
 

 

 
 

 

 
  

 

Warszawa, 13 grudnia 2021 r. 

KL/473/321/PP/2021 

 

 

 

Pan 

Kazimierz Kleina 

Przewodniczący Komisji Budżetu i Finansów Publicznych  

Senat RP 

 

Szanowny Panie Przewodniczący, 

 

w nawiązaniu do prac parlamentarnych nad rządowym projektem ustawy o zmianie ustawy o podatku 

akcyzowym oraz ustawy o podatku od sprzedaży detalicznej (druk senacki nr 591), przekazuję uwagi 

Konfederacji Lewiatan.  

 

Z poważaniem,  

 

Maciej Witucki 

Prezydent Konfederacji Lewiatan 

 

 

 

Załącznik: 

Uwagi Konfederacji Lewiatan do rządowego projektu ustawy o zmianie ustawy o podatku akcyzowym 

oraz ustawy o podatku od sprzedaży detalicznej (druk senacki nr 591) 

  



                                                                                                                                             

 

 

 

 

 

 
 

Uwagi Konfederacji Lewiatan do rządowego projektu ustawy o zmianie ustawy o podatku 

akcyzowym oraz ustawy o podatku od sprzedaży detalicznej (druk senacki nr 591) 

 

 

I. Propozycja doprecyzowania przepisu w zakresie dodawanego art. 163d ust. 2 ustawy 

 

JEST 

1. „Na potrzeby zastosowania zwolnienia, o którym mowa w ust. 1, za gospodarstwo domowe nie 

uznaje się nieruchomości w całości wykorzystywanej na potrzeby prowadzonej działalności 

gospodarczej.” 

 

POWINNO BYĆ 

2. „Na potrzeby zastosowania zwolnienia, o którym mowa w ust. 1, za gospodarstwo domowe nie 

uznaje się nieruchomości w całości wykorzystywanej na potrzeby prowadzonej działalności 

gospodarczej, według oświadczenia odbiorcy tej energii elektrycznej.” 

 

II. Propozycja w zakresie art. 163c ustawy akcyzowej  

 

PROPONOWANE BRZMIENIE PRZEPISU  

 

„163c. 1. W przypadku sprzedaży energii elektrycznej nabywcy końcowemu, dla której 

wystawiono fakturę lub inny dokument, a po wystawieniu tej faktury lub innego dokumentu: 

1) uległa zmianie stawka akcyzy, lub 

2) zostało zastosowane zwolnienie od akcyzy, lub 

3) uchylono zwolnienie od akcyzy  

gdy nie jest możliwe określenie faktycznego wykonania dostawy w okresie rozliczeniowym 

w trakcie którego nastąpiła, któraś ze zmian określonych w pkt 1 – 3, może być stosowana 

odpowiednio stawka akcyzy albo zwolnienie od akcyzy obowiązujące przed dniem tej zmiany, 

pod warunkiem, że w fakturze lub innym dokumencie wystawianym po dniu tej zmiany, nie 

później jednak niż w ciągu 12 miesięcy od tej zmiany, uwzględniona zostanie korekta rozliczenia 

objętego fakturą lub innym dokumentem wystawioną przed dniem tej zmiany.” 

 

 

Konfederacja Lewiatan, KL/473/321/PP/2021 


