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K AN CE LA R IA  
S E NAT U  

BIURO LEGISLACYJNE  

Warszawa, dnia 28 listopada 2019 r. 

Opinia do ustawy o zmianie ustawy o podatku akcyzowym 

(druk nr 14) 

I. Cel i przedmiot ustawy 

Ustawa podwyższa stawki akcyzy na napoje alkoholowe (alkohol etylowy, piwo, wino, 

napoje fermentowane i wyroby pośrednie), wyroby tytoniowe (papierosy, tytoń do palenia, 

cygara i cygaretki), susz tytoniowy, płyn do papierosów elektronicznych i wyroby 

nowatorskie.  

Stawka akcyzy ulega podwyższeniu o 10% w stosunku do obecnie obowiązującej.  

Ustawa nie zmienia stawek akcyzy na, wliczane do napojów fermentowanych, cydr 

i perry o mocy alkoholu nieprzekraczającej 5% objętości. 

Ustawa ma wejść w życie 1 stycznia 2020 r. Ze względu na art. 2 ustawy z dnia 

12 grudnia 2017 r. o zmianie ustawy o podatku akcyzowym (Dz. U. z 2018 r. poz. 137 

i 2404) podwyższona stawka akcyzy na płyn do papierosów elektronicznych oraz wyroby 

nowatorskie znajdzie zastosowanie od 1 lipca 2020 r. (do 30 czerwca 2020 r. wyroby te 

objęte są zerową stawką akcyzy). 

 

II. Przebieg prac legislacyjnych 

Sejm uchwalił ustawę na 1. posiedzeniu w dniu 21 listopada 2019 r. w oparciu 

o przedłożenie rządowe.  

Projekt stanowił przedmiot prac sejmowej Komisji Finansów Publicznych. Komisja 

wprowadziła do projektu poprawkę, w wyniku której podwyższoną stawką akcyzy objęto 
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płyn do papierosów elektronicznych (w przedłożeniu rządowym stawka akcyzy na płyn do 

papierosów elektronicznych nie ulegała zmianie). Pozostałe poprawki wprowadzone przez 

Komisję miały charakter techniczno-legislacyjny. W trakcie drugiego czytania projektu (na 

posiedzeniu Sejmu) zgłoszono jedną dodatkową poprawkę, której celem było przeznaczenie 

środków finansowych uzyskanych przez budżet państwa z tytułu zwiększenia stawek akcyzy 

na finasowanie Narodowego Programu Zwalczania Chorób Nowotworowych. Poprawka 

została odrzucona przez Sejm w trzecim czytaniu projektu. Ustawa została uchwalona 

w brzmieniu przedłożenia rządowego wraz ze zmianami wprowadzonymi przez Komisję 

Finansów Publicznych. 

Ustawa została przekazana do Senatu w dniu 22 listopada 2019 r. 

 

III. Uwagi szczegółowe 

1. Zgodnie z ugruntowanym orzecznictwem Trybunału Konstytucyjnego, z klauzuli 

demokratycznego państwa prawnego z art. 2 Konstytucji, której pochodną jest zasada 

ochronny zaufania do państwa i stanowionego przez nie prawa, wynika konstytucyjna zasada 

dostatecznie długiego okresu pomiędzy ogłoszeniem, a wejściem w życie ustawy. 

Odpowiednia vacatio legis ma umożliwić adresatom ustawy zapoznanie się z nowymi 

regulacjami prawnymi i pozwolić im na dostosowanie się do zmieniającego się stanu 

prawnego. Standard wejścia w życie ustawy to okres 14 dni od dnia jej ogłoszenia. 

W przypadku ustaw podatkowych innych niż dotyczących podatków rozliczanych w skali 

roku brak jest jednoznacznych zasad rządzących długością vacatio legis. Można jedynie 

przyjąć, że ze względu na regulowaną materię ustawy podatkowe powinny wchodzić w życie 

po stosunkowo długim, z reguły wykraczającym poza zasadniczy, okresie spoczywania.  

Z uwagi na zasady składania deklaracji, obliczania i zapłaty akcyzy uzasadnione jest, 

aby zmiany w ustawie o podatku akcyzowym wchodziły w życie z początkiem miesiąca. 

Określenie wejścia w życie ustawy datą kalendarzową może jednak nieść za sobą ryzyko 

skrócenia vacatio legis poza jej konstytucyjne standardy, czy wręcz jej pominięcia lub 

nadania mocy wstecznej wprowadzanym zmianom. Takie niebezpieczeństwo może wynikać 

ze zbyt późnego przedłożenia Parlamentowi projektu ustawy z określoną kalendarzowo datą 

wejścia w życie lub przedłużania się procesu legislacyjnego w samym Sejmie i Senacie. 

Trzeba bowiem pamiętać, że po uchwaleniu ustawy przez Sejm należy jeszcze „znaleźć” czas 

na rozpatrzenie ustawy przez Senat (oraz ewentualne rozpatrzenie poprawek Senatu przez 
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Sejm), a także na podpisanie ustawy przez Prezydenta. Stąd też zakładany termin wejścia 

w życie ustawy powinien uwzględniać wszystkie etapy procedury parlamentarnej oraz termin 

na jej podpisanie. Konstytucyjne terminy na rozparzenie ustawy przez Senat i podpisanie 

ustawy przez Prezydenta to odpowiednio 30 dni od dnia przekazania i 21 dni od dnia 

przedstawienia do podpisu. Należy podkreślić, że określenie dnia wejścia w życie ustawy 

zmieniającej, z pominięciem zagwarantowanego Prezydentowi terminu podjęcia decyzji co 

do podpisania ustawy, było zakwestionowane przez Trybunał Konstytucyjny w wyroku z dnia 

24 lipca 2013 r., sygn. akt Kp 1/13, i jak wskazano w tym orzeczeniu stanowiło wystarczającą 

przesłankę stwierdzenia, że naruszono konstytucyjny nakaz zachowania odpowiedniej vacatio 

legis.
 
Tezę tą Trybunał Konstytucyjny potwierdził w wyroku z dnia 17 lipca 2019 r., sygn. akt 

Kp 2/18, zastrzegając jednocześnie, że odstępstwo od przepisanych terminów 

konstytucyjnych jest dopuszczalne, ale jedynie zupełnie wyjątkowo, gdy w grę wchodzi stan 

wyższej konieczności państwowej dostatecznie wykazany przez inicjatora procesu 

ustawodawczego.  

Przyjęty w opiniowanej ustawie termin wejścia w życie ustawy na dzień 1 stycznia 

2020 r. może rodzić niebezpieczeństwo niedochowania konstytucyjnym standardom 

przyjętym we wskazanych wyżej orzeczeniach Trybunału Konstytucyjnego. Aby uniknąć 

tego rodzaju zagrożenia należy zaproponować poprawkę zachowującą zasadę, zgodnie z którą 

ustawa wprowadzająca zmiany w podatku akcyzowym powinna wejść w życie z początkiem 

miesiąca, przy jednoczesnym poszanowaniu minimalnej vacatio legis.  

Propozycja poprawki: 

–art. 2 otrzymuje brzmienie: 

„Art. 2. Ustawa wchodzi w życie pierwszego dnia miesiąca następującego po upływie ... 

dni od dnia ogłoszenia.”. 

 

2. Uzasadnienie do projektu ustawy nie opisuje zakresu, czasu trwania i podsumowania 

wyników przeprowadzenia konsultacji publicznych (społecznych), poprzestając jedynie na 

wskazaniu, że w tym zakresie przyjęto tryb odrębny. Obowiązek przeprowadzenia 

konsultacji, rozumiany nie tylko jako obowiązek zapewnienia informacji o projekcie, ale 

także jako obowiązek przedyskutowania merytorycznej treści projektu, jest stałym elementem 

procedury ustawodawczej, co znajduje m. in. odzwierciedlenie w Regulaminie Sejmu, 

zgodnie z którym uzasadnienie powinno przedstawiać wyniki przeprowadzanych konsultacji 
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oraz informować o przedstawionych wariantach i opiniach (art. 34 ust. 3). W tych 

przypadkach, w których prawo do opiniowania ustaw wynika z przepisów prawa, 

niedochowanie konsultacji stanowi naruszenie trybu postępowania ustawodawczego (jeżeli 

prawodawca przyznał prawo do konsultacji, to poprawne uchwalenie aktu wymaga 

zasięgnięcia stanowiska uprawnionego podmiotu). W przypadku projektów ustaw 

podatkowych względna swoboda ustawodawcy w kształtowaniu materialnych treści prawa 

podatkowego powinna być równoważona obowiązkiem ścisłego przestrzegania 

proceduralnych aspektów demokratycznego państwa prawnego. Stąd brak szerszego 

odniesienia do problemu przeprowadzenia konsultacji może budzić wątpliwości.  

 

 

 

 

Szymon Giderewicz 

Główny legislator 

 


