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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 17 września 2021 r. 

 

o zmianie ustawy o podatku akcyzowym  

 

(druk nr 502) 

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

z późn. zm.) 

Art. 44. 

1. Zakończenie procedury zawieszenia poboru akcyzy następuje również z dniem: 

1)   cofnięcia zezwolenia na prowadzenie składu podatkowego lub na wysyłanie wyrobów 

akcyzowych jako zarejestrowany wysyłający; 

2)   upływu okresu, na jaki zostało wydane zezwolenie na prowadzenie składu podatkowego 

lub na wysyłanie wyrobów akcyzowych jako zarejestrowany wysyłający, jeżeli podmiot 

nie uzyskał nowego zezwolenia przed upływem tego okresu; 

3)   zaprzestania przez podmiot prowadzący skład podatkowy lub zarejestrowanego 

wysyłającego wykonywania czynności podlegających opodatkowaniu akcyzą; 

4)   likwidacji przedsiębiorstwa podmiotu prowadzącego skład podatkowy lub 

zarejestrowanego wysyłającego; 

5)   utraty ważności zabezpieczenia akcyzowego, jeżeli przed utratą ważności podmiot 

prowadzący skład podatkowy albo zarejestrowany wysyłający nie złożył nowego 

zabezpieczenia akcyzowego albo podmiot prowadzący skład podatkowy nie uzyskał 

zwolnienia z obowiązku złożenia zabezpieczenia akcyzowego, o którym mowa w art. 64 

ust. 1; 

6)    utraty ważności zwolnienia z obowiązku złożenia zabezpieczenia akcyzowego, o którym 

mowa w art. 64 ust. 1, jeżeli przed utratą ważności podmiot prowadzący skład podatkowy 

nie złożył zabezpieczenia akcyzowego lub nie uzyskał przedłużenia zwolnienia, z 

zastrzeżeniem art. 64 ust. 5a. 

2. W przypadkach, o których mowa w ust. 1, podmiot prowadzący skład podatkowy jest 

obowiązany do: 
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1)   sporządzenia spisu z natury wyrobów akcyzowych, zwanego dalej "spisem z natury", 

według stanu na dzień zakończenia procedury zawieszenia poboru akcyzy, w terminie 21 

dni od tego dnia; 

2)    powiadomienia właściwego naczelnika urzędu skarbowego o sporządzeniu spisu z natury 

i ustalonej ilości wyrobów akcyzowych, a także kwocie akcyzy przypadającej do zapłaty 

od tych wyrobów, w terminie 7 dni od dnia zakończenia sporządzenia tego spisu, nie 

później jednak niż w terminie złożenia deklaracji podatkowej i zapłaty akcyzy, o którym 

mowa w art. 21 ust. 2. 

3. Jeżeli spis z natury nie zostanie sporządzony w terminie, o którym mowa w ust. 2 pkt 1, lub 

zostanie sporządzony w sposób nierzetelny, właściwy naczelnik urzędu skarbowego 

określa: 

1)   ilość wyrobów akcyzowych w drodze oszacowania; 

2)   wysokość zobowiązania podatkowego w akcyzie. 

 

Art. 44a. 

1. Zakończenie procedury zawieszenia poboru akcyzy nie następuje z dniem cofnięcia 

zezwolenia na prowadzenie składu podatkowego, jeżeli: 

1) w miejscu prowadzenia składu podatkowego albo w jego części będzie prowadzony 

skład podatkowy przez inny podmiot prowadzący skład podatkowy na podstawie: 

a) nowego zezwolenia na prowadzenie składu podatkowego albo 

b) zmienionego zezwolenia na prowadzenie składu podatkowego przez rozszerzenie 

dotychczasowego miejsca prowadzenia składu podatkowego 

– obowiązującego od dnia następującego po dniu cofnięcia zezwolenia; 

2) podmiot prowadzący skład podatkowy, w którego miejscu prowadzenia albo w jego 

części będzie prowadzony skład podatkowy przez inny podmiot prowadzący skład 

podatkowy: 

a) sporządzi na dzień, w którym nastąpi cofnięcie zezwolenia na prowadzenie składu 

podatkowego, nie później niż w dniu następującym po tym dniu, wykaz wyrobów 

akcyzowych objętych procedurą zawieszenia poboru akcyzy znajdujących się w 

miejscu prowadzenia tego składu podatkowego albo w jego części, w których będzie 

prowadzony skład podatkowy przez inny podmiot prowadzący skład podatkowy, 

określający ilości wyrobów akcyzowych oraz kwotę akcyzy, która przypadałaby do 

zapłaty, gdyby te wyroby nie były objęte procedurą zawieszenia poboru akcyzy, 
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b) niezwłocznie powiadomi właściwego naczelnika urzędu skarbowego o sporządzeniu 

wykazu, o którym mowa w lit. a; 

3) podmiot prowadzący skład podatkowy, któremu zostało wydane nowe zezwolenie na 

prowadzenie składu podatkowego albo zmienione zezwolenie na prowadzenie składu 

podatkowego: 

a) w dniu, w którym zacznie obowiązywać nowe zezwolenie na prowadzenie składu 

podatkowego albo zmienione zezwolenie na prowadzenie składu podatkowego, 

powiadomi właściwego naczelnika urzędu skarbowego, że wyroby akcyzowe objęte 

wykazem, o którym mowa w pkt 2 lit. a, znajdują się w prowadzonym przez niego 

składzie podatkowym, 

b) niezwłocznie dokona wpisów wyrobów akcyzowych objętych wykazem, o którym 

mowa w pkt 2 lit. a, do ewidencji wyrobów akcyzowych  prowadzonej przez ten 

podmiot prowadzący skład podatkowy. 

2. W przypadku, o którym mowa w ust. 1, zakończenie procedury zawieszenia poboru 

akcyzy nie następuje w stosunku do wyrobów akcyzowych ujętych w wykazie, 

o którym mowa w ust. 1 pkt 2 lit. a.> 

 

Art. 48. 

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

łącznie następujące warunki: 

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

przeładowywaniu lub magazynowaniu wyrobów akcyzowych, w tym będących również 

własnością innych podmiotów; 

2)   jest zarejestrowanym podatnikiem podatku od towarów i usług; 

3)   jest podmiotem, którego działalnością kierują osoby nieskazane prawomocnym wyrokiem 

sądu za przestępstwo przeciwko wiarygodności dokumentów, przeciwko mieniu, 

przeciwko obrotowi gospodarczemu, przeciwko obrotowi pieniędzmi i papierami 

wartościowymi lub przestępstwo skarbowe; 

4)    nie posiada zaległości z tytułu cła i podatków stanowiących dochód budżetu państwa, 

składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne oraz nie jest wobec niego prowadzone 

postępowanie egzekucyjne, likwidacyjne lub upadłościowe; 

5)   złoży zabezpieczenie akcyzowe, z zastrzeżeniem art. 64 ust. 1; 
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6)    nie zostało cofnięte, ze względu na naruszenie przepisów prawa, żadne z udzielonych mu 

zezwoleń, o których mowa w art. 84 ust. 1, jak również koncesja lub zezwolenie na 

prowadzenie działalności gospodarczej ani nie została wydana decyzja o zakazie 

wykonywania przez niego działalności regulowanej w rozumieniu przepisów ustawy z 

dnia 6 marca 2018 r. - Prawo przedsiębiorców (Dz. U. z 2019 r. poz. 1292 i 1495 oraz z 

2020 r. poz. 424), w zakresie wyrobów akcyzowych; 

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

podatkowy. 

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

wydanie zezwolenia na prowadzenie składu podatkowego, w którym będą wykonywane, 

zgodnie z ustawą z dnia 25 sierpnia 2006 r. o biokomponentach i biopaliwach ciekłych 

(Dz. U. z 2019 r. poz. 1155, 1123, 1210 i 1527 oraz z 2020 r. poz. 284), wyłącznie 

czynności polegające na wytwarzaniu na własny użytek estru lub czystego oleju 

roślinnego, o których mowa w art. 2 ust. 1 pkt 11 lit. c tej ustawy. 

<2a. Przepis ust. 1 pkt 7 nie ma zastosowania do wydawania nowego zezwolenia na 

prowadzenie składu podatkowego w przypadku, o którym mowa w art. 44a ust. 1. 

2b. Podmiot, któremu zostało wydane nowe zezwolenie na prowadzenie składu 

podatkowego w przypadku, o którym mowa w art. 44a ust. 1, jest obowiązany: 

1) posiadać tytuł prawny do korzystania z miejsca albo części miejsca, w którym był 

prowadzony skład podatkowy przez inny podmiot prowadzący skład podatkowy, na 

dzień, od którego zaczyna obowiązywać to zezwolenie; 

2) przekazać właściwemu naczelnikowi urzędu skarbowego oryginał albo 

uwierzytelnioną kopię dokumentu potwierdzającego tytuł prawny, o którym mowa w 

pkt 1, niezwłocznie po jego uzyskaniu.> 

3. W przypadku podmiotu ubiegającego się o wydanie zezwolenia na prowadzenie w składzie 

podatkowym działalności polegającej wyłącznie na magazynowaniu lub przeładowywaniu 

wyrobów akcyzowych wyprodukowanych w innym składzie podatkowym, oprócz 

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

zastrzeżeniem ust. 4, jest dla: 

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

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

podatkowym, w którym prowadzona będzie działalność na podstawie wydanego 

zezwolenia, wynosząca w roku kalendarzowym 222 mln zł; 

http://lex.online.wolterskluwer.pl/WKPLOnline/index.rpc#hiperlinkText.rpc?hiperlink=type=tresc:nro=Powszechny.2450184&full=1
http://lex.online.wolterskluwer.pl/WKPLOnline/index.rpc#hiperlinkText.rpc?hiperlink=type=tresc:nro=Powszechny.2509866&full=1
http://lex.online.wolterskluwer.pl/WKPLOnline/index.rpc#hiperlinkText.rpc?hiperlink=type=tresc:nro=Powszechny.2509866:part=a2u1p11lc&full=1
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1a)   płynu do papierosów elektronicznych lub wyrobów nowatorskich - minimalna wysokość 

akcyzy, która byłaby należna od tych wyrobów akcyzowych, gdyby nie zostały one objęte 

procedurą zawieszenia poboru akcyzy w składzie podatkowym, w którym prowadzona 

będzie działalność na podstawie wydanego zezwolenia, wynosząca w roku 

kalendarzowym w przypadku: 

a)  płynu do papierosów elektronicznych - 7 mln zł, 

b)  wyrobów nowatorskich - 1,8 mln zł; 

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

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

podatkowym, w którym prowadzona będzie działalność na podstawie wydanego 

zezwolenia, wynosząca w roku kalendarzowym w przypadku: 

a)  alkoholu etylowego - 23 mln zł, 

b)  wina i napojów fermentowanych - 3 mln zł, 

c)  wyrobów pośrednich - 5 mln zł, 

d)  piwa - 8 mln zł; 

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

pojemność magazynowa dla tych wyrobów w składzie podatkowym, w którym 

prowadzona będzie działalność na podstawie wydanego zezwolenia, co najmniej na 

poziomie 2500 m3; 

4)    olejów smarowych lub preparatów smarowych - minimalna wysokość akcyzy, która 

byłaby należna od wyrobów, gdyby wyroby te nie zostały objęte procedurą zawieszenia 

poboru akcyzy, w składzie podatkowym, w którym prowadzona będzie działalność na 

podstawie wydanego zezwolenia, wynosząca w roku kalendarzowym 600 tys. zł; 

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

prowadzona będzie działalność na podstawie wydanego zezwolenia, co najmniej na 

poziomie 250 m3; 

6)    benzyn lotniczych o kodzie CN 2710 12 31, paliw typu benzyny do silników 

odrzutowych o kodzie CN 2710 12 70, paliw do silników odrzutowych o kodzie CN 2710 

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

wyrobów w składzie podatkowym, w którym prowadzona będzie działalność na 

podstawie wydanego zezwolenia, co najmniej na poziomie 400 m3. 

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

na prowadzenie składu podatkowego jest złożenie przez podmiot oświadczenia, że w 
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składzie podatkowym, w którym będzie prowadzona działalność na podstawie wydanego 

zezwolenia, wysokość akcyzy, która byłaby należna od magazynowanych lub 

przeładowywanych wyrobów, gdyby wyroby te nie zostały objęte procedurą zawieszenia 

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

ust. 3 pkt 1, 1a, 2 lub 4. W przypadku gdy zezwolenie na prowadzenie składu 

podatkowego jest wydawane w trakcie roku kalendarzowego, minimalną wysokość 

akcyzy oblicza się proporcjonalnie do liczby pozostałych, kolejnych miesięcy roku 

kalendarzowego. 

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

prowadzenie w składzie podatkowym działalności polegającej na magazynowaniu lub 

przeładowywaniu wyrobów akcyzowych wyprodukowanych w innym składzie 

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

zezwolenia jest minimalna wartość rynkowa wszystkich towarów będących przedmiotem 

działalności tego podmiotu, jako operatora logistycznego, w tym wyrobów akcyzowych w 

jednym miejscu magazynowania w składzie podatkowym lub poza składem podatkowym, 

wynosząca dla: 

1)   wyrobów tytoniowych - 350 mln zł; 

2)   napojów alkoholowych - 50 mln zł; 

3)    olejów smarowych lub preparatów smarowych - 10 mln zł; 

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

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

kompleksowej obsłudze innych podmiotów w zakresie magazynowania, 

przeładowywania, przewozu i konfekcjonowania towarów należących do obsługiwanych 

podmiotów. 

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

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

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

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

w przypadku braku ceny nabycia, koszt ich wytworzenia. 

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

składu podatkowego jest złożenie przez operatora logistycznego oświadczenia, że 

minimalna wartość rynkowa wszystkich towarów będących przedmiotem działalności 

operatora logistycznego będzie osiągać w roku kalendarzowym minimalne poziomy 
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określone w ust. 4a. W przypadku gdy zezwolenie na prowadzenie składu podatkowego 

jest wydawane w trakcie roku kalendarzowego, minimalną wartość rynkową oblicza się 

proporcjonalnie do liczby pozostałych, kolejnych miesięcy roku kalendarzowego. 

5. W przypadku podmiotu prowadzącego w składzie podatkowym działalność polegającą 

wyłącznie na przeładowywaniu cystern kolejowych z gazem płynnym nie stosuje się 

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

przemieszczany w procedurze zawieszenia poboru akcyzy. 

6. Podmiot prowadzący skład podatkowy, w którym produkuje wyroby akcyzowe, może w 

tym składzie podatkowym magazynować i przeładowywać wyroby akcyzowe objęte 

zezwoleniem na prowadzenie składu podatkowego, również wyprodukowane przez inny 

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

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

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

działalności w składzie podatkowym i powoduje, że po zmianie zezwolenia 

zabezpieczenie akcyzowe złożone przez podmiot prowadzący skład podatkowy nie 

zapewniłoby pokrycia w należnej wysokości kwoty zobowiązania podatkowego albo 

kwoty zobowiązania podatkowego oraz opłaty paliwowej, warunkiem zmiany zezwolenia 

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

64 ust. 1. 

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

<8a. Do zmiany zezwolenia na prowadzenie składu podatkowego w przypadku, o 

którym mowa w art. 44a ust. 1, przepisy ust. 2a i 2b stosuje się odpowiednio.> 

9. Podmiot prowadzący skład podatkowy może dokonać nabycia wewnątrzwspólnotowego 

wyrobów akcyzowych wymienionych w art. 103 ust. 5aa ustawy z dnia 11 marca 2004 r. 

o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2020 r. poz. 106), na rzecz innego podmiotu, pod 

warunkiem że podmiot, na rzecz którego nabywane są te wyroby, łącznie spełnia 

następujące warunki: 

1)   posiada koncesję na obrót paliwami ciekłymi z zagranicą, o której mowa w ustawie z dnia 

10 kwietnia 1997 r. - Prawo energetyczne, jeżeli koncesja ta jest wymagana; 

2)   jest właścicielem nabywanych wyrobów akcyzowych; 

3)   posiada: 

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

potrzeby prowadzenia działalności gospodarczej na terytorium kraju albo 

http://lex.online.wolterskluwer.pl/WKPLOnline/index.rpc#hiperlinkText.rpc?hiperlink=type=tresc:nro=Powszechny.2477014:part=a103u5(aa)&full=1
http://lex.online.wolterskluwer.pl/WKPLOnline/index.rpc#hiperlinkText.rpc?hiperlink=type=tresc:nro=Powszechny.2478335&full=1
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b)  oddział z siedzibą na terytorium kraju utworzony na zasadach określonych w ustawie z 

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

osób zagranicznych w obrocie gospodarczym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej i 

nabywa te wyroby akcyzowe na potrzeby prowadzenia działalności gospodarczej na 

terytorium kraju przez ten oddział; 

4)   przekaże podmiotowi prowadzącemu skład podatkowy numer identyfikacji podatkowej 

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

przemieszczaniu na terytorium kraju wyrobów akcyzowych. 

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

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

mowa w art. 32 ust. 1 pkt 1 i 2. 

10. Podmiot prowadzący skład podatkowy, w terminie 3 dni po upływie miesiąca, informuje 

Prezesa Rządowej Agencji Rezerw Strategicznych oraz ministra właściwego do spraw 

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

wewnątrzwspólnotowych wyrobów akcyzowych wymienionych w art. 103 ust. 5aa 

ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług, oraz o tych nabytych 

wyrobach. 

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

ilości nabytych wyrobów akcyzowych oraz: 

1)   w przypadku gdy podmiot, na rzecz którego nabyte zostały wyroby akcyzowe, posiada 

siedzibę lub miejsce zamieszkania na terytorium kraju: imię i nazwisko lub nazwę 

podmiotu, adres miejsca zamieszkania lub siedziby podmiotu i jego numer identyfikacji 

podatkowej poprzedzony kodem PL; 

2)   w przypadku gdy podmiot, na rzecz którego nabyte zostały wyroby akcyzowe, jest 

przedsiębiorcą zagranicznym prowadzącym działalność w ramach oddziału z siedzibą na 

terytorium kraju, utworzonego na zasadach określonych w ustawie z dnia 6 marca 2018 r. 

o zasadach uczestnictwa przedsiębiorców zagranicznych i innych osób zagranicznych w 

obrocie gospodarczym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej: imię i nazwisko lub 

nazwę podmiotu, adres miejsca zamieszkania lub siedziby podmiotu, nazwę oddziału z 

siedzibą na terytorium kraju, w ramach którego przedsiębiorca zagraniczny prowadzi 

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

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

http://lex.online.wolterskluwer.pl/WKPLOnline/index.rpc#hiperlinkText.rpc?hiperlink=type=tresc:nro=Powszechny.2491386&full=1
http://lex.online.wolterskluwer.pl/WKPLOnline/index.rpc#hiperlinkText.rpc?hiperlink=type=tresc:nro=Powszechny.2477014:part=a103u5(aa)&full=1
http://lex.online.wolterskluwer.pl/WKPLOnline/index.rpc#hiperlinkText.rpc?hiperlink=type=tresc:nro=Powszechny.2491386&full=1
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usług przy przemieszczeniu na terytorium kraju wyrobów akcyzowych oraz numer w 

Krajowym Rejestrze Sądowym. 

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

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

zostać zawarte w tej informacji, zamieści w raporcie odbioru. 

 

Art. 52. 

1. Właściwy naczelnik urzędu skarbowego odmawia wydania zezwolenia na prowadzenie 

składu podatkowego, w przypadku gdy: 

1)   podmiot występujący z wnioskiem o zezwolenie na prowadzenie składu podatkowego nie 

spełnia warunków, o których mowa w art. 48 ust. 1, 3 lub 4, przy czym przy ocenie 

spełnienia warunku, o którym mowa w art. 48 ust. 1 pkt 6, bierze się pod uwagę okres 

ostatnich 3 lat, licząc od dnia złożenia wniosku o wydanie zezwolenia; 

2)   zachodzi uzasadniona obawa, że: 

a)  prowadzenie działalności na podstawie wydanego zezwolenia może powodować 

zagrożenie ważnego interesu publicznego, 

b)  podmiot nie będzie wywiązywał się z obowiązku rozliczania się z podatków stanowiących 

dochód budżetu państwa, w szczególności naczelnik urzędu skarbowego pozyska 

informację, że osoba kierująca działalnością podmiotu kierowała w ostatnich 3 latach 

działalnością innego podmiotu, który w tym czasie w sposób uporczywy nie regulował w 

terminie należności podatkowych stanowiących dochód budżetu państwa lub wobec 

którego prowadzone było postępowanie egzekucyjne; 

3)    nie zostaną zatwierdzone akta weryfikacyjne w wyniku urzędowego sprawdzenia, o 

którym mowa w dziale V rozdziale 4 ustawy z dnia 16 listopada 2016 r. o Krajowej 

Administracji Skarbowej. 

2. Właściwy naczelnik urzędu skarbowego cofa z urzędu zezwolenie na prowadzenie składu 

podatkowego, jeżeli: 

1)   (uchylony); 

2)   podmiot prowadzący skład podatkowy prowadzi działalność niezgodnie z przepisami 

prawa podatkowego lub uzyskanym zezwoleniem; 

3)    zabezpieczenie akcyzowe podmiotu prowadzącego skład podatkowy utraciło ważność 

albo nie zapewnia już pokrycia w terminie lub w należnej wysokości kwoty jego 

zobowiązania podatkowego albo kwoty zobowiązania podatkowego oraz opłaty 

http://lex.online.wolterskluwer.pl/WKPLOnline/index.rpc#hiperlinkText.rpc?hiperlink=type=tresc:nro=Powszechny.2463929:part=dVr4&full=1
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paliwowej, do której zapłaty może być on obowiązany, a w przypadku gdy podmiot 

prowadzący skład podatkowy został zwolniony z obowiązku złożenia zabezpieczenia 

akcyzowego - jeżeli to zwolnienie utraciło ważność, a podmiot, we właściwym terminie, 

nie uzyskał nowego zwolnienia lub nie złożył zabezpieczenia akcyzowego w należnej 

wysokości, z zastrzeżeniem art. 64 ust. 5a; 

4)    został naruszony którykolwiek z warunków określonych w art. 48; 

5)    w okresie trzech pierwszych miesięcy po uzyskaniu zezwolenia podmiot, który złożył 

oświadczenie, o którym mowa w art. 48 ust. 4 lub 4d, nie osiągnął zadeklarowanych 

minimalnych poziomów określonych odpowiednio w art. 48 ust. 3 pkt 1, 1a, 2 i 4 lub ust. 

4a; 

6)   prowadzenie działalności na podstawie tego zezwolenia powoduje zagrożenie ważnego 

interesu publicznego; 

7)   pozyska informację, że osoba kierująca działalnością podmiotu prowadzącego skład 

podatkowy kierowała w ostatnich 3 latach działalnością innego podmiotu, który w tym 

czasie w sposób uporczywy nie regulował w terminie należności podatkowych 

stanowiących dochód budżetu państwa lub wobec którego prowadzone było postępowanie 

egzekucyjne, oraz wezwie podmiot prowadzący skład podatkowy do zmiany osoby 

kierującej jego działalnością na osobę, która w ostatnich 3 latach nie kierowała 

działalnością takiego innego podmiotu, a podmiot prowadzący skład podatkowy nie 

dokona zmiany w terminie 30 dni od dnia wezwania. 

3. Właściwy naczelnik urzędu skarbowego nie cofa zezwolenia na prowadzenie składu 

podatkowego, jeżeli podmiot dokona zapłaty zaległości z tytułu cła, podatków 

stanowiących dochód budżetu państwa, składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne, 

w terminie 7 dni, licząc od dnia ujawnienia zaległości, z tym że w przypadku gdy 

wysokość zobowiązania podatkowego została określona przez organ podatkowy - w 

terminie 7 dni, licząc od dnia doręczenia decyzji określającej wysokość zobowiązania 

podatkowego. 

3a. W przypadku powstania u podmiotu prowadzącego skład podatkowy zaległości z tytułu 

podatków stanowiących dochód budżetu państwa, wynikających z decyzji określającej lub 

ustalającej wysokość zobowiązania podatkowego, właściwy naczelnik urzędu skarbowego 

nie cofa zezwolenia na prowadzenie składu podatkowego, jeżeli zostanie przyjęte 

zabezpieczenie wykonania tej decyzji, o którym mowa w art. 33d § 2 ustawy z dnia 29 

sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa. 

http://lex.online.wolterskluwer.pl/WKPLOnline/index.rpc#hiperlinkText.rpc?hiperlink=type=tresc:nro=Powszechny.2515570:part=a33(d)§2&full=1
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4. Właściwy naczelnik urzędu skarbowego cofa zezwolenie na prowadzenie składu 

podatkowego również na wniosek podmiotu prowadzącego skład podatkowy. 

<4a. W przypadku, o którym mowa w art. 44a ust. 1, wniosek, o którym mowa w ust. 4, 

zawiera informację, że w miejscu albo w części miejsca, w którym jest prowadzony 

skład podatkowy, będzie prowadzony skład podatkowy przez inny podmiot 

prowadzący skład podatkowy.> 

5. W przypadku cofnięcia zezwolenia na prowadzenie składu podatkowego lub upływu 

okresu, na który zostało ono wydane, i niewydania przed upływem tego okresu nowego 

zezwolenia, właściwy naczelnik urzędu skarbowego przesyła informację o cofnięciu lub 

wygaśnięciu tego zezwolenia, odpowiednio, właściwemu organowi prowadzącemu rejestr 

działalności regulowanej, organowi rejestrowemu, o którym mowa w art. 13 ust. 2 ustawy 

z dnia 25 sierpnia 2006 r. o biokomponentach i biopaliwach ciekłych, organowi 

koncesyjnemu lub organowi zezwalającemu na prowadzenie działalności gospodarczej. 

 

Art. 63. 

1. Do złożenia zabezpieczenia akcyzowego w kwocie pokrywającej powstałe albo mogące 

powstać zobowiązanie podatkowe albo powstałe lub mogące powstać zobowiązanie 

podatkowe oraz opłatę paliwową, której obowiązek zapłaty powstał albo może powstać, 

są obowiązane następujące podmioty: 

1)   podmiot prowadzący skład podatkowy; 

2)   zarejestrowany odbiorca; 

3)   zarejestrowany wysyłający; 

4)   podatnik, o którym mowa w art. 13 ust. 3; 

5)    podatnik, o którym mowa w art. 78 ust. 1, z zastrzeżeniem art. 78 ust. 2a; 

6)   podmiot pośredniczący; 

7)   przedstawiciel podatkowy; 

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

którym mowa w art. 20d pkt 1 lit. c; 

9)    podmiot reprezentujący przedsiębiorcę zagranicznego, o którym mowa w art. 20d pkt 1 

lit. c. 

1a. Obowiązek złożenia zabezpieczenia akcyzowego nie dotyczy wyrobów akcyzowych 

opodatkowanych zerową stawką akcyzy ze względu na ich przeznaczenie. 

http://lex.online.wolterskluwer.pl/WKPLOnline/index.rpc#hiperlinkText.rpc?hiperlink=type=tresc:nro=Powszechny.2509866:part=a13u2&full=1
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2. Zabezpieczenie akcyzowe może być złożone na czas oznaczony albo nieoznaczony, dla 

zagwarantowania pokrycia jednego lub wielu zobowiązań podatkowych, albo jednego lub 

wielu zobowiązań podatkowych oraz jednej lub wielu opłat paliwowych. 

3. Na wniosek podmiotu obowiązanego do złożenia zabezpieczenia akcyzowego, z 

zastrzeżeniem ust. 3a, właściwy naczelnik urzędu skarbowego przyjmuje zabezpieczenie 

akcyzowe, w formach określonych w art. 67 ust. 1 pkt 1-3, złożone zamiast tego podmiotu 

lub łącznie z tym podmiotem przez: 

1)   przewoźnika lub spedytora - w przypadku przemieszczania przez nich wyrobów 

akcyzowych podmiotu obowiązanego do złożenia zabezpieczenia akcyzowego z 

zastosowaniem procedury zawieszenia poboru akcyzy, dla zagwarantowania pokrycia 

zobowiązań podatkowych oraz opłaty paliwowej, mogących powstać w stosunku do tych 

wyrobów akcyzowych, 

2)   właściciela wyrobów akcyzowych, 

3)   odbiorcę wyrobów akcyzowych, 

4)   wszystkie lub kilka podmiotów, o których mowa w pkt 1-3 

- w kwocie pokrywającej zabezpieczenie akcyzowe w wymaganej wysokości. 

3a. Na wniosek podmiotu, o którym mowa w ust. 1 pkt 8 lub 9, właściwy naczelnik urzędu 

skarbowego przyjmuje zabezpieczenie akcyzowe, w formach określonych w art. 67 ust. 1 

pkt 1-3, złożone przez osobę trzecią zamiast tego podmiotu lub łącznie z tym podmiotem, 

w kwocie pokrywającej zabezpieczenie akcyzowe w wymaganej wysokości. 

<3b. W przypadku, o którym mowa w art. 44a ust. 1, na wniosek podmiotu, który będzie 

prowadził skład podatkowy w miejscu albo w części miejsca, w którym jest 

prowadzony skład podatkowy, właściwy naczelnik urzędu skarbowego przyjmuje 

zabezpieczenie akcyzowe, w formach określonych w art. 67 ust. 1 pkt 1–3, złożone 

zamiast podmiotu, który będzie prowadził skład podatkowy, lub łącznie z tym 

podmiotem, przez podmiot prowadzący skład podatkowy, który złożył wniosek o 

cofnięcie dotychczasowego zezwolenia na prowadzenie składu podatkowego w tym 

miejscu, w kwocie pokrywającej zabezpieczenie akcyzowe w wymaganej wysokości. 

3c. Zabezpieczenia akcyzowego, o którym mowa w ust. 3b, nie składa się dla 

zagwarantowania pokrycia zobowiązań podatkowych oraz opłaty paliwowej 

mogących powstać w stosunku do wyrobów akcyzowych przemieszczanych: 

1) z zastosowaniem procedury zawieszenia poboru akcyzy lub 

2) jeżeli zostały objęte zwolnieniem od akcyzy ze względu na ich przeznaczenie.> 
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4. W przypadku przemieszczania na terytorium kraju wyrobów akcyzowych między składami 

podatkowymi oraz dostarczania wyrobów akcyzowych objętych zwolnieniem od akcyzy 

ze względu na ich przeznaczenie ze składu podatkowego do podmiotu pośredniczącego 

zobowiązanie podatkowe podmiotu prowadzącego skład podatkowy będącego podmiotem 

wysyłającym, o którym mowa w art. 2 ust. 1 pkt 31 lit. a lub b, albo jego zobowiązanie 

podatkowe oraz opłata paliwowa, której obowiązek zapłaty może powstać w stosunku do 

tych wyrobów akcyzowych, mogą być, na jego wniosek, objęte zabezpieczeniem 

akcyzowym podmiotu odbierającego złożonym na terytorium kraju w formach 

określonych w art. 67 ust. 1 pkt 1-3, za zgodą tego podmiotu odbierającego. 

5. Osoba, która złożyła zabezpieczenie akcyzowe zgodnie z ust. 3 lub której zabezpieczeniem 

akcyzowym zostały objęte zobowiązanie podatkowe podmiotu prowadzącego skład 

podatkowy będącego podmiotem wysyłającym, o którym mowa w art. 2 ust. 1 pkt 31 lit. a 

lub b, albo jego zobowiązanie podatkowe oraz opłata paliwowa, której obowiązek zapłaty 

może powstać w stosunku do przemieszczanych wyrobów akcyzowych zgodnie z ust. 4, 

odpowiada całym swoim majątkiem za zobowiązanie podatkowe podmiotu obowiązanego 

do złożenia zabezpieczenia akcyzowego oraz opłatę paliwową, do której zapłaty jest 

obowiązany ten podmiot, wraz z odsetkami za zwłokę, solidarnie z tym podmiotem, do 

wysokości kwoty: 

1)   złożonego zabezpieczenia akcyzowego - w przypadku, o którym mowa w ust. 3; 

2)   którą zostało obciążone zabezpieczenie generalne podmiotu odbierającego, lub kwoty 

zobowiązania podatkowego albo zobowiązania podatkowego oraz opłaty paliwowej 

objętych zabezpieczeniem ryczałtowym tego podmiotu, wraz z odsetkami za zwłokę - w 

przypadku, o którym mowa w ust. 4. 

6. Osoba, która złożyła zabezpieczenie akcyzowe zgodnie z ust. 3a <albo 3b>, odpowiada 

całym swoim majątkiem za zobowiązanie podatkowe podmiotu obowiązanego do złożenia 

zabezpieczenia akcyzowego, wraz z odsetkami za zwłokę, solidarnie z tym podmiotem, 

do wysokości kwoty złożonego zabezpieczenia akcyzowego. 

 


