
 

 

Druk nr 3103   

SEJM 

RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ 
VIII kadencja 

 

 

 

S P R A W O Z D A N I E 

KOMISJI  FINANSÓW  PUBLICZNYCH   

 

 

o poselskim projekcie ustawy zmieniającej 

ustawę o zmianie ustawy o podatku akcyzowym 

oraz ustawy – Prawo celne (druk nr 3084) 

 

Sejm na 74 posiedzeniu w dniu 12 grudnia 2018 r. - zgodnie z art. 39 ust. 2 regulaminu 

Sejmu - skierował powyższy projekt ustawy do Komisji Finansów Publicznych w celu 

rozpatrzenia.  

Komisja Finansów Publicznych po rozpatrzeniu powyższego projektu ustawy 

na posiedzeniu w dniu 13 grudnia 2018 r.  

 

wnosi:  

 

Wysoki Sejm uchwalić raczy załączony projekt ustawy.  

 

 

Warszawa, dnia 13 grudnia 2018 r. 

 
    

 

Sprawozdawca  

 

 

(-) Wiesław Janczyk 

Przewodniczący 

Komisji Finansów Publicznych 

 

 

(-) Andrzej Szlachta 
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Projekt 

U S T AWA  

z dnia…2018 r.  

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 lub 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 1 stycznia 2019 r.  
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