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Szanowny Panie Marszałku 

Na podstawie art. 118 ust. 1 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 
kwietnia 1997 r. przedstawiam Sejmowi Rzeczypospolitej Polskiej projekt ustawy 

 

 - zmieniającej ustawę o zmianie ustawy o 
podatku akcyzowym. 

 
W załączeniu przedstawiam także opinię dotyczącą zgodności 

proponowanych regulacji z prawem Unii Europejskiej. 

Jednocześnie informuję, że do prezentowania stanowiska Rządu w tej 
sprawie w toku prac parlamentarnych został upoważniony Minister Finansów. 

 

          Z poważaniem 

 

(-) Mateusz Morawiecki 

 
 



Projekt 

U S TAWA

z dnia 

zmieniająca ustawę o zmianie ustawy o podatku akcyzowym 

Art. 1. W ustawie z dnia 12 grudnia 2017 r. o zmianie ustawy o podatku akcyzowym (Dz. 

U. z 2018 r. poz. 137) wprowadza się następujące zmiany: 

1) w art. 2 wyrazy „Do dnia 31 grudnia 2018 r.” zastępuje się wyrazami „Do dnia 30 czerwca

2020 r.”;

2) w art. 3 w ust. 1 wyrazy „po dniu 31 grudnia 2018 r.” zastępuje się wyrazami „po dniu 30

czerwca 2020 r.”.

Art. 2. 1. Wstępne zapotrzebowania na legalizacyjne znaki akcyzy złożone przez 

posiadaczy płynu do papierosów elektronicznych lub wyrobów nowatorskich, o których mowa 

w art. 3 ust. 1 ustawy zmienianej w art. 1, w brzmieniu dotychczasowym, w terminie, o którym 

mowa w art. 3 ust. 2 ustawy zmienianej w art. 1, nie wywołują skutków prawnych. 

2. Posiadacze płynu do papierosów elektronicznych lub wyrobów nowatorskich,

o których mowa w art. 3 ust. 1 ustawy zmienianej w art. 1, w brzmieniu nadanym niniejszą

ustawą, w tym posiadacze, o których mowa w ust. 1, składają wstępne zapotrzebowanie na 

legalizacyjne znaki akcyzy w urzędzie obsługującym ministra właściwego do spraw finansów 

publicznych do dnia 31 marca 2020 r. Przepis art. 125 ust. 5 ustawy z dnia 6 grudnia 2008 r. 

o podatku akcyzowym (Dz. U. z 2018 r. poz. 1114, 1039, 1356, 1629 i 1697) stosuje się

odpowiednio. 

Art. 3. Ustawa wchodzi w życie z dniem 31 grudnia 2018 r. 



UZASADNIENIE 

Przedkładany projekt ustawy przewiduje korzystną dla podatników zmianę w ustawie 

z dnia 12 grudnia 2017 r. o zmianie ustawy o podatku akcyzowym (Dz. U. z 2018 r. poz. 

137) dotyczącą regulacji w zakresie opodatkowania akcyzą dwóch nowych kategorii 

wyrobów akcyzowych, tj. płynu do papierosów elektronicznych oraz wyrobów 

nowatorskich. Projekt ustawy uwzględnia postulaty branży wskazujące na potrzebę 

wydłużenia okresu na przygotowanie się do nowych obciążeń fiskalnych 

i administracyjnych (np. uzyskanie zezwolenia na prowadzenie składu podatkowego, 

złożenie zabezpieczenia akcyzowego i oznaczanie znakami akcyzy) w odniesieniu do 

płynu do papierosów elektronicznych i wyrobów nowatorskich oraz toczącą się dyskusję 

wśród państw Unii Europejskiej dotyczącą harmonizacji opodatkowania tych wyrobów. 

W zakresie art. 1 projektu ustawy: 

‒ w pkt 1 przedłuża się obowiązywanie zerowej stawki akcyzy na płyn do papierosów 

elektronicznych oraz wyroby nowatorskie do dnia 30 czerwca 2020 r., co zapewni 

adresatom dodatkowy czas na dostosowanie się do nowej regulacji, np. na uzyskanie 

zezwolenia na prowadzenie składu podatkowego oraz przygotowanie się do 

oznaczania ww. wyrobów znakami akcyzy; należy bowiem wskazać, iż powyższe 

wyroby opodatkowane zerową stawką akcyzy (podobnie jak wszystkie wyroby 

akcyzowe opodatkowane taką stawką) nie podlegają obowiązkowi oznaczania 

znakami akcyzy, ewidencjonowania, produkcji w składzie podatkowym oraz 

składania zabezpieczenia; 

‒ w pkt 2 wprowadza się nowy termin spełnienia obowiązku oznaczania 

legalizacyjnymi znakami akcyzy płynu do papierosów elektronicznych oraz wyrobów 

nowatorskich, wyprodukowanych na terytorium kraju, nabywanych 

wewnątrzwspólnotowo lub importowanych, przed dniem wejścia w życie ustawy 

wprowadzającej opodatkowanie tych wyrobów, tj. do dnia 30 czerwca 2020 r.; 

powyższa zmiana jest konsekwencją przedłużenia obowiązywania stawki zerowej, 

o której mowa w art. 2 ustawy zmienianej.

W art. 2 ust. 1 projektu ustawy – w związku z ustanowieniem nowego terminu na 

oznaczanie płynu do papierosów elektronicznych oraz wyrobów nowatorskich 

legalizacyjnymi znakami akcyzy – wprowadzono unormowanie, zgodnie z którym 

wstępne zapotrzebowania na legalizacyjne znaki akcyzy złożone przez posiadaczy płynu 
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do papierosów elektronicznych lub wyrobów nowatorskich do dnia 30 października 2018 

r. nie wywołują skutków prawnych. Jednocześnie wprowadzono regulację, zgodnie z 

którą wstępne zapotrzebowanie na legalizacyjne znaki akcyzy składane będą przez 

posiadaczy tych wyrobów do dnia 31 marca 2020 r., przewidując – na wzór zdania 

drugiego w art. 3 ust. 2 ustawy z dnia 12 grudnia 2017 r. o zmianie ustawy o podatku 

akcyzowym – odpowiednie stosowanie art. 125 ust. 5 ustawy z dnia 6 grudnia 2008 r. o 

podatku akcyzowym określającego skutki niezłożenia wstępnego zapotrzebowania lub 

zmiany wstępnego zapotrzebowania (art. 2 ust. 2 projektu ustawy). 

Artykuł 3 projektu ustawy przewiduje, że ustawa wejdzie w życie z dniem 31 grudnia 

2018 r., tj. przed upływem terminu, o którym mowa w art. 3 ust. 1 ustawy z dnia 

12 grudnia 2017 r. o zmianie ustawy o podatku akcyzowym. 

Odnosząc się do wpływu projektowanej ustawy na mikroprzedsiębiorców oraz małych 

i średnich przedsiębiorców, będących jej adresatami, należy zauważyć, że zmniejszy się 

ich obciążenie fiskalne na skutek przedłużenia obowiązywania zerowej stawki akcyzy na 

te wyroby do dnia 30 czerwca 2020 r. 

Projekt ustawy jest zgodny z prawem Unii Europejskiej. 

Projekt ustawy nie wymaga przedstawienia właściwym organom i instytucjom Unii 

Europejskiej, w tym Europejskiemu Bankowi Centralnemu, w celu uzyskania opinii, 

dokonania powiadomienia, konsultacji albo uzgodnienia. 

Projekt ustawy nie zawiera norm technicznych w rozumieniu przepisów rozporządzenia 

Rady Ministrów z dnia 23 grudnia 2002 r. w sprawie sposobu funkcjonowania krajowego 

systemu notyfikacji norm i aktów prawnych (Dz. U. poz. 2039 oraz z 2004 r. poz. 597), 

w związku z czym nie podlega notyfikacji. 



 

 

UZASADNIENIE 
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oznaczania ww. wyrobów znakami akcyzy; należy bowiem wskazać, iż powyższe 
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do papierosów elektronicznych lub wyrobów nowatorskich do dnia 30 października 2018 

r. nie wywołują skutków prawnych. Jednocześnie wprowadzono regulację, zgodnie z 

którą wstępne zapotrzebowanie na legalizacyjne znaki akcyzy składane będą przez 

posiadaczy tych wyrobów do dnia 31 marca 2020 r., przewidując – na wzór zdania 

drugiego w art. 3 ust. 2 ustawy z dnia 12 grudnia 2017 r. o zmianie ustawy o podatku 
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