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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 9 grudnia 2021 r. 

o zmianie ustawy o podatku akcyzowym oraz niektórych innych ustaw 

 

(druk nr 591) 

 

 

 

USTAWA z dnia 6 grudnia 2008 r. o podatku akcyzowym (Dz. U. z 2020 r. poz. 722, z późn. 

zm.) 

Art.  162. 

1. Jeżeli okres rozliczeniowy energii elektrycznej rozpoczął się przed dniem wejścia w życie 

ustawy i obejmuje również okres obowiązywania ustawy, sprzedawca energii elektrycznej 

jest obowiązany na wystawianej nabywcy końcowemu fakturze uwzględnić akcyzę 

należną za odpowiedni okres obowiązywania ustawy, którego dotyczy faktura. 

2. W przypadku braku możliwości określenia ilości energii elektrycznej odebranej w okresie 

obowiązywania ustawy, jej ilość ustala się proporcjonalnie do okresu obowiązywania 

ustawy w stosunku do okresu rozliczeniowego. 

3. Zwolnienie, o którym mowa w art. 30 ust. 1, stosuje się na podstawie dokumentu 

potwierdzającego umorzenie świadectwa pochodzenia energii elektrycznej 

wyprodukowanej nie wcześniej niż w dniu wejścia w życie ustawy. 

 

<Art. 162a. 

Zwolnienie, o którym mowa w art. 30 ust. 1, stosuje się na podstawie dokumentu 

potwierdzającego umorzenie świadectwa pochodzenia energii elektrycznej wydanego dla 

energii elektrycznej wytworzonej przed dniem zmiany stawki akcyzy, przez obniżenie 

akcyzy w okresach rozliczeniowych następujących po dniu zmiany stawki akcyzy w 

wysokości stanowiącej iloczyn ilości energii elektrycznej odpowiadającej prawom 

majątkowym wynikającym z tego świadectwa oraz stawki akcyzy obowiązującej w dacie 

wytworzenia i dostarczenia do zużycia energii elektrycznej udokumentowanej tym 

świadectwem.> 
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Art.  163c.
 

1. W okresie stosowania: 

1) rozporządzenia Komisji (UE) nr 651/2014 z dnia 17 czerwca 2014 r. uznającego 

niektóre rodzaje pomocy za zgodne z rynkiem wewnętrznym w zastosowaniu art. 107 

i 108 Traktatu, 

2) rozporządzenia Komisji (UE) nr 1388/2014 z dnia 16 grudnia 2014 r. uznającego 

niektóre kategorie pomocy udzielanej przedsiębiorstwom prowadzącym działalność w 

zakresie produkcji, przetwórstwa i wprowadzania do obrotu produktów rybołówstwa i 

akwakultury za zgodne z rynkiem wewnętrznym w zastosowaniu art. 107 i 108 

Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej (Dz. Urz. UE L 369 z 24.12.2014, str. 

37, z późn. zm.) 

- do zwolnienia, o którym mowa w art. 31b ust. 1 pkt 3-3b, stosuje się przepis 

odpowiednio art. 44 rozporządzenia Komisji (UE) nr 651/2014 z dnia 17 czerwca 

2014 r. uznającego niektóre rodzaje pomocy za zgodne z rynkiem wewnętrznym w 

zastosowaniu art. 107 i 108 Traktatu albo art. 45 rozporządzenia Komisji (UE) nr 

1388/2014 z dnia 16 grudnia 2014 r. uznającego niektóre kategorie pomocy udzielanej 

przedsiębiorstwom prowadzącym działalność w zakresie produkcji, przetwórstwa i 

wprowadzania do obrotu produktów rybołówstwa i akwakultury za zgodne z rynkiem 

wewnętrznym w zastosowaniu art. 107 i 108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii 

Europejskiej. 

2. Zwolnienia od akcyzy, o którym mowa w art. 31b ust. 1 pkt 3-3b, nie stosuje się w 

przypadku podmiotu: 

1) na którym ciąży obowiązek zwrotu pomocy wynikający z wcześniejszej decyzji 

Komisji Europejskiej uznającej pomoc za niezgodną z prawem i z rynkiem 

wewnętrznym; 

2) znajdującego się w trudnej sytuacji, o której mowa odpowiednio w art. 2 pkt 18 

rozporządzenia Komisji (UE) nr 651/2014 z dnia 17 czerwca 2014 r. uznającego 

niektóre rodzaje pomocy za zgodne z rynkiem wewnętrznym w zastosowaniu art. 107 

i 108 Traktatu albo art. 3 pkt 5 rozporządzenia Komisji (UE) nr 1388/2014 z dnia 16 

grudnia 2014 r. uznającego niektóre kategorie pomocy udzielanej przedsiębiorstwom 

prowadzącym działalność w zakresie produkcji, przetwórstwa i wprowadzania do 

obrotu produktów rybołówstwa i akwakultury za zgodne z rynkiem wewnętrznym w 

zastosowaniu art. 107 i 108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej. 
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<Art. 163d. 

1. W okresie od dnia 1 stycznia 2022 r. do dnia 31 maja 2022 r. zwalnia się od akcyzy 

sprzedaż energii elektrycznej nabywcy końcowemu będącemu odbiorcą energii 

elektrycznej w gospodarstwie domowym w rozumieniu art. 3 pkt 13b ustawy z dnia 

10 kwietnia 1997 r. – Prawo energetyczne. 

2. Na potrzeby stosowania zwolnienia, o którym mowa w ust. 1, za gospodarstwo 

domowe nie uznaje się nieruchomości w całości wykorzystywanej na potrzeby 

prowadzonej działalności gospodarczej.> 

 

Art.  164. 

1. Do dnia 31 października 2013 r. zamiast stawki akcyzy, o której mowa w art. 89 ust. 1 pkt 

12 lit. a tiret drugie, do wyrobów akcyzowych określonych w tym przepisie stosuje się 

zerową stawkę akcyzy. 

2. (uchylony). 

<Art. 164a. 

1. W okresie od dnia 20 grudnia 2021 r. do dnia 31 grudnia 2021 r. stawka akcyzy, o 

której mowa w art. 89 ust. 1: 

1) pkt 2, wynosi 1369 zł/1000 litrów; 

2) pkt 6, wynosi 1065 zł/1000 litrów; 

3) pkt 8, wynosi 1065 zł/1000 litrów; 

4) pkt 12 lit. a tiret pierwsze, wynosi 364 zł/1000 kilogramów. 

2. W okresie od dnia 1 stycznia 2022 r. do dnia 31 maja 2022 r. stawka akcyzy, o której 

mowa w art. 89 ust. 1: 

1) pkt 2, wynosi 1413 zł/1000 litrów; 

2) pkt 6, wynosi 1104 zł/1000 litrów; 

3) pkt 8, wynosi 1104 zł/1000 litrów; 

4) pkt 12 lit. a tiret pierwsze, wynosi 387 zł/1000 kilogramów. 

3. W okresie od dnia 1 stycznia 2022 r. do dnia 31 maja 2022 r. stawka akcyzy, o której 

mowa w art. 89 ust. 3, wynosi 4,60 zł za megawatogodzinę (MWh). 

4. W przypadkach, o których mowa w ust. 1, przepisów art. 89 ust. 1aa i 1b nie stosuje 

się.> 
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USTAWA z dnia 6 lipca 2016 r. o podatku od sprzedaży detalicznej (Dz. U. z 2020 r. poz. 

1293) 

Rozdział  6 

[Przepisy końcowe] 

<Przepisy epizodyczne i końcowe> 

 

Art.  11a. 

Przepisy ustawy stosuje się do przychodów ze sprzedaży detalicznej osiągniętych od dnia 1 

stycznia 2021 r. 

<Art. 11b. 

W okresie od dnia 1 stycznia 2022 r. do dnia 31 maja 2022 r. nie podlega opodatkowaniu 

podatkiem sprzedaż detaliczna: 

1) benzyn silnikowych, o których mowa w art. 89 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 6 grudnia 

2008 r. o podatku akcyzowym; 

2) olejów napędowych, o których mowa w art. 89 ust. 1 pkt 6 ustawy z dnia 6 grudnia 

2008 r. o podatku akcyzowym; 

3) biokomponentów stanowiących samoistne paliwa, o których mowa w art. 89 ust. 1 

pkt 8 ustawy z dnia 6 grudnia 2008 r. o podatku akcyzowym; 

4) gazów przeznaczonych do napędu silników spalinowych, o których mowa w art. 89 

ust. 1 pkt 12 lit. a–b ustawy z dnia 6 grudnia 2008 r. o podatku akcyzowym.> 

 

 

 

USTAWA z dnia 4 lipca 2019 r. o systemie instytucji rozwoju (Dz. U. z 2021 r. poz. 1010 i 

2219) 

Art.  21a. 

[1. Rada Ministrów, w związku ze skutkami COVID-19, może powierzyć Polskiemu 

Funduszowi Rozwoju realizację rządowego programu udzielania przedsiębiorcom 

wsparcia finansowego, w szczególności w formach, o których mowa w art. 13 ust. 1, lub w 

formach bezzwrotnych.] 

<1. Rada Ministrów, w związku ze skutkami COVID-19 lub zakazem, o którym mowa 

w art. 12a ust. 1 ustawy z dnia 12 października 1990 r. o ochronie granicy 

państwowej (Dz. U. z 2019 r. poz. 1776 oraz z 2021 r. poz. 1918 i 2191), może 
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powierzyć Polskiemu Funduszowi Rozwoju realizację rządowego programu 

udzielania przedsiębiorcom wsparcia finansowego, w szczególności w formach, o 

których mowa w art. 13 ust. 1, lub w formach bezzwrotnych.> 

2. Program rządowy określa w szczególności warunki i okres udzielania przedsiębiorcom 

wsparcia finansowego, o którym mowa w ust. 1, sposób przygotowania i elementy 

rocznych planów udzielania tego finansowania oraz sprawozdawczości z ich realizacji. 

2a. Środki pochodzące z udzielonego przedsiębiorcom wsparcia finansowego, o którym 

mowa w ust. 1, nie podlegają egzekucji sądowej ani administracyjnej, chyba że 

egzekwowana wierzytelność powstała w związku z naruszeniem zasad, na których 

udzielono danemu przedsiębiorcy takiego wsparcia. Środki te, w razie ich przekazania na 

rachunek bankowy, rachunek oszczędnościowy, rachunek oszczędnościowo-

rozliczeniowy oraz rachunek terminowych lokat oszczędnościowych, są wolne od zajęcia 

na podstawie sądowego lub administracyjnego tytułu wykonawczego. 

2b. W celu uzyskania wsparcia finansowego, o którym mowa w ust. 1, przedsiębiorca 

zobowiązany jest do złożenia Polskiemu Funduszowi Rozwoju oświadczeń wymaganych 

do ustalenia przez Polski Fundusz Rozwoju możliwości objęcia przedsiębiorcy wsparciem 

finansowym. 

2c. Oświadczenia, o których mowa w ust. 2b, składa się pod rygorem odpowiedzialności 

karnej za składanie fałszywych oświadczeń. Składający oświadczenie jest obowiązany do 

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

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

odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych oświadczeń. 

2d. Do postępowania w celu uzyskania wsparcia finansowego, o którym mowa w ust. 1, 

stosuje się art. 297 § 1-3 Kodeksu karnego. 

3. Realizując program rządowy, Polski Fundusz Rozwoju prowadzi wyodrębnioną ewidencję 

zgodnie z art. 11 ust. 4 i 5. 

4. Minister właściwy do spraw gospodarki przekazuje środki na pokrycie wynagrodzenia oraz 

kosztów poniesionych przez Polski Fundusz Rozwoju wskutek realizacji programu 

rządowego. 

5. Minister właściwy do spraw gospodarki, działając w porozumieniu z ministrem właściwym 

do spraw finansów publicznych, zawiera z Polskim Funduszem Rozwoju umowę 

określającą warunki i tryb przekazywania środków, o których mowa w ust. 4. 

https://sip.lex.pl/#/document/16787601?unitId=art(297)par(1)&cm=DOCUMENT
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<5a. Polski Fundusz Rozwoju może zawrzeć z wojewodami, na obszarze właściwości 

których wprowadzono zakaz, o którym mowa w art. 12a ust. 1 ustawy z dnia 12 

października 1990 r. o ochronie granicy państwowej, porozumienie dotyczące obsługi 

wsparcia finansowego, o którym mowa w ust. 1, udzielanego w związku z tym 

zakazem.> 

6. Polski Fundusz Rozwoju udostępnia ministrowi właściwemu do spraw gospodarki, na jego 

wniosek, w celach analityczno-sprawozdawczych, dane dotyczące przedsiębiorców, 

którzy ubiegali się lub otrzymali wsparcie, o którym mowa w ust. 1. 

7. Dane, o których mowa w ust. 6, obejmują: 

1) firmę przedsiębiorcy; 

2) siedzibę i adres przedsiębiorcy; 

3) status przedsiębiorcy zgodnie z art. 7 ustawy z dnia 6 marca 2018 r. - Prawo 

przedsiębiorców (Dz. U. z 2021 r. poz. 162) wskazany przez przedsiębiorcę we 

wniosku o udzielenie wsparcia; 

4) przedmiot działalności gospodarczej wskazany przez przedsiębiorcę we wniosku o 

udzielenie wsparcia, zgodnie z Polską Klasyfikacją Działalności Gospodarczej (PKD); 

5) status rozpatrywania wniosku o wsparcie; 

6) formę wnioskowanego wsparcia; 

7) nazwa programu, na podstawie którego udzielone jest wsparcie; 

8) wartość wnioskowanego wsparcia; 

9) wartość udzielonego wsparcia; 

10) liczba pracowników przedsiębiorcy ubiegającego się o wsparcie według stanu na 

dzień 31 grudnia 2019 r.; 

11) data wpływu wniosku przedsiębiorcy o udzielenie wsparcia do Polskiego Funduszu 

Rozwoju; 

12) data udzielenia wsparcia rozumiana jako data podjęcia przez Polski Fundusz Rozwoju 

decyzji o udzieleniu wsparcia; 

13) liczbę złożonych przez przedsiębiorców wniosków o udzielenie wsparcia. 

8. Minister właściwy do spraw gospodarki w odniesieniu do danych osobowych 

zgromadzonych na podstawie ust. 6 jest administratorem w rozumieniu art. 4 pkt 7 

rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 

r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i 

w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE 

https://sip.lex.pl/#/document/18701388?unitId=art(7)&cm=DOCUMENT
https://sip.lex.pl/#/document/68636690?unitId=art(4)pkt(7)&cm=DOCUMENT
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(ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1, z 

późn. zm.). 

9. Do ochrony danych uzyskanych przez ministra właściwego do spraw gospodarki na 

podstawie ust. 6, stanowiących tajemnice prawnie chronione lub informacje poufne w 

rozumieniu przepisów odrębnych, stosuje się przepisy regulujące zasady ochrony tych 

tajemnic lub informacji poufnych. 

 

 

 

USTAWA z dnia 29 września 2021 r. o rekompensacie w związku z wprowadzeniem stanu 

wyjątkowego na obszarze części województwa podlaskiego oraz części województwa 

lubelskiego w 2021 r. (Dz. U. poz. 1803 i 2191) 

 

Art.  3. 

1. Rekompensata jest udzielana na wniosek składany do właściwego wojewody. 

2. Wniosek o rekompensatę zawiera dane, o których mowa w art. 4 ust. 2 pkt 1, 2 i 5 ustawy z 

dnia 22 listopada 2002 r. o wyrównywaniu strat majątkowych wynikających z 

ograniczenia w czasie stanu nadzwyczajnego wolności i praw człowieka i obywatela (Dz. 

U. poz. 1955), oraz informacje o przychodzie, o którym mowa w art. 2 ust. 1. 

3. Do wniosku dołącza się dokumenty potwierdzające informacje o przychodzie, o którym 

mowa w art. 2 ust. 1. 

4. Wojewoda wydaje decyzję w sprawie rekompensaty niezwłocznie, nie później jednak niż w 

terminie 14 dni od dnia złożenia wniosku. Decyzja ta jest ostateczna i prawomocna. 

5. W celu weryfikacji danych zawartych we wniosku wojewoda może przeprowadzać 

kontrole lub zlecać ich przeprowadzenie. Jeżeli kwota rekompensaty przekracza kwotę 

65 000 zł, przeprowadzenie kontroli ma charakter obligatoryjny. 

6. Przepisy art. 5 ust. 1-3 i 5 oraz art. 6-9 ustawy z dnia 22 listopada 2002 r. o wyrównywaniu 

strat majątkowych wynikających z ograniczenia w czasie stanu nadzwyczajnego wolności 

i praw człowieka i obywatela stosuje się odpowiednio. 

7. Nie pobiera się opłat od pozwu o rekompensatę wniesionego przez wnioskodawcę. 

<8. Wojewoda, na udokumentowany wniosek, za zgodą ministra właściwego do spraw 

administracji publicznej, w szczególnie uzasadnionych przypadkach, może przyznać 

rekompensatę również podmiotom innym niż wskazane w art. 1, które prowadzą 

https://sip.lex.pl/#/document/16995521?unitId=art(4)ust(2)pkt(1)&cm=DOCUMENT
https://sip.lex.pl/#/document/16995521?unitId=art(4)ust(2)pkt(2)&cm=DOCUMENT
https://sip.lex.pl/#/document/16995521?unitId=art(4)ust(2)pkt(5)&cm=DOCUMENT
https://sip.lex.pl/#/document/16995521?unitId=art(5)ust(1)&cm=DOCUMENT
https://sip.lex.pl/#/document/16995521?unitId=art(5)ust(5)&cm=DOCUMENT
https://sip.lex.pl/#/document/16995521?unitId=art(6)&cm=DOCUMENT
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działalność na obszarze, o którym mowa w art. 1 ust. 1 lub art. 2a ust. 1, gdy 

okoliczności, a zwłaszcza poziom strat, utraconych korzyści lub ciężkie położenie 

materialne, wskazują, że wymagają tego względy słuszności. Do wniosku stosuje się 

odpowiednio przepisy ust. 1–7.> 

 

 

 

USTAWA z dnia 29 października 2021 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób 

fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych oraz niektórych innych ustaw 

(Dz. U. poz. 2105) 

Art.  89. 

Ustawa wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2022 r., z wyjątkiem: 

1) art. 6, art. 61 i art. 85-87, które wchodzą w życie z dniem następującym po dniu 

ogłoszenia; 

2) art. 1 pkt 59, pkt 67 lit. i, pkt 76 w zakresie art. 45b, pkt 77 i 78, art. 2 pkt 51, 58 i 64 oraz 

art. 9 pkt 25, które wchodzą w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia; 

3) art. 3 pkt 1, art. 7 pkt 3, 11, 13, pkt 16 lit. b, pkt 17, 33 i 38, art. 12, art. 14 pkt 1-4, 9, 11-

16, 18 i 19, art. 20 pkt 8 i art. 22 pkt 2 w zakresie art. 19a ust. 3, które wchodzą w życie z 

dniem 1 lipca 2022 r.; 

[4) art. 1 pkt 39 i pkt 63 lit. c, art. 2 pkt 11 lit. a i c, pkt 31 lit. a tiret trzecie i lit. b, art. 9 pkt 

11 oraz art. 66, które wchodzą w życie z dniem 1 stycznia 2023 r.;] 

<4) art. 1 pkt 10 lit. b tiret trzecie w zakresie art. 14 ust. 2 pkt 22, pkt 39 i pkt 63 lit. c, 

art. 2 pkt 11 lit. a i c, pkt 27 lit. a tiret ósme w zakresie art. 12 ust. 1 pkt 16, pkt 31 lit. 

a tiret trzecie i lit. b, art. 9 pkt 11, art. 18, art. 22 pkt 1 oraz art. 66, które wchodzą w 

życie z dniem 1 stycznia 2023 r.;> 

5) art. 7 pkt 7 w zakresie art. 20zu § 4, art. 20zw § 2 zdanie drugie i art. 20zx § 2, które 

wchodzą w życie z dniem 1 stycznia 2024 r. 


