciągu 5 lat, licząc 

od końca roku, w którym powstało prawo do obniżenia kwoty podatku należnego. 

14. W przypadku podatników obowiązanych do dokonywania korekt kwot podatku 

naliczonego, o których mowa w art. 91 ust. 1 i 2, część kwoty podatku naliczonego 

obniżającą kwotę podatku należnego oblicza się w oparciu o proporcję właściwą dla roku 

podatkowego, w którym powstało prawo do obniżenia kwoty podatku należnego 

niezależnie od terminu obniżenia kwoty podatku. 

15. Do uprawnienia, o którym mowa w ust. 13, stosuje się odpowiednio art. 81b Ordynacji 

podatkowej. 

16. (uchylony). 

17. (uchylony). 

18. (uchylony). 

19. Jeżeli w okresie rozliczeniowym podatnik nie wykonywał czynności opodatkowanych na 

terytorium kraju oraz nie wykonywał czynności poza terytorium kraju kwotę podatku 

naliczonego może przenieść do rozliczenia na następny okres rozliczeniowy. 

19a. 
(66)

 W przypadku obniżenia podstawy opodatkowania, o którym mowa w art. 29a ust. 13, 

lub stwierdzenia pomyłki w kwocie podatku na fakturze, o którym mowa w art. 29a ust. 
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14, nabywca towaru lub usługi jest obowiązany do zmniejszenia kwoty podatku 

naliczonego w rozliczeniu za okres, w którym warunki obniżenia podstawy 

opodatkowania dla dostawy towarów lub świadczenia usług zostały uzgodnione z 

dostawcą towarów lub usługodawcą, jeżeli przed upływem tego okresu rozliczeniowego 

warunki te zostały spełnione. W przypadku gdy warunki obniżenia podstawy 

opodatkowania dla dostawy towarów lub świadczenia usług zostały spełnione po upływie 

okresu rozliczeniowego, w którym warunki te zostały uzgodnione, nabywca towaru lub 

usługi jest obowiązany do zmniejszenia kwoty podatku naliczonego w rozliczeniu za 

okres, w którym warunki te zostały spełnione. Jeżeli podatnik nie obniżył kwoty podatku 

należnego o kwotę podatku naliczonego określonego w fakturze, której korekta dotyczy, a 

prawo do takiego obniżenia mu przysługuje, zmniejszenie kwoty podatku naliczonego 

uwzględnia się w rozliczeniu za okres, w którym podatnik dokonuje tego obniżenia. 

19b. 
(67)

 (uchylony). 

20. (uchylony). 

21. (uchylony). 

22. Minister właściwy do spraw finansów publicznych może, w drodze rozporządzenia, 

określić w przypadku niektórych podatników sposób określenia proporcji uznany za 

najbardziej odpowiadający specyfice wykonywanej przez tych podatników działalności i 

dokonywanych przez nich nabyć oraz wskazać dane, na podstawie których jest obliczana 

kwota podatku naliczonego z wykorzystaniem tego sposobu określenia proporcji, 

uwzględniając specyfikę prowadzenia działalności przez niektórych podatników i 

uwarunkowania obrotu gospodarczego. 

 

Art. 86a. 

1. W przypadku wydatków związanych z pojazdami samochodowymi kwotę podatku 

naliczonego, o której mowa w art. 86 ust. 2, stanowi 50% kwoty podatku: 

1)   wynikającej z faktury otrzymanej przez podatnika; 

2)   należnego z tytułu: 

a)  świadczenia usług, dla którego zgodnie z art. 17 ust. 1 pkt 4 podatnikiem jest ich 

usługobiorca, 

b)  dostawy towarów, dla której zgodnie z art. 17 ust. 1 pkt 5 podatnikiem jest ich 

nabywca, 

c)  wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów; 



- 45 - 

 

Objaśnienie oznaczeń:  [] kursywa – tekst usunięty przez Sejm 

<> druk pogrubiony – tekst wstawiony przez Sejm 

3)   należnego, w przypadku, o którym mowa w art. 33a; 

4)   wynikającej z otrzymanego dokumentu celnego, deklaracji importowej w przypadku, 

o którym mowa w art. 33b, oraz z decyzji, o których mowa w [art. 33 ust. 2 i 3] <art. 

33 ust. 2–3> oraz art. 34. 

2. Do wydatków związanych z pojazdami samochodowymi, o których mowa w ust. 1, zalicza 

się wydatki dotyczące: 

1)   nabycia, importu lub wytworzenia tych pojazdów oraz nabycia lub importu ich części 

składowych; 

2)   używania tych pojazdów na podstawie umowy najmu, dzierżawy, leasingu lub innej 

umowy o podobnym charakterze, związane z tą umową, inne niż wymienione w pkt 3; 

3)   nabycia lub importu paliw silnikowych, oleju napędowego i gazu, wykorzystywanych 

do napędu tych pojazdów, usług naprawy lub konserwacji tych pojazdów oraz innych 

towarów i usług związanych z eksploatacją lub używaniem tych pojazdów. 

3. Przepis ust. 1 nie ma zastosowania: 

1)   w przypadku gdy pojazdy samochodowe są: 

a)  wykorzystywane wyłącznie do działalności gospodarczej podatnika lub 

b)  konstrukcyjnie przeznaczone do przewozu co najmniej 10 osób łącznie z kierowcą, 

jeżeli z dokumentów wydanych na podstawie przepisów o ruchu drogowym 

wynika takie przeznaczenie; 

2)   do towarów montowanych w pojazdach samochodowych i do związanych z tymi 

towarami usług montażu, naprawy i konserwacji, jeżeli przeznaczenie tych towarów 

wskazuje obiektywnie na możliwość ich wykorzystywania wyłącznie do działalności 

gospodarczej podatnika. 

4. Pojazdy samochodowe są uznawane za wykorzystywane wyłącznie do działalności 

gospodarczej podatnika, jeżeli: 

1)   sposób wykorzystywania tych pojazdów przez podatnika, zwłaszcza określony w 

ustalonych przez niego zasadach ich używania, dodatkowo potwierdzony prowadzoną 

przez podatnika dla tych pojazdów ewidencją przebiegu pojazdu, wyklucza ich użycie 

do celów niezwiązanych z działalnością gospodarczą lub 

2)   konstrukcja tych pojazdów wyklucza ich użycie do celów niezwiązanych z 

działalnością gospodarczą lub powoduje, że ich użycie do celów niezwiązanych z 

działalnością gospodarczą jest nieistotne. 
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5. Warunku prowadzenia ewidencji przebiegu pojazdu nie stosuje się w przypadku pojazdów 

samochodowych: 

1)   przeznaczonych wyłącznie do: 

a)  odprzedaży, 

b)  sprzedaży, w przypadku pojazdów wytworzonych przez podatnika, 

c)  oddania w odpłatne używanie na podstawie umowy najmu, dzierżawy, leasingu lub 

innej umowy o podobnym charakterze 

-   jeżeli odprzedaż, sprzedaż lub oddanie w odpłatne używanie tych pojazdów stanowi 

przedmiot działalności podatnika; 

2)   w odniesieniu do których: 

a)  kwotę podatku naliczonego od wydatków z nimi związanych podatnik oblicza 

zgodnie z ust. 1 lub 

b)  podatnikowi nie przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę 

podatku naliczonego od wydatków z nimi związanych. 

6. Ewidencja przebiegu pojazdu jest prowadzona od dnia rozpoczęcia wykorzystywania 

pojazdu samochodowego wyłącznie do działalności gospodarczej podatnika do dnia 

zakończenia wykorzystywania tego pojazdu wyłącznie do tej działalności. 

7. Ewidencja przebiegu pojazdu powinna zawierać:  

1)   numer rejestracyjny pojazdu samochodowego; 

2)   dzień rozpoczęcia i zakończenia prowadzenia ewidencji; 

3)   stan licznika przebiegu pojazdu samochodowego na dzień rozpoczęcia prowadzenia 

ewidencji, na koniec każdego okresu rozliczeniowego oraz na dzień zakończenia 

prowadzenia ewidencji; 

4)   wpis osoby kierującej pojazdem samochodowym dotyczący każdego wykorzystania 

tego pojazdu, obejmujący: 

a)  kolejny numer wpisu, 

b)  datę i cel wyjazdu, 

c)  opis trasy (skąd - dokąd), 

d)  liczbę przejechanych kilometrów, 

e)  imię i nazwisko osoby kierującej pojazdem 

-   potwierdzony przez podatnika na koniec każdego okresu rozliczeniowego w 

zakresie autentyczności wpisu osoby kierującej pojazdem, jeżeli nie jest ona 

podatnikiem; 
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5)   liczbę przejechanych kilometrów na koniec każdego okresu rozliczeniowego oraz na 

dzień zakończenia prowadzenia ewidencji. 

8. W przypadku gdy pojazd samochodowy jest udostępniany osobie niebędącej pracownikiem 

podatnika, wpis, o którym mowa w ust. 7 pkt 4: 

1)   jest dokonywany przez osobę, która udostępnia pojazd; 

2)   obejmuje: 

a)  kolejny numer wpisu, 

b)  datę i cel udostępnienia pojazdu, 

c)  stan licznika na dzień udostępnienia pojazdu, 

d)  liczbę przejechanych kilometrów, 

e)  stan licznika na dzień zwrotu pojazdu, 

f)  imię i nazwisko osoby, której udostępniony został pojazd. 

9. Do pojazdów samochodowych, o których mowa w ust. 4 pkt 2, należą: 

1)   pojazdy samochodowe, inne niż samochody osobowe, mające jeden rząd siedzeń, 

który oddzielony jest od części przeznaczonej do przewozu ładunków ścianą lub 

trwałą przegrodą: 

a)  klasyfikowane na podstawie przepisów o ruchu drogowym do podrodzaju: 

wielozadaniowy, van lub 

b)  z otwartą częścią przeznaczoną do przewozu ładunków; 

2)   pojazdy samochodowe, inne niż samochody osobowe, które posiadają kabinę 

kierowcy z jednym rzędem siedzeń i nadwozie przeznaczone do przewozu ładunków 

jako konstrukcyjnie oddzielne elementy pojazdu; 

3)   pojazdy specjalne, które spełniają również warunki zawarte w odrębnych przepisach, 

określone dla następujących przeznaczeń: 

a)  agregat elektryczny/spawalniczy, 

b)  do prac wiertniczych, 

c)  koparka, koparko-spycharka, 

d)  ładowarka, 

e)  podnośnik do prac konserwacyjno-montażowych, 

f)  żuraw samochodowy 

-   jeżeli z dokumentów wydanych zgodnie z przepisami o ruchu drogowym wynika, 

że dany pojazd jest pojazdem specjalnym. 

10. Spełnienie wymagań dla pojazdów samochodowych określonych w ust. 9: 
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1)   pkt 1 i 2 stwierdza się na podstawie dodatkowego badania technicznego 

przeprowadzonego przez okręgową stację kontroli pojazdów, potwierdzonego 

zaświadczeniem wydanym przez tę stację, oraz dowodu rejestracyjnego pojazdu 

zawierającego odpowiednią adnotację o spełnieniu tych wymagań; 

2)   pkt 3 stwierdza się na podstawie dokumentów wydanych zgodnie z przepisami o 

ruchu drogowym. 

11. W przypadku gdy w pojeździe samochodowym, dla którego wydano zaświadczenie, o 

którym mowa w ust. 10 pkt 1, zostały wprowadzone zmiany, w wyniku których pojazd nie 

spełnia wymagań, o których mowa w ust. 9 pkt 1 lub 2, uznaje się, że pojazd nie jest 

wykorzystywany wyłącznie do działalności gospodarczej: 

1)   od dnia wprowadzenia zmian, 

2)   jeżeli nie można określić dnia wprowadzenia zmian: 

a)  od okresu rozliczeniowego, w którym podatnik po raz pierwszy odliczył podatek 

naliczony od wydatków związanych z tym pojazdem samochodowym, z 

zastrzeżeniem lit. b, 

b)  od okresu rozliczeniowego następującego po okresie rozliczeniowym, dla którego 

podatnik wykaże, że pojazd samochodowy spełniał wymagania, o których mowa w 

ust. 9 pkt 1 lub 2 

-   chyba że zachodzi przypadek, o którym mowa w ust. 4 pkt 1. 

12. Podatnicy wykorzystujący wyłącznie do działalności gospodarczej pojazdy 

samochodowe, dla których są obowiązani prowadzić ewidencję przebiegu pojazdu, mają 

obowiązek złożyć naczelnikowi urzędu skarbowego informację o tych pojazdach w 

terminie 7 dni od dnia, w którym poniosą pierwszy wydatek związany z tymi pojazdami. 

13. W przypadku niezłożenia w terminie informacji, o której mowa w ust. 12, uznaje się, że 

pojazd samochodowy jest wykorzystywany wyłącznie do działalności gospodarczej 

podatnika dopiero od dnia jej złożenia. 

14. W przypadku zmiany wykorzystywania pojazdu samochodowego podatnik jest 

obowiązany do aktualizacji informacji, o której mowa w ust. 12, najpóźniej przed dniem, 

w którym dokonuje tej zmiany. 

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

wzór informacji, o której mowa w ust. 12, uwzględniając potrzebę zawarcia w niej danych 

pozwalających na identyfikację pojazdu samochodowego, w szczególności marki, modelu 

pojazdu i jego numeru rejestracyjnego, jak również daty poniesienia pierwszego wydatku 
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związanego z danym pojazdem, oraz uwzględniając potrzebę umożliwienia prawidłowej 

aktualizacji złożonej informacji. 

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

rozporządzenia, inne niż określone w ust. 9 pojazdy samochodowe, o których mowa w 

ust. 4 pkt 2, uznawane za wykorzystywane wyłącznie do działalności gospodarczej 

podatnika, wymagania dla tych pojazdów samochodowych oraz dokumenty 

potwierdzające spełnienie wymagań, uwzględniając specyfikę ich konstrukcji oraz ich 

zastosowanie, a w przypadku pojazdów mających więcej niż jeden rząd siedzeń - również 

wymóg, aby dopuszczalna masa całkowita była większa niż 3 tony. 

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

rozporządzenia, inne niż wskazane w ust. 5 przypadki, w których nie stosuje się warunku 

prowadzenia ewidencji przebiegu pojazdu, uwzględniając specyfikę prowadzonej przez 

podatnika działalności gospodarczej oraz konieczność przeciwdziałania nadużyciom 

wynikającym z wykorzystywania pojazdów do celów innych niż związane z działalnością 

gospodarczą. 

Art. 87. 

1. W przypadku gdy kwota podatku naliczonego, o której mowa w art. 86 ust. 2, jest w 

okresie rozliczeniowym wyższa od kwoty podatku należnego, podatnik ma prawo do 

obniżenia o tę różnicę kwoty podatku należnego za następne okresy lub do zwrotu różnicy 

na rachunek bankowy. 

2. Zwrot różnicy podatku, z zastrzeżeniem ust. 6 i 6a, następuje w terminie 60 dni od dnia 

złożenia rozliczenia przez podatnika na rachunek bankowy podatnika w banku mającym 

siedzibę na terytorium kraju albo na rachunek podatnika w spółdzielczej kasie 

oszczędnościowo-kredytowej, której jest członkiem, wskazany w zgłoszeniu 

identyfikacyjnym, o którym mowa w odrębnych przepisach, lub na wskazany przez 

podatnika rachunek banku mającego siedzibę na terytorium kraju lub na rachunek 

spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, jako zabezpieczenie udzielanego przez 

ten bank lub przez tę kasę kredytu, na podstawie złożonego przez podatnika do naczelnika 

urzędu skarbowego, w terminie do złożenia deklaracji podatkowej, pisemnego, 

nieodwołalnego upoważnienia organu podatkowego, potwierdzonego przez bank lub 

spółdzielczą kasę oszczędnościowo-kredytową udzielających kredytu, do przekazania 

tego zwrotu. Jeżeli zasadność zwrotu wymaga dodatkowego zweryfikowania, naczelnik 

urzędu skarbowego może przedłużyć ten termin do czasu zakończenia weryfikacji 
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rozliczenia podatnika dokonywanej w ramach czynności sprawdzających, kontroli 

podatkowej, kontroli celno-skarbowej lub postępowania podatkowego. Jeżeli 

przeprowadzone przez organ czynności wykażą zasadność zwrotu, o którym mowa w 

zdaniu poprzednim, urząd skarbowy wypłaca należną kwotę wraz z odsetkami w 

wysokości odpowiadającej opłacie prolongacyjnej stosowanej w przypadku odroczenia 

płatności podatku lub jego rozłożenia na raty. 

2a. W przypadku wydłużenia terminu na podstawie ust. 2 zdanie drugie, urząd skarbowy na 

wniosek podatnika dokonuje zwrotu różnicy podatku w terminie wymienionym w ust. 2 

zdanie pierwsze, jeżeli podatnik wraz z wnioskiem złoży w urzędzie skarbowym 

zabezpieczenie majątkowe w kwocie odpowiadającej kwocie wnioskowanego zwrotu 

podatku. Jeżeli wniosek wraz z zabezpieczeniem został złożony na 13 dni przed upływem 

terminu, o którym mowa w ust. 2, lub później, zwrotu dokonuje się w terminie 14 dni od 

dnia złożenia tego zabezpieczenia. 

2b. Weryfikacja zasadności zwrotu różnicy podatku może obejmować sprawdzenie 

rozliczenia podatnika, rozliczeń innych podmiotów biorących udział w obrocie towarami 

lub usługami, będącymi przedmiotem rozliczenia podatnika, oraz sprawdzenie zgodności 

tych rozliczeń z faktycznym przebiegiem transakcji. 

2c. Naczelnik urzędu skarbowego przedłuża podatnikowi termin zwrotu różnicy podatku, o 

którym mowa w ust. 2, 5a i 6, na podstawie żądania zgłoszonego przez Komendanta 

Głównego Policji, Szefa Centralnego Biura Antykorupcyjnego, Szefa Agencji 

Bezpieczeństwa Wewnętrznego lub Prokuratora Generalnego w związku z prowadzonym 

postępowaniem na okres wskazany w żądaniu, nie dłuższy niż 3 miesiące. Żądanie 

zawiera uzasadnienie. Przepis ust. 2 zdanie trzecie stosuje się odpowiednio. 

3. (uchylony). 

3a. (uchylony). 

4. (uchylony). 

4a. Zabezpieczenie majątkowe, o którym mowa w ust. 2a, może być złożone w formie: 

1)   gwarancji bankowej lub ubezpieczeniowej; 

2)   poręczenia banku; 

3)   weksla z poręczeniem wekslowym banku; 

4)   czeku potwierdzonego przez krajowy bank wystawcy czeku; 

5)   papierów wartościowych na okaziciela o określonym terminie wykupu 

wyemitowanych przez Skarb Państwa lub Narodowy Bank Polski, bankowych 
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papierów wartościowych i listów zastawnych o określonym terminie wykupu, 

wyemitowanych we własnym imieniu i na własny rachunek przez podmiot mogący 

być gwarantem lub poręczycielem zgodnie z przepisami Ordynacji podatkowej. 

4b. Zabezpieczenie majątkowe, o którym mowa w ust. 2a, dotyczące zwrotu podatku w 

wysokości nie większej niż wyrażonej w złotych kwocie odpowiadającej równowartości 

1000 euro, może być złożone w formie weksla. Przeliczenia kwoty wyrażonej w euro 

dokonuje się według średniego kursu euro ogłaszanego przez Narodowy Bank Polski na 

ostatni dzień roboczy okresu rozliczeniowego, którego dotyczy zwrot podatku, w 

zaokrągleniu do pełnych złotych. 

4c. Do zabezpieczeń majątkowych, o których mowa w ust. 2a, przepisy art. 33e-33g 

Ordynacji podatkowej stosuje się odpowiednio. 

4d. Naczelnik urzędu skarbowego odmawia przyjęcia zabezpieczenia, jeżeli stwierdzi, że 

złożone zabezpieczenie: 

1)   nie zapewni pokrycia w całości wypłacanej kwoty zwrotu, o której mowa w ust. 2a, 

lub 

2)   nie zapewni w sposób pełny pokrycia w terminie wypłacanej kwoty zwrotu - w 

przypadku zabezpieczenia z określonym terminem ważności. 

4e. Zabezpieczenie majątkowe zostaje zwolnione w dniu następującym po dniu: 

1)   zakończenia przez organ podatkowy weryfikacji, o której mowa w ust. 2 - w 

przypadku zabezpieczenia, o którym mowa w ust. 2a; 

2)   w którym upłynęło 180 dni od dnia złożenia deklaracji podatkowej, w której była 

wykazana kwota zwrotu podatku - w przypadku, o którym mowa w ust. 5a. 

4f. Zwolnienia zabezpieczenia nie dokonuje się: 

1)   w przypadku wszczęcia, zgodnie z przepisami Ordynacji podatkowej: 

a)  postępowania podatkowego w zakresie rozliczenia, którego dotyczy zabezpieczenie 

- do czasu zakończenia tego postępowania, lub 

b)  kontroli podatkowej w zakresie rozliczenia, którego dotyczy zabezpieczenie - do 

upływu terminu 3 miesięcy od dnia zakończenia kontroli, jeżeli w tym terminie nie 

wszczęto postępowania podatkowego; 

2)   w przypadku wszczęcia kontroli celno-skarbowej w zakresie rozliczenia, którego 

dotyczy zabezpieczenie - do upływu terminu 3 miesięcy od dnia zakończenia tej 

kontroli, a jeżeli w tym terminie doszło do przekształcenia kontroli celno-skarbowej w 
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postępowanie podatkowe w zakresie rozliczenia, którego dotyczy zabezpieczenie - do 

zakończenia tego postępowania; 

3)   w przypadku stwierdzenia, że podatnik w złożonej deklaracji podatkowej wykazał 

kwotę zwrotu różnicy podatku lub zwrotu podatku naliczonego nienależną lub wyższą 

od kwoty należnej i ją otrzymał - do czasu uregulowania powstałej zaległości 

podatkowej. 

5. Podatnikom dokonującym dostawy towarów lub świadczenia usług poza terytorium kraju i 

niedokonującym sprzedaży opodatkowanej przysługuje zwrot kwoty podatku naliczonego, 

o której mowa w art. 86 ust. 8 pkt 1, w terminie określonym w ust. 2 zdanie pierwsze. 

Przepisy ust. 2 zdanie drugie i trzecie, ust. 2a-2c oraz ust. 4a-4f stosuje się odpowiednio. 

5a. W przypadku gdy podatnik nie wykonał w okresie rozliczeniowym czynności 

opodatkowanych na terytorium kraju oraz czynności wymienionych w art. 86 ust. 8 pkt 1, 

podatnikowi przysługuje zwrot kwoty podatku naliczonego, podlegającego odliczeniu od 

podatku należnego w związku z prowadzoną działalnością gospodarczą na terytorium 

kraju lub poza tym terytorium, w terminie 180 dni od dnia złożenia rozliczenia, z 

zastrzeżeniem art. 86 ust. 19. Na pisemny wniosek podatnika urząd skarbowy dokonuje 

zwrotu, o którym mowa w zdaniu pierwszym, w terminie 60 dni, jeżeli podatnik złoży w 

urzędzie skarbowym zabezpieczenie majątkowe. Przepisy ust. 2 zdanie drugie i trzecie, 

ust. 2a-2c oraz ust. 4a-4f stosuje się odpowiednio. 

6. Urząd skarbowy jest obowiązany dokonać zwrotu różnicy podatku, o której mowa w ust. 2, 

w terminie 25 dni, licząc od dnia złożenia rozliczenia, w przypadku gdy łącznie spełnione 

są następujące warunki: 

1)   kwoty podatku naliczonego, wykazane w deklaracji podatkowej, z wyłączeniem 

kwoty podatku naliczonego lub różnicy podatku, o której mowa w ust. 1, 

nierozliczonej w poprzednich okresach rozliczeniowych i wykazanej w deklaracji, 

wynikają z: 

a)  faktur dokumentujących kwoty należności, które zostały w całości zapłacone za 

pośrednictwem rachunku bankowego podatnika w banku mającym siedzibę na 

terytorium kraju albo rachunku podatnika w spółdzielczej kasie oszczędnościowo-

kredytowej, której jest członkiem, wskazanego w zgłoszeniu identyfikacyjnym, o 

którym mowa w odrębnych przepisach, 

b)  faktur, innych niż wymienione w lit. a, dokumentujących należności, jeżeli łączna 

kwota tych należności nie przekracza 15 000 zł, 
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c)  dokumentów celnych, deklaracji importowej oraz decyzji, o których mowa w [art. 

33 ust. 2 i 3] <art. 33 ust. 2–3> oraz art. 34, i zostały przez podatnika zapłacone, 

d)  importu towarów rozliczanego zgodnie z art. 33a, wewnątrzwspólnotowego 

nabycia towarów, świadczenia usług, dla którego podatnikiem jest ich 

usługobiorca, lub dostawy towarów, dla której podatnikiem jest ich nabywca, 

jeżeli w deklaracji podatkowej została wykazana kwota podatku należnego od tych 

transakcji, 

2)   kwota podatku naliczonego lub różnicy podatku, o której mowa w ust. 1, 

nierozliczona w poprzednich okresach rozliczeniowych i wykazana w deklaracji nie 

przekracza 3000 zł, 

3)    podatnik złoży w urzędzie skarbowym, nie później niż w dniu złożenia deklaracji, 

potwierdzenie zapłaty należności, o których mowa w pkt 1 lit. a, 

4)   podatnik przez kolejne 12 miesięcy poprzedzających bezpośrednio okres, w 

rozliczeniu za który występuje z wnioskiem o zwrot w terminie 25 dni: 

a)  był zarejestrowany jako podatnik VAT czynny, 

b)  składał za każdy okres rozliczeniowy deklaracje, o których mowa w art. 99 ust. 1-3 

- przy czym przepisy ust. 2 zdanie drugie i trzecie, ust. 2a-2c oraz ust. 4a-4f stosuje się 

odpowiednio. 

6a. 
(68)

 Na wniosek podatnika, zawarty w złożonej deklaracji podatkowej, urząd skarbowy jest 

obowiązany dokonać zwrotu różnicy podatku, o której mowa w ust. 2, na rachunek VAT 

podatnika w terminie 25 dni, licząc od dnia złożenia rozliczenia. 

6b. Zwrot różnicy podatku, o którym mowa w ust. 6a, jest dokonywany przez urząd skarbowy 

przy użyciu komunikatu przelewu, o którym mowa w art. 108a ust. 3, w którym urząd 

skarbowy wskazuje w miejsce informacji, o których mowa w art. 108a ust. 3: 

1)   pkt 1 i 2 - kwotę odpowiadającą zwracanej kwocie różnicy podatku; 

2)   pkt 3 - okres rozliczeniowy, którego dotyczy wniosek o zwrot; 

3)   pkt 4 - numer, za pomocą którego podatnik jest zidentyfikowany na potrzeby podatku. 

7. Różnicę podatku niezwróconą przez urząd skarbowy w terminach, o których mowa w ust. 2 

zdanie pierwsze i ust. 5a, traktuje się jako nadpłatę podatku podlegającą oprocentowaniu 

w rozumieniu przepisów Ordynacji podatkowej. 

8. (uchylony). 

9. (uchylony). 
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10. Do zwrotu różnicy podatku podatnikowi, o którym mowa w art. 16, stosuje się 

odpowiednio przepisy ust. 2-2c, 6 i 7. 

10a. Upoważnienie, o którym mowa w ust. 2, powinno zawierać co najmniej: 

1)   datę wystawienia; 

2)   imię i nazwisko lub nazwę podatnika, nazwę banku lub spółdzielczej kasy 

oszczędnościowo-kredytowej udzielających kredytu oraz ich adresy; 

3)   numery identyfikacji podatkowej podatnika i banku lub spółdzielczej kasy 

oszczędnościowo-kredytowej; 

4)   rachunek banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, na który ma być 

przekazany zwrot; 

5)   wskazanie deklaracji podatkowej, której dotyczy upoważnienie; 

6)   wskazanie kwoty zwrotu podatku, która ma być przekazana jako zabezpieczenie 

kredytu; 

7)   podpis podatnika. 

11. (uchylony). 

12. (uchylony). 

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

rozporządzenia: 

1)   szczegółowy sposób przyjmowania zabezpieczeń, o których mowa w ust. 2a, 

2)   inne niż wymienione w ust. 4a formy zabezpieczeń oraz sposób ich przyjmowania 

- uwzględniając konieczność zabezpieczenia zwracanej kwoty podatku. 

 

 

 

USTAWA z dnia 16 grudnia 2005 r. o Funduszu Kolejowym (Dz. U. z 2017 r. poz. 510, z 

2019 r. poz. 1123 oraz z 2020 r. poz. 462 i 1747) 

 

Art. 12. 

Minister właściwy do spraw transportu zawiera z Bankiem Gospodarstwa Krajowego umowę 

określającą: 

1)   szczegółowy sposób i terminy dokonywania wypłat ze środków Funduszu; 

2)   sposób i terminy dokonywania przez Bank Gospodarstwa Krajowego lokowania wolnych 

środków Funduszu, o których mowa w art. 8 ust. 1; 
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[3)   sposób i terminy zwrotu nadpłaty opłaty paliwowej, o której mowa w art. 37o ust. 2 

ustawy z dnia 27 października 1994 r. o autostradach płatnych oraz o Krajowym 

Funduszu Drogowym;] 

4)   zasady udzielania finansowania, o którym mowa w art. 7 ust. 6; 

5)   (uchylony). 

 

 

 

USTAWA z dnia 6 grudnia 2008 r. o podatku akcyzowym (Dz. U. 2020 r. poz. 722, 1747, 

2320 i 2419 oraz z 2021 r. poz. 72 i 255) 

 

[Art. 6. 

Do postępowań w sprawach wynikających z przepisów niniejszej ustawy stosuje się przepisy 

ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2019 r. poz. 900, z późn. 

zm.), chyba że przepisy niniejszej ustawy stanowią inaczej.] 

 

<Art. 6. 

W sprawach wynikających z przepisów o akcyzie stosuje się przepisy ustawy z dnia 29 

sierpnia 1997 r. – Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2020 r. poz. 1325, 1423, 2122, 2123 i 

2320 oraz z 2021 r. poz. 72 i …), chyba że przepisy niniejszej ustawy stanowią inaczej.> 

 

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. 
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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. 
(26)

 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, 

właściwy na podstawie przepisów prawa celnego, do poboru kwoty należności celnych 

przywozowych wynikających z długu celnego. 

3aa. 
(27)

 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. 
(28)

 (uchylony). 

<3d. Organem podatkowym właściwym do orzekania w sprawach odpowiedzialności 

osoby trzeciej za zaległości podatkowe podatnika w zakresie akcyzy z tytułu importu 

towarów jest naczelnik urzędu celno-skarbowego, o którym mowa w ust. 3a, oraz 

właściwy dla tego naczelnika dyrektor izby administracji skarbowej.> 
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4. 
(29)

 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 

miejscowej dwóch lub więcej organów podatkowych, organem podatkowym właściwym 

miejscowo, z zastrzeżeniem ust. 3a, <3d,> 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. 
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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 

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, 
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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 

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 
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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. 

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. 
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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. 
(30)

 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 których 

mowa w art. 16 ust. 3c, oraz kompletności i aktualności Centralnego Rejestru Podmiotów 

Akcyzowych. 

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 

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. 
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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. 
(62)

 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; 

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.] 

<4. Jeżeli przed zwolnieniem towaru, o którym mowa w art. 194 unijnego kodeksu 

celnego, właściwy naczelnik urzędu celno-skarbowego stwierdzi, że w zgłoszeniu 

celnym kwota akcyzy została wykazana nieprawidłowo, wydaje decyzję, w której 

określa: 

1) kwotę akcyzy w prawidłowej wysokości – w przypadku gdy decyzja jest 

wydawana przed zwolnieniem towaru;  

2) różnicę między kwotą akcyzy w prawidłowej wysokości a kwotą akcyzy już 

wykazaną – w przypadku gdy decyzja jest wydawana po zwolnieniu towaru.> 
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<4a. Jeżeli po zwolnieniu towaru, o którym mowa w art. 194 unijnego kodeksu celnego, 

właściwy naczelnik urzędu celno-skarbowego stwierdzi, że w zgłoszeniu celnym albo 

decyzji kwota akcyzy została wykazana nieprawidłowo albo nie została określona w 

prawidłowej wysokości, wydaje decyzję określającą różnicę między kwotą akcyzy w 

prawidłowej wysokości a kwotą akcyzy już wykazaną albo określoną.> 

[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.] 

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

urzędu celno-skarbowego o wydanie decyzji określającej różnicę między kwotą 

akcyzy w prawidłowej wysokości a kwotą akcyzy już wykazaną albo określoną. 

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

skarbowego wydaje decyzję określającą kwotę akcyzy z tytułu importu wyrobów 

akcyzowych w prawidłowej wysokości.> 

<6a. W przypadku gdy w decyzji, o której mowa w ust. 6, kwota akcyzy nie została 

określona w prawidłowej wysokości, właściwy naczelnik urzędu celno-skarbowego 

wydaje decyzję określającą różnicę między kwotą akcyzy w prawidłowej wysokości a 

kwotą akcyzy już określoną. 

6b. Do postępowań, o których mowa w ust. 4–6a i art. 29, stosuje się odpowiednio 

przepisy: 

1) art. 5, art. 18, art. 19, art. 22 ust. 1 zdanie pierwsze i drugie, ust. 2 i 3, ust. 4 

zdanie pierwsze, ust. 6 i 7, art. 23 ust. 1–3, art. 27, art. 28 ust. 1–3 i ust. 4 zdanie 

pierwsze, art. 29, art. 44 i art. 55 unijnego kodeksu celnego oraz przepisy wydane 

na podstawie art. 20, art. 21, art. 24, art. 25, art. 31 i art. 32 unijnego kodeksu 

celnego; 

2) art. 10a, art. 10b, art. 73c, art. 76, art. 77, art. 83, art. 84, art. 86, art. 88–90 

i art. 90b–90e ustawy z dnia 19 marca 2004 r. – Prawo celne; 

3) ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Ordynacja podatkowa, z tym że w zakresie 

działu IV tej ustawy stosuje się przepisy art. 138a § 4, art. 141–143, art. 168, art. 

170, art. 215 § 1 oraz rozdziałów 2, 5, 6, 9 i 10, rozdziału 11 – z wyłączeniem art. 

200, rozdziałów 16a i 21-23, a do odwołań stosuje się także przepisy art. 140 § 1, 
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art. 162 § 1–3, art. 163 § 2, art. 169, art. 208, art. 210 § 1 pkt 1–6 i 8 oraz § 2, art. 

220, art. 221, art. 222, art. 223, art. 226–229, art. 232, art. 233 § 1 i 2, art. 234 

oraz art. 234a tej ustawy. 

6c. Czynności podjęte w postępowaniach, o których mowa w ust. 4–6a i art. 29, na 

podstawie przepisów ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Ordynacja podatkowa, z 

wyjątkiem rozstrzygnięć, o których mowa w art. 163 § 2, art. 169 § 4, art. 179 § 2, 

art. 215 § 1, art. 228 § 1, art. 262 § 5, art. 263 § 1, art. 268 § 3 oraz art. 270a tej 

ustawy: 

1) nie są uznawane za decyzje w rozumieniu przepisów prawa celnego; 

2) są zaskarżalne tylko w odwołaniu od 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 ustawy z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym 
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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. 28. 

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

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

sposobach uiszczania należności celnych, z wyjątkiem przepisów dotyczących 

przedłużenia terminu zapłaty, odroczenia terminu płatności oraz innych ułatwień 

płatniczych określonych tymi przepisami.] 

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

zapłaty akcyzy z tytułu importu stosuje się odpowiednio przepisy prawa celnego 

o terminach i sposobach uiszczania należności celnych, z wyjątkiem przepisów 

dotyczących zawieszenia biegu terminu zapłaty, przedłużenia terminu zapłaty, 

odroczenia terminu płatności oraz innych ułatwień płatniczych określonych tymi 

przepisami.> 

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

zwolnione od należności celnych przywozowych lub stawki celne zostały zawieszone albo 

obniżone do stawki celnej zerowej. 

3. Właściwy naczelnik urzędu celno-skarbowego zabezpiecza kwotę akcyzy lub opłaty 

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

zabezpieczaniu należności celnych na podstawie przepisów prawa celnego, z wyjątkiem 

przypadków, gdy wyroby akcyzowe zostały: 

1)   objęte procedurą zawieszenia poboru akcyzy i zostało złożone zabezpieczenie 

akcyzowe, z zastrzeżeniem art. 63 ust. 1a; 

2)   objęte czasowym składowaniem lub procedurą: składowania celnego, uszlachetniania 

czynnego lub odprawy czasowej, a podmiot zobowiązany do złożenia zabezpieczenia 
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należności celnych na podstawie przepisów prawa celnego spełnia warunki określone 

w art. 64 ust. 1 pkt 1 i 4. 

4. Wymóg spełnienia przez podmiot, o którym mowa w ust. 3 pkt 2, warunków określonych 

w art. 64 ust. 1 pkt 1 i 4 uważa się za spełniony w przypadku złożenia przez ten podmiot 

oświadczenia, że: 

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

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

opłaty paliwowej, składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne oraz nie jest wobec 

niego prowadzone postępowanie egzekucyjne, likwidacyjne lub upadłościowe. 

5. Oświadczenie, o którym mowa w ust. 4, składa się pod rygorem odpowiedzialności karnej 

za składanie fałszywych zeznań. Składający oświadczenie jest obowiązany do zawarcia w 

nim klauzuli następującej treści: "Jestem świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie 

fałszywego oświadczenia.". Klauzula ta zastępuje pouczenie organu o odpowiedzialności 

karnej za składanie fałszywych zeznań. 

6. Oświadczenia, o którym mowa w ust. 4, nie składa się, jeżeli właściwy naczelnik urzędu 

celno-skarbowego dysponuje takim oświadczeniem, przedstawionym nie wcześniej niż 6 

miesięcy przed objęciem wyrobów akcyzowych czasowym składowaniem lub procedurą: 

składowania celnego, uszlachetniania czynnego lub odprawy czasowej. 

7. W przypadku, o którym mowa w ust. 3 pkt 2, właściwy naczelnik urzędu celno-

skarbowego może w każdym czasie zażądać złożenia zabezpieczenia, jeżeli uzna, że 

istnieje ryzyko, że kwota akcyzy lub opłaty paliwowej nie zostanie zapłacona w 

przewidzianym terminie. 

 

 

 

USTAWA z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych (Dz. U. z 2020 r. poz. 2094) 

 

Art. 6a. 

1. Gra w pokera może być organizowana w kasynach gry lub poza kasynem gry przez 

podmioty urządzające gry hazardowe na podstawie udzielonej koncesji na prowadzenie 

kasyna gry w następujący sposób: 

1)   w kasynie gry, jeżeli regulamin gry w pokera został uprzednio zaakceptowany przez 

ministra właściwego do spraw finansów publicznych oraz: 
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a)  gra jest prowadzona przez uprawnionego pracownika, a gracze grają przeciwko 

kasynu albo 

b)  w formie turnieju gry w pokera, jeżeli uczestnicy grają między sobą, a liczba 

uczestników wynosi co najmniej 10 osób oraz dokonano zgłoszenia organizacji 

takiego turnieju dyrektorowi izby administracji skarbowej właściwemu ze względu 

na miejsce urządzania turnieju gry w pokera; 

2)   poza kasynem gry w formie turnieju gry w pokera, jeżeli: 

a)  uczestnicy turnieju gry w pokera grają między sobą, a liczba uczestników turnieju 

wynosi co najmniej 10 osób, 

b)  dokonano zgłoszenia takiego turnieju gry w pokera dyrektorowi izby administracji 

skarbowej właściwemu ze względu na miejsce urządzania turnieju gry w pokera, 

c)  regulamin turnieju gry w pokera został uprzednio zaakceptowany przez ministra 

właściwego do spraw finansów publicznych, 

d)  podmiot urządzający turniej gry w pokera jest obowiązany zainstalować w miejscu 

organizacji gry system audiowizyjny, o którym mowa w art. 15b ust. 1. 

2. Gra w pokera może być urządzana w formie turnieju gry w pokera poza kasynami gry 

przez podmiot nieposiadający koncesji na prowadzenie kasyna gry, jeżeli: 

1)   wygraną są nagrody rzeczowe, a wartość nagród rzeczowych nie przekracza 50% 

kwoty bazowej, o której mowa w art. 70; 

2)   dokonano zgłoszenia organizacji takiego turnieju dyrektorowi izby administracji 

skarbowej właściwemu ze względu na miejsce urządzania turnieju gry w pokera; 

3)   regulamin turnieju gry w pokera poza kasynem gry został zatwierdzony przez ministra 

właściwego do spraw finansów publicznych; 

4)   gra w pokera odbywa się w wydzielonym miejscu dostępnym wyłącznie dla 

pełnoletnich osób zaproszonych przez organizatora. 

3. Zgłoszenie, o którym mowa w ust. 2 pkt 2, obejmuje: 

1)   imię, nazwisko i adres zamieszkania osoby zgłaszającej albo nazwę, adres siedziby 

podmiotu zgłaszającego; 

2)   nazwę turnieju gry w pokera; 

3)   określenie czasu, w którym planuje się urządzenie turnieju gry w pokera, oraz miejsca 

jego urządzenia; 

4)   przewidywaną liczbę uczestników; 

5)   środki przedsięwzięte w celu uniemożliwienia dostępu niepełnoletnim uczestnikom. 
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4. Gra w pokera w formie turnieju gry w pokera poza kasynami gry, o której mowa w ust. 2, 

może być urządzana przez osoby fizyczne, osoby prawne lub jednostki organizacyjne 

niemające osobowości prawnej. 

5. Organizujący turniej gry w pokera poza kasynem gry, o którym mowa w ust. 2, będący 

osobami fizycznymi lub członkami władz osób prawnych lub jednostek organizacyjnych 

niemających osobowości prawnej nie mogą być skazani prawomocnym wyrokiem sądu za 

umyślne przestępstwo skarbowe. 

[6. Podmiot urządzający turniej gry w pokera na podstawie udzielonej koncesji na 

prowadzenie kasyna gry jest obowiązany przedstawić dyrektorowi izby administracji 

skarbowej, właściwemu ze względu na miejsce urządzania tego turnieju, któremu 

dokonano zgłoszenia organizacji takiego turnieju, w terminie do 25. dnia miesiąca 

następującego po miesiącu, w którym nastąpiło zakończenie tego turnieju, szczegółową 

pisemną informację o osobach, które uzyskały wygrane w turnieju, oraz o rozliczeniu 

podatku od gier.] 

<6. Podmiot urządzający turniej gry w pokera na podstawie udzielonej koncesji na 

prowadzenie kasyna gry jest obowiązany przedstawić w postaci papierowej lub 

elektronicznej za pomocą środków komunikacji elektronicznej, w sposób określony 

w art. 168 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2020 r. 

poz. 1325, 1423, 2122, 2123 i 2320 oraz z 2021 r. poz. 72 i …), dyrektorowi izby 

administracji skarbowej właściwemu ze względu na miejsce urządzania tego 

turnieju, któremu dokonano zgłoszenia organizacji takiego turnieju, w terminie do 

25. dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym nastąpiło zakończenie tego 

turnieju, szczegółową informację o osobach, które uzyskały wygrane w turnieju, 

zawierającą ich imiona, nazwiska, kwotę wpisowego za udział w turnieju i 

informację o wysokości uzyskanych wygranych, oraz o rozliczeniu podatku od gier.> 

 

Art. 15. 

1. Kasyna gry mogą być lokalizowane w miejscowościach liczących do 250 tys. mieszkańców 

- 1 kasyno. Na każde kolejne rozpoczęte 250 tys. mieszkańców liczbę dozwolonych kasyn 

gry zwiększa się o 1. Łączna liczba kasyn gry w województwie nie może być jednak 

wyższa niż 1 kasyno na każde pełne 650 tys. mieszkańców województwa. 

1a. Automaty do gier mogą być instalowane w salonach gier na automatach: 
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1)   na terenie powiatu w liczbie nie większej niż wynikająca z proporcji 1 automat na 

każde rozpoczęte 1000 mieszkańców powiatu; 

[2)   w lokalach mieszczących się pod adresem, pod którym w ciągu ostatnich 5 lat nie 

stwierdzono urządzania gier na automatach niezgodnie z przepisami ustawy.] 

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

zasady usytuowania na terenie gminy [salonów gier na automatach, w szczególności ich 

minimalną odległość od placówek edukacyjnych] <planowanej lokalizacji salonów gier 

na automatach, w szczególności ich minimalną odległość od szkół, przedszkoli, 

placówek oświatowo-wychowawczych, młodzieżowych ośrodków wychowawczych, 

młodzieżowych ośrodków socjoterapii, specjalnych ośrodków szkolno-

wychowawczych, specjalnych ośrodków wychowawczych dla dzieci i młodzieży 

wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki, metod pracy i wychowania, 

placówek zapewniających opiekę i wychowanie uczniom w okresie pobierania nauki 

poza miejscem stałego zamieszkania>, miejsc kultu religijnego oraz innego ośrodka 

gier, uwzględniając potrzebę ograniczenia negatywnych skutków społeczno-

ekonomicznych hazardu. 

[1c. Warunkiem urządzania gier na automatach w salonach gier na automatach jest 

zatwierdzenie lokalizacji salonu gier na automatach przez dyrektora izby administracji 

skarbowej właściwego ze względu na planowaną lokalizację takiego salonu gier. Dyrektor 

izby administracji skarbowej zatwierdza lokalizację salonu gier na automatach, w drodze 

decyzji.] 

<1c. Warunkiem urządzania gier na automatach w salonach gier na automatach jest 

zatwierdzenie w drodze decyzji planowanej lokalizacji salonu gier na automatach 

przez dyrektora izby administracji skarbowej właściwego ze względu na planowaną 

lokalizację salonu gier na automatach.> 

1d. W celu zapewnienia ochrony uczestników gry przed negatywnymi skutkami hazardu, 

podmiot wykonujący monopol państwa w zakresie gier na automatach urządzanych w 

salonach gier na automatach ma obowiązek wdrożyć regulamin odpowiedzialnej gry, 

obejmujący w szczególności: 

1)   wymóg umieszczenia w salonie gier na automatach, w widoczny sposób: 

a)  informacji o podmiocie oferującym gry hazardowe i sposobie kontaktu z nim, 

b)  regulaminu gry, 

c)  informacji o zakazie gry osobom poniżej 18. roku życia, 
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d)  informacji o ryzyku związanym z hazardem, 

e)  nazw instytucji świadczących pomoc osobom z problemami hazardowymi; 

2)   procedurę weryfikacji ukończenia 18. roku życia przez uczestników gry; 

3)   procedurę rejestracji uczestnika gry, jako warunku rozpoczęcia i prowadzenia gry; 

4)   mechanizmy umożliwiające uczestnikom gry kontrolę swojej aktywności w salonie 

gier na automatach; 

5)   mechanizmy uniemożliwiające uczestnikom gry grę po wyczerpaniu środków 

finansowych uczestnika gry; 

6)   zapewnienie ochrony małoletnich przy sposobie prezentacji informacji handlowych w 

salonie gier na automatach; 

7)   procedurę weryfikacji wieku osób wchodzących do salonu gier; 

8)   umieszczenie przed wejściem do salonu gier na automatach, w widoczny sposób, 

informacji o zakazie wstępu osób poniżej 18. roku życia. 

1e. Podmiot wykonujący monopol państwa w zakresie gier na automatach urządzanych w 

salonach gier na automatach przedstawia projekt regulaminu odpowiedzialnej gry 

ministrowi właściwemu do spraw finansów publicznych, do zatwierdzenia. 

1f. Podmiot, o którym mowa w ust. 1e, umieszcza w salonie gier na automatach zatwierdzony 

regulamin odpowiedzialnej gry, nie później niż z chwilą rozpoczęcia urządzania gier na 

automatach. 

1g. Minister właściwy do spraw finansów publicznych zatwierdza regulamin, o którym mowa 

w lit. 1d, w terminie 6 miesięcy od dnia przedłożenia regulaminu do zatwierdzenia. 

2. Salony gry bingo pieniężne mogą być lokalizowane w miejscowościach liczących do 100 

tys. mieszkańców - 1 salon. Na każde kolejne rozpoczęte 100 tys. mieszkańców liczbę 

dozwolonych salonów zwiększa się o 1. Łączna liczba salonów gry bingo pieniężne w 

województwie nie może być jednak wyższa niż 1 salon na każde pełne 300 tys. 

mieszkańców województwa. 

3. Liczbę mieszkańców, o której mowa w ust. 1-2, ustala Prezes Głównego Urzędu 

Statystycznego jako liczbę ludności faktycznie zamieszkałej na obszarze danej 

miejscowości oraz województwa, według stanu na dzień 31 grudnia roku poprzedzającego 

rok, w którym prowadzący gry złożył wniosek o udzielenie koncesji na prowadzenie 

kasyna gry lub zezwolenia na prowadzenie salonu gry bingo pieniężne. 

4. Kasyna gry mogą być także lokalizowane na pełnomorskich statkach pasażerskich i 

promach pasażerskich o polskiej przynależności, pod warunkiem że gra prowadzona jest 
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w czasie rejsu i rozpoczyna się nie wcześniej niż po upływie 30 minut po wypłynięciu z 

portu i kończy się nie później niż na 30 minut przed wpłynięciem do portu przeznaczenia. 

 

Art. 15b. 

1. Podmiot prowadzący działalność w zakresie gier urządzanych w kasynie gry oraz salonie 

gry na automatach jest obowiązany do zainstalowania w kasynie gry oraz salonie gry na 

automatach audiowizyjnego systemu kontroli gier służącego kontroli przebiegu i 

prowadzenia gier, w tym umożliwiającego weryfikację prawidłowości określania 

rezultatów gier, rozliczania żetonów i pieniądza gotówkowego, wydawania zaświadczeń o 

uzyskanej wygranej i prowadzenia ewidencji wypłaconych (wydanych) wygranych oraz 

rozstrzyganie wątpliwości związanych z urządzaniem gier, a także zapewniającego 

możliwość kontroli i weryfikacji osób wchodzących do kasyna gry oraz salonu gry na 

automatach, za pomocą zapisu sygnału audiowizyjnego. 

2. Zapis sygnału audiowizyjnego jest udostępniany wyłącznie funkcjonariuszom Służby 

Celno-Skarbowej, organom Krajowej Administracji Skarbowej, Policji oraz, uczestnikom 

gry zgłaszającym reklamacje - w zakresie dotyczącym tych uczestników, a także sądowi i 

prokuratorowi w związku z toczącym się postępowaniem. Udostępnienie danych jest 

nieodpłatne. 

[3. Zapis sygnału audiowizyjnego jest przechowywany przez okres 3 lat, licząc od końca roku 

kalendarzowego, w którym został dokonany.] 

<3. Zapis sygnału audiowizyjnego jest przechowywany: 

1) w kasynie gry – przez okres 3 lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w 

którym został dokonany; 

2) w salonie gry na automatach – przez okres 12 miesięcy, licząc od końca miesiąca, 

w którym został dokonany.> 

4. Zapis sygnału audiowizyjnego powinien być trwały i czytelny. Sposób dokonania zapisu 

sygnału audiowizyjnego i jego przechowywania powinien chronić zapis przed 

zniszczeniem, modyfikacją i ukryciem. 

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

szczegółowe warunki instalacji i wykorzystania systemu, o którym mowa w ust. 1, 

uwzględniając w szczególności konieczność zapewnienia możliwości odtworzenia 

przebiegu każdej gry. 

 



- 72 - 

 

Objaśnienie oznaczeń:  [] kursywa – tekst usunięty przez Sejm 

<> druk pogrubiony – tekst wstawiony przez Sejm 

Art. 15f. 

1. Minister właściwy do spraw finansów publicznych prowadzi Rejestr domen służących do 

oferowania gier hazardowych niezgodnie z ustawą, zwany dalej "Rejestrem". 

2. Rejestr jest jawny. Każdy ma prawo dostępu do danych zawartych w Rejestrze. 

3. Rejestr jest prowadzony w systemie teleinformatycznym, umożliwiającym automatyczne 

przekazywanie informacji do systemów teleinformatycznych przedsiębiorców 

telekomunikacyjnych i dostawców usług płatniczych. 

4. Wpisowi do Rejestru podlega: 

[1)   nazwa domeny internetowej wykorzystywana do urządzania gier hazardowych bez 

koncesji, zezwolenia lub dokonania zgłoszenia wymaganego przez ustawę, 

kierowanych do usługobiorców na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, w 

szczególności gdy strony internetowe wykorzystujące nazwy takich domen są: 

a)  dostępne w języku polskim, 

b)  reklamowane na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;] 

<1) nazwa domeny internetowej: 

a) wykorzystywanej do urządzania gier hazardowych lub 

b) służącej do reklamowania lub promowania gier hazardowych  

– niezgodnie z przepisami prawa dostępnej dla znajdujących się na terytorium 

Rzeczypospolitej Polskiej użytkowników sieci Internet;> 

2)   data i godzina dokonania wpisu, jego zmiany lub wykreślenia. 

5. Przedsiębiorca telekomunikacyjny świadczący usługi dostępu do sieci Internet jest 

obowiązany do: 

1)   nieodpłatnego uniemożliwienia dostępu do stron internetowych wykorzystujących 

nazwy domen internetowych wpisanych do Rejestru poprzez ich usunięcie z systemów 

teleinformatycznych przedsiębiorców telekomunikacyjnych, służących do zamiany 

nazw domen internetowych na adresy IP, nie później niż w ciągu 48 godzin od 

dokonania wpisu do Rejestru; 

2)   nieodpłatnego przekierowania połączeń odwołujących się do nazw domen 

internetowych wpisanych do Rejestru do strony internetowej prowadzonej przez 

ministra właściwego do spraw finansów publicznych, zawierającej komunikat, 

skierowany do odbiorców usługi dostępu do Internetu obejmujący w szczególności 

informacje o lokalizacji Rejestru, wpisaniu szukanej nazwy domeny internetowej do 

tego Rejestru, listę podmiotów legalnie oferujących gry hazardowe na terytorium 
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Rzeczypospolitej Polskiej, a także powiadomienie o grożącej odpowiedzialności 

karno-skarbowej uczestnika gier urządzanych wbrew przepisom ustawy; 

3)   nieodpłatnego umożliwienia dostępu do stron internetowych wykorzystujących nazwy 

domen wykreślonych z Rejestru, nie później niż w ciągu 48 godzin od wykreślenia 

nazwy domeny internetowej z Rejestru. 

6. Wpisu do Rejestru, zmiany wpisu lub jego wykreślenia dokonuje się z urzędu, po ich 

zatwierdzeniu przez ministra właściwego do spraw finansów publicznych [lub 

upoważnionego przez niego sekretarza stanu lub podsekretarza stanu w urzędzie 

obsługującym ministra właściwego do spraw finansów publicznych] <albo wyznaczony 

przez niego organ Krajowej Administracji Skarbowej>. 

7. Podmiot urządzający gry hazardowe na stronie internetowej, wykorzystującej nazwę 

domeny wpisanej do Rejestru lub będący przedsiębiorcą telekomunikacyjnym, lub 

posiadający tytuł prawny do domeny wpisanej do rejestru, lub podmiot będący dostawcą 

usług płatniczych może wnieść sprzeciw do ministra właściwego do spraw finansów 

publicznych od wpisu do Rejestru, w terminie 2 miesięcy od dnia umieszczenia tej nazwy 

domeny w Rejestrze. 

8. Sprzeciw zawiera: 

1)   podstawowe dane identyfikacyjne podmiotu wnoszącego sprzeciw, w szczególności: 

a)  imię i nazwisko, adres zamieszkania - w przypadku osób fizycznych, 

b)  nazwę podmiotu, adres, numer z właściwego rejestru handlowego - w przypadku 

osób prawnych; 

2)   uzasadnienie sprzeciwu, z którego wynika, że nazwę domeny, o której mowa w ust. 4 

pkt 1, należy wykreślić z Rejestru. 

9. Minister właściwy do spraw finansów publicznych wydaje decyzję o pozostawieniu nazwy 

domeny, o której mowa w ust. 4 pkt 1, w Rejestrze albo o jej wykreśleniu z Rejestru, w 

terminie [7 dni] <14 dni> od dnia otrzymania sprzeciwu. 

10. Do decyzji, o której mowa w ust. 9, nie stosuje się przepisu art. 221 § 1 ustawy z dnia 29 

sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa ani przepisu art. 52 § 4 ustawy z dnia 30 sierpnia 

2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. z 2019 r. poz. 

2325). 

[Art. 15h. 

Minister właściwy do spraw finansów publicznych może, w drodze rozporządzenia, wyznaczyć 

dyrektora izby administracji skarbowej do prowadzenia spraw określonych w art. 15f, 



- 74 - 

 

Objaśnienie oznaczeń:  [] kursywa – tekst usunięty przez Sejm 

<> druk pogrubiony – tekst wstawiony przez Sejm 

uwzględniając w szczególności możliwości techniczno-organizacyjne zapewniające sprawne 

wykonywanie tego zadania.] 

<Art. 15h. 

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

wyznaczyć organ Krajowej Administracji Skarbowej do prowadzenia spraw 

określonych w art. 15f i określić zakres tych spraw, uwzględniając konieczność 

zapewnienia sprawnego i efektywnego wykonywania zadań.> 

 

Art. 17. 

1. Podmiot urządzający loterię pieniężną, loterię fantową, grę bingo pieniężne lub grę bingo 

fantowe jest obowiązany zabezpieczyć losy lub inne dowody udziału w takiej grze oraz 

kartony do gry bingo pieniężne lub gry bingo fantowe przed sfałszowaniem oraz 

przedwczesnym odczytaniem wyniku gry, w szczególności przed prześwietleniem, 

otwarciem lub zdrapaniem farby ochronnej i zamknięciem lub ponownym naniesieniem 

farby ochronnej bez naruszenia struktury papieru. 

2. [Podmiot urządzający loterię pieniężną, loterię fantową i grę bingo fantowe jest 

obowiązany zgłaszać pisemnie właściwemu naczelnikowi urzędu celno-skarbowego 

zamiar zniszczenia losów, kartonów lub innych dowodów udziału w takiej grze co 

najmniej na 7 dni przed planowanym terminem przeprowadzenia tych czynności.] 

<Podmiot urządzający loterię pieniężną, loterię fantową lub grę bingo fantowe jest 

obowiązany przekazywać właściwemu naczelnikowi urzędu celno-skarbowego 

informację w postaci papierowej lub elektronicznej za pomocą środków komunikacji 

elektronicznej, w sposób określony w art. 168 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. – 

Ordynacja podatkowa, o zamiarze zniszczenia losów, kartonów lub innych dowodów 

udziału w takiej grze co najmniej na 7 dni przed planowanym terminem 

przeprowadzenia tych czynności.> Czynność zniszczenia podlega kontroli. 

3. Podmiot urządzający zakłady wzajemne przez sieć Internet jest obowiązany zabezpieczyć 

stosowane dowody udziału w zakładzie wzajemnym przed ingerencją osób 

nieuprawnionych i zapewnić możliwość weryfikacji ich autentyczności. 

4. Podmiot urządzający grę bingo pieniężne jest obowiązany nabywać kartony używane do 

gry od przedsiębiorcy upoważnionego przez ministra właściwego do spraw finansów 

publicznych. 
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5. Kartony do gry bingo pieniężne są produkowane przez przedsiębiorcę, o którym mowa w 

ust. 4, według jednolitego wzoru zatwierdzonego przez ministra właściwego do spraw 

finansów publicznych. 

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

warunki produkcji i sprzedaży kartonów do gry bingo pieniężne oraz treść kartonu, mając 

na względzie ochronę interesów uczestników gry bingo pieniężne oraz zapewnienie 

prawidłowości przebiegu takiej gry. 

Art. 20. 

1. Podmiot urządzający grę hazardową jest obowiązany, na żądanie uczestnika takiej gry, 

wystawić imienne zaświadczenie o uzyskanej przez niego wygranej. Zaświadczenie jest 

drukiem ścisłego zarachowania. 

2. Zaświadczenie może być wystawione najpóźniej w dniu następującym po dniu, w którym 

uzyskano wygraną, lub po dniu, w którym nastąpiła wypłata (wydanie) wygranej. 

3. Podmiot urządzający grę hazardową jest obowiązany prowadzić ewidencję zaświadczeń 

oraz przechowywać odpisy wydanych zaświadczeń przez okres 5 lat, licząc od końca roku 

kalendarzowego, w którym uzyskano wygraną lub nastąpiła wypłata (wydanie) wygranej. 

Ewidencja zaświadczeń jest udostępniana, w celu jej poświadczenia, naczelnikowi urzędu 

skarbowego. 

4. Podmiot urządzający grę hazardową nabywa druki zaświadczeń o uzyskanej wygranej, po 

złożeniu [pisemnego wniosku] <wniosku w postaci papierowej lub elektronicznej za 

pomocą środków komunikacji elektronicznej, w sposób określony w art. 168 ustawy 

z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Ordynacja podatkowa>, od wyznaczonego naczelnika 

urzędu skarbowego. 

5. Podmiot urządzający gry hazardowe jest obowiązany prowadzić ewidencję wypłaconych 

(wydanych) wygranych, których wartość wynosi co najmniej 2280 zł. 

6. Podmiot urządzający gry hazardowe przechowuje ewidencje, o których mowa w ust. 3 i 5, 

przez okres 5 lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym uzyskano wygraną lub 

nastąpiła jej wypłata (wydanie). 

7. W ewidencji, o której mowa w ust. 5, umieszcza się: 

1)   dane osoby wygrywającej (imię i nazwisko, rodzaj i numer dokumentu 

potwierdzającego tożsamość, numer PESEL, a w przypadku braku numeru PESEL - 

adres zamieszkania, datę urodzenia i obywatelstwo); 

2)   wartość wypłaconej (wydanej) wygranej; 
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3)   datę wypłaty (wydania). 

8. Wysokość wygranej albo przegranej w grze hazardowej stanowi tajemnicę jej uczestnika, 

której jest obowiązany przestrzegać podmiot urządzający tę grę. Informacje o wysokości 

wygranej albo przegranej są ujawniane wyłącznie na żądanie Generalnego Inspektora 

Informacji Finansowej, organów Krajowej Administracji Skarbowej, funkcjonariusza 

Służby Celno-Skarbowej i Policji, a także sądu i prokuratora w związku z toczącym się 

postępowaniem. Informacje o wysokości wygranej albo przegranej są ujawniane także na 

żądanie Szefa Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego w ramach prowadzonego 

postępowania sprawdzającego, o którym mowa w ustawie z dnia 5 sierpnia 2010 r. o 

ochronie informacji niejawnych (Dz. U. z 2019 r. poz. 742). 

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

1)   wzór zaświadczenia o uzyskanej wygranej oraz sposób wydawania zaświadczeń, 

uwzględniając konieczność określenia we wzorze zaświadczenia w szczególności 

danych osobowych osoby ubiegającej się o wydanie zaświadczenia, rodzaju gry 

hazardowej oraz terminu uzyskania i wartości wypłaconej (wydanej) wygranej; 

2)   sposób ewidencjonowania zaświadczeń, prowadzenia ewidencji, o których mowa w 

ust. 3 i 5, uwzględniając zapewnienie możliwości weryfikacji danych osoby, która 

uzyskała wygraną, i wartości wygranej. 

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

naczelnika lub naczelników urzędów skarbowych właściwych do prowadzenia spraw, o 

których mowa w ust. 4, uwzględniając potrzebę sprawnego wykonywania zadania. 

 

Art. 23b. 

[1. Na pisemne żądanie naczelnika urzędu celno-skarbowego, w przypadku uzasadnionego 

podejrzenia, że zarejestrowany automat lub urządzenie do gier nie spełnia warunków 

określonych w ustawie, podmiot eksploatujący ten automat lub urządzenie jest 

obowiązany poddać automat lub urządzenie badaniu sprawdzającemu.] 

<1. Na żądanie naczelnika urzędu celno-skarbowego, zgłoszone w postaci papierowej lub 

elektronicznej za pomocą środków komunikacji elektronicznej, w sposób określony 

w art. 144 § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Ordynacja podatkowa, 

w przypadku uzasadnionego podejrzenia, że zarejestrowany automat lub urządzenie 

do gier nie spełnia warunków określonych w ustawie, podmiot eksploatujący ten 
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automat lub to urządzenie jest obowiązany poddać automat lub urządzenie badaniu 

sprawdzającemu.> 

2. W żądaniu, o którym mowa w ust. 1, wskazuje się automat do gier, urządzenie losujące lub 

urządzenie do gier, które podlegają badaniu sprawdzającemu, jednostkę badającą 

przeprowadzającą badanie oraz podmiot, któremu automat do gier, urządzenie losujące 

lub urządzenie do gier mają być przekazane w celu przeprowadzenia badania, i termin 

tego przekazania. 

3. Badanie sprawdzające przeprowadza, na zlecenie naczelnika urzędu celno-skarbowego, 

jednostka badająca upoważniona do badań technicznych automatów do gier, urządzeń 

losujących oraz urządzeń do gier, w terminie nie dłuższym niż 3 miesiące, licząc od dnia 

przekazania automatu do gier, urządzenia losującego lub urządzenia do gier do badań. 

4. (uchylony). 

5. W przypadku potwierdzenia w wyniku badania sprawdzającego, że automat do gier, 

urządzenie losujące lub urządzenie do gier nie spełnia warunków określonych w ustawie, 

koszty badania sprawdzającego obciążają podmiot eksploatujący automat lub urządzenie. 

 

Art. 23c. 

[Podmiot eksploatujący zarejestrowany automat do gier, urządzenie losujące lub urządzenie 

do gier jest obowiązany informować pisemnie naczelnika urzędu celno-skarbowego o:] 

<Podmiot eksploatujący zarejestrowany automat do gier, urządzenie losujące lub 

urządzenie do gier jest obowiązany przekazywać naczelnikowi urzędu celno-

skarbowego informację w postaci papierowej lub elektronicznej za pomocą środków 

komunikacji elektronicznej, w sposób określony w art. 168 ustawy z dnia 29 sierpnia 

1997 r. – Ordynacja podatkowa, o:> 

1)   zamiarze przemieszczenia automatu do gier, urządzenia losującego lub urządzenia do gier 

do innego miejsca eksploatacji - co najmniej na 7 dni przed dokonaniem tej czynności; 

2)   zawieszeniu lub wycofaniu z eksploatacji automatu do gier, urządzenia losującego lub 

urządzenia do gier - w terminie 7 dni od dnia dokonania tej czynności; 

3)   zniszczeniu lub kradzieży automatu do gier, urządzenia losującego lub urządzenia do gier 

- w terminie 2 dni od dnia wystąpienia takiego zdarzenia. 
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Art. 24b. 

1. Szkolenie z zakresu przepisów o grach hazardowych i regulaminów urządzanych gier, o 

którym mowa w art. 24 ust. 1, prowadzi podmiot urządzający gry hazardowe, w tym 

podmiot urządzający gry przez sieć Internet, lub jednostka organizacyjna prowadząca 

działalność szkoleniową. 

2. Podmioty, o których mowa w ust. 1, po zakończeniu szkolenia są obowiązane wydać 

uczestnikowi szkolenia pisemne zaświadczenie o odbyciu szkolenia. 

[3. Podmiot urządzający gry hazardowe prowadzi w formie papierowej rejestr zaświadczeń 

pracowników, obejmujący dane pracownika, datę szkolenia, dane podmiotu 

wystawiającego zaświadczenie oraz numer zaświadczenia, do którego dołącza kopię 

zaświadczenia, poświadczoną za zgodność z oryginałem, którego oryginał znajduje się w 

aktach osobowych pracownika.] 

<3. Podmiot urządzający gry hazardowe prowadzi w postaci papierowej lub 

elektronicznej rejestr zaświadczeń pracowników obejmujący dane pracownika, datę 

szkolenia, dane podmiotu wystawiającego zaświadczenie oraz numer zaświadczenia, 

do którego dołącza odpowiednio kopię zaświadczenia, poświadczoną za zgodność 

z oryginałem, którego oryginał znajduje się w aktach osobowych pracownika, albo 

zaświadczenie odwzorowane cyfrowo, przez które rozumie się dokument 

elektroniczny będący kopią elektroniczną zaświadczenia złożonego w aktach 

osobowych pracownika.> 

[Art. 57. 

Dokumenty dołączane do wniosków i zawiadomień składa się w formie oryginałów lub kopii 

poświadczonych za zgodność z oryginałem przez notariusza, adwokata lub radcę prawnego.] 

 

<Art. 57. 

Dokumenty dołączane do wniosków i zawiadomień składa się w formie oryginałów lub 

odpisów poświadczonych za zgodność z oryginałem przez notariusza, adwokata, radcę 

prawnego lub doradcę podatkowego.> 

Art. 90. 

1. Karę pieniężną nakłada, w drodze decyzji: 

1)   naczelnik urzędu celno-skarbowego, na którego obszarze urządzana jest gra 

hazardowa lub znajduje się niezarejestrowany automat - w przypadkach, o których 

mowa w art. 89 ust. 1 pkt 1-4, 6 i 8 oraz ust. 3; 
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2)   [minister właściwy do spraw finansów publicznych] <naczelnik urzędu celno-

skarbowego właściwy do prowadzenia czynności audytowych wyznaczony w 

przepisach wydanych na podstawie art. 100b ust. 6 ustawy z dnia 16 listopada 

2016 r. o Krajowej Administracji Skarbowej (Dz. U. z 2020 r. poz. 505, 568, 695, 

1087, 1106, 2320 i …)> - w przypadkach, o których mowa w art. 89 ust. 1 pkt 5 i 7. 

1a. Ustalając wysokość kary pieniężnej, o której mowa w art. 89 ust. 3, naczelnik urzędu 

celno-skarbowego bierze pod uwagę skalę prowadzonej działalności oraz czas trwania 

naruszenia. 

1b. Ustalając wysokość kary pieniężnej, o której mowa w art. 89 ust. 4: 

1)   pkt 1 lit. c, pkt 2 i 8 naczelnik urzędu celno-skarbowego bierze pod uwagę sytuację 

finansową podmiotu podlegającego karze, skalę prowadzonej działalności oraz czas 

trwania naruszenia; 

2)   pkt 4 i 6 [minister właściwy do spraw finansów publicznych] <naczelnik urzędu 

celno-skarbowego> bierze pod uwagę liczbę użytkowników indywidualnych, którym 

przedsiębiorca telekomunikacyjny lub dostawca usług płatniczych pośrednio lub 

bezpośrednio świadczy swoje usługi, dostępne możliwości techniczne wykonywania 

obowiązku, o którym mowa w art. 15f ust. 5 lub art. 15g, oraz czas, w którym 

obowiązek ten nie był wykonywany; 

3)   pkt 7 naczelnik urzędu celno-skarbowego bierze pod uwagę skalę prowadzonej 

działalności oraz czas trwania naruszenia. 

2. Karę pieniężną uiszcza się w terminie 7 dni od dnia, w którym decyzja stała się ostateczna. 

 

Art. 90a. 

Organem odwoławczym od decyzji naczelnika urzędu celno-skarbowego nakładającej karę 

pieniężną, o której mowa w art. 90 ust. 1 [pkt 1], jest dyrektor izby administracji skarbowej 

właściwy ze względu na siedzibę naczelnika urzędu celno-skarbowego, który wydał decyzję 

w pierwszej instancji. 

 

 

 

USTAWA z dnia 16 listopada 2016 r. o Krajowej Administracji Skarbowej (Dz. U. z 2020 r. 

poz. 505, 568, 695, 1087, 1106 i 2320) 
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Art. 82. 

1. Po zakończeniu czynności kontrolnych dokonywanych w czasie kontroli celno-skarbowej 

prowadzonej w zakresie, o którym mowa w art. 54 ust. 1 pkt 1, sporządza się, z 

zastrzeżeniem art. 82a ust. 1, wynik kontroli. Doręczenie wyniku kontroli kończy kontrolę 

celno-skarbową. 

2. Wynik kontroli zawiera w szczególności: 

1)   oznaczenie organu; 

2)   wskazanie kontrolowanego; 

3)   datę wydania; 

4)   zakres kontroli celno-skarbowej; 

5)   informację o stwierdzonych nieprawidłowościach lub ich braku; 

6)   pouczenie o prawie złożenia korekty deklaracji w przypadku, gdy przepisy ustaw 

podatkowych przewidują obowiązek złożenia deklaracji; 

6a)  pouczenie o obowiązku zawiadomienia naczelnika urzędu celno-skarbowego przez 

kontrolowanego o zmianie swojego adresu dokonanej w ciągu 6 miesięcy od dnia 

zakończenia kontroli celno-skarbowej, jeżeli w toku kontroli celno-skarbowej 

ujawniono nieprawidłowości, oraz o skutkach niedopełnienia tego obowiązku; 

7)   podpis naczelnika urzędu celno-skarbowego albo osoby upoważnionej, z podaniem jej 

imienia i nazwiska oraz stanowiska służbowego. 

2a. Jeden egzemplarz wyniku kontroli przekazywany jest do właściwego dla kontrolowanego 

naczelnika urzędu skarbowego. 

3. W terminie 14 dni od dnia doręczenia wyniku kontroli kontrolowany może skorygować w 

zakresie objętym kontrolą celno-skarbową uprzednio złożoną deklarację podatkową. 

Korekta deklaracji złożona po upływie tego terminu, a przed doręczeniem postanowienia, 

o którym mowa w art. 83 ust. 3, nie wywołuje skutków prawnych. 

4. Uprawnienie do skorygowania deklaracji przysługuje nadal po zakończeniu kontroli celno-

skarbowej, jeżeli w wyniku tej kontroli nie stwierdzono nieprawidłowości albo organ 

uwzględnił złożoną korektę, o której mowa w ust. 3. 

5. Przepisów ust. 1 i 2 nie stosuje się do kontroli celno-skarbowej przestrzegania przepisów 

prawa podatkowego: 

1)   w zakresie produkcji, przemieszczania i zużycia wyrobów akcyzowych, w 

szczególności ich wytwarzania, uszlachetniania, przerabiania, skażania, rozlewu, 

przyjmowania, magazynowania, wydawania, przewozu i niszczenia; 
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2)   w zakresie wydobycia urobku rudy miedzi, produkcji koncentratu, wydobycia gazu 

ziemnego lub ropy naftowej, o których mowa w ustawie z dnia 2 marca 2012 r. o 

podatku od wydobycia niektórych kopalin; 

<2a) związanych z przywozem lub wywozem towarów w obrocie między obszarem 

celnym Unii Europejskiej a państwami trzecimi, jeżeli zakres kontroli celno-

skarbowej nie obejmuje przestrzegania innych przepisów prawa podatkowego;> 

3)   o której mowa w art. 62 ust. 5 pkt 1, 2, 3, 5-7 i 10. 

6. W przypadku śmierci kontrolowanego naczelnik urzędu celno-skarbowego kończy kontrolę 

celno-skarbową adnotacją, którą pozostawia się w aktach kontroli. 

 

Art. 84. 

1. Kontrola celno-skarbowa: 

1)   w zakresie produkcji, przemieszczania i zużycia wyrobów akcyzowych, w 

szczególności ich wytwarzania, uszlachetniania, przerabiania, skażania, rozlewu, 

przyjmowania, magazynowania, wydawania, przewozu i niszczenia, oraz w zakresie 

stosowania znaków akcyzy i oznaczania nimi wyrobów akcyzowych, 

2)   w zakresie wydobycia urobku rudy miedzi, produkcji koncentratu, wydobycia gazu 

ziemnego lub ropy naftowej, o których mowa w ustawie z dnia 2 marca 2012 r. o 

podatku od wydobycia niektórych kopalin, 

<2a) w zakresie przestrzegania przepisów prawa podatkowego związanych z 

przywozem lub wywozem towarów w obrocie między obszarem celnym Unii 

Europejskiej a państwami trzecimi, jeżeli zakres kontroli celno-skarbowej nie 

obejmuje przestrzegania innych przepisów prawa podatkowego,> 

3)   w zakresie, o którym mowa w art. 54 ust. 1 pkt 2-5 i ust. 2 pkt 1a-5 i 9, 

4)   
(27)

 o której mowa w art. 62 ust. 5 pkt 1-3, 5-7 i 10-12 

- kończy się protokołem. 

2. Protokół, o którym mowa w ust. 1, zawiera w szczególności: 

1)   wskazanie kontrolowanego; 

2)   wskazanie kontrolującego; 

3)   określenie przedmiotu i zakresu kontroli celno-skarbowej; 

4)   określenie miejsca i czasu przeprowadzenia kontroli celno-skarbowej; 

5)   opis dokonanych ustaleń faktycznych; 

6)   dokumentację dotyczącą przeprowadzonych dowodów. 
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3. 
(28)

 Jeżeli w toku kontroli celno-skarbowej, o której mowa w ust. 1 pkt 1-3 oraz art. 62 ust. 

5 pkt 1-10 i ust. 13, nie stwierdzono nieprawidłowości, protokołu się nie sporządza. 

3a. Przepisów ust. 1 i 2 nie stosuje się do kontroli celno-skarbowej, o której mowa w art. 62 

ust. 5 pkt 3, jeżeli na kontrolowanego nałożono grzywnę w drodze mandatu za 

wykroczenie skarbowe. 

4. W zakresie nieuregulowanym w ust. 1 i 2 przepisy art. 290 § 2 pkt 7 oraz art. 291 

Ordynacji podatkowej stosuje się odpowiednio. 

 

 

 

USTAWA z dnia 16 maja 2019 r. o Funduszu rozwoju przewozów autobusowych o 

charakterze użyteczności publicznej (Dz. U. poz. 1123, z 2020 r. poz. 875, 1565, 1747 i 2338 

oraz z 2021 r. poz. 223) 

Art. 31. 

W ustawie z dnia 27 października 1994 r. o autostradach płatnych oraz o Krajowym Funduszu 

Drogowym (Dz. U. z 2018 r. poz. 2014 i 2244 oraz z 2019 r. poz. 730) wprowadza się 

następujące zmiany: 

1)   w art. 37i ust. 1 otrzymuje brzmienie: 

"1. Opłata paliwowa stanowi przychód Krajowego Funduszu Drogowego, Funduszu 

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

Kolejowym (Dz. U. z 2017 r. poz. 510) oraz Funduszu rozwoju przewozów 

autobusowych o charakterze użyteczności publicznej, o którym mowa w ustawie z 

dnia 16 maja 2019 r. o Funduszu rozwoju przewozów autobusowych o charakterze 

użyteczności publicznej (Dz. U. poz. 1123), z tym że kwota stanowiąca 77,5% opłaty 

paliwowej stanowi przychód Krajowego Funduszu Drogowego, kwota stanowiąca 

18,5% tej opłaty stanowi przychód Funduszu Kolejowego, a kwota stanowiąca 4% tej 

opłaty - przychód Funduszu rozwoju przewozów autobusowych o charakterze 

użyteczności publicznej."; 

2)   w art. 37m: 

a)  po ust. 3 dodaje się ust. 3
1
 w brzmieniu: 

"3
1
. Stawki opłaty paliwowej, o których mowa w ust. 1, obliczone z uwzględnieniem 

zasady, o której mowa w ust. 2, są podwyższone odpowiednio o 13,00 zł za 1000 l 
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albo o 13,00 zł za 1000 kg. Kwota 13,00 zł nie podlega podwyższeniu zgodnie z 

ust. 2.", 

b)  po ust. 3a dodaje się ust. 3b w brzmieniu: 

"3b. W latach 2020-2021 stawki opłaty paliwowej, o których mowa w ust. 1, 

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

odpowiednio o 28,00 zł za 1000 l albo o 28,00 zł za 1000 kg. Kwota 28,00 zł nie 

podlega podwyższeniu zgodnie z ust. 2.", 

c)  ust. 5 otrzymuje brzmienie: 

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

paliwowej, uwzględnia kwoty, o których mowa odpowiednio w ust. 3
1
-3b."; 

[3)   w art. 37o ust. 2 otrzymuje brzmienie: 

"2. W razie powstania nadpłaty w opłacie paliwowej Bank Gospodarstwa Krajowego 

dokonuje zwrotu tej nadpłaty ze środków należnych Krajowemu Funduszowi 

Drogowemu, Funduszowi Kolejowemu oraz Funduszowi rozwoju przewozów 

autobusowych o charakterze użyteczności publicznej, o którym mowa w ustawie z dnia 

16 maja 2019 r. o Funduszu rozwoju przewozów autobusowych o charakterze 

użyteczności publicznej.";] 

<3) w art. 37o ust. 2 otrzymuje brzmienie:  

„2. W razie powstania nadpłaty w opłacie paliwowej zwrotu tej nadpłaty dokonuje 

się ze środków należnych Krajowemu Funduszowi Drogowemu, Funduszowi 

Kolejowemu oraz Funduszowi rozwoju przewozów autobusowych o charakterze 

użyteczności publicznej w proporcji ustalonej zgodnie z art. 37i ust. 1.”;> 

<3a) w art. 37oa ust. 3 otrzymuje brzmienie: 

„3. Zwrotu opłaty paliwowej dokonuje się ze środków należnych Krajowemu 

Funduszowi Drogowemu, Funduszowi Kolejowemu oraz Funduszowi rozwoju 

przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej w proporcji 

ustalonej zgodnie z art. 37i ust. 1.”;> 

[4)   w art. 37p ust. 2 otrzymuje brzmienie: 

"2. Bank Gospodarstwa Krajowego przekazuje środki, o których mowa w ust. 1, w 

terminie 7 dni od dnia wpływu na rachunek w Banku Gospodarstwa Krajowego, w 

wysokości określonej w art. 37i, na rachunek Krajowego Funduszu Drogowego, na 

rachunek Funduszu Kolejowego oraz na rachunek Funduszu rozwoju przewozów 

autobusowych o charakterze użyteczności publicznej, o którym mowa w ustawie z dnia 
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16 maja 2019 r. o Funduszu rozwoju przewozów autobusowych o charakterze 

użyteczności publicznej, chyba że zachodzi przypadek, o którym mowa w art. 37o ust. 

2.".] 

<4)  w art. 37p ust. 2 otrzymuje brzmienie:  

„2. Bank Gospodarstwa Krajowego przekazuje środki, o których mowa w ust. 1, w 

terminie 7 dni od dnia wpływu na rachunek w Banku Gospodarstwa Krajowego, 

w wysokości określonej w art. 37i, na rachunek Krajowego Funduszu 

Drogowego, na rachunek Funduszu Kolejowego oraz na rachunek Funduszu 

rozwoju przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej, chyba 

że zachodzi przypadek, o którym mowa w art. 37ob.”> 

Art. 54. 

Ustawa wchodzi w życie po upływie miesiąca od dnia ogłoszenia, z wyjątkiem: 

1)   art. 5 pkt 2 i art. 39, które wchodzą w życie z dniem 1 stycznia 2020 r.; 

2)   art. 5 pkt 3, [art. 31 pkt 1 , 3 i 4]   <art. 31 pkt 1 i 3–4>, art. 38 i art. 40 pkt 1, które 

wchodzą w życie z dniem 1 stycznia 2022 r. 

 

 

 

USTAWA z dnia 18 listopada 2020 r. o doręczeniach elektronicznych (Dz. U. poz. 2320 oraz 

z 2021 r. poz. 72) 

<Art. 115a. 

W ustawie z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych (Dz. U. z 2020 r. poz. 2094) 

w art. 23b ust. 1 otrzymuje brzmienie: 

„1. Na żądanie naczelnika urzędu celno-skarbowego, zgłoszone w postaci papierowej lub 

elektronicznej za pomocą środków komunikacji elektronicznej, w sposób określony 

w art. 144 § 1a–1d ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Ordynacja podatkowa, 

w przypadku uzasadnionego podejrzenia, że zarejestrowany automat lub urządzenie 

do gier nie spełnia warunków określonych w ustawie, podmiot eksploatujący ten 

automat lub to urządzenie jest obowiązany poddać automat lub urządzenie badaniu 

sprawdzającemu.”.”.> 

 


