
U C H WA Ł A  

S E N A T U  R Z E C Z Y P O S P O L I T E J  P O L S K I E J  

z dnia 30 marca 2017 r. 

w sprawie ustawy o zmianie ustawy o podatku akcyzowym 

Senat, po rozpatrzeniu uchwalonej przez Sejm na posiedzeniu w dniu 9 marca 2017 r. 

ustawy o zmianie ustawy o podatku akcyzowym, wprowadza do jej tekstu następującą 

poprawkę: 

– w art 1 dodaje się pkt 7 w brzmieniu: 

„7) po art. 138s dodaje się art. 138t w brzmieniu: 

„Art. 138t. 1. Podmiot dokonujący sprzedaży na terytorium kraju: 

1) alkoholu całkowicie skażonego środkiem skażającym dopuszczonym we 

wszystkich państwach członkowskich Unii Europejskiej, dodatkowymi 

środkami skażającymi dopuszczonymi przez państwo członkowskie Unii 

Europejskiej, w którym skażenie następuje lub dodatkowymi środkami 

dopuszczonymi przez Rzeczpospolitą Polską, na podstawie 

rozporządzenia Komisji (WE) nr 3199/93 z dnia 22 listopada 1993 r. 

w sprawie wzajemnego uznawania procedur całkowitego skażenia 

alkoholu etylowego do celów zwolnienia z podatku akcyzowego,  

2) wyrobów objętych podkategoriami Polskiej Klasyfikacji Wyrobów 

i Usług (PKWiU): 20.14.75, 20.20.14 i 20.59.43 zawierających w swym 

składzie alkohol etylowy o objętościowej mocy powyżej 50% objętości 

– w opakowaniach jednostkowych o pojemności 20 litrów i większej, 

prowadzi rejestr podmiotów odbierających te wyroby. 

2. Rejestr, o którym mowa w ust. 1, powinien zawierać następujące dane: 

1) rodzaj, podkategorię Polskiej Klasyfikacji Wyrobów i Usług (PKWiU) 

oraz ilość odebranych wyrobów; 

2) imię i nazwisko lub nazwę, adres zamieszkania lub adres siedziby 

podmiotu odbierającego; 

3) numer PESEL lub numer identyfikacji podatkowej (NIP) podmiotu 

odbierającego; 
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4) datę oraz adres miejsca dokonania sprzedaży; 

5) czytelny podpis podmiotu odbierającego lub osoby reprezentującej ten 

podmiot. 

3. Wpisu do rejestru dokonuje się z chwilą odbioru wyrobów. 

4. Podmiot dokonujący sprzedaży przekazuje kopię rejestru właściwemu 

naczelnikowi urzędu skarbowego w terminie do 5. dnia miesiąca 

następującego po miesiącu, którego on dotyczy. 

5. Podmiot odbierający będący osobą fizyczną nieprowadzącą 

działalności gospodarczej jest obowiązany do okazania podmiotowi 

dokonującemu sprzedaży dokumentu potwierdzającego jego tożsamość. 

6. W przypadku, gdy podmiot odbierający odmawia okazania dokumentu 

potwierdzającego jego tożsamość, sprzedawca jest obowiązany odmówić 

sprzedaży wyrobów wskazanych w ust. 1. 

7. Rejestr powinien być przechowywany do celów kontroli przez okres 5 

lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym został sporządzony. 

8. Wpisu do rejestru nie dokonuje się w przypadku, gdy w wyniku 

sprzedaży wyrobów wskazanych w ust. 1 ich przewóz objęty został systemem 

monitorowania drogowego, o którym mowa w ustawie z dnia 9 marca 2017 r. 

o systemie monitorowania drogowego przewozu towarów (Dz. U. poz. …) 

lub, gdy sprzedaż potwierdzana jest fakturą.”.”. 

 

 

 

 

 MARSZAŁEK SENATU 

 

 

 

 Stanisław KARCZEWSKI 



U Z A S A D N I E N I E  

 

Na posiedzeniu w dniu 30 marca 2017 r. Senat rozpatrzył ustawę o zmianie ustawy 

o podatku akcyzowym i uchwalił do niej jedną poprawkę. 

Poprawka Senatu wprowadza obowiązkowy rejestr sprzedawanych na terytorium kraju: 

alkoholu całkowicie skażonego w dowolnym państwie członkowskim Unii Europejskiej oraz 

wybranych wyrobów zawierających w swym składzie alkohol etylowy sklasyfikowanych 

odpowiednimi podkategoriami Polskiej Klasyfikacji Wyrobów i Usług.  

Poprawka ma umożliwić monitorowanie faktycznego wykorzystania alkoholu 

całkowicie skażonego „euroskażalnikiem” lub wskazanymi przez Polskę lub państwo 

członkowskie Unii Europejskiej, w którym dokonano skażenia, środkami dopuszczonymi do 

skażania alkoholu, na podstawie rozporządzenia Komisji (WE) nr  3199/93 oraz wyrobów 

objętych podkategoriami PKWiU: 20.14.75, 20.20.14 i 20.59.43 (poszczególne podkategorie 

PKWiU obejmują: 20.14.75 – alkohol etylowy skażony i pozostałe skażone wyroby 

alkoholowe o dowolnej mocy, 20.20.14 – środki odkażające, 20.59.43 – płyny hydrauliczne 

hamulcowe; środki zapobiegające zamarzaniu i gotowe płyny przeciwoblodzeniowe). 

Wpisu do rejestru nie dokonuje się w przypadku, gdy w wyniku sprzedaży wyrobów ich 

przewóz objęty został systemem monitorowania drogowego, o którym mowa w ustawie 

z dnia 9 marca 2017 r. o systemie monitorowania drogowego przewozu towarów lub, gdy 

sprzedaż potwierdzana jest fakturą. 

Poprawka wypełni lukę jaka istnieje w związku ze sprzedażą „paragonową” powyższych 

wyrobów i która uniemożliwia kontrolowanie ich faktycznego wykorzystania. 

 


