BIURO LEGISLACYJNE/ Materiał porównawczy

M A T E R I A Ł P O R Ó W N AW C Z Y
do ustawy z dnia 29 października 2021 r.
o zmianie ustawy o podatku akcyzowym oraz ustawy o zmianie ustawy
o podatku akcyzowym oraz niektórych innych ustaw
(druk nr 559)

USTAWA z dnia 6 grudnia 2008 r. o podatku akcyzowym (Dz. U. z 2020 r. poz. 722, z późn.
zm.)
Art. 93.
1. Do alkoholu etylowego w rozumieniu ustawy zalicza się:
1) wszelkie wyroby o rzeczywistej objętościowej mocy alkoholu przekraczającej 1,2%
objętości, objęte pozycjami CN 2207 i 2208, nawet jeżeli są to wyroby stanowiące
część wyrobu należącego do innego działu Nomenklatury Scalonej;
2) wyroby objęte pozycjami CN 2204, 2205 i 2206 00, o rzeczywistej objętościowej mocy
alkoholu przekraczającej 22% objętości;
3) napoje zawierające rozcieńczony lub nierozcieńczony alkohol etylowy.
2. Produkcją alkoholu etylowego w rozumieniu ustawy jest wytwarzanie, przetwarzanie,
oczyszczanie, skażanie lub odwadnianie alkoholu etylowego, a także jego rozlew.
3. Podstawą opodatkowania alkoholu etylowego jest liczba hektolitrów alkoholu etylowego
100% vol. W temperaturze 20°C zawartego w gotowym wyrobie.
[4. Stawka akcyzy na alkohol etylowy wynosi 6275,00 zł od 1 hektolitra alkoholu etylowego
100% vol. zawartego w gotowym wyrobie.]
<4. Stawka akcyzy na alkohol etylowy wynosi 8811,00 zł od 1 hektolitra alkoholu
etylowego 100% vol. zawartego w gotowym wyrobie.>

Art. 94.
1. Piwem w rozumieniu ustawy są wszelkie wyroby objęte pozycją CN 2203 00 oraz wszelkie
wyroby zawierające mieszaninę piwa z napojami bezalkoholowymi, objęte pozycją CN
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-22206 00, jeżeli rzeczywista objętościowa moc alkoholu w tych wyrobach przekracza 0,5%
objętości.
2. Produkcją piwa w rozumieniu ustawy jest wytwarzanie lub przetwarzanie piwa, a także
jego rozlew.
3. Podstawą opodatkowania piwa jest liczba hektolitrów gotowego wyrobu na 1 stopień Plato.
[4. Stawka akcyzy na piwo wynosi 8,57 zł od 1 hektolitra za każdy stopień Plato gotowego
wyrobu.]
<4. Stawka akcyzy na piwo wynosi 12,04 zł od 1 hektolitra za każdy stopień Plato
gotowego wyrobu.>
5. Minister właściwy do spraw finansów publicznych określi, w drodze rozporządzenia,
szczegółowe metody ustalania parametrów

służących do określenia podstawy

opodatkowania piwa, o których mowa w ust. 3, w szczególności wyznaczania liczby
stopni Plato w piwie gotowym, uwzględniając przepisy prawa Unii Europejskiej w
zakresie akcyzy oraz technologię wytwarzania piwa.

Art. 95.
1. Winem w rozumieniu ustawy jest:
1) wino niemusujące - wszelkie wyroby objęte pozycjami CN 2204 i 2205, z wyjątkiem
wina musującego określonego w pkt 2:
a) o rzeczywistej objętościowej mocy alkoholu przekraczającej 1,2% objętości, lecz
nieprzekraczającej 15% objętości, pod warunkiem że cały alkohol etylowy zawarty
w gotowym wyrobie pochodzi wyłącznie z procesu fermentacji, albo
b) o rzeczywistej objętościowej mocy alkoholu przekraczającej 15% objętości, lecz
nieprzekraczającej 18% objętości, pod warunkiem że nie zawierają żadnych
dodatków wzbogacających oraz że cały alkohol etylowy zawarty w gotowym
wyrobie pochodzi wyłącznie z procesu fermentacji;
2) wino musujące - wszelkie wyroby oznaczone kodami CN 2204 10, 2204 21, 2204 29
10 oraz objęte pozycją 2205, które łącznie spełniają następujące warunki:
a) znajdują się w butelkach zaopatrzonych w korek w kształcie grzybka, umocowany
za pomocą węzłów lub spinek, albo cechują się ciśnieniem wynoszącym co
najmniej 3 bary, spowodowanym obecnością dwutlenku węgla w roztworze,
b) mają rzeczywistą objętościową moc alkoholu przekraczającą 1,2% objętości, lecz
nieprzekraczającą 15% objętości,
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-3c) cały alkohol etylowy zawarty w gotowym wyrobie pochodzi wyłącznie z procesu
fermentacji.
2. Produkcją wina w rozumieniu ustawy jest wytwarzanie lub przetwarzanie wina, a także
jego rozlew.
3. Podstawą opodatkowania wina jest liczba hektolitrów gotowego wyrobu.
[4. Stawka akcyzy na wino wynosi 174,00 zł od 1 hektolitra gotowego wyrobu.]
<4. Stawka akcyzy na wino wynosi 245,00 zł od 1 hektolitra gotowego wyrobu.>

Art. 96.
1. Napojami fermentowanymi w rozumieniu ustawy są:
1) musujące napoje fermentowane - wszelkie wyroby objęte pozycją CN 2206 00 oraz
wyroby oznaczone kodami CN 2204 10, 2204 21, 2204 29 10 i objęte pozycją 2205,
niewymienione w art. 95, które znajdują się w butelkach zaopatrzonych w korek w
kształcie grzybka, umocowany za pomocą węzłów lub spinek, albo cechują się
ciśnieniem wynoszącym co najmniej 3 bary, spowodowanym obecnością dwutlenku
węgla w roztworze, oraz:
a) mają rzeczywistą objętościową moc alkoholu przekraczającą 1,2% objętości, lecz
nieprzekraczającą 13% objętości, albo
b) mają rzeczywistą objętościową moc alkoholu przekraczającą 13% objętości, lecz
nieprzekraczającą 15% objętości
- pod warunkiem że cały alkohol etylowy zawarty w gotowym wyrobie pochodzi
wyłącznie z procesu fermentacji;
2) niemusujące napoje fermentowane - niebędące musującymi napojami fermentowanymi
określonymi w pkt 1 - wszelkie wyroby objęte pozycjami CN 2204 i 2205, z
wyjątkiem wyrobów określonych w art. 95 ust. 1, oraz wyroby objęte pozycją CN
2206 00, z wyjątkiem wszelkich wyrobów określonych w art. 94 ust. 1:
a) o rzeczywistej objętościowej mocy alkoholu przekraczającej 1,2% objętości, lecz
nieprzekraczającej 10% objętości, albo
b) o rzeczywistej objętościowej mocy alkoholu przekraczającej 10% objętości, lecz
nieprzekraczającej 15% objętości
- pod warunkiem że cały alkohol etylowy zawarty w gotowym wyrobie pochodzi
wyłącznie z procesu fermentacji.
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-42. Produkcją napojów fermentowanych w rozumieniu ustawy jest wytwarzanie lub
przetwarzanie napojów fermentowanych, a także ich rozlew.
3. Podstawą opodatkowania napojów fermentowanych jest liczba hektolitrów gotowego
wyrobu.
4. Stawki akcyzy na napoje fermentowane wynoszą:
1) na cydr i perry o kodach CN 2206 00 31, 2206 00 51 oraz 2206 00 81, o rzeczywistej
objętościowej mocy alkoholu nieprzekraczającej 5,0% objętości - 97,00 zł od 1
hektolitra gotowego wyrobu;
[2) na pozostałe napoje fermentowane - 174,00 zł od 1 hektolitra gotowego wyrobu.]
<2) na pozostałe napoje fermentowane – 245,00 zł od 1 hektolitra gotowego wyrobu.>

Art. 97.
1. Wyrobami pośrednimi w rozumieniu ustawy są wszelkie wyroby o rzeczywistej
objętościowej mocy alkoholu przekraczającej 1,2% objętości, lecz nieprzekraczającej
22% objętości, objęte pozycjami CN 2204, 2205 i 2206 00, z wyjątkiem wyrobów
określonych w art. 94-96.
2. Produkcją wyrobów pośrednich w rozumieniu ustawy jest wytwarzanie lub przetwarzanie
wyrobów pośrednich, a także ich rozlew.
3. Podstawą opodatkowania wyrobów pośrednich jest liczba hektolitrów gotowego wyrobu.
[4. Stawka akcyzy na wyroby pośrednie wynosi 350,00 zł od 1 hektolitra gotowego wyrobu.]
<4. Stawka akcyzy na wyroby pośrednie wynosi 490,00 zł od 1 hektolitra gotowego
wyrobu.>
Art. 99.
1. Produkcją wyrobów tytoniowych w rozumieniu ustawy jest ich wytwarzanie,
przetwarzanie, a także pakowanie.
1a. Produkcją papierosów jest również ich wytwarzanie, także przez konsumenta, przy użyciu
maszyny do wytwarzania papierosów.
1b. Za produkcję papierosów nie uznaje się wytwarzania papierosów przez konsumenta
ręcznie domowym sposobem w gospodarstwach domowych.
2. Stawki akcyzy na wyroby tytoniowe wynoszą:
[1) na papierosy, z zastrzeżeniem ust. 10 - 228,10 zł za każde 1000 sztuk i 32,05%
maksymalnej ceny detalicznej;
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-52) na tytoń do palenia, z zastrzeżeniem ust. 10 - 155,79 zł za każdy kilogram i 32,05%
maksymalnej ceny detalicznej;
3) na cygara i cygaretki - 433,00 zł za każdy kilogram.]
<1) na papierosy, z zastrzeżeniem ust. 10 – 367,36 zł za każde 1000 sztuk i 32,05%
maksymalnej ceny detalicznej;
2) na tytoń do palenia, z zastrzeżeniem ust. 10 – 250,91 zł za każdy kilogram i
32,05% maksymalnej ceny detalicznej;
3) na cygara i cygaretki – 697,00 zł za każdy kilogram.>
[3. Na papierosy lub tytoń do palenia nieobjęte obowiązkiem oznaczania znakami akcyzy i
nieoznaczone maksymalną ceną detaliczną stawki akcyzy wynoszą:
1) na papierosy - 378,38 zł za każde 1000 sztuk;
2) na tytoń do palenia - 252,25 zł za każdy kilogram.
4. Minimalna stawka akcyzy na papierosy wynosi 100% całkowitej kwoty akcyzy, naliczonej
od ceny równej średniej ważonej detalicznej cenie sprzedaży papierosów.]
<3. Na papierosy i tytoń do palenia nieobjęte obowiązkiem oznaczania znakami akcyzy i
nieoznaczone maksymalną ceną detaliczną stawki akcyzy wynoszą:
1) na papierosy – 609,38 zł za każde 1000 sztuk;
2) na tytoń do palenia – 406,26 zł za każdy kilogram.
4. Minimalna stawka akcyzy na papierosy i tytoń do palenia wynosi odpowiednio 105%
w przypadku papierosów i 100% w przypadku tytoniu do palenia, całkowitej kwoty
akcyzy, naliczonej od ceny równej średniej ważonej detalicznej cenie sprzedaży
odpowiednio papierosów i tytoniu do palenia.>
5. (uchylony).
5a. Średnią ważoną detaliczną cenę sprzedaży papierosów albo średnią ważoną detaliczną
cenę sprzedaży tytoniu do palenia stanowi iloraz całkowitej wartości odpowiednio
wszystkich papierosów albo tytoniu do palenia, znajdujących się poza procedurą
zawieszenia poboru akcyzy, i odpowiednio liczby tych papierosów albo ilości tytoniu do
palenia.
5b. Całkowitą wartość, o której mowa w ust. 5a, oblicza się w oparciu o detaliczne ceny
sprzedaży obejmujące wszystkie podatki.
5c. Średnią ważoną detaliczną cenę sprzedaży papierosów oraz średnią ważoną detaliczną
cenę sprzedaży tytoniu do palenia oblicza się na podstawie danych z roku
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-6poprzedzającego rok kalendarzowy, na który te średnie ważone detaliczne ceny sprzedaży
są obliczane.
[5d. Na potrzeby ustalenia minimalnej stawki akcyzy na papierosy stosuje się średnią ważoną
detaliczną cenę sprzedaży papierosów obliczaną na podstawie danych za pierwszych 10
miesięcy roku poprzedzającego rok kalendarzowy, na który średnia ważona detaliczna
cena sprzedaży papierosów jest obliczana.]
<5d. Na potrzeby ustalenia minimalnej stawki akcyzy na papierosy i tytoń do palenia
stosuje się średnią ważoną detaliczną cenę sprzedaży odpowiednio papierosów i
tytoniu do palenia obliczaną na podstawie danych za pierwszych 10 miesięcy roku
poprzedzającego rok kalendarzowy, na który średnia ważona detaliczna cena
sprzedaży odpowiednio papierosów i tytoniu do palenia jest obliczana.>
6. Za maksymalną cenę detaliczną przyjmuje się cenę wyznaczoną i wydrukowaną przez
producenta, importera lub podmiot dokonujący nabycia wewnątrzwspólnotowego na
opakowaniu jednostkowym papierosów lub tytoniu do palenia, z zastrzeżeniem ust. 9.
7. Producent, importer lub podmiot dokonujący nabycia wewnątrzwspólnotowego papierosów
lub tytoniu do palenia, przeznaczonych do sprzedaży na terytorium kraju, jest obowiązany
wyznaczyć i wydrukować maksymalną cenę detaliczną na opakowaniu jednostkowym
tych wyrobów.
8. W przypadku importu lub nabycia wewnątrzwspólnotowego papierosów lub tytoniu do
palenia znajdujących się poza procedurą zawieszenia poboru akcyzy, w opakowaniach
jednostkowych nieoznaczonych maksymalną ceną detaliczną, stosuje się odpowiednio
stawki akcyzy w wysokości określonej w ust. 2 pkt 1 i 2, przy czym za maksymalną cenę
detaliczną przyjmuje się trzykrotną wartość średniej ważonej detalicznej ceny sprzedaży
papierosów, o której mowa w ust. 5d, przeliczonej na jednostkę 1000 sztuk dla
papierosów, a dla tytoniu do palenia, przyjmując założenie, że jednostka 1000 sztuk
papierosów odpowiada 1 kilogramowi tytoniu do palenia.
9. W przypadku:
1) nabycia lub posiadania papierosów lub tytoniu do palenia znajdujących się poza
procedurą

zawieszenia

poboru

akcyzy,

w

opakowaniach

jednostkowych

nieoznaczonych albo oznaczonych maksymalną ceną detaliczną, jeżeli od tych
wyrobów nie została zapłacona akcyza w należnej wysokości, a w wyniku kontroli
podatkowej, kontroli celno-skarbowej albo postępowania podatkowego nie ustalono,
że podatek został zapłacony,
Objaśnienie oznaczeń: [] kursywa – tekst usunięty przez Sejm
<> druk pogrubiony – tekst wstawiony przez Sejm

-72) produkcji, o której mowa w art. 99 ust. 1a, niezgodnej z art. 47
- stosuje się odpowiednio stawki akcyzy w wysokości określonej w ust. 2 pkt 1 i 2, przy
czym za maksymalną cenę detaliczną przyjmuje się trzykrotną wartość średniej
ważonej detalicznej ceny sprzedaży papierosów, o której mowa w ust. 5d, przeliczonej
na jednostkę 1000 sztuk dla papierosów, a dla tytoniu do palenia, przyjmując
założenie, że jednostka 1000 sztuk papierosów odpowiada 1 kilogramowi tytoniu do
palenia.
10. W przypadku, o którym mowa w art. 8 ust. 5, stosuje się stawkę akcyzy w wysokości 70%
maksymalnej ceny detalicznej wydrukowanej na opakowaniu jednostkowym.
11. Producent, importer, podmiot dokonujący nabycia wewnątrzwspólnotowego papierosów
lub tytoniu do palenia są obowiązani do sporządzania i przekazywania ministrowi
właściwemu do spraw finansów publicznych informacji o liczbie znajdujących się poza
procedurą zawieszenia poboru akcyzy papierosów poszczególnych marek i ilości tytoniu
do palenia oznaczonych maksymalną ceną detaliczną w okresie:
1) pierwszych 10 miesięcy roku kalendarzowego,
2) roku kalendarzowego
- poprzedzających rok kalendarzowy, na który są obliczane średnie ważone detaliczne
ceny sprzedaży.
12. Minister właściwy do spraw finansów publicznych określi, w drodze rozporządzenia,
termin, formę przekazywania oraz zakres informacji, o których mowa w ust. 11,
uwzględniając potrzebę ustalenia średniej ważonej detalicznej ceny sprzedaży papierosów
oraz średniej ważonej detalicznej ceny sprzedaży tytoniu do palenia.
13. (uchylony).
14. Minister właściwy do spraw finansów publicznych ogłasza, w drodze obwieszczenia, w
Dzienniku Urzędowym Rzeczypospolitej Polskiej "Monitor Polski", średnią ważoną
detaliczną cenę sprzedaży papierosów oraz średnią ważoną detaliczną cenę sprzedaży
tytoniu do palenia, najpóźniej do dnia 1 marca danego roku kalendarzowego, na
podstawie danych, o których mowa w ust. 11 pkt 2.

Art. 99a.
1. Za susz tytoniowy uznaje się, bez względu na wilgotność, tytoń, który nie jest połączony z
żywą rośliną i nie jest jeszcze wyrobem tytoniowym.
2. Podstawą opodatkowania suszu tytoniowego jest ilość tego suszu wyrażona w kilogramach.
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-8[3. Stawka akcyzy na susz tytoniowy wynosi 252,25 zł za każdy kilogram.]
<3. Stawka akcyzy na susz tytoniowy wynosi 406,26 zł za każdy kilogram.>
4. W przypadku:
1) nabycia wewnątrzwspólnotowego lub importu suszu tytoniowego przez inny podmiot
niż podmiot prowadzący skład podatkowy lub pośredniczący podmiot tytoniowy, lub
2) sprzedaży suszu tytoniowego innemu podmiotowi niż podmiot prowadzący skład
podatkowy lub pośredniczący podmiot tytoniowy
[- bez jego oznaczenia znakami akcyzy, stawka akcyzy wynosi 504,50 zł za każdy
kilogram.]
<– bez jego oznaczenia znakami akcyzy, stawka akcyzy wynosi 812,52 zł za każdy
kilogram.>
5. W przypadku nabycia lub posiadania suszu tytoniowego nieoznaczonego znakami akcyzy
przez inny podmiot niż podmiot prowadzący skład podatkowy, pośredniczący podmiot
tytoniowy, grupa producentów, organizacja producentów lub producent surowca
tytoniowego, który wyprodukował susz tytoniowy, jeżeli nie została od niego zapłacona
akcyza w należnej wysokości i nie można ustalić podmiotu, który dokonał sprzedaży tego
suszu, stosuje się stawkę akcyzy, o której mowa w ust. 4.
6. Nie dokonuje się:
1) nabycia wewnątrzwspólnotowego lub importu suszu tytoniowego przez inny podmiot
niż podmiot prowadzący skład podatkowy lub pośredniczący podmiot tytoniowy, lub
2) sprzedaży suszu tytoniowego innemu podmiotowi niż podmiot prowadzący skład
podatkowy lub pośredniczący podmiot tytoniowy
- luzem bez opakowania.
Art. 99c.
1. Produkcją wyrobów nowatorskich w rozumieniu ustawy jest ich wytwarzanie,
przetwarzanie, a także pakowanie.
2. Za produkcję wyrobów nowatorskich nie uznaje się wytwarzania tych wyrobów przez
konsumenta ręcznie domowym sposobem w gospodarstwie domowym na własne
potrzeby.
3. Podstawą opodatkowania wyrobów nowatorskich jest ich ilość wyrażona w kilogramach.
[4. Stawka akcyzy na wyroby nowatorskie wynosi 155,79 zł za każdy kilogram i 32,05%
średniej ważonej detalicznej ceny sprzedaży tytoniu do palenia.
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-95. W przypadku produkcji, o której mowa w ust. 1, niezgodnej z art. 47, stawka akcyzy na
wyroby nowatorskie wynosi 155,79 zł za każdy kilogram i 32,05% trzykrotności średniej
ważonej detalicznej ceny sprzedaży tytoniu do palenia.]
<4. Stawka akcyzy na wyroby nowatorskie wynosi 501,80 zł za każdy kilogram i 32,05%
średniej ważonej detalicznej ceny sprzedaży tytoniu do palenia.
5. W przypadku produkcji, o której mowa w ust. 1, niezgodnej z art. 47, stawka akcyzy
na wyroby nowatorskie wynosi 501,80 zł za każdy kilogram i 32,05% trzykrotności
średniej ważonej detalicznej ceny sprzedaży tytoniu do palenia.>
6. Na potrzeby ustalenia stawki akcyzy na wyroby nowatorskie stosuje się średnią ważoną
detaliczną cenę sprzedaży tytoniu do palenia obliczaną na podstawie danych za
pierwszych 10 miesięcy roku poprzedzającego rok kalendarzowy, na który średnia
ważona detaliczna cena sprzedaży tytoniu do palenia jest obliczana.
7. Producent, importer lub podmiot dokonujący nabycia wewnątrzwspólnotowego wyrobów
nowatorskich, przeznaczonych do sprzedaży na terytorium kraju, jest obowiązany
wydrukować na opakowaniu jednostkowym informację o ilości tych wyrobów
nowatorskich wyrażonej w gramach.
8. W przypadku importu lub nabycia wewnątrzwspólnotowego wyrobów nowatorskich
znajdujących się poza procedurą zawieszenia poboru akcyzy, w opakowaniach
jednostkowych nieoznaczonych w sposób określony w ust. 7, stosuje się stawkę w
wysokości określonej w ust. 5.
9. W przypadku nabycia lub posiadania wyrobów nowatorskich znajdujących się poza
procedurą zawieszenia poboru akcyzy, w opakowaniach jednostkowych nieoznaczonych
albo oznaczonych w sposób określony w ust. 7, jeżeli od tych wyrobów nie została
zapłacona akcyza w należnej wysokości, a w wyniku kontroli podatkowej, kontroli celnoskarbowej albo postępowania podatkowego nie ustalono, że podatek został zapłacony,
stosuje się stawkę w wysokości określonej w ust. 5.

[Art. 99d.
1. Minister właściwy do spraw finansów publicznych ogłasza, w drodze obwieszczenia, w
Dzienniku Urzędowym Rzeczypospolitej Polskiej "Monitor Polski", średnią ważoną
detaliczną cenę sprzedaży papierosów oraz średnią ważoną detaliczną cenę sprzedaży
tytoniu do palenia na potrzeby ustalenia minimalnej stawki akcyzy na papierosy oraz
stawki

akcyzy

na

wyroby

nowatorskie

przed

końcem
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- 10 poprzedzającego rok kalendarzowy, na który są ustalane, na podstawie danych, o których
mowa w art. 99 ust. 11 pkt 1.
2. W przypadku stwierdzenia w trakcie roku kalendarzowego, na który zostały ogłoszone
średnia ważona detaliczna cena sprzedaży papierosów oraz średnia ważona detaliczna
cena sprzedaży tytoniu do palenia, o których mowa w ust. 1, że dane, o których mowa w
art. 99 ust. 11 pkt 1, nie były zgodne ze stanem faktycznym, a niezgodność taka miała
wpływ na wysokość średniej ważonej detalicznej ceny sprzedaży papierosów lub średniej
ważonej detalicznej ceny sprzedaży tytoniu do palenia, ogłoszonych zgodnie z ust. 1,
minister właściwy do spraw finansów publicznych ogłasza niezwłocznie, w drodze
obwieszczenia, w Dzienniku Urzędowym Rzeczypospolitej Polskiej "Monitor Polski",
średnią ważoną detaliczną cenę sprzedaży papierosów oraz średnią ważoną detaliczną
cenę sprzedaży tytoniu do palenia na potrzeby ustalenia minimalnej stawki akcyzy na
papierosy oraz stawki akcyzy na wyroby nowatorskie. W tym przypadku średnią ważoną
detaliczną cenę sprzedaży papierosów oraz średnią ważoną detaliczną cenę sprzedaży
tytoniu do palenia stosuje się od pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu ich
ogłoszenia.]
<Art. 99d.
1. Minister właściwy do spraw finansów publicznych ogłasza, w drodze obwieszczenia, w
Dzienniku Urzędowym Rzeczypospolitej Polskiej „Monitor Polski”, średnią ważoną
detaliczną cenę sprzedaży papierosów oraz średnią ważoną detaliczną cenę
sprzedaży tytoniu do palenia na potrzeby ustalenia minimalnej stawki akcyzy na
papierosy, minimalnej stawki akcyzy na tytoń do palenia oraz stawki akcyzy na
wyroby nowatorskie przed końcem roku kalendarzowego poprzedzającego rok
kalendarzowy, na który są ustalane, na podstawie danych, o których mowa w art. 99
ust. 11 pkt 1.
2. W przypadku stwierdzenia w trakcie roku kalendarzowego, na który zostały
ogłoszone średnia ważona detaliczna cena sprzedaży papierosów oraz średnia
ważona detaliczna cena sprzedaży tytoniu do palenia, o których mowa w ust. 1, że
dane, o których mowa w art. 99 ust. 11 pkt 1, nie były zgodne ze stanem faktycznym,
a niezgodność taka miała wpływ na wysokość średniej ważonej detalicznej ceny
sprzedaży papierosów lub średniej ważonej detalicznej ceny sprzedaży tytoniu do
palenia, ogłoszonych zgodnie z ust. 1, minister właściwy do spraw finansów
publicznych ogłasza niezwłocznie, w drodze obwieszczenia, w Dzienniku Urzędowym
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- 11 Rzeczypospolitej Polskiej „Monitor Polski”, średnią ważoną detaliczną cenę
sprzedaży papierosów oraz średnią ważoną detaliczną cenę sprzedaży tytoniu do
palenia na potrzeby ustalenia minimalnej stawki akcyzy na papierosy, minimalnej
stawki akcyzy na tytoń do palenia oraz stawki akcyzy na wyroby nowatorskie. W
tym przypadku średnią ważoną detaliczną cenę sprzedaży papierosów oraz średnią
ważoną detaliczną cenę sprzedaży tytoniu do palenia stosuje się od pierwszego dnia
miesiąca następującego po miesiącu ich ogłoszenia.>

Art. 125.
1. Podatkowe znaki akcyzy otrzymuje zarejestrowany, zgodnie z art. 16, podmiot będący:
1) podmiotem prowadzącym skład podatkowy, z zastrzeżeniem pkt 6;
2) importerem;
3) podmiotem dokonującym nabycia wewnątrzwspólnotowego;
4) przedstawicielem podatkowym;
5) podmiotem dokonującym produkcji, o której mowa w art. 47 ust. 1 pkt 1, 2, 4 lub 5;
6) właścicielem wyrobów akcyzowych, o którym mowa w art. 13 ust. 3;
7) podmiotem, o którym mowa w art. 116 ust. 1 pkt 7.
1a. W przypadku wyrobów akcyzowych, które po dokonaniu importu i dopuszczeniu do
obrotu mają być wysyłane przez zarejestrowanego wysyłającego z zastosowaniem
procedury zawieszenia poboru akcyzy do składu podatkowego na terytorium kraju, znaki
akcyzy może otrzymać importer, podmiot prowadzący skład podatkowy albo właściciel
wyrobów, o którym mowa w art. 13 ust. 3, w przypadku gdy będzie wyprowadzał te
wyroby ze składu podatkowego.
1b. Podatkowe znaki akcyzy otrzymuje również podmiot dokonujący czynności, o których
mowa w art. 9b ust. 1 pkt 1-3.
1c. Podatkowe znaki akcyzy otrzymuje również producent wina, o którym mowa w art. 116
ust. 1b.
2. Legalizacyjne znaki akcyzy są sprzedawane:
1) posiadaczowi występujących poza procedurą zawieszenia poboru akcyzy wyrobów
akcyzowych nieoznaczonych, oznaczonych nieprawidłowo lub nieodpowiednimi
znakami akcyzy, w szczególności znakami uszkodzonymi;
2) nabywcy wyrobów określonych w pkt 1, zbywanych przez właściwy organ
administracji publicznej.
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- 12 3. Podmiot obowiązany do oznaczania wyrobów akcyzowych znakami akcyzy składa wstępne
zapotrzebowanie na znaki akcyzy na rok kalendarzowy w urzędzie obsługującym ministra
właściwego do spraw finansów publicznych, w terminie do dnia 30 października roku
poprzedzającego rok, na który jest składane wstępne zapotrzebowanie.
4. W przypadku wystąpienia w ciągu roku kalendarzowego okoliczności uzasadniających
złożenie, zmianę lub cofnięcie wstępnego zapotrzebowania na znaki akcyzy podmiot,
którego to dotyczy, jest obowiązany, z chwilą powstania tych okoliczności, do
niezwłocznego złożenia w urzędzie obsługującym ministra właściwego do spraw
finansów publicznych takiego zapotrzebowania, jego zmiany lub cofnięcia, z tym że
ostateczna zmiana wstępnego zapotrzebowania na znaki akcyzy w przypadku:
[1) wyrobów tytoniowych nie może być złożona po dniu 30 września danego roku
kalendarzowego, a jeżeli jest składana po dniu 1 września danego roku
kalendarzowego, nie może przekraczać 5% ilości zamówienia zawartego w ostatniej
zmianie wstępnego zapotrzebowania, a jeżeli takiej zmiany nie było - we wstępnym
zapotrzebowaniu;]
<1) wyrobów tytoniowych lub wyrobów nowatorskich nie może być złożona po dniu
30 września danego roku kalendarzowego, a jeżeli jest składana po dniu 1
września danego roku kalendarzowego, nie może przekraczać 5% ilości
zamówienia zawartego w ostatniej zmianie wstępnego zapotrzebowania, a jeżeli
takiej zmiany nie było – we wstępnym zapotrzebowaniu;>
2) zmiany wzorów znaków akcyzy nie może być złożona po upływie ostatniego dnia
czwartego miesiąca poprzedzającego datę wprowadzenia nowych wzorów znaków
akcyzy, a jeżeli jest składana po pierwszym dniu czwartego miesiąca poprzedzającego
datę wprowadzenia nowych wzorów znaków akcyzy, nie może przekraczać 5% ilości
zamówienia zawartego w ostatniej zmianie wstępnego zapotrzebowania, a jeżeli takiej
zmiany nie było - we wstępnym zapotrzebowaniu.
4a. Podmiot, który nie odebrał znaków akcyzy, objętych ostateczną zmianą wstępnego
zapotrzebowania na znaki akcyzy, o której mowa w ust. 4, do końca danego roku
kalendarzowego, wpłaca kwotę na pokrycie kosztów wytworzenia znaków akcyzy.
5. Niezłożenie wstępnego zapotrzebowania lub zmiany wstępnego zapotrzebowania
powoduje, że wynikające z tego skutki braku znaków akcyzy obciążają podmiot
obowiązany do oznaczania wyrobów akcyzowych znakami akcyzy, który nie dopełnił
obowiązku w tym zakresie.
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- 13 6. Minister właściwy do spraw finansów publicznych określi, w drodze rozporządzenia, wzór
wstępnego zapotrzebowania na znaki akcyzy, uwzględniając konieczność zapewnienia
podmiotom obowiązanym do oznaczania wyrobów akcyzowych znakami akcyzy
odpowiedniej liczby i odpowiednich rodzajów tych znaków.

Art. 136.
[1. Podmiot obowiązany do oznaczania znakami akcyzy wyrobów spirytusowych, wyrobów
winiarskich, płynu do papierosów elektronicznych lub wyrobów nowatorskich jest
obowiązany, w okresie 24 miesięcy od dnia otrzymania znaków, nanieść je na opakowania
jednostkowe wyrobów spirytusowych, wyrobów winiarskich, płynu do papierosów
elektronicznych lub wyrobów nowatorskich, a w przypadku importu i nabycia
wewnątrzwspólnotowego - sprowadzić na terytorium kraju wyroby spirytusowe, wyroby
winiarskie, płyn do papierosów elektronicznych lub wyroby nowatorskie, oznaczone tymi
znakami.]
<1. Podmiot obowiązany do oznaczania znakami akcyzy wyrobów spirytusowych,
wyrobów winiarskich lub płynu do papierosów elektronicznych jest obowiązany, w
okresie 24 miesięcy od dnia otrzymania znaków, nanieść je na opakowania
jednostkowe wyrobów spirytusowych, wyrobów winiarskich lub płynu do
papierosów

elektronicznych,

a

w

przypadku

importu

i

nabycia

wewnątrzwspólnotowego – sprowadzić na terytorium kraju wyroby spirytusowe,
wyroby winiarskie lub płyn do papierosów elektronicznych, oznaczone tymi
znakami.>
2. Po upływie terminu, o którym mowa w ust. 1, znaki akcyzy tracą ważność dla podmiotu,
który otrzymał je na podstawie decyzji właściwego naczelnika urzędu skarbowego w
sprawach znaków akcyzy, i nie mogą być nanoszone przez ten podmiot na:
[1) opakowania jednostkowe wyrobów spirytusowych, wyrobów winiarskich, płynu do
papierosów elektronicznych lub wyrobów nowatorskich lub]
<1) opakowania jednostkowe wyrobów spirytusowych, wyrobów winiarskich lub
płynu do papierosów elektronicznych lub>
2) wyroby akcyzowe, o których mowa w pkt 1.
3. Znaki, o których mowa w ust. 2, podlegają zwrotowi w terminie 60 dni od dnia utraty ich
ważności podmiotowi, który je wydał.
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- 14 [4. Podmiot obowiązany do oznaczania znakami akcyzy wyrobów tytoniowych jest
obowiązany nanieść znaki akcyzy na opakowania jednostkowe wyrobów tytoniowych lub
na wyroby tytoniowe do końca roku kalendarzowego odpowiadającego rokowi
wytworzenia znaków akcyzy nadrukowanemu na tych znakach.
5. Od dnia 1 stycznia danego roku kalendarzowego na opakowania jednostkowe wyrobów
tytoniowych lub na wyroby tytoniowe mogą być nanoszone wyłącznie znaki akcyzy z
nadrukowanym rokiem wytworzenia odpowiadającym rozpoczynającemu się rokowi
kalendarzowemu.
6. Znaki akcyzy naniesione na opakowania jednostkowe wyrobów tytoniowych lub na wyroby
tytoniowe w danym roku kalendarzowym zachowują ważność do ostatniego dnia lutego
następnego roku kalendarzowego.
7. Znaki akcyzy na wyroby tytoniowe niewykorzystane do dnia 31 grudnia danego roku
kalendarzowego są zwracane w terminie do końca lutego następnego roku
kalendarzowego podmiotowi, który je wydał.]
<4. Podmiot obowiązany do oznaczania znakami akcyzy wyrobów tytoniowych lub
wyrobów nowatorskich jest obowiązany nanieść znaki akcyzy na opakowania
jednostkowe wyrobów tytoniowych lub wyrobów nowatorskich lub na wyroby
tytoniowe lub wyroby nowatorskie do końca roku kalendarzowego odpowiadającego
rokowi wytworzenia znaków akcyzy nadrukowanemu na tych znakach.
5. Od dnia 1 stycznia danego roku kalendarzowego na opakowania jednostkowe
wyrobów tytoniowych lub wyrobów nowatorskich lub na wyroby tytoniowe lub
wyroby nowatorskie mogą być nanoszone wyłącznie znaki akcyzy z nadrukowanym
rokiem

wytworzenia

odpowiadającym

rozpoczynającemu

się

rokowi

kalendarzowemu.
6. Znaki akcyzy naniesione na opakowania jednostkowe wyrobów tytoniowych lub
wyrobów nowatorskich lub na wyroby tytoniowe lub wyroby nowatorskie w danym
roku kalendarzowym zachowują ważność do ostatniego dnia lutego następnego roku
kalendarzowego.
7. Znaki akcyzy na wyroby tytoniowe lub wyroby nowatorskie niewykorzystane do dnia
31 grudnia danego roku kalendarzowego są zwracane w terminie do końca lutego
następnego roku kalendarzowego podmiotowi, który je wydał.>
8. Zwracającemu znaki akcyzy po terminach, o których mowa w ust. 3 i 7, nie przysługuje
zwrot wpłaconych kwot stanowiących wartość podatkowych znaków akcyzy, kwot
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- 15 wpłaconych na pokrycie kosztów wytworzenia podatkowych znaków akcyzy ani
należności za legalizacyjne znaki akcyzy.
[9. Na wniosek podmiotu obowiązanego do oznaczania wyrobów tytoniowych znakami akcyzy
wydanie decyzji w sprawie wydania albo sprzedaży znaków akcyzy na wyroby tytoniowe z
nadrukowanym

rokiem

wytworzenia

odpowiadającym

następnemu

rokowi

kalendarzowemu i wydania upoważnienia do odbioru tych znaków akcyzy oraz wydanie
znaków akcyzy może nastąpić przed dniem 1 stycznia roku kalendarzowego
odpowiadającego rokowi wytworzenia znaków akcyzy nadrukowanemu na tych znakach,
pod warunkiem odebrania znaków akcyzy, o których mowa w art. 125 ust. 4, a w
przypadku ich nieodebrania - wpłacenia kwot należności, o których mowa w art. 125 ust.
4a.
10. Znaki akcyzy odbierane na zasadach określonych w ust. 9 mogą być nanoszone na
opakowania jednostkowe wyrobów tytoniowych lub na wyroby tytoniowe przed dniem 1
stycznia roku kalendarzowego odpowiadającego rokowi wytworzenia znaków akcyzy
nadrukowanemu na tych znakach, z tym że wyprowadzenie tak oznaczonych wyrobów ze
składu podatkowego poza procedurą zawieszenia poboru akcyzy, import albo nabycie
wewnątrzwspólnotowe nie może nastąpić przed dniem 1 stycznia roku kalendarzowego
odpowiadającego rokowi wytworzenia znaków akcyzy nadrukowanemu na tych znakach.]
<9. Na wniosek podmiotu obowiązanego do oznaczania wyrobów tytoniowych lub
wyrobów nowatorskich znakami akcyzy wydanie decyzji w sprawie wydania albo
sprzedaży znaków akcyzy na wyroby tytoniowe lub wyroby nowatorskie z
nadrukowanym

rokiem

wytworzenia

odpowiadającym

następnemu

rokowi

kalendarzowemu i wydania upoważnienia do odbioru tych znaków akcyzy oraz
wydanie znaków akcyzy może nastąpić przed dniem 1 stycznia roku kalendarzowego
odpowiadającego rokowi wytworzenia znaków akcyzy nadrukowanemu na tych
znakach, pod warunkiem odebrania znaków akcyzy, o których mowa w art. 125 ust.
4, a w przypadku ich nieodebrania – wpłacenia kwot należności, o których mowa w
art. 125 ust. 4a.
10. Znaki akcyzy odbierane na zasadach określonych w ust. 9 mogą być nanoszone na
opakowania jednostkowe wyrobów tytoniowych lub wyrobów nowatorskich lub na
wyroby tytoniowe lub wyroby nowatorskie przed dniem 1 stycznia roku
kalendarzowego

odpowiadającego

rokowi

wytworzenia

znaków

akcyzy

nadrukowanemu na tych znakach, z tym że wyprowadzenie tak oznaczonych
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- 16 wyrobów ze składu podatkowego poza procedurą zawieszenia poboru akcyzy, import
albo nabycie wewnątrzwspólnotowe nie może nastąpić przed dniem 1 stycznia roku
kalendarzowego

odpowiadającego

rokowi

wytworzenia

znaków

akcyzy

nadrukowanemu na tych znakach.>

Art. 165.
Minister właściwy do spraw finansów publicznych może, w drodze rozporządzenia, do dnia
31 grudnia 2011 r., obniżać stawki akcyzy na wyroby akcyzowe określone w ustawie oraz
różnicować je w zależności od rodzaju wyrobów akcyzowych, a także określać warunki ich
stosowania, na okres nie dłuższy niż 3 miesiące w odstępach co najmniej trzymiesięcznych, w
odniesieniu do poszczególnych wyrobów akcyzowych, uwzględniając sytuację gospodarczą
państwa.
<Art. 165a.
1. W latach 2022–2026 stawki akcyzy na napoje alkoholowe wynoszą:
1) stawka akcyzy na alkohol etylowy, o której mowa w art. 93 ust. 4, w:
a) 2022 r. – 6903,00 zł od 1 hektolitra alkoholu etylowego 100% vol. zawartego w
gotowym wyrobie,
b) 2023 r. – 7248,00 zł od 1 hektolitra alkoholu etylowego 100% vol. zawartego w
gotowym wyrobie,
c) 2024 r. – 7610,00 zł od 1 hektolitra alkoholu etylowego 100% vol. zawartego w
gotowym wyrobie,
d) 2025 r. – 7991,00 zł od 1 hektolitra alkoholu etylowego 100% vol. zawartego w
gotowym wyrobie,
e) 2026 r. – 8391,00 zł od 1 hektolitra alkoholu etylowego 100% vol. zawartego w
gotowym wyrobie;
2) stawka akcyzy na piwo, o której mowa w art. 94 ust. 4, w:
a) 2022 r. – 9,43 zł od 1 hektolitra za każdy stopień Plato gotowego wyrobu,
b) 2023 r. – 9,90 zł od 1 hektolitra za każdy stopień Plato gotowego wyrobu,
c) 2024 r. – 10,40 zł od 1 hektolitra za każdy stopień Plato gotowego wyrobu,
d) 2025 r. – 10,92 zł od 1 hektolitra za każdy stopień Plato gotowego wyrobu,
e) 2026 r. – 11,47 zł od 1 hektolitra za każdy stopień Plato gotowego wyrobu;
3) stawka akcyzy na wino, o której mowa w art. 95 ust. 4, w:
a) 2022 r. – 191,00 zł od 1 hektolitra gotowego wyrobu,
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- 17 b) 2023 r. – 201,00 zł od 1 hektolitra gotowego wyrobu,
c) 2024 r. – 211,00 zł od 1 hektolitra gotowego wyrobu,
d) 2025 r. – 222,00 zł od 1 hektolitra gotowego wyrobu,
e) 2026 r. – 233,00 zł od 1 hektolitra gotowego wyrobu;
4) stawka akcyzy na napoje fermentowane, o której mowa w art. 96 ust. 4 pkt 2, w:
a) 2022 r. – 191,00 zł od 1 hektolitra gotowego wyrobu,
b) 2023 r. – 201,00 zł od 1 hektolitra gotowego wyrobu,
c) 2024 r. – 211,00 zł od 1 hektolitra gotowego wyrobu,
d) 2025 r. – 222,00 zł od 1 hektolitra gotowego wyrobu,
e) 2026 r. – 233,00 zł od 1 hektolitra gotowego wyrobu;
5) stawka akcyzy na wyroby pośrednie, o której mowa w art. 97 ust. 4, w:
a) 2022 r. – 385,00 zł od 1 hektolitra gotowego wyrobu,
b) 2023 r. – 404,00 zł od 1 hektolitra gotowego wyrobu,
c) 2024 r. – 424,00 zł od 1 hektolitra gotowego wyrobu,
d) 2025 r. – 445,00 zł od 1 hektolitra gotowego wyrobu,
e) 2026 r. – 467,00 zł od 1 hektolitra gotowego wyrobu.
2. W latach 2022–2026 stawki akcyzy na wyroby tytoniowe wynoszą:
1) stawka akcyzy na papierosy, o której mowa w art. 99 ust. 2 pkt 1, z zastrzeżeniem
art. 99 ust. 10, w:
a) 2022 r. – 228,10 zł za każde 1000 sztuk i 32,05% maksymalnej ceny
detalicznej,
b) 2023 r. – 250,91 zł za każde 1000 sztuk i 32,05% maksymalnej ceny
detalicznej,
c) 2024 r. – 276,00 zł za każde 1000 sztuk i 32,05% maksymalnej ceny
detalicznej,
d) 2025 r. – 303,60 zł za każde 1000 sztuk i 32,05% maksymalnej ceny
detalicznej,
e) 2026 r. – 333,96 zł za każde 1000 sztuk i 32,05% maksymalnej ceny
detalicznej;
2) stawka akcyzy na tytoń do palenia, o której mowa w art. 99 ust. 2 pkt 2, z
zastrzeżeniem art. 99 ust. 10, w:
a) 2022 r. – 155,79 zł za każdy kilogram i 32,05% maksymalnej ceny detalicznej,
b) 2023 r. – 171,37 zł za każdy kilogram i 32,05% maksymalnej ceny detalicznej,
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- 18 c) 2024 r. – 188,51 zł za każdy kilogram i 32,05% maksymalnej ceny detalicznej,
d) 2025 r. – 207,36 zł za każdy kilogram i 32,05% maksymalnej ceny detalicznej,
e) 2026 r. – 228,10 zł za każdy kilogram i 32,05% maksymalnej ceny detalicznej;
3) stawka akcyzy na cygara i cygaretki, o której mowa w art. 99 ust. 2 pkt 3, w:
a) 2022 r. – 433,00 zł za każdy kilogram,
b) 2023 r. – 476,00 zł za każdy kilogram,
c) 2024 r. – 524,00 zł za każdy kilogram,
d) 2025 r. – 576,00 zł za każdy kilogram,
e) 2026 r. – 634,00 zł za każdy kilogram.
3. W latach 2022–2026 stawki akcyzy na papierosy i tytoń do palenia nieobjęte
obowiązkiem oznaczania znakami akcyzy i nieoznaczone maksymalną ceną
detaliczną wynoszą:
1) stawka akcyzy na papierosy, o której mowa w art. 99 ust. 3 pkt 1, w:
a) 2022 r. – 378,38 zł za każde 1000 sztuk,
b) 2023 r. – 416,22 zł za każde 1000 sztuk,
c) 2024 r. – 457,84 zł za każde 1000 sztuk,
d) 2025 r. – 503,62 zł za każde 1000 sztuk,
e) 2026 r. – 553,98 zł za każde 1000 sztuk;
2) stawka akcyzy na tytoń do palenia, o której mowa w art. 99 ust. 3 pkt 2, w:
a) 2022 r. – 252,25 zł za każdy kilogram,
b) 2023 r. – 277,48 zł za każdy kilogram,
c) 2024 r. – 305,23 zł za każdy kilogram,
d) 2025 r. – 335,75 zł za każdy kilogram,
e) 2026 r. – 369,33 zł za każdy kilogram.
4. W latach 2022–2026 stawka akcyzy na susz tytoniowy, o której mowa w art. 99a ust.
3, wynosi w:
1) 2022 r. – 252,25 zł za każdy kilogram;
2) 2023 r. – 277,48 zł za każdy kilogram;
3) 2024 r. – 305,23 zł za każdy kilogram;
4) 2025 r. – 335,75 zł za każdy kilogram;
5) 2026 r. – 369,33 zł za każdy kilogram.
5. W latach 2022–2026 w przypadkach określonych w art. 99a ust. 4 stawka akcyzy na
susz tytoniowy nieoznaczony znakami akcyzy wynosi w:
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- 19 1) 2022 r. – 504,50 zł za każdy kilogram;
2) 2023 r. – 554,96 zł za każdy kilogram;
3) 2024 r. – 610,46 zł za każdy kilogram;
4) 2025 r. – 671,50 zł za każdy kilogram;
5) 2026 r. – 738,66 zł za każdy kilogram.
6. W latach 2022–2026 stawka akcyzy na wyroby nowatorskie, o której mowa w art. 99c
ust. 4, wynosi w:
1) 2022 r. – 311,58 zł za każdy kilogram i 32,05% średniej ważonej detalicznej ceny
sprzedaży tytoniu do palenia;
2) 2023 r. – 342,74 zł za każdy kilogram i 32,05% średniej ważonej detalicznej ceny
sprzedaży tytoniu do palenia;
3) 2024 r. – 377,01 zł za każdy kilogram i 32,05% średniej ważonej detalicznej ceny
sprzedaży tytoniu do palenia;
4) 2025 r. – 414,71 zł za każdy kilogram i 32,05% średniej ważonej detalicznej ceny
sprzedaży tytoniu do palenia;
5) 2026 r. – 456,18 zł za każdy kilogram i 32,05% średniej ważonej detalicznej ceny
sprzedaży tytoniu do palenia.
7. W latach 2022–2026 w przypadku produkcji, o której mowa w art. 99c ust. 1,
niezgodnej z art. 47, stawka akcyzy na wyroby nowatorskie wynosi w:
1) 2022 r. – 311,58 zł za każdy kilogram i 32,05% trzykrotności średniej ważonej
detalicznej ceny sprzedaży tytoniu do palenia;
2) 2023 r. – 342,74 zł za każdy kilogram i 32,05% trzykrotności średniej ważonej
detalicznej ceny sprzedaży tytoniu do palenia;
3) 2024 r. – 377,01 zł za każdy kilogram i 32,05% trzykrotności średniej ważonej
detalicznej ceny sprzedaży tytoniu do palenia;
4) 2025 r. – 414,71 zł za każdy kilogram i 32,05% trzykrotności średniej ważonej
detalicznej ceny sprzedaży tytoniu do palenia;
5) 2026 r. – 456,18 zł za każdy kilogram i 32,05% trzykrotności średniej ważonej
detalicznej ceny sprzedaży tytoniu do palenia.>
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- 20 USTAWA z dnia 30 marca 2021 r. o zmianie ustawy o podatku akcyzowym oraz niektórych
innych ustaw (Dz. U. poz. 694 i 1642)
Art. 28.
1. Podmioty obowiązane przed dniem wejścia w życie niniejszej ustawy do prowadzenia
ksiąg kontroli, o których mowa w art. 138d ustawy zmienianej w art. 1, w brzmieniu
dotychczasowym, mogą nadal je prowadzić na dotychczasowych zasadach, w
szczególności z zastosowaniem wzorów tych ksiąg, szczegółowego zakresu danych, które
powinny się w nich znajdować, sposobu ich prowadzenia oraz ich rodzajów, określonych
w przepisach wykonawczych wydanych na podstawie art. 138s ustawy zmienianej w art.
1, w brzmieniu dotychczasowym, nie dłużej jednak niż do dnia [31 grudnia 2021 r.]
<31 grudnia 2022 r.>
2. Przepis ust. 1 stosuje się odpowiednio do podmiotów, dla których obowiązek prowadzenia
dokumentacji, o której mowa w art. 138d ustawy zmienianej w art. 1, w brzmieniu
nadanym niniejszą ustawą, powstanie od dnia wejścia w życie niniejszej ustawy.
3. Podmioty obowiązane do prowadzenia ewidencji, o której mowa w art. 1381 ustawy
zmienianej w art. 1, mogą ją prowadzić na dotychczasowych zasadach, w szczególności
z zastosowaniem wzorów tej ewidencji, szczegółowego zakresu danych, które powinny
się w niej znajdować, oraz sposobu jej prowadzenia, określonych w przepisach
wykonawczych wydanych na podstawie art. 138s ustawy zmienianej w art. 1, w brzmieniu
dotychczasowym, nie dłużej jednak niż do dnia [31 grudnia 2021 r.]<31 grudnia
2022 r.>
4. Podmioty obowiązane do prowadzenia dokumentacji, o której mowa w art. 138o ustawy
zmienianej w art. 1, mogą ją prowadzić na dotychczasowych zasadach, w szczególności z
zastosowaniem wzorów tej dokumentacji, szczegółowego zakresu danych, które powinny
się w niej znajdować, sposobu jej prowadzenia oraz jej rodzajów, określonych w
przepisach wykonawczych wydanych na podstawie art. 138s ustawy zmienianej w art. 1,
w brzmieniu dotychczasowym, nie dłużej jednak niż do dnia 31 grudnia 2021 r.
<31 grudnia 2022 r.>
Art. 39.
Ustawa wchodzi w życie z dniem 1 maja 2021 r., z wyjątkiem:
1) art. 16 pkt 4, który wchodzi w życie z dniem ogłoszenia, z mocą od dnia 1 lutego 2021 r.;
2) art. 1 pkt 1 lit. a, art. 2 pkt 6 i 7, art. 6, art. 7, art. 12 pkt 4, art. 15, art. 16 pkt 1-3, art. 17,
art. 32-34 і art. 38, które wchodzą w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia;
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4) art. 4, który wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia;
5) art. 1 pkt 2, 12, pkt 15 lit. a, pkt 16-19, 31, 35-46 i 56, art. 3, art. 10, art. 21, art. 25-27 і art.
30, które wchodzą w życie z dniem 1 lipca 2021 r.;
6) art. 1 pkt 53, który wchodzi w życie z dniem [1 stycznia 2022 r.] <1 stycznia 2023 r.>;
7) art. 9, który wchodzi w życie z dniem 1 lipca 2022 r.
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