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SEJM 

RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ 

 

VIII kadencja  
 

 

 

 Pan  

 Marek Kuchciński 

 Marszałek Sejmu 

 Rzeczypospolitej Polskiej 

 

 

Na podstawie art. 118 ust. 1 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej z dnia  

2 kwietnia 1997 r. i na podstawie art. 32 ust. 2 regulaminu Sejmu niżej podpisani 

posłowie wnoszą projekt ustawy: 

 

 - zmieniającej ustawę o zmianie ustawy  

o podatku akcyzowym oraz ustawy  

- Prawo celne. 
 

Do reprezentowania wnioskodawców w pracach nad projektem ustawy 

upoważniamy pana posła Wiesława Janczyka. 

 

 

 (-)   Waldemar Andzel;  (-)   Jan Krzysztof Ardanowski;  (-)   Ryszard Bartosik; 

 (-)   Barbara Bartuś;  (-)   Joanna Borowiak;  (-)   Bożena Borys-Szopa;  (-)   Lidia 

Burzyńska;  (-)   Witold Czarnecki;  (-)   Elżbieta Duda;  (-)   Jan Duda; 

 (-)   Barbara Dziuk;  (-)   Jacek Falfus;  (-)   Ewa Filipiak;  (-)   Leszek Galemba; 

 (-)   Jerzy Gosiewski; (-) Wiesław Janczyk;  (-)   Piotr Kaleta;  (-)   Andrzej Kryj; 

 (-)   Bernadeta Krynicka;  (-)   Józef Leśniak;  (-)   Krzysztof Maciejewski; 

 (-)   Jerzy Małecki;  (-)   Jerzy Materna;  (-)   Kazimierz Matuszny;  (-)   Andrzej 

Melak;  (-)   Anna Milczanowska;  (-)   Kazimierz Moskal;  (-)   Adam 

Ołdakowski;  (-)   Anna Paluch;  (-)   Piotr Pyzik;  (-)   Urszula Rusecka; 

 (-)   Bogdan Rzońca;  (-)   Edward Siarka;  (-)   Czesław Sobierajski; 

 (-)   Krzysztof Szulowski;  (-)   Ewa Szymańska;  (-)   Robert Telus;  (-)   Ewa 

Tomaszewska;  (-)   Sylwester Tułajew;  (-)   Jan Warzecha;  (-)   Michał 

Wojtkiewicz;  (-)   Grzegorz Adam Woźniak;  (-)   Tadeusz Woźniak; 

 (-)   Sławomir Zawiślak;  (-)   Maria Zuba;  (-)   Wojciech Zubowski. 

 
 



Projekt 

 Ustawa 

z dnia… 

 zmieniająca ustawę o zmianie ustawy  

o podatku akcyzowym oraz ustawy - Prawo celne  

 

 

Art. 1. W ustawie z dnia 20 lipca 2018 r. o zmianie ustawy o podatku akcyzowym oraz  

ustawy - Prawo celne (Dz. U. poz.1697) wprowadza się następujące zmiany: 

1) po art. 3 dodaje się art. 3a w brzmieniu:   

„Art. 3a. 1. W okresie od dnia 1 stycznia 2019 r. do dnia 31 grudnia 2019 r. podmiot 

dokonujący na terytorium kraju przemieszczania poza procedurą zawieszenia poboru akcyzy 

wyrobów akcyzowych objętych zwolnieniem od podatku akcyzowego ze względu na ich 

przeznaczenie oraz wyrobów akcyzowych wymienionych w załączniku nr 2 do ustawy 

zmienianej w art. 1 opodatkowanych zerową stawką podatku akcyzowego ze względu na ich 

przeznaczenie, może do tego przemieszczania stosować przepisy dotychczasowe.  

2. Do przemieszczeń poza procedurą zawieszenia poboru akcyzy wyrobów akcyzowych 

objętych zwolnieniem od podatku akcyzowego ze względu na ich przeznaczenie oraz wyrobów 

akcyzowych wymienionych w załączniku nr 2 do ustawy zmienianej w art. 1 opodatkowanych 

zerową stawką podatku akcyzowego ze względu na ich przeznaczenie rozpoczętych w okresie, 

o którym mowa w ust. 1, na podstawie przepisów dotychczasowych i niezakończonych w tym 

okresie, stosuje się przepisy dotychczasowe.  

3. Przepisu ust. 1 nie stosuje się do przemieszczeń poza procedurą zawieszenia poboru 

akcyzy wyrobów węglowych przeznaczonych do celów opałowych, o których mowa w art. 31a 

ust. 1 ustawy zmienianej w art. 1.”; 

2) w art. 10 wyrazy „przed dniem 1 stycznia 2019 r.” zastępuje się wyrazami „przed dniem 

1 stycznia 2020 r.”; 

3)  w art. 13 po wyrazach „36–38,” dodaje się wyrazy „art. 3a,”. 

Art. 2. Ustawa wchodzi w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia. 

 

 

 

 

 
 



 

Uzasadnienie 

Niniejsza ustawa przewiduje wprowadzenie regulacji przejściowej, która umożliwi do dnia 31 

grudnia 2019 r. stosowanie papierowego dokumentu dostawy do przemieszczeń na terytorium 

kraju poza procedurą zawieszenia poboru akcyzy wyrobów akcyzowych objętych zwolnieniem 

od podatku akcyzowego ze względu na ich przeznaczenie oraz wyrobów akcyzowych 

wymienionych w załączniku nr 2 do ustawy o podatku akcyzowym, opodatkowanych zerową 

stawką podatku akcyzowego ze względu na ich przeznaczenie. 

Wprowadzana regulacja wychodzi naprzeciw oczekiwaniom podmiotów sygnalizujących 

trudności z dostosowaniem się do obsługi przemieszczeń w Systemie EMCS, które mogą 

skutkować wstrzymaniem dostaw wyrobów akcyzowych m.in. zwolnionego od akcyzy paliwa 

lotniczego i gazu LPG.  

Przepisy wprowadzane projektowaną ustawą powinny wejść w życie przed dniem 1 stycznia 

2019 r., tj. przed dniem wejścia w życie przepisów ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. o zmianie 

ustawy zmianie ustawy o podatku akcyzowym oraz ustawy - Prawo celne, w zakresie 

przemieszczania na terytorium kraju poza procedurą zawieszenia poboru akcyzy wyrobów 

akcyzowych objętych zwolnieniem od podatku akcyzowego ze względu na ich przeznaczenie 

oraz wyrobów akcyzowych wymienionych w załączniku nr 2 do ustawy o podatku akcyzowym, 

opodatkowanych zerową stawką podatku akcyzowego ze względu na ich przeznaczenie. 

Projekt wywołuje pozytywne skutki społeczno-gospodarcze. 

Projekt nie wywołuje skutków finansowych dla budżetu państwa oraz budżetów jednostek 

samorządów terytorialnych. 

Projekt wywiera pozytywny wpływ  na działalność mikroprzedsiębiorców oraz małych i 

średnich przedsiębiorców poprzez wprowadzenie okresu przejściowego, w którym 

przedsiębiorcy ci będą mogli stosować oprócz nowych regulacji przewidujących stosowanie 

elektronicznego dokumentu dostawy,  również  regulacje dotychczasowe przewidujące 

stosowanie papierowego dokumentu dostawy. 

Projekt ustawy jest zgodny z prawem Unii Europejskiej. 
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