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Objaśnienie oznaczeń:  [] kursywa – tekst usunięty przez Sejm 

<> druk pogrubiony – tekst wstawiony przez Sejm 

M A T E R I A Ł  P O R Ó W N AW C Z Y  

do ustawy z dnia 25 lutego 2021 r. 

 

o zmianie ustawy o podatku akcyzowym oraz niektórych innych ustaw 

 

(druk nr 335) 

 

U S T A W A   z dnia 6 grudnia 2008 r. o podatku akcyzowym (Dz. U. z 2020 r. poz. 722, 

1747, 2320 i 2419 oraz z 2021 r. poz. 72 i 255) 

 

Art. 2. 

1. Użyte w ustawie określenia oznaczają: 

1)  wyroby akcyzowe - wyroby energetyczne, energię elektryczną, napoje alkoholowe, 

wyroby tytoniowe, susz tytoniowy, płyn do papierosów elektronicznych oraz wyroby 

nowatorskie, określone w załączniku nr 1 do ustawy; 

1a) wyroby węglowe - wyroby energetyczne, określone w poz. 19-21 załącznika nr 1 do 

ustawy; 

1b) wyroby gazowe - wyroby energetyczne o kodach CN 2705 00 00, 2711 11 00, 2711 21 

00, 2711 29 00 i pozostałe paliwa opałowe, o których mowa w art. 89 ust. 1 pkt 15 lit. 

b, z wyłączeniem wyrobów energetycznych o kodzie CN 2901 10 00; 

2) terytorium kraju - terytorium Rzeczypospolitej Polskiej; 

3) terytorium państwa członkowskiego - terytorium państwa, do którego zgodnie z art. 52 

Traktatu o Unii Europejskiej oraz art. 349 i 355 Traktatu o funkcjonowaniu Unii 

Europejskiej mają zastosowanie te Traktaty, z wyłączeniem terytorium kraju, z tym 

że: 

a) nie uznaje się za terytorium państwa członkowskiego: 

– Wysp Kanaryjskich, z zastrzeżeniem ust. 2, 

– francuskich terytoriów, o których mowa w art. 349 i art. 355 ust. 1 Traktatu o 

funkcjonowaniu Unii Europejskiej, z zastrzeżeniem ust. 3, 

– Wysp Alandzkich, 

– Wysp Normandzkich, 
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– terytoriów objętych zakresem art. 355 ust. 3 Traktatu o funkcjonowaniu Unii 

Europejskiej, 

– wyspy Helgoland, 

– obszaru Buesingen, 

– Ceuty, 

– Melilli, 

– Livigno, 

[– Campione d'Italia, 

– włoskich wód jeziora Lugano,] 

b) przemieszczanie wyrobów akcyzowych: 

– mające początek w Księstwie Monako lub z przeznaczeniem dla Księstwa Monako 

uznaje się za przemieszczanie mające początek w Republice Francuskiej lub z 

przeznaczeniem dla Republiki Francuskiej, 

– mające początek w Jungholz i Mittelberg (Kleines Walsertal) lub z przeznaczeniem 

dla Jungholz i Mittelberg (Kleines Walsertal) uznaje się za przemieszczanie mające 

początek w Republice Federalnej Niemiec lub z przeznaczeniem dla Republiki 

Federalnej Niemiec, 

– mające początek na wyspie Man lub z przeznaczeniem dla wyspy Man uznaje się za 

przemieszczanie mające początek w Zjednoczonym Królestwie Wielkiej Brytanii i 

Irlandii Północnej lub z przeznaczeniem dla Zjednoczonego Królestwa Wielkiej 

Brytanii i Irlandii Północnej, 

– mające początek w San Marino lub z przeznaczeniem dla San Marino uznaje się za 

przemieszczanie mające początek w Republice Włoskiej lub z przeznaczeniem dla 

Republiki Włoskiej, 

– mające początek w suwerennych strefach Zjednoczonego Królestwa Wielkiej Brytanii 

i Irlandii Północnej Akrotiri i Dhekelia lub z przeznaczeniem dla suwerennych stref 

Zjednoczonego Królestwa Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej Akrotiri i Dhekelia 

uznaje się za przemieszczanie mające początek w Republice Cypryjskiej lub z 

przeznaczeniem dla Republiki Cypryjskiej; 

4) terytorium Unii Europejskiej - terytorium kraju oraz terytoria państw członkowskich; 

5) terytorium państwa trzeciego - terytorium inne niż terytorium Unii Europejskiej; 

5a)  Centralny Rejestr Podmiotów Akcyzowych - rejestr podmiotów, o których mowa w 

art. 16 ust. 1 i 1a; 
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6) eksport - wywóz wyrobów akcyzowych lub samochodów osobowych z terytorium 

kraju poza terytorium Unii Europejskiej potwierdzony przez organ celny, o którym 

mowa w art. 221 ust. 2 lub art. 332 ust. 3-4 rozporządzenia wykonawczego Komisji 

(UE) 2015/2447 z dnia 24 listopada 2015 r. ustanawiającego szczegółowe zasady 

wykonania niektórych przepisów rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady 

(UE) nr 952/2013 ustanawiającego unijny kodeks celny (Dz. Urz. UE L 343 z 

29.12.2015, str. 558, z późn. zm.), zwanego dalej "rozporządzeniem 2015/2447", na 

podstawie informacji uzyskanych od właściwego organu celnego stosownie do art. 

329 tego rozporządzenia; 

7) import - przywóz: 

a) samochodów osobowych z terytorium państwa trzeciego na terytorium kraju, 

b) wyrobów akcyzowych z terytorium państwa trzeciego na terytorium kraju: 

– jeżeli wyroby te z chwilą ich wprowadzenia na terytorium kraju nie zostaną objęte 

procedurą specjalną: tranzytu zewnętrznego, składowania celnego, wolnego obszaru 

celnego, odprawy czasowej lub uszlachetniania czynnego, a także nie zostaną objęte 

czasowym składowaniem, 

– jeżeli zostało zakończone czasowe składowanie tych wyrobów lub została zamknięta 

procedura specjalna: tranzytu zewnętrznego, składowania celnego, wolnego obszaru 

celnego, odprawy czasowej lub uszlachetniania czynnego, którą wyroby te były 

objęte, i powstał dług celny; 

8) dostawa wewnątrzwspólnotowa - przemieszczanie wyrobów akcyzowych lub 

samochodów osobowych z terytorium kraju na terytorium państwa członkowskiego; 

9) nabycie wewnątrzwspólnotowe - przemieszczenie wyrobów akcyzowych lub 

samochodów osobowych z terytorium państwa członkowskiego na terytorium kraju; 

10)  skład podatkowy - miejsce, w którym określone wyroby akcyzowe są: produkowane, 

magazynowane, przeładowywane lub do którego wyroby te są wprowadzane, lub z 

którego są wyprowadzane - z zastosowaniem procedury zawieszenia poboru akcyzy; 

w przypadku składu podatkowego znajdującego się na terytorium kraju miejsce to jest 

określone w zezwoleniu wydanym przez właściwego naczelnika urzędu skarbowego; 

11) podmiot prowadzący skład podatkowy - podmiot, któremu wydano zezwolenie na 

prowadzenie składu podatkowego; 

12) procedura zawieszenia poboru akcyzy - procedurę stosowaną podczas produkcji, 

magazynowania, przeładowywania i przemieszczania wyrobów akcyzowych, w 
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trakcie której, gdy są spełnione warunki określone w przepisach niniejszej ustawy i 

aktów wykonawczych wydanych na jej podstawie, z obowiązku podatkowego nie 

powstaje zobowiązanie podatkowe; 

13) zarejestrowany odbiorca - podmiot, któremu wydano zezwolenie na nabywanie 

wewnątrzwspólnotowe albo na jednorazowe nabycie wewnątrzwspólnotowe wyrobów 

akcyzowych wysłanych z zastosowaniem procedury zawieszenia poboru akcyzy, w 

ramach prowadzonej działalności gospodarczej, zwane dalej odpowiednio 

"zezwoleniem na nabywanie wyrobów akcyzowych jako zarejestrowany odbiorca" 

albo "zezwoleniem na jednorazowe nabycie wyrobów akcyzowych jako 

zarejestrowany odbiorca"; 

14) (uchylony); 

14a) zarejestrowany wysyłający - podmiot, któremu wydano zezwolenie na wysyłanie 

importowanych wyrobów akcyzowych z miejsca importu z zastosowaniem procedury 

zawieszenia poboru akcyzy, w ramach prowadzonej działalności gospodarczej; 

15) e-AD - elektroniczny administracyjny dokument, na podstawie którego przemieszcza 

się wyroby akcyzowe z zastosowaniem procedury zawieszenia poboru akcyzy; 

15a) dokument zastępujący e-AD - dokument, na podstawie którego przemieszcza się 

wyroby akcyzowe z zastosowaniem procedury zawieszenia poboru akcyzy, gdy 

System jest niedostępny, zawierający takie same dane jak e-AD; 

16) uproszczony dokument towarzyszący - dokument, na podstawie którego przemieszcza się, 

w ramach dostawy wewnątrzwspólnotowej lub nabycia wewnątrzwspólnotowego, wyroby 

akcyzowe wymienione w załączniku nr 2 do ustawy, znajdujące się poza procedurą 

zawieszenia poboru akcyzy, oraz alkohol etylowy całkowicie skażony środkami 

dopuszczonymi do skażania alkoholu etylowego na podstawie rozporządzenia Komisji 

(WE) nr 3199/93 z dnia 22 listopada 1993 r. w sprawie wzajemnego uznawania procedur 

całkowitego skażania alkoholu etylowego do celów zwolnienia z podatku akcyzowego 

(Dz. Urz. WE L 288 z 23.11.1993, str. 12, z późn. zm.; Dz. Urz. UE Polskie wydanie 

specjalne, rozdz. 9, t. 1, str. 249, z późn. zm.); 

17) znaki akcyzy - znaki, określone przez ministra właściwego do spraw finansów 

publicznych, służące do oznaczania wyrobów akcyzowych podlegających obowiązkowi 

oznaczania, obejmujące: 

a) podatkowe znaki akcyzy, które są potwierdzeniem wpłaty kwoty stanowiącej wartość 

podatkowych znaków akcyzy, 
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b) legalizacyjne znaki akcyzy, które są potwierdzeniem prawa podmiotu obowiązanego 

do oznaczania wyrobów akcyzowych znakami akcyzy, do przeznaczenia tych 

wyrobów do sprzedaży; 

18)  faktura - fakturę w rozumieniu przepisów o podatku od towarów i usług zawierającą 

dane nabywcy i jego adres oraz dane dotyczące ilości (liczby) i miary nabywanych 

wyrobów akcyzowych lub samochodów osobowych; 

18a)  (uchylony); 

18b) e-DD - elektroniczny dokument, na podstawie którego: 

a) przemieszcza się na terytorium kraju poza procedurą zawieszenia poboru akcyzy 

wyroby akcyzowe objęte zwolnieniem od akcyzy ze względu na ich przeznaczenie lub 

wyroby akcyzowe wymienione w załączniku nr 2 do ustawy, opodatkowane zerową 

stawką akcyzy ze względu na ich przeznaczenie, 

b) monitoruje się na terytorium kraju sprzedaż wyrobów węglowych objętych 

zwolnieniem od akcyzy ze względu na ich przeznaczenie finalnemu nabywcy 

węglowemu przez pośredniczący podmiot węglowy, który w poprzednim roku 

kalendarzowym sprzedał powyżej 30 mln kg wyrobów węglowych; 

18c)  dokument zastępujący e-DD - dokument, na podstawie którego przemieszcza 

się na terytorium kraju poza procedurą zawieszenia poboru akcyzy wyroby akcyzowe 

objęte zwolnieniem od akcyzy ze względu na ich przeznaczenie lub wyroby akcyzowe 

wymienione w załączniku nr 2 do ustawy, opodatkowane zerową stawką akcyzy ze 

względu na ich przeznaczenie, zawierający takie same dane jak e-DD, stosowany, gdy 

System jest niedostępny; 

19) nabywca końcowy - podmiot nabywający energię elektryczną, nieposiadający koncesji 

na wytwarzanie, przesyłanie, dystrybucję lub obrót energią elektryczną w rozumieniu 

przepisów ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. - Prawo energetyczne (Dz. U. z 2019 r. 

poz. 755, z późn. zm.), z wyłączeniem: 

a) spółki prowadzącej giełdę towarową w rozumieniu ustawy z dnia 26 października 

2000 r. o giełdach towarowych (Dz. U. z 2019 r. poz. 312) nabywającej energię 

elektryczną z tytułu pełnienia funkcji opisanej w art. 5 ust. 3a ustawy z dnia 26 

października 2000 r. o giełdach towarowych, 

b) towarowych domów maklerskich i domów maklerskich w rozumieniu ustawy z dnia 

26 października 2000 r. o giełdach towarowych nabywających energię elektryczną z 

tytułu pełnienia funkcji opisanej w art. 9 ust. 2 ustawy z dnia 26 października 2000 r. o 
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giełdach towarowych lub nabywających energię elektryczną na rachunek dającego 

zlecenie na rynku regulowanym w rozumieniu ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o 

obrocie instrumentami finansowymi (Dz. U. z 2020 r. poz. 89, 284 i 288), 

c) giełdowej izby rozrachunkowej, Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych S.A. 

lub spółki, której Krajowy Depozyt przekazał wykonywanie czynności z zakresu 

zadań, o których mowa w art. 48 ust. 2 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie 

instrumentami finansowymi, nabywających energię elektryczną z tytułu pełnienia 

funkcji opisanej w art. 9 ust. 2 ustawy z dnia 26 października 2000 r. o giełdach 

towarowych, 

d) spółki prowadzącej jednocześnie izbę rozliczeniową i izbę rozrachunkową w 

rozumieniu ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi 

nabywającej energię elektryczną z tytułu pełnienia funkcji, o której mowa w art. 68a 

ust. 14 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi lub w 

celu rozliczenia i rozrachunku transakcji zawieranych na rynku regulowanym; 

19a) finalny nabywca gazowy - podmiot, który: 

a) nabywa na terytorium kraju, importuje lub nabywa wewnątrzwspólnotowo wyroby 

gazowe, lub 

b) posiada uzyskane w sposób inny niż w drodze nabycia wyroby gazowe 

- niebędący pośredniczącym podmiotem gazowym; 

20) ubytki wyrobów akcyzowych - wszelkie straty: 

a)  wyrobów akcyzowych określonych w załączniku nr 2 do ustawy, opodatkowanych 

stawką akcyzy inną niż stawka zerowa, powstałe podczas stosowania procedury 

zawieszenia poboru akcyzy, z wyłączeniem strat powstałych podczas produkcji 

wyrobów energetycznych, piwa, wina, napojów fermentowanych, wyrobów 

pośrednich lub wyrobów tytoniowych, 

b) objętych zwolnieniem od akcyzy ze względu na przeznaczenie: 

– napojów alkoholowych, 

– wyrobów energetycznych, z wyjątkiem wyrobów węglowych, przemieszczanych, a w 

przypadku podmiotu pośredniczącego, również magazynowanych, 

c) wyrobów węglowych powstałe w trakcie ich przemieszczania na terytorium kraju w 

związku z wykonaniem czynności stanowiącej przedmiot opodatkowania akcyzą, 

d)  wyrobów akcyzowych niewymienionych w załączniku nr 2 do ustawy, 

opodatkowanych stawką akcyzy inną niż stawka zerowa, powstałe podczas stosowania 
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procedury zawieszenia poboru akcyzy, z wyłączeniem strat powstałych podczas 

produkcji, 

e)  wyrobów akcyzowych określonych w załączniku nr 2 do ustawy, opodatkowanych 

zerową stawką akcyzy ze względu na ich przeznaczenie, powstałe podczas: 

– stosowania procedury zawieszenia poboru akcyzy, z wyłączeniem strat powstałych 

podczas produkcji, 

–  przemieszczania poza procedurą zawieszenia poboru akcyzy, na podstawie e-DD albo 

dokumentu zastępującego e-DD; 

21) sprzedaż - czynność faktyczną lub prawną, w której wyniku dochodzi do przeniesienia 

posiadania lub własności przedmiotu sprzedaży na inny podmiot; 

22) podmiot zużywający - podmiot: 

a) mający miejsce zamieszkania, siedzibę lub miejsce prowadzenia działalności 

gospodarczej na terytorium kraju, który wyroby akcyzowe objęte zwolnieniem od 

akcyzy ze względu na ich przeznaczenie zużywa na cele uprawniające do zwolnienia, 

b)  niemający miejsca zamieszkania, siedziby lub miejsca prowadzenia działalności 

gospodarczej na terytorium kraju, który odbiera nabyte wyroby energetyczne objęte 

zwolnieniem od akcyzy ze względu na ich przeznaczenie, określone w: 

– art. 32 ust. 1 pkt 1 i 2, bezpośrednio do zbiornika na stałe zamontowanego na statku 

powietrznym lub jednostce pływającej, 

– art. 32 ust. 1 pkt 3; 

22a) zużywający podmiot gospodarczy - podmiot mający miejsce zamieszkania lub 

siedzibę na terytorium kraju lub przedsiębiorcę zagranicznego posiadającego oddział z 

siedzibą na terytorium kraju, utworzony na warunkach i zasadach określonych w 

ustawie z dnia 6 marca 2018 r. o zasadach uczestnictwa przedsiębiorców 

zagranicznych i innych osób zagranicznych w obrocie gospodarczym na terytorium 

Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. z 2020 r. poz. 1252 i 2255), którzy dokonali 

zgłoszenia rejestracyjnego zgodnie z art. 16 i zużywają na terytorium kraju w ramach 

prowadzonej działalności gospodarczej wyroby akcyzowe wymienione w załączniku 

nr 2 do ustawy, opodatkowane zerową stawką akcyzy ze względu na ich 

przeznaczenie, do celów uprawniających do zastosowania tej stawki akcyzy; 

22b) zużywający podmiot olejowy - podmiot mający miejsce zamieszkania, miejsce 

pobytu, siedzibę lub miejsce prowadzenia działalności gospodarczej na terytorium 

kraju lub przedsiębiorcę zagranicznego prowadzącego działalność gospodarczą na 



- 8 - 

Objaśnienie oznaczeń:  [] kursywa – tekst usunięty przez Sejm 

<> druk pogrubiony – tekst wstawiony przez Sejm 

 

terytorium kraju na warunkach i zasadach określonych w ustawie z dnia 6 marca 2018 

r. o zasadach uczestnictwa przedsiębiorców zagranicznych i innych osób 

zagranicznych w obrocie gospodarczym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, 

którzy zużywają do celów opałowych wyroby akcyzowe nieobjęte zwolnieniem od 

akcyzy ze względu na ich przeznaczenie, określone w art. 89 ust. 1 pkt 9, 10 i pkt 15 

lit. a, i którzy dokonali zgłoszenia rejestracyjnego uproszczonego, o którym mowa w 

art. 16b ust. 1; 

23) podmiot pośredniczący - podmiot mający siedzibę lub miejsce zamieszkania na 

terytorium kraju, któremu wydano zezwolenie na prowadzenie działalności 

polegającej na dostarczaniu wyrobów akcyzowych objętych zwolnieniem od akcyzy 

ze względu na ich przeznaczenie ze składu podatkowego na terytorium kraju do 

podmiotu zużywającego, a w przypadku wyrobów akcyzowych, o których mowa w 

art. 32 ust. 1, pochodzących również bezpośrednio z importu; 

23a) pośredniczący podmiot węglowy - podmiot mający siedzibę lub miejsce 

zamieszkania na terytorium kraju: 

a) dokonujący sprzedaży, dostawy wewnątrzwspólnotowej, nabycia 

wewnątrzwspólnotowego, importu lub eksportu wyrobów węglowych, lub 

b) używający wyrobów węglowych do celów objętych zwolnieniem od akcyzy i do 

celów nieobjętych zwolnieniem od akcyzy, lub 

c) używający wyrobów węglowych do celów objętych zwolnieniem od akcyzy i do 

celów niepodlegających opodatkowaniu akcyzą 

-  który dokonał zgłoszenia rejestracyjnego zgodnie z art. 16;  

23b) pośredniczący podmiot tytoniowy - podmiot posiadający miejsce zamieszkania lub 

siedzibę na terytorium kraju, przedsiębiorca zagraniczny posiadający oddział z 

siedzibą na terytorium kraju, utworzony na warunkach i zasadach określonych w 

ustawie z dnia 6 marca 2018 r. o zasadach uczestnictwa przedsiębiorców 

zagranicznych i innych osób zagranicznych w obrocie gospodarczym na terytorium 

Rzeczypospolitej Polskiej, lub przedsiębiorca zagraniczny, który wyznaczył podmiot 

reprezentujący go na terytorium kraju, prowadzący działalność gospodarczą w 

zakresie suszu tytoniowego, który został wpisany do rejestru pośredniczących 

podmiotów tytoniowych; 

23c) finalny nabywca węglowy - podmiot, który: 
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a) nabywa na terytorium kraju, importuje lub nabywa wewnątrzwspólnotowo wyroby 

węglowe, lub 

b) posiada uzyskane w sposób inny niż w drodze nabycia wyroby węglowe 

- niebędący pośredniczącym podmiotem węglowym; 

23d) pośredniczący podmiot gazowy - podmiot mający siedzibę lub miejsce 

zamieszkania na terytorium kraju lub posiadający koncesję na obrót gazem ziemnym 

na terytorium kraju: 

a) dokonujący sprzedaży, dostawy wewnątrzwspólnotowej, nabycia 

wewnątrzwspólnotowego, importu lub eksportu wyrobów gazowych, lub 

b) używający wyrobów gazowych do celów objętych zwolnieniem od akcyzy i do celów 

nieobjętych zwolnieniem od akcyzy, lub 

c) używający wyrobów gazowych do celów objętych zwolnieniem od akcyzy i do celów 

objętych zerową stawką akcyzy, lub 

d) będący spółką prowadzącą giełdę towarową w rozumieniu ustawy z dnia 26 

października 2000 r. o giełdach towarowych, nabywającą wyroby gazowe z tytułu 

pełnienia funkcji opisanej w art. 5 ust. 3a ustawy z dnia 26 października 2000 r. o 

giełdach towarowych, lub 

e) będący towarowym domem maklerskim lub domem maklerskim w rozumieniu ustawy 

z dnia 26 października 2000 r. o giełdach towarowych, nabywającym wyroby gazowe 

z tytułu pełnienia funkcji opisanej w art. 9 ust. 2 ustawy z dnia 26 października 2000 r. 

o giełdach towarowych lub nabywającym wyroby gazowe na rachunek dającego 

zlecenie na rynku regulowanym w rozumieniu ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o 

obrocie instrumentami finansowymi, lub 

f) będący giełdową izbą rozrachunkową, Krajowym Depozytem Papierów 

Wartościowych S.A. lub spółką, której Krajowy Depozyt przekazał wykonywanie 

czynności z zakresu zadań, o których mowa w art. 48 ust. 2 ustawy z dnia 29 lipca 

2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi, nabywającymi wyroby gazowe z tytułu 

pełnienia funkcji opisanej w art. 9 ust. 2 ustawy z dnia 26 października 2000 r. o 

giełdach towarowych, lub 

g) będący spółką prowadzącą jednocześnie izbę rozliczeniową i izbę rozrachunkową w 

rozumieniu ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi, 

nabywającą wyroby gazowe z tytułu pełnienia funkcji, o której mowa w art. 68a ust. 
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14 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi, lub w celu 

rozliczenia i rozrachunku transakcji zawieranych na rynku regulowanym 

-  który dokonał zgłoszenia rejestracyjnego zgodnie z art. 16; 

23e) pośredniczący podmiot olejowy - podmiot mający miejsce zamieszkania lub siedzibę 

na terytorium kraju lub przedsiębiorcę zagranicznego posiadającego oddział z siedzibą 

na terytorium kraju, utworzony na warunkach i zasadach określonych w ustawie z dnia 

6 marca 2018 r. o zasadach uczestnictwa przedsiębiorców zagranicznych i innych osób 

zagranicznych w obrocie gospodarczym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, 

którzy w ramach prowadzonej działalności gospodarczej dokonują sprzedaży poza 

procedurą zawieszenia poboru akcyzy wyrobów akcyzowych nieobjętych 

zwolnieniem od akcyzy ze względu na ich przeznaczenie, określonych w art. 89 ust. 1 

pkt 9, 10 i pkt 15 lit. a, i którzy dokonali zgłoszenia rejestracyjnego uproszczonego, o 

którym mowa w art. 16b ust. 1; 

<23f) producent surowca tytoniowego – podmiot wpisany do rejestru producentów 

surowca tytoniowego, o którym mowa w art. 40ha ustawy z dnia 11 marca 2004 r. 

o organizacji niektórych rynków rolnych (Dz. U. z 2018 r. poz. 945, z 2019 r. poz. 

2020 oraz z 2021 r. poz. 255);> 

24)  (uchylony); 

25) miejsce importu - miejsce inne niż skład podatkowy, w którym znajdują się 

importowane wyroby akcyzowe w momencie dopuszczenia do obrotu w rozumieniu 

przepisów prawa celnego; 

26)  System - krajowy system teleinformatyczny służący do obsługi: 

a) przemieszczania wyrobów akcyzowych z zastosowaniem procedury zawieszenia 

poboru akcyzy, w szczególności do przesyłania e-AD, raportu odbioru i raportu 

wywozu, unieważnienia e-AD, zmiany miejsca przeznaczenia oraz zawiadomienia o 

zmianie miejsca przeznaczenia, o których mowa w rozporządzeniu Komisji (WE) nr 

684/2009 z dnia 24 lipca 2009 r. w sprawie wykonania dyrektywy Rady 2008/118/WE 

w odniesieniu do skomputeryzowanych procedur przemieszczania wyrobów 

akcyzowych w procedurze zawieszenia poboru akcyzy (Dz. Urz. UE L 197 z 

29.07.2009, str. 24, z późn. zm.), 

b) przemieszczania wyrobów akcyzowych poza procedurą zawieszenia poboru akcyzy 

objętych zwolnieniem od akcyzy ze względu na ich przeznaczenie lub wymienionych 

w załączniku nr 2 do ustawy, opodatkowanych zerową stawką akcyzy ze względu na 
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ich przeznaczenie, w szczególności do przesyłania e-DD, raportu odbioru i raportu 

wywozu, unieważnienia e-DD, zmiany miejsca przeznaczenia oraz zawiadomienia o 

zmianie miejsca przeznaczenia, 

c) monitorowania sprzedaży wyrobów węglowych objętych zwolnieniem od akcyzy ze 

względu na ich przeznaczenie, w szczególności do przesyłania e-DD; 

27)  raport odbioru - raport składany za pośrednictwem Systemu, stanowiący dowód, że 

zostało zakończone przemieszczanie wyrobów akcyzowych z zastosowaniem 

procedury zawieszenia poboru akcyzy albo przemieszczanie poza procedurą 

zawieszenia poboru akcyzy wyrobów akcyzowych objętych zwolnieniem od akcyzy 

ze względu na ich przeznaczenie lub wyrobów akcyzowych wymienionych w 

załączniku nr 2 do ustawy, opodatkowanych zerową stawką akcyzy ze względu na ich 

przeznaczenie; 

28)  dokument zastępujący raport odbioru - dokument zawierający takie same dane jak 

raport odbioru, stanowiący dowód, że zostało zakończone przemieszczanie wyrobów 

akcyzowych z zastosowaniem procedury zawieszenia poboru akcyzy albo 

przemieszczanie poza procedurą zawieszenia poboru akcyzy wyrobów akcyzowych 

objętych zwolnieniem od akcyzy ze względu na ich przeznaczenie lub wyrobów 

akcyzowych wymienionych w załączniku nr 2 do ustawy, opodatkowanych zerową 

stawką akcyzy ze względu na ich przeznaczenie, stosowany, gdy System jest 

niedostępny; 

29)  raport wywozu - raport składany za pośrednictwem Systemu stanowiący dowód, że w 

przypadku eksportu przemieszczanie wyrobów akcyzowych z zastosowaniem 

procedury zawieszenia poboru akcyzy albo poza tą procedurą zostało zakończone; 

30)  dokument zastępujący raport wywozu - dokument zawierający takie same dane jak 

raport wywozu, stanowiący dowód, że w przypadku eksportu przemieszczanie 

wyrobów akcyzowych z zastosowaniem procedury zawieszenia poboru akcyzy albo 

poza tą procedurą zostało zakończone, stosowany, gdy System jest niedostępny; 

30a) alternatywny dowód zakończenia procedury zawieszenia poboru akcyzy - wydane 

przez właściwe organy podatkowe na terytorium kraju lub przez właściwe organy 

państwa członkowskiego potwierdzenie, że wysłane z zastosowaniem procedury 

zawieszenia poboru akcyzy wyroby akcyzowe zostały odebrane przez odbiorcę albo że 

zostały wyprowadzone poza terytorium Unii Europejskiej, zawierające w 

szczególności określenie rodzaju, ilości oraz kodów Nomenklatury Scalonej (CN) tych 
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wyrobów, datę ich odbioru lub wyprowadzenia poza terytorium Unii Europejskiej, a 

także dane identyfikacyjne podmiotu, który wyroby te odebrał, albo oznaczenie 

organu celnego, który nadzorował ich wyprowadzenie poza terytorium Unii 

Europejskiej, wraz z danymi identyfikacyjnymi podmiotu, który dokonał ich eksportu; 

31)  podmiot wysyłający: 

a) podmiot prowadzący skład podatkowy lub zarejestrowanego wysyłającego, którzy 

wysyłają wyroby akcyzowe z zastosowaniem procedury zawieszenia poboru akcyzy, 

b) podmiot prowadzący skład podatkowy lub podmiot pośredniczący, którzy wysyłają 

wyroby akcyzowe przemieszczane poza procedurą zawieszenia poboru akcyzy z 

użyciem Systemu, przy czym za podmiot wysyłający uznaje się podmiot prowadzący 

skład podatkowy lub podmiot pośredniczący również w przypadku, gdy wyroby takie 

są zwracane do składu podatkowego lub podmiotu pośredniczącego przez podmiot 

zużywający albo przemieszczane do składu podatkowego przez zużywający podmiot 

gospodarczy, 

ba)  podmiot prowadzący skład podatkowy, do którego jest przemieszczany z użyciem 

Systemu alkohol etylowy stanowiący odpad, o którym mowa w art. 32 ust. 4 pkt 5, 

c)  zarejestrowanego odbiorcę, z wyłączeniem zarejestrowanego odbiorcy posiadającego 

zezwolenie na jednorazowe nabycie wyrobów akcyzowych jako zarejestrowany 

odbiorca, który wysyła z użyciem Systemu poza procedurą zawieszenia poboru 

akcyzy wyroby akcyzowe, które nabył wewnątrzwspólnotowo z zastosowaniem 

procedury zawieszenia poboru akcyzy, do: 

– podmiotu zużywającego lub 

– zużywającego podmiotu gospodarczego, lub 

– miejsca, w którym prowadzi działalność jako podmiot pośredniczący w zakresie 

wyrobów energetycznych, o których mowa w art. 32 ust. 1 pkt 2, 

d)  pośredniczący podmiot węglowy, który w poprzednim roku kalendarzowym sprzedał 

powyżej 30 mln kg wyrobów węglowych i który sprzedaje finalnemu nabywcy 

węglowemu wyroby węglowe, o których mowa w art. 31a ust. 1, jeżeli sprzedaż jest 

monitorowana z użyciem Systemu, przy czym za podmiot wysyłający uznaje się 

pośredniczący podmiot węglowy również w przypadku, gdy wyroby takie są do niego 

zwracane przez finalnego nabywcę węglowego, 
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e)  zużywający podmiot gospodarczy, który zwraca z użyciem Systemu importowane 

przez siebie wyroby akcyzowe, jeżeli ich wyprowadzenie następuje przez urząd celno-

skarbowy znajdujący się na terytorium kraju, 

f)  podmiot pośredniczący, podmiot zużywający lub zużywający podmiot gospodarczy, 

który dokonał importu odpowiednio wyrobów akcyzowych zwolnionych od akcyzy ze 

względu na ich przeznaczenie lub opodatkowanych zerową stawką akcyzy ze względu 

na ich przeznaczenie; 

32)  podmiot odbierający: 

a) podmiot prowadzący skład podatkowy, zarejestrowanego odbiorcę, nabywcę na 

terytorium państwa członkowskiego będącego podmiotem upoważnionym przez 

właściwe władze podatkowe tego państwa członkowskiego Unii Europejskiej do 

otrzymywania wyrobów akcyzowych w ramach procedury zawieszenia poboru akcyzy 

lub podmiot objęty zwolnieniem od akcyzy wynikającym z art. 31 ust. 1, do których są 

wysyłane wyroby akcyzowe z zastosowaniem procedury zawieszenia poboru akcyzy, 

b)  podmiot prowadzący skład podatkowy, podmiot pośredniczący, podmiot zużywający, 

podmiot upoważniony do odbioru wyrobów akcyzowych, o których mowa w art. 32 

ust. 1 pkt 3, dostarczanych do zbiornika, z którego są zasilane zbiorcze instalacje 

licznikowe, oraz zużywający podmiot gospodarczy, do których są wysyłane poza 

procedurą zawieszenia poboru akcyzy wyroby akcyzowe objęte zwolnieniem od 

akcyzy ze względu na ich przeznaczenie lub wyroby akcyzowe wymienione w 

załączniku nr 2 do ustawy, opodatkowane zerową stawką akcyzy ze względu na ich 

przeznaczenie, 

c)  finalnego nabywcę węglowego, który wyroby węglowe zwolnione od akcyzy ze 

względu na ich przeznaczenie nabywa od pośredniczącego podmiotu węglowego, 

który w poprzednim roku kalendarzowym sprzedał powyżej 30 mln kg wyrobów 

węglowych, 

d)  podmiot prowadzący miejsce niszczenia wyrobów akcyzowych spełniające warunki 

niszczenia wyrobów na podstawie przepisów odrębnych, do którego są wysyłane poza 

procedurą zawieszenia poboru akcyzy wyroby akcyzowe objęte zwolnieniem od 

akcyzy ze względu na ich przeznaczenie, w przypadku, o którym mowa w art. 32 ust. 

4 pkt 1a, 

e)  podmiot pośredniczący, podmiot zużywający lub zużywający podmiot gospodarczy, 

który dokonał importu odpowiednio wyrobów akcyzowych zwolnionych od akcyzy ze 
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względu na ich przeznaczenie lub opodatkowanych zerową stawką akcyzy ze względu 

na ich przeznaczenie; 

33) procesy mineralogiczne - procesy sklasyfikowane w nomenklaturze NACE pod kodem 

DI 26 "produkcja produktów z pozostałych surowców niemetalicznych" w 

rozporządzeniu Rady (EWG) nr 3037/90 z dnia 9 października 1990 r. w sprawie 

statystycznej klasyfikacji działalności gospodarczej we Wspólnocie Europejskiej (Dz. 

Urz. UE L 293 z 24.10.1990, str. 1, z późn. zm.; Dz. Urz. UE Polskie wydanie 

specjalne, rozdz. 02, t. 04, str. 177, z późn. zm.); 

34)  papierosy elektroniczne - urządzenia jednorazowego albo wielokrotnego użytku 

służące do spożywania za pomocą ustnika pary powstającej z płynu do papierosów 

elektronicznych, wyposażone w szczególności w kartridże lub zbiorniki; 

35)  płyn do papierosów elektronicznych - roztwór przeznaczony do wykorzystania w 

papierosach elektronicznych, zarówno z nikotyną, jak i bez nikotyny, w tym bazę do 

tego roztworu zawierającą glikol lub glicerynę; 

36)  wyroby nowatorskie - wyroby będące: 

a) mieszaniną, w której składzie znajduje się tytoń lub susz tytoniowy, 

b) mieszaniną, o której mowa w lit. a, oraz zawierające odrębnie płyn do papierosów 

elektronicznych 

- inne niż wyroby, o których mowa w art. 98 ust. 1 i art. 99a ust. 1, które dostarczają 

aerozol bez spalania mieszaniny; 

37)  okresowa umowa - umowę sprzedaży, z której treści wynika ilość sprzedawanych 

wyrobów akcyzowych w określonym czasie; 

38)  umowa ramowa - umowę o gotowości zlecania usług i ich wykonania, określającą 

harmonogram dostaw, która nie zawiera postanowień dotyczących okresu, na jaki 

została zawarta; 

39)  zbiorcza instalacja licznikowa - instalację licznikową, do której podłączone są 

urządzenia grzewcze więcej niż jednego podmiotu zużywającego wyroby akcyzowe 

zwolnione od akcyzy ze względu na ich przeznaczenie, o których mowa w art. 32 ust. 

1 pkt 3. 

2. W przypadku gdy zgodnie z art. 5 ust. 4 dyrektywy Rady 2008/118/WE z dnia 16 grudnia 

2008 r. w sprawie ogólnych zasad dotyczących podatku akcyzowego, uchylającej 

dyrektywę 92/12/EWG (Dz. Urz. UE L 9 z 14.01.2009, str. 12), Królestwo Hiszpanii 
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złoży oświadczenie, że dyrektywa ta będzie miała zastosowanie na Wyspach 

Kanaryjskich, będą one uznawane za terytorium państwa członkowskiego. 

3. W przypadku gdy zgodnie z art. 5 ust. 5 dyrektywy Rady 2008/118/WE z dnia 16 grudnia 

2008 r. w sprawie ogólnych zasad dotyczących podatku akcyzowego, uchylającej 

dyrektywę 92/12/EWG (Dz. Urz. UE L 9 z 14.01.2009, str. 12, z późn. zm.) Republika 

Francuska złoży oświadczenie, że dyrektywa ta będzie miała zastosowanie we francuskich 

terytoriach, o których mowa w art. 349 i art. 355 ust. 1 Traktatu o funkcjonowaniu Unii 

Europejskiej, terytoria te będą uznawane za terytorium państwa członkowskiego. 

4. Minister właściwy do spraw finansów publicznych ogłosi, w drodze obwieszczenia, w 

Dzienniku Urzędowym Ministra Finansów, datę, od której Wyspy Kanaryjskie oraz 

francuskie terytoria, o których mowa w art. 349 i art. 355 ust. 1 Traktatu o 

funkcjonowaniu Unii Europejskiej, będą uznawane za terytorium państwa 

członkowskiego. 

Art. 5. 

Czynności lub stany faktyczne, o których mowa w art. 8 ust. 1-5, art. 9 ust. 1, art. 9a ust. 1 i 2, 

art. 9b ust. 1 i 2, art. 9c ust. 1 i 2 oraz [art. 100 ust. 1 i 2] <art. 100 ust. 1–2>, są 

przedmiotem opodatkowania akcyzą niezależnie od tego, czy zostały wykonane lub powstały 

z zachowaniem warunków oraz form określonych przepisami prawa. 

 

Art. 7d. 

1. WIA jest decyzją wydawaną na potrzeby opodatkowania wyrobu akcyzowego albo 

samochodu osobowego akcyzą, organizacji obrotu wyrobami akcyzowymi lub oznaczania 

znakami akcyzy tych wyrobów, która określa: 

1) klasyfikację wyrobu akcyzowego albo samochodu osobowego w układzie 

odpowiadającym Nomenklaturze Scalonej (CN) albo 

2) rodzaj wyrobu akcyzowego przez opis tego wyrobu w takim stopniu szczegółowości, 

który jest wystarczający do określenia opodatkowania wyrobu akcyzowego akcyzą, 

organizacji obrotu wyrobami akcyzowymi lub oznaczania znakami akcyzy tych wyrobów. 

2. W przypadku, o którym mowa w ust. 1 pkt 2, WIA wydaje się, gdy podanie kodu 

klasyfikacji w układzie odpowiadającym Nomenklaturze Scalonej (CN) nie jest 

wystarczające do określenia opodatkowania wyrobów akcyzowych akcyzą, organizacji 

obrotu wyrobami akcyzowymi lub oznaczania znakami akcyzy tych wyrobów. 
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[3. WIA wiąże organy podatkowe wobec podmiotu, na rzecz którego została wydana, w 

odniesieniu do wyrobów akcyzowych albo samochodów osobowych, wobec których 

czynności podlegające opodatkowaniu akcyzą zostały dokonane po dniu, w którym została 

wydana.] 

<3. WIA wiąże organy podatkowe i podmiot, na rzecz którego została wydana, w 

odniesieniu do wyrobów akcyzowych albo samochodów osobowych, wobec których 

czynności podlegające opodatkowaniu akcyzą zostały dokonane po dniu, w którym 

stała się ostateczna.> 

<4. WIA jest ważna przez okres 5 lat od dnia jej wydania. 

5. Do celów stosowania WIA podmiot, na rzecz którego WIA została wydana, na żądanie 

organu podatkowego, jest obowiązany udowodnić, że: 

1) wyroby akcyzowe albo samochody osobowe, będące przedmiotem czynności 

podlegających opodatkowaniu akcyzą, odpowiadają pod każdym względem 

klasyfikacji wyrobu akcyzowego albo samochodu osobowego określonej w WIA, albo 

2) wyroby akcyzowe będące przedmiotem czynności podlegających opodatkowaniu 

akcyzą odpowiadają pod każdym względem rodzajowi wyrobu akcyzowego 

określonego w WIA.> 

Art. 7e. 

[1. WIA jest wydawana na wniosek i obejmuje tylko jeden wyrób akcyzowy albo jeden 

samochód osobowy.] 

<1. WIA obejmuje jeden wyrób akcyzowy albo jeden samochód osobowy.> 

<1a. WIA jest wydawana na wniosek podmiotu dokonującego albo zamierzającego 

dokonywać czynności podlegających opodatkowaniu akcyzą albo organizacji obrotu 

wyrobami akcyzowymi lub oznaczania znakami akcyzy.> 

2. Wniosek o wydanie WIA powinien zawierać w szczególności: 

1) imię i nazwisko lub nazwę wnioskodawcy, jego adres zamieszkania lub siedziby; 

2) imię, nazwisko i adres zamieszkania pełnomocnika wnioskodawcy, o ile został 

ustanowiony; 

3) szczegółowy opis wyrobu akcyzowego albo samochodu osobowego pozwalający na 

taką ich identyfikację, aby dokonać ich klasyfikacji zgodnej z Nomenklaturą Scaloną 

(CN) lub określić rodzaj wyrobu akcyzowego; 
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4) opis składu wyrobu akcyzowego oraz metody badań lub analiz stosowanych dla jego 

określenia, w przypadku gdy zależy od tego dokonanie jego klasyfikacji lub określenie 

jego rodzaju. 

3. Do wniosku o wydanie WIA załącza się dokumenty odnoszące się do wyrobów 

akcyzowych albo samochodów osobowych, w szczególności próbki, fotografie, plany, 

schematy, katalogi, atesty, instrukcje, informacje od producenta, lub inne dostępne 

dokumenty umożliwiające organowi podatkowemu dokonanie właściwej klasyfikacji 

wyrobu akcyzowego albo samochodu osobowego lub określenie rodzaju wyrobu 

akcyzowego. 

4. Jeżeli wniosek o wydanie WIA nie spełnia wymogów, o których mowa w ust. 2 i 3, organ 

podatkowy wzywa do uzupełnienia braków w terminie 7 dni, z pouczeniem, że 

nieuzupełnienie wniosku spowoduje pozostawienie go bez rozpatrzenia. 

5. W sprawie pozostawienia wniosku o wydanie WIA bez rozpatrzenia wydaje się 

postanowienie, na które służy zażalenie. 

6. Minister właściwy do spraw finansów publicznych określi, w drodze rozporządzenia, wzór 

wniosku o wydanie WIA, mając na uwadze zakres danych określonych w ust. 2 oraz 

ujednolicenie przekazywanych wniosków. 

 

Art. 7f. 

1. Wnioskodawca jest obowiązany do uiszczenia opłaty z tytułu przeprowadzonych badań lub 

analiz wyrobów akcyzowych albo samochodów osobowych, w przypadku gdy 

rozpatrzenie wniosku o wydanie WIA wymaga przeprowadzenia badania lub analizy. 

2. Badania lub analizy wyrobów akcyzowych albo samochodów osobowych mogą być 

wykonywane przez laboratoria celne lub inne akredytowane laboratoria, a także przez 

Centrum Łukasiewicz i instytuty działające w ramach Sieci Badawczej Łukasiewicz, 

instytuty naukowe Polskiej Akademii Nauk, instytuty badawcze lub międzynarodowe 

instytuty naukowe utworzone na podstawie odrębnych przepisów, działające na 

terytorium kraju, dysponujące wyposażeniem niezbędnym do wykonywania danego 

rodzaju badań lub analiz. 

3. Opłata, o której mowa w ust. 1, pobierana za badania lub analizy wykonywane przez 

laboratoria celne stanowi dochód budżetu państwa. 

[4. Na wezwanie organu podatkowego wnioskodawca jest obowiązany do uiszczenia, w 

terminie nie krótszym niż 7 dni, zaliczki na pokrycie opłaty za badania lub analizy, o 
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których mowa w ust. 1. W przypadku nieuiszczenia zaliczki w określonym terminie organ 

podatkowy wydaje postanowienie o pozostawieniu wniosku o wydanie WIA bez 

rozpatrzenia.] 

<4. Na wezwanie organu podatkowego wnioskodawca jest obowiązany, w terminie 

określonym w wezwaniu, nie krótszym niż 7 dni, do uiszczenia zaliczki na pokrycie 

opłaty za badania lub analizy, o których mowa w ust. 1. W przypadku nieuiszczenia 

zaliczki w terminie określonym w wezwaniu organ podatkowy wydaje postanowienie 

o pozostawieniu wniosku o wydanie WIA bez rozpatrzenia, na które przysługuje 

zażalenie.> 

5. Kwota opłaty, o której mowa w ust. 1, i termin jej uiszczenia są określane przez organ 

podatkowy w drodze postanowienia, na które przysługuje zażalenie. 

6. Kwota opłaty, o której mowa w ust. 1, powinna odpowiadać rzeczywistym wydatkom 

poniesionym z tytułu przeprowadzonych badań lub analiz. W przypadku gdy badania lub 

analizy są przeprowadzane przez laboratoria celne kwota opłaty, o której mowa w ust. 1, 

powinna odpowiadać ryczałtowym stawkom opłat określonym w przepisach wydanych na 

podstawie art. 92 ust. 4 ustawy z dnia 19 marca 2004 r. - Prawo celne (Dz. U. z 2019 r. 

poz. 1169 i 2070), jeżeli stawki te zostały określone w tych przepisach. 

7. W przypadku gdy kwota zaliczki uiszczonej na pokrycie opłaty, o której mowa w ust. 1, 

jest wyższa niż kwota opłaty określona w postanowieniu wydanym na podstawie ust. 5, a 

także w przypadku gdy opłata jest nienależna, zwrot kwoty nienależnej następuje nie 

później niż w terminie 3 miesięcy od dnia zakończenia postępowania w sprawie WIA. 

 

Art. 7h. 

[1. WIA traci ważność w przypadku zmiany przepisów prawa podatkowego w zakresie akcyzy 

odnoszących się do wyrobu akcyzowego albo samochodu osobowego, w wyniku której 

WIA staje się niezgodna z tymi przepisami.] 

<1. WIA traci ważność przed upływem okresu ważności w przypadku zmiany przepisów 

prawa podatkowego w zakresie akcyzy odnoszących się do wyrobu akcyzowego albo 

samochodu osobowego, w wyniku której WIA staje się niezgodna z tymi przepisami. 

Utrata ważności WIA następuje z dniem wejścia w życie przepisów, w wyniku 

których WIA stała się z nimi niezgodna.> 

[2. Podmiot, na rzecz którego wydano WIA, która traci ważność zgodnie z ust. 1, może ją 

stosować nie dłużej niż przez okres sześciu miesięcy od daty utraty ważności, pod 
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warunkiem że dotyczy ona wyrobu akcyzowego albo samochodu osobowego, będącego 

przedmiotem działalności gospodarczej posiadacza WIA.] 

 

<Art. 7ha. 

Organ podatkowy, który wydał WIA, może, w drodze decyzji, z urzędu lub na wniosek 

podmiotu, na rzecz którego WIA została wydana, zmienić WIA, jeżeli stwierdzi, że 

nie jest zgodna z przepisami prawa w wyniku: 

1) zmiany przepisów wstępnych, uwag lub uwag dodatkowych do sekcji lub działów 

w Nomenklaturze Scalonej (CN); 

2) przyjęcia przez Komisję Europejską środków w celu określenia klasyfikacji 

taryfowej towarów; 

3) utraty zgodności z interpretacją Nomenklatury Scalonej (CN) wynikającą z: 

a) not wyjaśniających, o których mowa w art. 9 ust. 1 lit. a tiret drugie 

rozporządzenia Rady (EWG) nr 2658/87 z dnia 23 lipca 1987 r. w sprawie 

nomenklatury taryfowej i statystycznej oraz w sprawie Wspólnej Taryfy Celnej, 

b) orzecznictwa sądów lub wyroku Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej, 

c) decyzji klasyfikacyjnych, opinii klasyfikacyjnych lub zmian not wyjaśniających 

do Nomenklatury Zharmonizowanego Systemu Oznaczania i Kodowania 

Towarów, przyjętej przez organizację ustanowioną na mocy Konwencji o 

utworzeniu Rady Współpracy Celnej, sporządzonej w Brukseli dnia 15 grudnia 

1950 r. (Dz. U. z 1978 r. poz. 43). 

 

Art. 7hb. 

1. Organ podatkowy, na wniosek podmiotu, na rzecz którego WIA została wydana, 

złożony nie później niż 3 miesiące przed upływem okresu jej ważności, o którym 

mowa w art. 7d ust. 4, może, w drodze decyzji, przedłużyć okres ważności WIA na 

kolejne okresy, nie dłuższe niż 5 lat. 

2. Wniosek, o którym mowa w ust. 1, zawiera: 

1) imię i nazwisko lub nazwę podmiotu, na rzecz którego WIA została wydana, oraz 

jego adres zamieszkania albo siedziby; 

2)  datę wydania i numer WIA, której dotyczy wniosek; 

3)  określenie okresu, na jaki ma być przedłużona ważność WIA; 



- 20 - 

Objaśnienie oznaczeń:  [] kursywa – tekst usunięty przez Sejm 

<> druk pogrubiony – tekst wstawiony przez Sejm 

 

4) oświadczenie podmiotu, na rzecz którego WIA została wydana, że dokumenty, 

które załączone były do wniosku o wydanie WIA, odnoszące się do wyrobów 

akcyzowych albo samochodów osobowych, umożliwiające dokonanie właściwej 

klasyfikacji wyrobu akcyzowego albo samochodu osobowego lub określenie 

rodzaju wyrobu akcyzowego, pozostają aktualne w dniu złożenia wniosku o 

przedłużenie okresu ważności WIA. 

3. Oświadczenie, o którym mowa w ust. 2 pkt 4, składa się pod rygorem 

odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia. Składający 

oświadczenie jest obowiązany do zawarcia w nim klauzuli o następującej treści: 

„Jestem świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia.”. 

Klauzula ta zastępuje pouczenie organu uprawnionego do odebrania oświadczenia o 

odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia. W razie złożenia 

fałszywego oświadczenia przepisu art. 7d ust. 3 nie stosuje się. 

4. Do wniosku, o którym mowa w ust. 1, przepisy art. 7e ust. 4 i 5 stosuje się 

odpowiednio.> 

[Art. 7k. 

WIA wraz z wnioskiem o jej wydanie, po usunięciu danych identyfikujących wnioskodawcę i 

inne podmioty wskazane w treści wniosku o wydanie WIA oraz danych objętych tajemnicą 

przedsiębiorcy, są zamieszczane w Biuletynie Informacji Publicznej organu podatkowego 

właściwego w zakresie WIA.] 

<Art. 7k. 

WIA oraz decyzja o zmianie WIA, po usunięciu danych identyfikujących wnioskodawcę 

oraz danych objętych tajemnicą przedsiębiorcy, są zamieszczane w Biuletynie 

Informacji Publicznej organu podatkowego właściwego w zakresie WIA. W Biuletynie 

Informacji Publicznej tego organu zamieszcza się również informację o utracie ważności 

WIA, z podaniem daty utraty jej ważności, oraz decyzję przedłużającą okres ważności 

WIA po usunięciu danych, o których mowa w zdaniu pierwszym.> 

 

Art. 9b. 

1. W przypadku suszu tytoniowego przedmiotem opodatkowania akcyzą jest: 

1)  nabycie wewnątrzwspólnotowe suszu tytoniowego przez inny podmiot niż podmiot 

prowadzący skład podatkowy, który zużywa susz tytoniowy do produkcji wyrobów 

tytoniowych lub wyrobów nowatorskich, lub pośredniczący podmiot tytoniowy; 
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[2)  sprzedaż suszu tytoniowego innemu podmiotowi niż podmiot prowadzący skład 

podatkowy, który zużywa susz tytoniowy do produkcji wyrobów tytoniowych lub wyrobów 

nowatorskich, lub pośredniczący podmiot tytoniowy, z wyłączeniem sprzedaży przez 

podmiot prowadzący skład podatkowy, grupę producentów suszu tytoniowego utworzoną 

na podstawie ustawy z dnia 15 września 2000 r. o grupach producentów rolnych i ich 

związkach oraz o zmianie innych ustaw (Dz. U. z 2018 r. poz. 1026), zwaną dalej "grupą 

producentów", oraz pośredniczący podmiot tytoniowy, którzy jednocześnie z tą sprzedażą 

dokonują dostawy wewnątrzwspólnotowej lub eksportu suszu tytoniowego;] 

<2) sprzedaż suszu tytoniowego innemu podmiotowi niż podmiot prowadzący skład 

podatkowy, który zużywa susz tytoniowy do produkcji wyrobów tytoniowych lub 

wyrobów nowatorskich, lub pośredniczący podmiot tytoniowy, z wyłączeniem 

sprzedaży przez podmiot prowadzący skład podatkowy, grupę producentów suszu 

tytoniowego utworzoną na podstawie ustawy z dnia 15 września 2000 r. o grupach 

producentów rolnych i ich związkach oraz o zmianie innych ustaw (Dz. U. z 2018 r. 

poz. 1026), zwaną dalej „grupą producentów”, organizację producentów surowca 

tytoniowego wpisaną do rejestru organizacji producentów na podstawie ustawy z 

dnia 11 marca 2004 r. o organizacji niektórych rynków rolnych, zwaną dalej 

„organizacją producentów”, oraz pośredniczący podmiot tytoniowy, którzy 

jednocześnie z tą sprzedażą dokonują dostawy wewnątrzwspólnotowej lub eksportu 

suszu tytoniowego;> 

3)  import suszu tytoniowego przez inny podmiot niż podmiot prowadzący skład podatkowy, 

który zużywa susz tytoniowy do produkcji wyrobów tytoniowych lub wyrobów 

nowatorskich, lub pośredniczący podmiot tytoniowy; 

4) zużycie suszu tytoniowego przez pośredniczący podmiot tytoniowy; 

5)  zużycie suszu tytoniowego przez podmiot prowadzący skład podatkowy do innych celów 

niż produkcja wyrobów tytoniowych lub wyrobów nowatorskich; 

6)  nabycie lub posiadanie suszu tytoniowego przez inny podmiot niż podmiot prowadzący 

skład podatkowy, który zużywa susz tytoniowy do produkcji wyrobów tytoniowych lub 

wyrobów nowatorskich, pośredniczący podmiot tytoniowy lub [rolnika] <producenta 

surowca tytoniowego>, który wyprodukował susz tytoniowy, jeżeli nie została od niego 

zapłacona akcyza w należnej wysokości i nie można ustalić podmiotu, który dokonał jego 

sprzedaży. 

2. Za sprzedaż uznaje się czynności, o których mowa w art. 9a ust. 2 pkt 1-8. 
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[2a. Sprzedaż suszu tytoniowego grupie producentów oraz nabycie lub posiadanie suszu 

tytoniowego przez grupę producentów nie podlega opodatkowaniu akcyzą pod 

warunkiem: 

1) posiadania przez grupę producentów statusu podatnika podatku od towarów i usług; 

2) zrzeszania przez grupę producentów wyłącznie producentów suszu tytoniowego; 

3) nabywania przez grupę producentów suszu tytoniowego wyłącznie od zrzeszonych w niej 

członków i wyłącznie na podstawie umowy dostawy; 

4) niekaralności osób, które zgodnie z aktem założycielskim są upoważnione do 

reprezentowania grupy producentów, za przestępstwo przeciwko wiarygodności 

dokumentów, przeciwko mieniu, przeciwko obrotowi gospodarczemu, przeciwko obrotowi 

pieniędzmi i papierami wartościowymi lub przestępstwo skarbowe.] 

<2a. Sprzedaż suszu tytoniowego grupie producentów lub organizacji producentów oraz 

nabycie lub posiadanie suszu tytoniowego przez grupę producentów lub organizację 

producentów nie podlega opodatkowaniu akcyzą pod warunkiem: 

1)  posiadania odpowiednio przez grupę producentów lub organizację producentów 

statusu podatnika podatku od towarów i usług; 

2) zrzeszania odpowiednio przez grupę producentów lub organizację producentów 

wyłącznie producentów suszu tytoniowego; 

3) nabywania suszu tytoniowego odpowiednio przez grupę producentów lub 

organizację producentów na podstawie umowy dostawy wyłącznie od zrzeszonych w 

tej grupie lub tej organizacji członków, którzy ten susz wyprodukowali; 

4)  niekaralności osób, które zgodnie ze statutem, umową lub innym aktem 

założycielskim są upoważnione do reprezentowania odpowiednio grupy producentów 

lub organizacji producentów, za przestępstwo przeciwko wiarygodności 

dokumentów, przeciwko mieniu, przeciwko obrotowi gospodarczemu, przeciwko 

obrotowi pieniędzmi i papierami wartościowymi lub przestępstwo skarbowe.> 

3. Jeżeli w stosunku do suszu tytoniowego powstał obowiązek podatkowy w związku z 

wykonaniem jednej z czynności, o których mowa w ust. 1, to nie powstaje obowiązek 

podatkowy na podstawie innej czynności podlegającej opodatkowaniu akcyzą, jeżeli 

kwota akcyzy została określona lub zadeklarowana w należnej wysokości. 

4. W przypadku sprzedaży suszu tytoniowego, sprzedawca jest obowiązany ustalić, czy 

sprzedaje ten susz podmiotowi prowadzącemu skład podatkowy lub pośredniczącemu 

podmiotowi tytoniowemu. 



- 23 - 

Objaśnienie oznaczeń:  [] kursywa – tekst usunięty przez Sejm 

<> druk pogrubiony – tekst wstawiony przez Sejm 

 

5. W sytuacji, o której mowa w ust. 4, sprzedawca suszu tytoniowego może zażądać od 

nabywcy przedstawienia zezwolenia na prowadzenie składu podatkowego albo decyzji o 

dokonaniu wpisu do rejestru, o której mowa w art. 20a ust. 4, a w razie odmowy ich 

przedstawienia przez nabywcę może odmówić sprzedaży suszu tytoniowego po cenie 

nieuwzględniającej akcyzy. 

[6. Pośredniczący podmiot tytoniowy oraz podmiot reprezentujący przedsiębiorcę 

zagranicznego przekazują Dyrektorowi Generalnemu Krajowego Ośrodka Wsparcia 

Rolnictwa informacje o masie suszu tytoniowego, wyrażonej w kilogramach, 

pochodzącego z poprzedniego roku zbiorów, łącznie oraz z podziałem na grupy odmian 

tytoniu, o których mowa w ust. 7 załącznika III do rozporządzenia wykonawczego Komisji 

(UE) 2017/1185 z dnia 20 kwietnia 2017 r. ustanawiającego zasady stosowania 

rozporządzeń Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1307/2013 i (UE) nr 1308/2013 

w odniesieniu do przekazywanych Komisji powiadomień o informacjach i dokumentach 

oraz zmieniającego i uchylającego niektóre rozporządzenia Komisji (Dz. Urz. UE L 171 z 

04.07.2017, str. 113), skupionego od producentów surowca tytoniowego, wraz z wykazem 

tych producentów, w terminie do dnia 30 czerwca każdego roku kalendarzowego.] 

<6. Pośredniczący podmiot tytoniowy oraz podmiot reprezentujący przedsiębiorcę 

zagranicznego, w terminie do dnia 30 czerwca, przekazują Dyrektorowi 

Generalnemu Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa informację o masie suszu 

tytoniowego pochodzącego ze zbiorów z poprzedniego roku, skupionego od 

producenta surowca tytoniowego albo o nieprzeprowadzeniu skupu takiego suszu 

tytoniowego.> 

<7. Informacja, o której mowa w ust. 6, zawiera wykaz producentów surowca 

tytoniowego oraz dane określające: 

1) masę skupionego suszu tytoniowego łącznie oraz od poszczególnych producentów 

surowca tytoniowego, wyrażoną w kilogramach, 

2) średnią cenę płaconą za susz tytoniowy producentom surowca tytoniowego, 

wyrażoną w złotych za kilogram, pomniejszoną o podatki i inne opłaty 

– w podziale na grupy odmian tytoniu, o których mowa w ust. 7 załącznika III do 

rozporządzenia wykonawczego Komisji (UE) 2017/1185 z dnia 20 kwietnia 2017 r. 

ustanawiającego zasady stosowania rozporządzeń Parlamentu Europejskiego i Rady 

(UE) nr 1307/2013 i (UE) nr 1308/2013 w odniesieniu do przekazywanych Komisji 

powiadomień o informacjach i dokumentach oraz zmieniającego i uchylającego 
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niektóre rozporządzenia Komisji (Dz. Urz. UE L 171 z 04.07.2017, str. 113, z późn. 

zm.).> 

Art. 11a. 

W przypadku suszu tytoniowego obowiązek podatkowy powstaje z dniem: 

1) nabycia wewnątrzwspólnotowego suszu tytoniowego; 

2) wydania suszu tytoniowego w przypadku dokonania jego sprzedaży; 

3) zużycia suszu tytoniowego; 

[4)  nabycia lub wejścia w posiadanie suszu tytoniowego przez inny podmiot niż podmiot 

prowadzący skład podatkowy, pośredniczący podmiot tytoniowy, grupę producentów lub 

rolnika, który wyprodukował susz tytoniowy, jeżeli nie została od niego zapłacona akcyza 

w należnej wysokości i nie można ustalić podmiotu, który dokonał sprzedaży suszu 

tytoniowego;] 

<4) nabycia lub wejścia w posiadanie suszu tytoniowego przez inny podmiot niż podmiot 

prowadzący skład podatkowy, pośredniczący podmiot tytoniowy, grupa 

producentów, organizacja producentów lub producent surowca tytoniowego, który 

wyprodukował susz tytoniowy, jeżeli nie została od niego zapłacona akcyza w 

należnej wysokości i nie można ustalić podmiotu, który dokonał sprzedaży suszu 

tytoniowego;> 

5) powstania długu celnego, w przypadku importu suszu tytoniowego. 

 

Art. 13. 

1. Podatnikiem akcyzy jest osoba fizyczna, osoba prawna oraz jednostka organizacyjna 

niemająca osobowości prawnej, która dokonuje czynności podlegających opodatkowaniu 

akcyzą lub wobec której zaistniał stan faktyczny podlegający opodatkowaniu akcyzą, w 

tym podmiot: 

1)  nabywający lub posiadający wyroby akcyzowe znajdujące się poza procedurą 

zawieszenia poboru akcyzy, jeżeli od wyrobów tych nie została zapłacona akcyza w 

należnej wysokości, a w wyniku kontroli podatkowej, kontroli celno-skarbowej albo 

postępowania podatkowego nie ustalono, że podatek został zapłacony; 

2) będący nabywcą końcowym zużywającym energię elektryczną, jeżeli od tej energii nie 

została zapłacona akcyza w należnej wysokości i nie można ustalić podmiotu, który 

dokonał sprzedaży tej energii elektrycznej nabywcy końcowemu; 
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[2a)  będący nabywcą lub posiadaczem suszu tytoniowego niebędący podmiotem 

prowadzącym skład podatkowy, pośredniczącym podmiotem tytoniowym, grupą 

producentów lub rolnikiem, który wyprodukował susz tytoniowy, jeżeli nie została od 

niego zapłacona akcyza w należnej wysokości i nie można ustalić podmiotu, który dokonał 

sprzedaży suszu tytoniowego;] 

<2a) będący nabywcą lub posiadaczem suszu tytoniowego niebędący podmiotem 

prowadzącym skład podatkowy, pośredniczącym podmiotem tytoniowym, grupą 

producentów, organizacją producentów lub producentem surowca tytoniowego, 

który wyprodukował susz tytoniowy, jeżeli nie została od niego zapłacona akcyza w 

należnej wysokości i nie można ustalić podmiotu, który dokonał sprzedaży suszu 

tytoniowego;> 

3) u którego powstają ubytki wyrobów akcyzowych lub doszło do całkowitego zniszczenia 

wyrobów akcyzowych, o których mowa w art. 2 ust. 1 pkt 20, również gdy nie jest 

właścicielem tych wyrobów akcyzowych; 

4) będący przedstawicielem podatkowym; 

5) będący zarejestrowanym odbiorcą, z wyłączeniem zarejestrowanego odbiorcy 

posiadającego zezwolenie na jednorazowe nabycie wyrobów akcyzowych jako 

zarejestrowany odbiorca - z tytułu nabycia wewnątrzwspólnotowego wyrobów 

akcyzowych na rzecz innego podmiotu; 

6) będący zarejestrowanym wysyłającym, jeżeli wysyła z zastosowaniem procedury 

zawieszenia poboru akcyzy wyroby akcyzowe z miejsca importu; 

7) dokonujący użycia lub sprzedaży wyrobów węglowych, które uzyskał w drodze czynu 

zabronionego pod groźbą kary; 

8) będący pośredniczącym podmiotem tytoniowym zużywającym susz tytoniowy; 

9)  będący podmiotem prowadzącym skład podatkowy zużywającym susz tytoniowy do 

innych celów niż produkcja wyrobów tytoniowych lub wyrobów nowatorskich; 

10) będący pośredniczącym podmiotem węglowym używającym wyrobów węglowych; 

11) będący finalnym nabywcą węglowym - w przypadku, o którym mowa w art. 9a ust. 1 pkt 

5; 

12) będący pośredniczącym podmiotem gazowym używającym wyrobów gazowych; 

13) będący finalnym nabywcą gazowym - w przypadku, o którym mowa w art. 9c ust. 1 pkt 5; 

14)  będący przedsiębiorstwem w spadku, o którym mowa w ustawie z dnia 5 lipca 2018 r. o 

zarządzie sukcesyjnym przedsiębiorstwem osoby fizycznej i innych ułatwieniach 
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związanych z sukcesją przedsiębiorstw (Dz. U. poz. 1629 oraz z 2019 r. poz. 1495), w 

okresie od chwili śmierci przedsiębiorcy do dnia wygaśnięcia zarządu sukcesyjnego albo 

do dnia upływu terminu do powołania zarządcy sukcesyjnego, o którym mowa w art. 12 

ust. 10 tej ustawy, w przypadku gdy nie ustanowiono zarządu sukcesyjnego, a osoby, o 

których mowa w art. 14 tej ustawy, dokonały czynności podlegających opodatkowaniu 

akcyzą lub zaistniał wobec nich stan faktyczny podlegający opodatkowaniu akcyzą, przy 

czym przedsiębiorstwo w spadku uznaje się za podatnika kontynuującego prowadzenie 

działalności gospodarczej zmarłego podatnika. 

1a. Podatnikiem z tytułu produkcji: 

1) papierosów, o której mowa w art. 99 ust. 1a, 

2) płynu do papierosów elektronicznych, o której mowa w art. 99b ust. 1, 

3) wyrobów nowatorskich, o której mowa w art. 99c ust. 1 

- niezgodnej z art. 47, jest osoba fizyczna, osoba prawna oraz jednostka organizacyjna 

niemająca osobowości prawnej, która produkuje te wyroby akcyzowe, oraz każda inna 

osoba, która uczestniczy w ich produkcji. 

1b. Jeżeli obowiązek podatkowy z tytułu produkcji: 

1) papierosów, o której mowa w art. 99 ust. 1a, 

2) płynu do papierosów elektronicznych, o której mowa w art. 99b ust. 1, 

3) wyrobów nowatorskich, o której mowa w art. 99c ust. 1 

- niezgodnej z art. 47, ciąży na kilku podatnikach, podatnicy ci ponoszą solidarną 

odpowiedzialność za zobowiązanie podatkowe. 

2. Podatnikiem jest również podmiot niebędący importerem, jeżeli ciąży na nim obowiązek 

uiszczenia cła. 

3. Podatnikiem z tytułu wyprowadzenia ze składu podatkowego, poza procedurą zawieszenia 

poboru akcyzy, wyrobów akcyzowych niebędących własnością podmiotu prowadzącego 

ten skład podatkowy jest podmiot będący właścicielem tych wyrobów, który uzyskał od 

właściwego naczelnika urzędu skarbowego zezwolenie, o którym mowa w art. 54 ust. 1. 

4. Jeżeli obowiązek podatkowy ciąży na kilku podatnikach z tytułu dokonania czynności lub 

zaistnienia stanu faktycznego, o których mowa w art. 8 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 2, 3 i 5, 

których przedmiotem są te same wyroby akcyzowe, zapłata akcyzy związanej z tymi 

wyrobami przez jednego z tych podatników powoduje wygaśnięcie zobowiązania 

podatkowego pozostałych podatników. 

5. Podatnikiem w przypadku nabycia wewnątrzwspólnotowego: 
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1) energii elektrycznej przez nabywcę końcowego, 

2) wyrobów gazowych przez finalnego nabywcę gazowego 

- od podmiotu zagranicznego niemającego siedziby, miejsca zamieszkania lub stałego miejsca 

prowadzenia działalności na terytorium kraju jest podmiot reprezentujący wyznaczony 

przez podmiot zagraniczny. 

5a. W przypadku prowadzenia działalności w zakresie suszu tytoniowego przez 

przedsiębiorcę zagranicznego, o którym mowa w art. 20d pkt 1 lit. c, i powstania 

zobowiązania podatkowego w stosunku do suszu tytoniowego podatnikiem akcyzy jest 

podmiot reprezentujący przedsiębiorcę zagranicznego. 

6. W przypadku: 

1) niewyznaczenia podmiotu reprezentującego lub 

2)  odmowy rejestracji w Centralnym Rejestrze Podmiotów Akcyzowych podmiotu 

reprezentującego, lub, 

3) nieprzesłania w terminie przez nabywcę końcowego podmiotowi reprezentującemu 

kopii faktury, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 1 

- podatnikiem z tytułu nabycia wewnątrzwspólnotowego energii elektrycznej od podmiotu 

zagranicznego niemającego siedziby, miejsca zamieszkania lub stałego miejsca 

prowadzenia działalności na terytorium kraju jest nabywca końcowy, który dokonał 

nabycia wewnątrzwspólnotowego energii elektrycznej. 

6a. W przypadku: 

1) niewyznaczenia podmiotu reprezentującego lub 

2)  odmowy rejestracji w Centralnym Rejestrze Podmiotów Akcyzowych podmiotu 

reprezentującego, lub; 

3) nieprzesłania w terminie przez finalnego nabywcę gazowego podmiotowi 

reprezentującemu kopii faktury, o której mowa w art. 24b ust. 1 pkt 1 

- podatnikiem z tytułu nabycia wewnątrzwspólnotowego wyrobów gazowych od 

podmiotu zagranicznego niemającego siedziby, miejsca zamieszkania lub stałego 

miejsca prowadzenia działalności na terytorium kraju jest finalny nabywca gazowy, 

który dokonał nabycia wewnątrzwspólnotowego wyrobów gazowych. 

7. (uchylony). 
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Art. 14. 

1. Organami podatkowymi właściwymi w zakresie akcyzy są naczelnik urzędu skarbowego, 

naczelnik urzędu celno-skarbowego i dyrektor izby administracji skarbowej, z 

zastrzeżeniem ust. 1b. 

1a. Organem podatkowym właściwym w zakresie WIA jest dyrektor izby administracji 

skarbowej. 

1b. Naczelnik urzędu celno-skarbowego jest organem podatkowym właściwym w zakresie 

akcyzy z tytułu importu i eksportu, z wyłączeniem poboru, oraz w zakresie wydania 

decyzji w przypadku stwierdzenia nieprawidłowości przez ten organ w wyniku 

przeprowadzonej kontroli celno-skarbowej. 

2. Zadania w zakresie akcyzy na terytorium kraju wykonują odpowiednio naczelnicy urzędów 

skarbowych, naczelnicy urzędów celno-skarbowych i dyrektorzy izb administracji 

skarbowych wyznaczeni przez ministra właściwego do spraw finansów publicznych. 

3.  Właściwość miejscową naczelnika urzędu skarbowego, naczelnika urzędu celno-

skarbowego i dyrektora izby administracji skarbowej ustala się ze względu na 

odpowiednio miejsce wykonania czynności lub wystąpienia stanu faktycznego, 

podlegających opodatkowaniu akcyzą, albo miejsce wykonywania czynności z 

wykorzystaniem wyrobów akcyzowych objętych zwolnieniem od akcyzy ze względu na 

ich przeznaczenie lub wyrobów akcyzowych wymienionych w załączniku nr 2 do ustawy, 

opodatkowanych zerową stawką akcyzy ze względu na ich przeznaczenie. 

3a. Właściwymi w zakresie akcyzy z tytułu importu są naczelnik urzędu celno-skarbowego 

właściwy, na podstawie przepisów prawa celnego, do obliczenia i zaksięgowania kwoty 

należności celnych przywozowych wynikających z długu celnego i właściwy dla tego 

naczelnika dyrektor izby administracji skarbowej oraz naczelnik urzędu skarbowego, 

właściwy na podstawie przepisów prawa celnego, do poboru kwoty należności celnych 

przywozowych wynikających z długu celnego. 

3aa.  Organem podatkowym właściwym w sprawach Centralnego Rejestru Podmiotów 

Akcyzowych jest dyrektor izby administracji skarbowej. 

3b. Organami podatkowymi właściwymi w sprawach rejestracji zużywających podmiotów 

olejowych oraz pośredniczących podmiotów olejowych są dla: 

1) osób fizycznych - naczelnik urzędu skarbowego właściwy do wykonywania zadań w 

zakresie akcyzy ze względu na adres ich zamieszkania albo adres miejsca pobytu i 

właściwy dla tego naczelnika w zakresie akcyzy dyrektor izby administracji skarbowej; 
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2) osób prawnych oraz jednostek organizacyjnych niemających osobowości prawnej - 

naczelnik urzędu skarbowego właściwy do wykonywania zadań w zakresie akcyzy ze 

względu na adres ich siedziby i właściwy dla tego naczelnika w zakresie akcyzy dyrektor 

izby administracji skarbowej. 

3c.  (uchylony). 

4.  Jeżeli czynności podlegające opodatkowaniu akcyzą, czynności z wykorzystaniem 

wyrobów akcyzowych objętych zwolnieniem od akcyzy ze względu na ich przeznaczenie 

lub czynności z wykorzystaniem wyrobów akcyzowych wymienionych w załączniku nr 2 

do ustawy, opodatkowanych zerową stawką akcyzy ze względu na ich przeznaczenie, są 

wykonywane lub stany faktyczne podlegające opodatkowaniu akcyzą występują na 

obszarze właściwości miejscowej dwóch lub większej liczby organów podatkowych, 

właściwość miejscową ustala się dla: 

1) osób prawnych oraz jednostek organizacyjnych niemających osobowości prawnej - ze 

względu na adres ich siedziby; 

2) osób fizycznych - ze względu na adres ich zamieszkania. 

4a. W przypadku gdy czynności podlegające opodatkowaniu akcyzą są wykonywane lub 

stany faktyczne podlegające opodatkowaniu akcyzą występują na obszarze właściwości 

miejscowej dwóch lub więcej organów podatkowych, organem podatkowym właściwym 

miejscowo, z zastrzeżeniem ust. 3a, 5-6 i 9, może być jeden z tych organów, wybrany 

przez podatnika i wskazany w oświadczeniu złożonym do wybranego organu 

podatkowego oraz organu podatkowego właściwego dla podatnika zgodnie z ust. 4. 

4b. W przypadku złożenia oświadczenia, o którym mowa w ust. 4a, przez podatnika po 

rozpoczęciu działalności, organ podatkowy wskazany w oświadczeniu jest organem 

właściwym miejscowo począwszy od pierwszego dnia drugiego miesiąca następującego 

po miesiącu, w którym zostało złożone to oświadczenie. 

4c. Jeżeli w okresie ostatnich 12 miesięcy, licząc od dnia wykonania na obszarze właściwości 

miejscowej organu podatkowego wybranego przez podatnika zgodnie z ust. 4a ostatniej 

czynności podlegającej opodatkowaniu akcyzą lub wystąpienia na tym obszarze 

ostatniego stanu faktycznego podlegającego opodatkowaniu akcyzą, podatnik ten nie 

wykonywał na tym obszarze takich czynności lub nie występowały w przypadku tego 

podatnika na tym obszarze takie stany faktyczne, podatnik jest obowiązany, w terminie 14 

dni od dnia upływu tego okresu, złożyć oświadczenie o niewykonywaniu na tym obszarze 

takich czynności lub o niewystępowaniu na tym obszarze takich stanów faktycznych. 
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Oświadczenie składa się do organu podatkowego wybranego zgodnie z ust. 4a oraz 

organu podatkowego właściwego dla podatnika zgodnie z ust. 4. 

4d. W przypadku złożenia oświadczenia, o którym mowa w ust. 4c, właściwość miejscową 

ustala się ponownie zgodnie z ust. 3, 4 albo 4a. Przepis ust. 4b stosuje się odpowiednio. 

4e. Organ podatkowy wybrany przez podatnika zgodnie z ust. 4a, do którego w okresie 

ostatnich 12 miesięcy, licząc od dnia złożenia przez tego podatnika oświadczenia, o 

którym mowa w ust. 4a, lub od dnia złożenia przez niego do tego organu po raz ostatni 

deklaracji podatkowej, informacji lub innego dokumentu, których obowiązek złożenia 

wynika z ustawy, nie zostały przez tego podatnika złożone deklaracje podatkowe, 

informacje lub inne dokumenty, których obowiązek złożenia wynika z ustawy, ani 

oświadczenie, o którym mowa w ust. 4c, wzywa tego podatnika do złożenia, w terminie 

14 dni od dnia otrzymania wezwania: 

1) informacji o wykonanych w tym okresie na obszarze właściwości miejscowej tego 

organu podatkowego czynnościach podlegających opodatkowaniu akcyzą lub o 

wystąpieniu w tym okresie na tym obszarze stanów faktycznych podlegających 

opodatkowaniu akcyzą albo 

2) oświadczenia o niewykonywaniu w tym okresie na obszarze właściwości miejscowej 

tego organu podatkowego czynności podlegających opodatkowaniu akcyzą lub o 

niewystępowaniu w tym okresie na tym obszarze stanów faktycznych podlegających 

opodatkowaniu akcyzą. 

4f. W przypadku niezłożenia informacji albo oświadczenia, o których mowa w ust. 4e, albo 

złożenia przez podatnika oświadczenia, o którym mowa w ust. 4e pkt 2, właściwość 

miejscową ustala się zgodnie z ust. 3 albo 4 począwszy od pierwszego dnia drugiego 

miesiąca następującego po miesiącu, w którym upłynął termin do złożenia tej informacji 

albo tego oświadczenia albo w którym złożono oświadczenie, o którym mowa w ust. 4e 

pkt 2. Właściwość ustalona zgodnie z ust. 3 albo 4 może zostać ponownie ustalona na 

podstawie ust. 4a. Przepis ust. 4b stosuje się odpowiednio. 

4g. Organami podatkowymi właściwymi miejscowo dla przedsiębiorstwa w spadku, o którym 

mowa w art. 13 ust. 1 pkt 14, są naczelnik urzędu skarbowego, naczelnik urzędu celno-

skarbowego oraz dyrektor izby administracji skarbowej, którzy byli organami właściwymi 

dla zmarłego przedsiębiorcy w chwili jego śmierci. 

5. W sytuacjach: 
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1) ustalania norm dopuszczalnych ubytków wyrobów akcyzowych lub dopuszczalnych 

norm zużycia wyrobów akcyzowych, 

2) przemieszczania wyrobów akcyzowych z zastosowaniem procedury zawieszenia 

poboru akcyzy, 

3)  powiadamiania naczelnika urzędu skarbowego przez podmiot prowadzący skład 

podatkowy o zamiarze wyprowadzenia wyrobów akcyzowych ze składu podatkowego, 

4) (uchylony) 

- właściwość miejscową ustala się ze względu na miejsce wykonywania czynności 

podlegających opodatkowaniu akcyzą lub występowania stanów faktycznych 

podlegających opodatkowaniu akcyzą, z którymi związane są czynności, o których 

mowa w pkt 1-3. 

5a. Właściwość miejscową organu podatkowego w sprawach odnotowania obciążenia lub 

zwolnienia zabezpieczenia generalnego z obciążenia ustala się ze względu na miejsce 

dokonania czynności lub wystąpienia stanu faktycznego, stanowiących podstawę do tego 

odnotowania. 

5b. W przypadku gdy zobowiązanie podatkowe lub obowiązek zapłaty opłaty paliwowej, o 

której mowa w art. 37h ust. 1 ustawy z dnia 27 października 1994 r. o autostradach 

płatnych oraz o Krajowym Funduszu Drogowym (Dz. U. z 2020 r. poz. 72 i 278), zwanej 

dalej "opłatą paliwową", wygasa na skutek zapłaty tego zobowiązania podatkowego lub 

tej opłaty paliwowej, organem właściwym do odnotowania zwolnienia zabezpieczenia 

generalnego z obciążenia jest naczelnik urzędu skarbowego, któremu podatnik składa 

deklarację podatkową. 

5c. Na wniosek podatnika zwolnienie zabezpieczenia generalnego z obciążenia na skutek 

zapłaty zobowiązania podatkowego lub zapłaty opłaty paliwowej może odnotować inny 

niż określony w ust. 5b naczelnik urzędu skarbowego, pod warunkiem że posiada on 

informację, że zobowiązanie podatkowe lub opłata paliwowa zostały zapłacone, lub 

podatnik przedstawi mu dokumenty potwierdzające dokonanie tej zapłaty. 

6. W przypadkach, o których mowa w ust. 4-4f, na wniosek właściwego naczelnika urzędu 

skarbowego lub właściwego dyrektora izby administracji skarbowej, określone we 

wniosku czynności: sprawdzające, kontroli podatkowej, kontroli celno-skarbowej lub 

postępowania podatkowego wykonuje odpowiednio naczelnik urzędu skarbowego, 

naczelnik urzędu celno-skarbowego lub dyrektor izby administracji skarbowej, na którego 
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obszarze właściwości miejscowej są wykonywane czynności podlegające opodatkowaniu 

akcyzą lub występują stany faktyczne podlegające opodatkowaniu akcyzą. 

<6a. Organem podatkowym właściwym w sprawie wydania dokumentu 

potwierdzającego brak obowiązku zapłaty akcyzy na terytorium kraju, o którym 

mowa w art. 109 ust. 2–2b, jest naczelnik urzędu skarbowego właściwy do 

wykonywania zadań w zakresie akcyzy ze względu na adres: 

1) zamieszkania wnioskodawcy – w przypadku gdy wnioskodawcą jest osoba 

fizyczna; 

2) siedziby wnioskodawcy – w przypadku gdy wnioskodawcą jest osoba prawna 

albo jednostka organizacyjna niemająca osobowości prawnej. 

6b. W przypadku gdy podmiot występujący z wnioskiem o wydanie dokumentu 

potwierdzającego brak obowiązku zapłaty akcyzy na terytorium kraju, o którym 

mowa w art. 109 ust. 2–2b, podlega obowiązkowi rejestracyjnemu, o którym mowa w 

art. 16 ust. 1, do ustalenia organu podatkowego właściwego w sprawie wydania tego 

dokumentu stosuje się odpowiednio przepisy ust. 3, 4–4f, 6 i 10.> 

7. (uchylony). 

8. W przypadku osób fizycznych, które dokonują nabycia wewnątrzwspólnotowego, z 

wyjątkiem nabycia wewnątrzwspólnotowego w ramach prowadzonej działalności 

gospodarczej, organami podatkowymi właściwymi miejscowo są naczelnik urzędu 

skarbowego i dyrektor izby administracji skarbowej, właściwi ze względu na adres 

zamieszkania tych osób. 

8a. Organami podatkowymi właściwymi do orzekania w sprawie zwrotu akcyzy, o którym 

mowa w art. 82 ust. 1, 2 i 2e, obliczonej i wykazanej w zgłoszeniu celnym lub określonej 

w wydanej przez naczelnika urzędu celno-skarbowego decyzji, są dla: 

1) osób fizycznych - naczelnik urzędu skarbowego właściwy w zakresie akcyzy ze 

względu na adres ich zamieszkania i właściwy dla tego naczelnika w zakresie akcyzy 

dyrektor izby administracji skarbowej; 

2) osób prawnych i jednostek organizacyjnych niemających osobowości prawnej - 

naczelnik urzędu skarbowego właściwy w zakresie akcyzy ze względu na adres ich 

siedziby i właściwy dla tego naczelnika w zakresie akcyzy dyrektor izby administracji 

skarbowej. 

9. Organami podatkowymi właściwymi do orzekania w sprawie zwrotu akcyzy, o którym 

mowa w art. 42 ust. 4 i 8, art. 46p ust. 1, art. 82 ust. 1, 2 i 2e oraz art. 89 ust. 2f, są 
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naczelnik urzędu skarbowego, któremu została złożona deklaracja podatkowa dla tej 

akcyzy lub który wydał decyzję określającą wysokość tej akcyzy, i właściwy dla tego 

naczelnika w zakresie akcyzy dyrektor izby administracji skarbowej. 

9a. Właściwy naczelnik urzędu skarbowego dokonuje wypłaty kwoty z tytułu zwrotu akcyzy 

na wniosek organu podatkowego, który określił wysokość kwoty zwrotu akcyzy. 

10. Jeżeli nie można ustalić właściwości w sposób określony w ust. 3-5, 8 i 9, właściwym 

organem podatkowym jest Naczelnik Trzeciego Urzędu Skarbowego Warszawa-

Śródmieście w Warszawie i Dyrektor Izby Administracji Skarbowej w Warszawie. 

11. Minister właściwy do spraw finansów publicznych określi, w drodze rozporządzenia: 

1)  wykaz urzędów skarbowych i izb administracji skarbowej, których odpowiednio 

naczelnicy i dyrektorzy są właściwi do wykonywania zadań w zakresie akcyzy na 

terytorium kraju, oraz terytorialny zasięg ich działania, uwzględniając liczbę 

podatników prowadzących działalność na danym obszarze, 

2)  właściwy urząd skarbowy lub właściwe urzędy skarbowe, na których rachunek 

bankowy dokonuje się wpłaty kwot z tytułu zapłaty akcyzy, przedpłat akcyzy i wpłat 

dziennych oraz z których rachunku bankowego dokonuje się wypłaty kwot z tytułu 

zwrotu akcyzy, a także określi terytorialny zasięg ich działania w tym zakresie 

- uwzględniając potrzebę zapewnienia sprawnego poboru i zwrotu akcyzy. 

12. Minister właściwy do spraw finansów publicznych wyznaczy, w drodze rozporządzenia, 

dyrektora lub dyrektorów izb administracji skarbowej właściwych do prowadzenia spraw, 

o których mowa w ust. 1a, oraz dyrektora izby administracji skarbowej właściwego do 

prowadzenia tych spraw jako organ odwoławczy, uwzględniając potrzebę sprawnego 

wykonywania zadań oraz zapewnienia jednolitości postępowania. 

13. Minister właściwy do spraw finansów publicznych określi, w drodze rozporządzenia, 

wykaz dokumentów potwierdzających dokonanie zapłaty zobowiązania podatkowego i 

opłaty paliwowej, o których mowa w ust. 5c, uwzględniając konieczność zapewnienia 

właściwego stosowania zabezpieczenia akcyzowego. 

14.  Minister właściwy do spraw finansów publicznych wyznaczy, w drodze rozporządzenia, 

dyrektora izby administracji skarbowej właściwego w sprawach Centralnego Rejestru 

Podmiotów Akcyzowych, uwzględniając potrzebę zapewnienia sprawnego procesu 

rejestracji, kompletności i aktualności publikowanych list, o których mowa w art. 16 ust. 

3c, oraz kompletności i aktualności Centralnego Rejestru Podmiotów Akcyzowych. 
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Art. 20g. 

Właściwy naczelnik urzędu skarbowego wydaje decyzję o odmowie dokonania wpisu do 

rejestru pośredniczących podmiotów tytoniowych w przypadku: 

1) podania we wniosku o wpis do rejestru pośredniczących podmiotów tytoniowych 

nieprawdziwych danych, w szczególności dotyczących prowadzenia przez podmiot 

wskazanej we wniosku działalności gospodarczej pod wskazanym w nim adresem; 

2) niespełnienia przez podmiot warunków dokonania wpisu do rejestru pośredniczących 

podmiotów tytoniowych[.] <;> 

<3) gdy zachodzi uzasadniona obawa, że: 

a) prowadzenie działalności na podstawie uzyskanego wpisu do rejestru 

pośredniczących podmiotów tytoniowych może powodować zagrożenie ważnego 

interesu publicznego, 

b) podmiot nie będzie wywiązywał się z obowiązku rozliczania się z podatków 

stanowiących dochód budżetu państwa, w szczególności naczelnik urzędu 

skarbowego pozyska informację, że osoba kierująca działalnością podmiotu 

kierowała w ostatnich 3 latach działalnością innego podmiotu, który w tym czasie 

w sposób uporczywy nie regulował w terminie należności podatkowych 

stanowiących dochód budżetu państwa lub wobec którego prowadzone było 

postępowanie egzekucyjne.> 

Art. 20h. 

1. Właściwy naczelnik urzędu skarbowego wydaje z urzędu decyzję o wykreśleniu 

pośredniczącego podmiotu tytoniowego z rejestru pośredniczących podmiotów 

tytoniowych w przypadku: 

1) prowadzenia przez pośredniczący podmiot tytoniowy lub podmiot reprezentujący 

przedsiębiorcę zagranicznego działalności niezgodnie z przepisami prawa 

podatkowego lub decyzją o dokonaniu wpisu do rejestru pośredniczących podmiotów 

tytoniowych, w szczególności przez: 

a)  sprzedaż suszu tytoniowego nieoznaczonego znakami akcyzy innemu podmiotowi niż 

podmiot prowadzący skład podatkowy, który zużywa susz tytoniowy do produkcji 

wyrobów tytoniowych lub wyrobów nowatorskich, lub pośredniczący podmiot 

tytoniowy, z wyłączeniem sprzedaży przez podmiot, który jednocześnie z tą sprzedażą 

dokonuje dostawy wewnątrzwspólnotowej lub eksportu suszu tytoniowego, 
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b) nieprowadzenie ewidencji suszu tytoniowego lub prowadzenie tej ewidencji w sposób 

nierzetelny, 

c) nieodnotowywanie obciążenia zabezpieczenia generalnego kwotą powstałego lub 

mogącego powstać zobowiązania podatkowego, o którym mowa w art. 65 ust. 7, albo 

odnotowywanie tego obciążenia lub zwolnienia zabezpieczenia z tego obciążenia w 

sposób nierzetelny, 

d)  niedopełnienie obowiązku informowania właściwego naczelnika urzędu skarbowego 

o zmianach danych zawartych we wniosku o wpis do rejestru, 

e) prowadzenie działalności w zakresie suszu tytoniowego w innym miejscu niż 

wskazane w decyzji o dokonaniu wpisu do rejestru; 

2) naruszenia warunków, których spełnienie jest wymagane do dokonania wpisu do 

rejestru pośredniczących podmiotów tytoniowych, w szczególności gdy 

zabezpieczenie akcyzowe złożone przez pośredniczący podmiot tytoniowy lub 

podmiot reprezentujący przedsiębiorcę zagranicznego utraciło ważność lub nie 

zapewnia już pokrycia w terminie lub w należnej wysokości kwoty powstałych lub 

mogących powstać zobowiązań podatkowych; 

3)  wykreślenia podmiotu reprezentującego przedsiębiorcę zagranicznego z Centralnego 

Rejestru Podmiotów Akcyzowych[.] <;> 

<4) prowadzenia przez pośredniczący podmiot tytoniowy lub podmiot reprezentujący 

przedsiębiorcę zagranicznego działalności na podstawie uzyskanego wpisu do 

rejestru pośredniczących podmiotów tytoniowych w sposób, który powoduje 

zagrożenie ważnego interesu publicznego; 

5) pozyskania informacji, że osoba kierująca działalnością pośredniczącego 

podmiotu tytoniowego kierowała w ostatnich 3 latach działalnością innego 

podmiotu, który w tym czasie w sposób uporczywy nie regulował w terminie 

należności podatkowych stanowiących dochód budżetu państwa lub wobec 

którego prowadzone było postępowanie egzekucyjne, i niedokonania, na 

wezwanie właściwego naczelnika urzędu skarbowego, w terminie 30 dni od dnia 

wezwania, zmiany osoby kierującej na osobę, która w ostatnich 3 latach nie 

kierowała działalnością takiego innego podmiotu.> 

<1a. W przypadku powstania zaległości z tytułu podatków stanowiących dochód 

budżetu państwa, wynikających z decyzji określającej lub ustalającej wysokość 

zobowiązania podatkowego u: 
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1) pośredniczącego podmiotu tytoniowego lub 

2) oddziału z siedzibą na terytorium kraju przedsiębiorcy zagranicznego będącego 

pośredniczącym podmiotem tytoniowym 

– właściwy naczelnik urzędu skarbowego nie wydaje decyzji o wykreśleniu 

pośredniczącego podmiotu tytoniowego z rejestru pośredniczących podmiotów 

tytoniowych, jeżeli zostanie przyjęte zabezpieczenie wykonania decyzji 

określającej lub ustalającej wysokość zobowiązania podatkowego, o którym 

mowa w art. 33d § 2 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Ordynacja podatkowa.> 

2. Ponowne wpisanie do rejestru pośredniczących podmiotów tytoniowych podmiotu, wobec 

którego została wydana decyzja, o której mowa w ust. 1, jest możliwe po upływie 3 lat od 

dnia doręczenia tej decyzji. 

Art. 21. 

1. Podatnik jest obowiązany, bez wezwania organu podatkowego: 

1)  składać właściwemu naczelnikowi urzędu skarbowego deklaracje podatkowe według 

ustalonego wzoru, 

2)  obliczać i wpłacać akcyzę na rachunek właściwego urzędu skarbowego 

- za miesięczne okresy rozliczeniowe, w terminie do 25. dnia miesiąca następującego po 

miesiącu, w którym powstał obowiązek podatkowy, chyba że przepisy szczególne 

stanowią inaczej. 

2. W przypadku zastosowania procedury zawieszenia poboru akcyzy, podatnik jest 

obowiązany, bez wezwania organu podatkowego: 

1)  składać właściwemu naczelnikowi urzędu skarbowego deklaracje podatkowe, według 

ustalonego wzoru, 

2)  obliczać i wpłacać akcyzę na rachunek właściwego urzędu skarbowego 

- za miesięczne okresy rozliczeniowe, w terminie do 25. dnia miesiąca następującego po 

miesiącu, w którym nastąpiło zakończenie procedury zawieszenia poboru akcyzy 

skutkujące powstaniem zobowiązania podatkowego. 

3. Przepisy ust. 1 i 2 nie mają zastosowania: 

1) w zakresie, w jakim podatnik jest obowiązany do złożenia deklaracji uproszczonej, 

obliczenia i zapłaty akcyzy, o których mowa w art. 78 ust. 1 pkt 3; 

<1a) w zakresie, w jakim podatnik jest obowiązany do złożenia deklaracji, o 

której mowa w art. 24e ust. 1 albo art. 78 ust. 1 pkt 3b;> 
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2) w zakresie, w jakim podatnik jest obowiązany do złożenia deklaracji podatkowej, 

obliczenia i zapłaty akcyzy od energii elektrycznej, o których mowa w art. 24 ust. 1; 

[3) do podmiotu prowadzącego działalność gospodarczą w zakresie wyrobów akcyzowych 

objętych zerową stawką akcyzy lub objętych zwolnieniem od akcyzy, z wyjątkiem 

zwolnień częściowych lub zwolnień realizowanych przez zwrot akcyzy, lub zwolnień 

ubytków wyrobów akcyzowych lub całkowitego zniszczenia wyrobów akcyzowych, o 

których mowa w art. 30 ust. 3;] 

<3) do podmiotu prowadzącego działalność gospodarczą w zakresie wyrobów 

akcyzowych niewymienionych w załączniku nr 2 do ustawy, opodatkowanych 

zerową stawką akcyzy;> 

4) do importu wyrobów akcyzowych, o którym mowa w art. 27-29. 

4. (uchylony). 

5. Zobowiązanie podatkowe przyjmuje się w wysokości wynikającej z deklaracji podatkowej 

lub z deklaracji uproszczonej, chyba że organ podatkowy określi inną wysokość tego 

zobowiązania. 

6. (uchylony). 

7. Z zastrzeżeniem art. 23 ust. 4 oraz art. 27 ust. 2, kwotę akcyzy obniża się o kwotę 

stanowiącą wartość podatkowych znaków akcyzy prawidłowo naniesionych na wyroby 

akcyzowe lub opakowania jednostkowe wyrobów akcyzowych, nie wcześniej jednak niż: 

1) następnego dnia po naniesieniu tych znaków na dany wyrób akcyzowy lub 

opakowanie jednostkowe - w przypadku oznaczania wyrobów akcyzowych znakami 

akcyzy w składzie podatkowym na terytorium kraju, z zastrzeżeniem pkt 4 lit. b; 

2) po powstaniu obowiązku podatkowego - w przypadku: 

a) produkcji wyrobów akcyzowych, o której mowa w art. 47 ust. 1 pkt 1, 2, 4 lub 5, 

b) zarejestrowanego odbiorcy posiadającego zezwolenie na jednorazowe nabycie 

wyrobów akcyzowych jako zarejestrowany odbiorca, 

[c) podatnika nabywającego wewnątrzwspólnotowo wyroby akcyzowe z zapłaconą akcyzą 

na terytorium państwa członkowskiego na potrzeby wykonywanej działalności 

gospodarczej, 

d) nabycia wewnątrzwspólnotowego wyrobów akcyzowych z zapłaconą akcyzą, 

dokonanego za pośrednictwem przedstawiciela podatkowego, o którym mowa w art. 

79 ust. 1,] 
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<c) podatnika nabywającego wewnątrzwspólnotowo wyroby akcyzowe poza 

procedurą zawieszenia poboru akcyzy na potrzeby wykonywanej działalności 

gospodarczej, 

d) nabycia wewnątrzwspólnotowego wyrobów akcyzowych znajdujących się poza 

procedurą zawieszenia poboru akcyzy, dokonanego za pośrednictwem 

przedstawiciela podatkowego, o którym mowa w art. 79 ust. 1,> 

e) podmiotu dokonującego czynności, o których mowa w art. 9b ust. 1 pkt 1 i 2; 

3) następnego dnia po wprowadzeniu wyrobów akcyzowych do składu podatkowego na 

terytorium kraju - w przypadku importu albo nabycia wewnątrzwspólnotowego przez 

podmiot prowadzący skład podatkowy wyrobów akcyzowych oznaczonych znakami 

akcyzy na terytorium państwa trzeciego albo na terytorium państwa członkowskiego; 

4) następnego dnia po powstaniu obowiązku podatkowego - w przypadku: 

a) zarejestrowanego odbiorcy, z wyłączeniem zarejestrowanego odbiorcy posiadającego 

zezwolenie na jednorazowe nabycie wyrobów akcyzowych jako zarejestrowany 

odbiorca, 

b) właściciela wyrobów akcyzowych, o którym mowa w art. 13 ust. 3. 

8. Kwota akcyzy należna od danych wyrobów akcyzowych wyprodukowanych w składzie 

podatkowym lub poza składem podatkowym zgodnie z art. 47 ust. 1 pkt 1 może być 

obniżona o akcyzę zapłaconą od zużytych do ich wyprodukowania składników będących 

wyrobami akcyzowymi. 

9. W przypadku ubytków wyrobów akcyzowych przekraczających normy dopuszczalnych 

ubytków, o których mowa w art. 85 ust. 1 pkt 1, ust. 2 pkt 1 lit. a oraz w przepisach 

wydanych na podstawie art. 85 ust. 7, a także całkowitego zniszczenia wyrobów 

akcyzowych, o których mowa w art. 2 ust. 1 pkt 20, z wyłączeniem ubytków i 

całkowitego zniszczenia, o których mowa w art. 30 ust. 3, podatnik jest obowiązany, bez 

wezwania organu podatkowego, składać deklarację podatkową, obliczać oraz wpłacać 

akcyzę za dzienny okres rozliczeniowy, w terminie do 25. dnia miesiąca następującego po 

miesiącu, w którym powstał ten ubytek lub powstało całkowite zniszczenie. 

 

Art. 21a. 

1. W przypadku wyrobów węglowych podatnik jest obowiązany, bez wezwania organu 

podatkowego: 



- 39 - 

Objaśnienie oznaczeń:  [] kursywa – tekst usunięty przez Sejm 

<> druk pogrubiony – tekst wstawiony przez Sejm 

 

1)  składać właściwemu naczelnikowi urzędu skarbowego deklaracje podatkowe według 

ustalonego wzoru, 

2)  obliczać i wpłacać akcyzę na rachunek właściwego urzędu skarbowego 

- za miesięczne okresy rozliczeniowe, w terminie do 25. dnia przypadającego w drugim 

miesiącu od miesiąca, w którym powstał obowiązek podatkowy, z zastrzeżeniem art. 

78 ust. 1 pkt 3. 

2. Kwota akcyzy należna od danych wyrobów węglowych może być obniżona o akcyzę 

zapłaconą od zużytych do ich wyprodukowania innych wyrobów węglowych. 

[3. Przepis ust. 1 nie ma zastosowania do podmiotów dokonujących czynności podlegających 

opodatkowaniu w zakresie wyrobów węglowych zwolnionych od akcyzy.] 

 

Art. 24. 

1. W przypadku energii elektrycznej podatnik jest obowiązany, bez wezwania organu 

podatkowego, składać właściwemu naczelnikowi urzędu skarbowego deklaracje 

podatkowe według ustalonego wzoru oraz obliczać i wpłacać akcyzę na rachunek 

właściwego urzędu skarbowego, w terminie do 25. dnia miesiąca następującego po 

miesiącu, w którym: 

1) upłynął termin płatności wynikający z faktury, a jeżeli termin ten nie został określony 

- po miesiącu, w którym wystawiono fakturę - w przypadku nabycia 

wewnątrzwspólnotowego energii elektrycznej przez nabywcę końcowego; 

2)  upłynął termin płatności określony w umowie właściwej dla rozliczeń z tytułu dostaw 

energii elektrycznej albo, jeżeli termin ten nie został określony w umowie - upłynął 

termin płatności wynikający z faktury lub innego dokumentu wystawionego przez 

podatnika, z którego wynika zapłata należności za sprzedaną przez podatnika energię 

elektryczną, a jeżeli termin płatności nie został określony w umowie ani w fakturze 

lub w tym dokumencie albo gdy z faktury nie wynika należność za energię elektryczną 

sprzedaną w tym okresie - po miesiącu, w którym wystawiono fakturę lub ten 

dokument - w przypadku sprzedaży energii elektrycznej nabywcy końcowemu na 

terytorium kraju; 

3) nastąpiło zużycie energii elektrycznej - w przypadkach, o których mowa w art. 9 ust. 1 

pkt 3, 4 i 6. 

[2. Przepis ust. 1 pkt 3 nie ma zastosowania do podmiotów posiadających koncesję na 

wytwarzanie energii elektrycznej w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 
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r. - Prawo energetyczne, które zużywają energię elektryczną na cele zwolnienia, o którym 

mowa w art. 30 ust. 6 lub 7, i nie są podatnikami z tytułu innych czynności, o których 

mowa w art. 9 ust. 1.] 

Art. 24b. 

1. W przypadku wyrobów gazowych podatnik jest obowiązany, bez wezwania organu 

podatkowego, składać właściwemu naczelnikowi urzędu skarbowego deklaracje 

podatkowe według ustalonego wzoru oraz obliczać i wpłacać akcyzę na rachunek 

właściwego urzędu skarbowego, za miesięczne okresy rozliczeniowe, w terminie do 25. 

dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym: 

1) upłynął termin płatności wynikający z faktury, a jeżeli termin ten nie został określony 

- po miesiącu, w którym wystawiono fakturę - w przypadku, nabycia 

wewnątrzwspólnotowego; 

2)  upłynął termin płatności określony w umowie właściwej dla rozliczeń z tytułu dostaw 

wyrobów gazowych albo, jeżeli termin ten nie został określony w umowie - upłynął 

termin płatności wynikający z faktury lub innego dokumentu wystawionego przez 

podatnika, z którego wynika zapłata należności za sprzedane przez podatnika wyroby 

gazowe, a jeżeli termin płatności nie został określony w umowie ani w fakturze lub w 

tym dokumencie albo gdy z faktury nie wynika należność za wyroby gazowe 

sprzedane w tym okresie - po miesiącu, w którym wystawiono fakturę lub ten 

dokument - w przypadku sprzedaży wyrobów gazowych finalnemu nabywcy 

gazowemu; 

3) nastąpiło użycie wyrobów gazowych - w przypadkach, o których mowa w art. 9c ust. 

1 pkt 4 lub 5. 

[2. Przepisy ust. 1 nie mają zastosowania do podmiotów dokonujących czynności 

podlegających opodatkowaniu w zakresie wyrobów gazowych zwolnionych od akcyzy.] 

3. Kwota akcyzy należna od danych wyrobów gazowych może być obniżona o akcyzę 

zapłaconą od zużytych do ich wyprodukowania innych wyrobów gazowych. 

 

<Art. 24d. 

1. Deklaracje podatkowe, o których mowa w art. 21 ust. 1 pkt 1, ust. 2 pkt 1 i ust. 9, art. 

21a ust. 1 pkt 1, art. 24 ust. 1, art. 24a, art. 24b ust. 1, art. 24e ust. 1, oraz deklaracje 

w sprawie przedpłaty akcyzy, o których mowa w art. 22 ust. 1 pkt 1, składa się za 

pomocą środków komunikacji elektronicznej. 
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2. Osoby fizyczne nieprowadzące działalności gospodarczej mogą składać deklaracje 

podatkowe w postaci papierowej. 

Art. 24e. 

1. W zakresie wyrobów akcyzowych: 

1) objętych zwolnieniem od akcyzy, z wyjątkiem zwolnień częściowych lub zwolnień 

realizowanych przez zwrot akcyzy, lub zwolnień ubytków wyrobów akcyzowych, 

lub całkowitego zniszczenia wyrobów akcyzowych, o których mowa w art. 30 

ust. 3, 

2) wymienionych w załączniku nr 2 do ustawy, opodatkowanych zerową stawką 

akcyzy 

– podatnik jest obowiązany, bez wezwania organu podatkowego, składać 

właściwemu naczelnikowi urzędu skarbowego deklaracje podatkowe według 

ustalonego wzoru za kwartalny okres rozliczeniowy w terminie do 25. dnia 

drugiego miesiąca następującego po kwartale, w którym powstał obowiązek 

podatkowy. 

2. Osoby fizyczne nieprowadzące działalności gospodarczej, które dokonują czynności 

podlegających opodatkowaniu w zakresie wyrobów akcyzowych objętych zerową 

stawką akcyzy lub objętych zwolnieniem od akcyzy, nie składają deklaracji 

podatkowych.> 

Art. 31a. 

1. Zwalnia się od akcyzy czynności podlegające opodatkowaniu, których przedmiotem są 

wyroby węglowe przeznaczone do celów opałowych: 

1) w procesie produkcji energii elektrycznej; 

2) w procesie produkcji wyrobów energetycznych; 

3)  przez gospodarstwo domowe, organ administracji publicznej, jednostkę Sił Zbrojnych 

Rzeczypospolitej Polskiej, podmiot systemu oświaty, o którym mowa w art. 2 ustawy 

z dnia 14 grudnia 2016 r. - Prawo oświatowe (Dz. U. z 2019 r. poz. 1148, z późn. 

zm.), żłobek i klub dziecięcy, o których mowa w ustawie z dnia 4 lutego 2011 r. o 

opiece nad dziećmi w wieku do lat 3 (Dz. U. z 2020 r. poz. 326), podmiot leczniczy, o 

którym mowa w art. 4 ust. 1 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności 

leczniczej (Dz. U. z 2020 r. poz. 295), jednostkę organizacyjną pomocy społecznej, o 

której mowa w art. 6 pkt 5 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. 

U. z 2019 r. poz. 1507, 1622, 1690, 1818 i 2473), organizacje, o których mowa w art. 
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3 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o 

wolontariacie (Dz. U. z 2019 r. poz. 688, 1570 i 2020 oraz z 2020 r. poz. 284); 

4) do przewozu towarów i pasażerów koleją; 

5) do łącznego wytwarzania ciepła i energii elektrycznej; 

6) w pracach rolniczych, ogrodniczych, w hodowli ryb, oraz w leśnictwie; 

7) w procesach mineralogicznych, elektrolitycznych i metalurgicznych oraz do redukcji 

chemicznej; 

8)  przez zakład energochłonny wykorzystujący wyroby węglowe, w którym 

wprowadzony został w życie system prowadzący do osiągania celów dotyczących 

ochrony środowiska lub do podwyższenia efektywności energetycznej; 

9)  (uchylony). 

2. Zwalnia się od akcyzy powstałe u finalnego nabywcy węglowego straty wyrobów 

węglowych, nabytych w ramach zwolnienia, o którym mowa w ust. 1, jeżeli w wyniku 

kontroli podatkowej, kontroli celno-skarbowej albo postępowania podatkowego nie 

ustalono, że nastąpiło użycie tych wyrobów do celów innych niż wskazane w ust. 1. 

3. Warunkiem zwolnienia, o którym mowa w ust. 1, jest: 

1)  w przypadku sprzedaży wyrobów węglowych na terytorium kraju przez 

pośredniczący podmiot węglowy: 

a) który w poprzednim roku kalendarzowym sprzedał do 30 mln kg wyrobów 

węglowych - uzyskanie od finalnego nabywcy węglowego oświadczenia, że odebrane 

przez niego wyroby węglowe są przeznaczone do celów uprawniających do 

zwolnienia od akcyzy, oraz: 

– wystawienie faktury dokumentującej tę sprzedaż albo 

– sporządzenie listy finalnych nabywców węglowych uprawnionych do odbioru 

deputatu węglowego, 

b) który w poprzednim roku kalendarzowym sprzedał powyżej 30 mln kg wyrobów 

węglowych: 

– sporządzenie, po dostarczeniu finalnemu nabywcy węglowemu wyrobów węglowych, 

projektu e-DD na podstawie faktury dokumentującej tę sprzedaż, przesłanie tego 

projektu e-DD do Systemu w terminach określonych odpowiednio w art. 46na ust. 3, 4 

lub 6 i uzyskanie z Systemu e-DD z nadanym numerem referencyjnym, sprawdzonego 

pod względem kompletności i prawidłowości danych zawartych w tym dokumencie, 

zgodnie z art. 46na ust. 8, oraz dokonanie czynności wymaganych do zakończenia 
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monitorowania sprzedaży wyrobów węglowych z użyciem Systemu w terminie, o 

którym mowa w art. 46ba, 

– złożenie oświadczenia przez finalnego nabywcę węglowego, że odebrane przez niego 

wyroby węglowe zostaną zużyte do celów uprawniających do zwolnienia w ilości 

wskazanej na fakturze wystawionej przez pośredniczący podmiot węglowy; 

2)  w przypadku nabycia wewnątrzwspólnotowego wyrobów węglowych przez finalnego 

nabywcę węglowego zużywającego wyroby węglowe przeznaczone do celów 

uprawniających do zwolnienia od akcyzy - udokumentowanie nabycia 

wewnątrzwspólnotowego dokumentem handlowym wystawionym przez sprzedawcę 

wyrobów węglowych i określającym przeznaczenie tych wyrobów; 

3)  w przypadku importu wyrobów węglowych przez finalnego nabywcę węglowego 

zużywającego wyroby węglowe przeznaczone do celów uprawniających do 

zwolnienia od akcyzy - udokumentowanie importu dokumentami wymaganymi przez 

przepisy prawa celnego. 

3a.  Faktura, o której mowa w ust. 3 pkt 1 lit. a tiret pierwsze, zawiera pozycję CN wyrobów 

węglowych oraz ich ilość wyrażoną w kilogramach. 

3b.  Lista, o której mowa w ust. 3 pkt 1 lit. a tiret drugie, jest sporządzana za okresy kwartalne 

i zawiera: 

1) imię i nazwisko, 

[2) numer dowodu osobistego lub nazwę i numer innego dokumentu stwierdzającego 

tożsamość,] 

[3) numer PESEL, jeżeli został nadany] 

<3) numer PESEL, a jeżeli nie został nadany – nazwę i numer dokumentu 

stwierdzającego tożsamość> 

- finalnego nabywcy węglowego uprawnionego do odbioru deputatu węglowego. 

3c.  Oświadczenie, o którym mowa w ust. 3 pkt 1 lit. a, zawiera: 

1) w przypadku nabywcy będącego: 

a) osobą prawną, jednostką organizacyjną niemającą osobowości prawnej oraz osobą 

fizyczną prowadzącą działalność gospodarczą - nazwę, adres siedziby lub zamieszkania 

oraz numer identyfikacji podatkowej (NIP), 

[b) osobą fizyczną nieprowadzącą działalności gospodarczej - imię i nazwisko, adres 

zamieszkania, numer dowodu osobistego lub nazwę i numer innego dokumentu 

stwierdzającego tożsamość oraz numer PESEL, jeżeli został nadany;] 
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<b) osobą fizyczną nieprowadzącą działalności gospodarczej – imię i nazwisko, adres 

zamieszkania oraz numer PESEL, a jeżeli nie został nadany – nazwę i numer 

dokumentu stwierdzającego tożsamość;> 

2) określenie ilości, rodzaju oraz przeznaczenia nabywanych wyrobów węglowych; 

3) datę i miejsce złożenia oświadczenia oraz czytelny podpis składającego oświadczenie. 

3d.  Oświadczenie, o którym mowa w ust. 3 pkt 1 lit. a, dołącza się odpowiednio do faktury 

albo listy, o których mowa w tym przepisie. Oświadczenie może być złożone na 

wystawionej fakturze, jeżeli zostanie czytelnie podpisane. 

3e.  Oświadczenie, o którym mowa w ust. 3 pkt 1 lit. a oraz lit. b tiret drugie, może być 

zastąpione oświadczeniem złożonym w okresowej umowie lub umowie ramowej zawartej 

między pośredniczącym podmiotem węglowym będącym sprzedawcą a finalnym 

nabywcą węglowym, które wywiera skutek jedynie w stosunku do nabywanych wyrobów 

węglowych w ilości wynikającej z tych umów, pod warunkiem potwierdzenia każdej 

sprzedaży tych wyrobów fakturą. 

3f.  Dokumenty, o których mowa w ust. 3 pkt 1 lit. a, oraz umowa, o której mowa w ust. 3e, 

powinny być przechowywane do celów kontroli przez okres 5 lat, licząc od końca roku 

kalendarzowego, w którym zostały sporządzone. 

[3g. Osoby fizyczne nieprowadzące działalności gospodarczej, o których mowa w ust. 3c pkt 1 

lit. b, są obowiązane do okazania sprzedawcy dokumentu, o którym mowa w tym przepisie, 

w celu potwierdzenia tożsamości.] 

<3g. Osoby fizyczne nieprowadzące działalności gospodarczej, o których mowa w ust. 3c 

pkt 1 lit. b, są obowiązane do okazania sprzedawcy dokumentu w celu potwierdzenia 

tożsamości.> 

3h.  W przypadku, o którym mowa w ust. 3 pkt 1 lit. b tiret pierwsze, przesłanie projektu e-

DD do Systemu przez pośredniczący podmiot węglowy, który nie dostarcza sprzedanych 

wyrobów węglowych bezpośrednio finalnemu nabywcy węglowemu, jest równoznaczne z 

potwierdzeniem przez ten podmiot dostarczenia finalnemu nabywcy węglowemu tych 

wyrobów w ilości określonej na fakturze będącej podstawą do sporządzenia e-DD. 

3i.  Odbiór przez finalnego nabywcę węglowego faktury dokumentującej sprzedaż, będącej 

podstawą do sporządzenia projektu e-DD, o którym mowa w ust. 3 pkt 1 lit. b tiret 

pierwsze, w przypadku gdy sprzedaż nie jest realizowana w ramach wykonania umów, o 

których mowa w ust. 3e, stanowi realizację warunku, o którym mowa w ust. 3 pkt 1 lit. b 

tiret drugie. 
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<3j. W przypadku sprzedaży wyrobów węglowych finalnemu nabywcy węglowemu 

będącemu osobą fizyczną nieprowadzącą działalności gospodarczej sprzedawca jest 

obowiązany zastosować stawkę określoną w art. 89 ust. 1 pkt 1 w przypadku, gdy: 

1) nabywca odmawia okazania dokumentu, o którym mowa w ust. 3g; 

2) dane zawarte w oświadczeniu, o którym mowa w ust. 3 pkt 1 lit. a, są 

niekompletne, nieczytelne lub niezgodne z danymi wynikającymi z dokumentu, o 

którym mowa w ust. 3g; 

3)  ilość lub rodzaj nabywanych wyrobów węglowych są inne niż wskazane w 

oświadczeniu, o którym mowa w ust. 3 pkt 1 lit. a. 

3k. W przypadku, o którym mowa w ust. 3j pkt 2, organ podatkowy nie wszczyna 

postępowania podatkowego, a wszczęte – umarza, jeżeli w wyniku kontroli 

podatkowej, kontroli celno-skarbowej lub postępowania podatkowego zostanie 

ustalone, że wyroby akcyzowe, o których mowa w art. 89 ust. 1 pkt 1, zostały zużyte 

przez uprawniony podmiot, który je nabył w ramach zwolnienia, o którym mowa w 

ust. 1, a podmiot ten dokona korekty danych zawartych w złożonym oświadczeniu, 

potwierdzając naniesione zmiany czytelnym podpisem z podaniem daty dokonania 

korekty.> 

4. (uchylony). 

5.  Zwrot wyrobów węglowych nabytych w ramach zwolnienia, o którym mowa w ust. 1, 

przez finalnego nabywcę węglowego do pośredniczącego podmiotu węglowego, o którym 

mowa w: 

1) ust. 3 pkt 1 lit. a, który sprzedał te wyroby, odbywa się na podstawie faktury 

korygującej; 

2) ust. 3 pkt 1 lit. b, odbywa się z użyciem Systemu, w sposób, o którym mowa w art. 

46na ust. 7. 

6. (uchylony). 

7. Przez zakład energochłonny wykorzystujący wyroby węglowe rozumie się podmiot, u 

którego udział zakupu wyrobów węglowych w wartości produkcji sprzedanej wynosi nie 

mniej niż 10% w roku poprzedzającym rok, w odniesieniu do którego jest ustalany 

procentowy udział. Zakład energochłonny wykorzystujący wyroby węglowe nie może być 

mniejszy niż zorganizowana część przedsiębiorstwa rozumiana jako organizacyjnie i 

finansowo wyodrębniony w istniejącym przedsiębiorstwie zespół składników 

materialnych i niematerialnych, w tym zobowiązania, przeznaczonych do realizacji 
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określonych zadań gospodarczych, który zarazem mógłby stanowić niezależne 

przedsiębiorstwo samodzielnie realizujące te zadania. 

8. Przez zakład energochłonny wykorzystujący wyroby węglowe uznaje się także podmiot 

rozpoczynający działalność gospodarczą z wykorzystaniem wyrobów węglowych lub 

podmiot prowadzący działalność gospodarczą, który uruchamia nową instalację 

wykorzystującą wyroby węglowe, pod warunkiem złożenia właściwemu naczelnikowi 

urzędu skarbowego oświadczenia o planowanym osiągnięciu w pierwszym roku 

działalności procentowego udziału, o którym mowa w ust. 7. 

9. W przypadku nieosiągnięcia na koniec pierwszego roku działalności procentowego udziału, 

o którym mowa w ust. 7, podmiot określony w ust. 8 jest obowiązany do zapłaty w 

pierwszym kwartale kolejnego roku akcyzy od zużytych wyrobów węglowych, od których 

nie została zapłacona akcyza, wraz z odsetkami. 

 

Art. 31b. 

1. Zwalnia się od akcyzy czynności podlegające opodatkowaniu, których przedmiotem są 

wyroby gazowe przeznaczone do celów opałowych: 

1) do przewozu towarów i pasażerów koleją; 

2) do łącznego wytwarzania ciepła i energii elektrycznej; 

[3) w pracach rolniczych, ogrodniczych, w hodowli ryb oraz w leśnictwie;] 

<3) w pracach rolniczych lub ogrodniczych;> 

<3a) w hodowli ryb; 

3b) w leśnictwie;> 

4) w procesach mineralogicznych, elektrolitycznych i metalurgicznych oraz do redukcji 

chemicznej; 

5) przez zakład energochłonny wykorzystujący wyroby gazowe, w którym wprowadzony 

został w życie system prowadzący do osiągania celów dotyczących ochrony 

środowiska lub do podwyższenia efektywności energetycznej. 

2. Zwalnia się od akcyzy czynności podlegające opodatkowaniu, których przedmiotem są 

wyroby gazowe o kodach CN 2705 00 00, 2711 11 00, 2711 21 00 i 2711 29 00 

przeznaczone do celów opałowych przez: 

1) gospodarstwa domowe; 

2) organy administracji publicznej; 

3) jednostki Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej; 
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4)  podmioty systemu oświaty, o których mowa w art. 2 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. 

- Prawo oświatowe; 

5) żłobki i kluby dziecięce, o których mowa w ustawie z dnia 4 lutego 2011 r. o opiece 

nad dziećmi w wieku do lat 3; 

6) podmioty lecznicze, o których mowa w art. 4 ust. 1 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. 

o działalności leczniczej; 

7) jednostki organizacyjne pomocy społecznej, o których mowa w art. 6 pkt 5 ustawy z 

dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej; 

8) organizacje, o których mowa w art. 3 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o 

działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. 

3. Zwalnia się od akcyzy czynności podlegające opodatkowaniu, których przedmiotem są 

wyroby gazowe przeznaczone do: 

1) napędu: 

a) statków powietrznych, 

b) w żegludze, włączając rejsy rybackie 

- z wyłączeniem prywatnych rejsów i prywatnych lotów o charakterze rekreacyjnym, o 

których mowa w art. 32 ust. 2; 

2) użycia w procesie produkcji energii elektrycznej; 

3) użycia w procesie produkcji wyrobów energetycznych. 

4. Zwalnia się od akcyzy czynności podlegające opodatkowaniu, których przedmiotem są 

wyroby gazowe przeznaczone do napędu stacjonarnych urządzeń lub do celów opałowych 

związanych z napędem stacjonarnych urządzeń, użyte: 

1) w przypadkach, o których mowa w ust. 1 pkt 1-5, lub 

2) na potrzeby przesyłania, dystrybucji lub magazynowania tych wyrobów. 

5. W przypadku sprzedaży wyrobów gazowych w ramach zwolnień, o których mowa w ust. 1, 

ust. 2 pkt 2-8, ust. 3 pkt 2 i 3 oraz ust. 4, podmiotom, które użyją tych wyrobów do celów 

określonych w tych przepisach, warunkiem zwolnienia jest określenie w umowie zawartej 

między sprzedawcą a nabywcą, że wyroby te będą użyte do tych celów. 

5a.  W przypadku gdy umowa, o której mowa w ust. 5, dotyczy wyrobów gazowych 

zwolnionych od akcyzy oraz wyrobów gazowych niepodlegających zwolnieniu, których 

sprzedaż jest rozliczana okresowo, w umowie określa się wstępnie ilość wyrobów 

podlegających zwolnieniu. Ilość wyrobów podlegających zwolnieniu określona wstępnie 

w umowie może zostać skorygowana, w drodze oświadczenia na piśmie nabywcy 
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stanowiącego załącznik do tej umowy, najpóźniej do dnia wystawienia przez sprzedawcę 

faktury za okres rozliczeniowy, jeżeli rzeczywista ilość wyrobów gazowych 

podlegających zwolnieniu, zużytych w tym okresie, różni się od ilości określonej wstępnie 

w umowie. 

6. Warunkiem zwolnienia, o którym mowa w ust. 2 pkt 1, jest: 

1) w przypadku wyrobów gazowych o kodzie CN 2711 21 00 - sprzedaż tych wyrobów 

w ilościach nieprzekraczających: 

a) 10 m
3
/h - gazu ziemnego wysokometanowego grupy E, nie więcej niż 8000 metrów 

sześciennych rocznie, albo 

b) 25 m
3
/h - gazu ziemnego zaazotowanego grupy Lw, grupy Ls, grupy Ln albo grupy 

Lm, nie więcej niż 10 650 metrów sześciennych rocznie; 

2) w przypadku wyrobów gazowych o kodzie ex CN 2711 29 00 - sprzedaż tych 

wyrobów w ilościach nieprzekraczających: 

a) 10 m
3
/h - wyrobu gazowego propan-butan-powietrze, nie więcej niż 5000 metrów 

sześciennych rocznie, albo 

b) 10 m
3
/h - wyrobu gazowego propan-butan-rozprężony, nie więcej niż 1000 metrów 

sześciennych rocznie; 

3) w przypadku sprzedaży wyrobów gazowych: 

a) o kodach CN 2705 00 00 i 2711 11 00, 

b) o kodzie CN 2711 21 00 w ilościach większych niż określone w pkt 1, 

c) o kodzie ex CN 2711 29 00 w ilościach większych niż określone w pkt 2 

- uzyskanie od nabywcy tych wyrobów oświadczenia, że nie używa tych wyrobów na inne 

potrzeby niż prowadzenie gospodarstwa domowego, w tym na potrzeby prowadzonej 

działalności gospodarczej, albo oświadczenia o ilości tych wyrobów używanych na 

inne potrzeby niż prowadzone gospodarstwo domowe, w tym na potrzeby 

prowadzonej działalności gospodarczej, określonej przez nabywcę proporcjonalnie do 

wykorzystanej na te potrzeby powierzchni nieruchomości z uwzględnieniem mocy 

urządzeń grzewczych. 

7. W przypadku sprzedaży wyrobów gazowych propan-butan o kodzie ex CN 2711 29 00 

warunkiem zwolnienia, o którym mowa w ust. 2 pkt 1, jest ponadto wprowadzenie tych 

wyrobów do sieci dystrybucyjnej w rozumieniu ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. - Prawo 

energetyczne. 
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8. Na potrzeby zastosowania zwolnienia, o którym mowa w ust. 2 pkt 1, za gospodarstwo 

domowe nie uznaje się nieruchomości w całości wykorzystywanej na potrzeby 

prowadzonej działalności gospodarczej, w którym użycie wyrobów, o których mowa w 

ust. 6 pkt 1 lub 2, nie przekracza ilości określonych w tych przepisach. 

9. W przypadku sprzedaży wyrobów, o których mowa w ust. 3 pkt 1, podmiotom, które użyją 

tych wyrobów do celów określonych w tym przepisie, warunkiem zwolnienia jest faktura 

wystawiona przez sprzedawcę oraz oświadczenie nabywcy o przeznaczeniu wyrobów 

gazowych do tych celów. 

10. Przez zakład energochłonny wykorzystujący wyroby gazowe rozumie się podmiot, u 

którego udział zakupu wyrobów gazowych w wartości produkcji sprzedanej wynosi nie 

mniej niż 5% w roku poprzedzającym rok, w odniesieniu do którego jest ustalany 

procentowy udział. Zakład energochłonny wykorzystujący wyroby gazowe nie może być 

mniejszy niż zorganizowana część przedsiębiorstwa rozumiana jako organizacyjnie i 

finansowo wyodrębniony w istniejącym przedsiębiorstwie zespół składników 

materialnych i niematerialnych, w tym zobowiązania, przeznaczonych do realizacji 

określonych zadań gospodarczych, który zarazem mógłby stanowić niezależne 

przedsiębiorstwo samodzielnie realizujące te zadania. 

10a. Przez zakład energochłonny wykorzystujący wyroby gazowe uznaje się także podmiot 

rozpoczynający działalność gospodarczą z wykorzystaniem wyrobów gazowych lub 

podmiot prowadzący działalność gospodarczą, który uruchamia nową instalację 

wykorzystującą wyroby gazowe, pod warunkiem złożenia właściwemu naczelnikowi 

urzędu skarbowego oświadczenia o planowanym osiągnięciu w pierwszym roku 

działalności procentowego udziału, o którym mowa w ust. 10. 

10b. W przypadku nieosiągnięcia na koniec pierwszego roku działalności procentowego 

udziału, o którym mowa w ust. 10, podmiot określony w ust. 10a jest obowiązany do 

zapłaty w pierwszym kwartale kolejnego roku akcyzy od zużytych wyrobów gazowych, 

od których nie została zapłacona akcyza, wraz z odsetkami. 

11. Zwalnia się od akcyzy powstałe u finalnego nabywcy gazowego straty wyrobów 

gazowych nabytych w ramach zwolnienia, o którym mowa w ust. 1-4, jeżeli w wyniku 

kontroli podatkowej, kontroli celno-skarbowej albo postępowania podatkowego nie 

ustalono, że nastąpiło użycie tych wyrobów do celów innych niż określone w tych 

przepisach. 
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Art. 31d. 

1. Zakładowi energochłonnemu wykorzystującemu energię elektryczną, który łącznie spełnia 

następujące warunki: 

1) wykonuje działalność gospodarczą oznaczoną następującymi kodami Polskiej 

Klasyfikacji Działalności (PKD): 0510, 0729, 0811, 0891, 0893, 0899, 1032, 1039, 

1041, 1062, 1104, 1106, 1310, 1320, 1394, 1395, 1411, 1610, 1621, 1711, 1712, 1722, 

1920, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2060, 2110, 2221, 2222, 2311, 2312, 2313, 

2314, 2319, 2320, 2331, 2342, 2343, 2349, 2399, 2410, 2420, 2431, 2432, 2434, 2441, 

2442, 2443, 2444, 2445, 2446, 2720, 3299, 2011, 2332, 2351, 2352, 2451, 2452, 2453, 

2454, 2611, 2680 lub 3832, 

2) prowadzi księgi rachunkowe w rozumieniu przepisów o rachunkowości, 

3) nie korzysta w stosunku do tej energii elektrycznej ze zwolnienia od akcyzy, o którym 

mowa w art. 30 ust. 7a 

- przysługuje zwolnienie od akcyzy, realizowane przez zwrot części zapłaconej akcyzy od 

energii elektrycznej wykorzystanej przez ten zakład. 

2. Przez zakład energochłonny wykorzystujący energię elektryczną rozumie się podmiot, u 

którego udział kosztów wykorzystanej energii elektrycznej w wartości produkcji 

sprzedanej w roku podatkowym, za który składany jest wniosek, o którym mowa w ust. 5, 

wynosi ponad 3%. Zakład energochłonny wykorzystujący energię elektryczną nie może 

być mniejszy niż zorganizowana część przedsiębiorstwa rozumiana jako organizacyjnie i 

finansowo wyodrębniony w istniejącym przedsiębiorstwie zespół składników 

materialnych i niematerialnych, w tym zobowiązania, przeznaczonych do realizacji 

określonych zadań gospodarczych, który zarazem mógłby stanowić niezależne 

przedsiębiorstwo samodzielnie realizujące te zadania. 

3. Kwotę zwrotu części zapłaconej akcyzy, o której mowa w ust. 1, zwanej dalej "kwotą 

zwracanej częściowo akcyzy", oblicza się według następującego wzoru: 

 

[ ] 

 

<𝐙 =  
𝐊%−𝟑%

𝐊%
 𝐱 (𝐒 − 𝟎, 𝟓 𝐱 𝐖) 𝐱 𝐄 𝐱 𝟎, 𝟖𝟓> 

 

  0,85EW0,520
K%

3%K%
Z 






- 51 - 

Objaśnienie oznaczeń:  [] kursywa – tekst usunięty przez Sejm 

<> druk pogrubiony – tekst wstawiony przez Sejm 

 

w którym poszczególne symbole oznaczają: 

Z - kwotę zwracanej częściowo akcyzy (w złotych), 

K - udział kosztów wykorzystanej energii elektrycznej w wartości produkcji 

sprzedanej, wyrażony w procentach (%), w roku podatkowym, za który składany 

jest wniosek, o którym mowa w ust. 5, 

<S – stawka akcyzy na energię elektryczną określona w art. 89 ust. 3,> 

W - kurs euro w stosunku do złotego, obowiązujący w pierwszym dniu roboczym 

października roku poprzedzającego rok, w którym rozpoczął się rok podatkowy, za 

który składany jest wniosek, o którym mowa w ust. 5, opublikowany w Dzienniku 

Urzędowym Unii Europejskiej, 

E - łączne zużycie energii elektrycznej wyrażone w megawatogodzinach (MWh) w 

roku podatkowym, za który składany jest wniosek, o którym mowa w ust. 5. 

4. W przypadku podmiotów, których rok podatkowy jest inny niż rok kalendarzowy, przy 

obliczaniu kwoty zwracanej częściowo akcyzy za rok podatkowy uwzględnia się, 

oddzielnie dla każdego roku kalendarzowego: 

1) kurs euro w stosunku do złotego, opublikowany w Dzienniku Urzędowym Unii 

Europejskiej, obowiązujący w pierwszym dniu roboczym października roku 

poprzedzającego dany rok kalendarzowy; 

2) łączne zużycie energii elektrycznej wyrażone w megawatogodzinach (MWh) w 

odpowiedniej części roku podatkowego, przypadającej w danym roku kalendarzowym. 

<4a. W przypadku podmiotów, których rok podatkowy obejmuje okres obowiązywania 

więcej niż jednej stawki akcyzy na energię elektryczną, kwotę zwracanej częściowo 

akcyzy oblicza się oddzielnie dla każdej stawki akcyzy na energię elektryczną, 

uwzględniając zużycie energii elektrycznej w okresie obowiązywania tej stawki.> 

5. Zwrot kwoty zwracanej częściowo akcyzy dokonywany jest na wniosek zakładu, o którym 

mowa w ust. 1, za okres roku podatkowego. O zwrocie tym orzeka, w drodze decyzji, 

właściwy naczelnik urzędu skarbowego. 

6. Właściwy naczelnik urzędu skarbowego dokonuje wypłaty kwoty z tytułu zwrotu kwoty 

zwracanej częściowo akcyzy. 

7. Wniosek, o którym mowa w ust. 5, powinien zawierać: 

1) imię i nazwisko lub nazwę wnioskodawcy, adres zamieszkania lub jego siedziby; 

2) numer identyfikacji podatkowej (NIP) wnioskodawcy; 
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3) numer wnioskodawcy w rejestrze przedsiębiorców w Krajowym Rejestrze Sądowym 

albo informację o wpisie w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności 

Gospodarczej; 

4)  (uchylony); 

5) określenie kwoty zwracanej częściowo akcyzy, o zwrot której ubiega się 

wnioskodawca; 

6) numer rachunku bankowego, na który ma zostać dokonany zwrot kwoty zwracanej 

częściowo akcyzy; 

7) określenie roku podatkowego, za który składany jest wniosek; 

8) oświadczenie wnioskodawcy o: 

a) wykonywaniu działalności gospodarczej, o której mowa w ust. 1 pkt 1, z podaniem 

kodu Polskiej Klasyfikacji Działalności (PKD), 

b) prowadzeniu ksiąg rachunkowych, o których mowa w ust. 1 pkt 2. 

8. Do wniosku, o którym mowa w ust. 5, dołącza się dokumenty, na podstawie których 

określono koszty wykorzystanej energii elektrycznej przy obliczaniu kwoty zwracanej 

częściowo akcyzy, oraz opinię biegłego rewidenta, potwierdzającą prawidłowość 

wyliczenia udziału kosztów wykorzystanej energii elektrycznej w wartości produkcji 

sprzedanej w roku podatkowym, za który składany jest wniosek. 

9. Wniosek, o którym mowa w ust. 5, jest składany za okres roku podatkowego, w terminie do 

dnia 31 grudnia roku następującego po roku, w którym zakończył się rok podatkowy. 

10. Zwrot kwoty zwracanej częściowo akcyzy dokonywany jest na rachunek bankowy, o 

którym mowa w ust. 7 pkt 6, w terminie 30 dni od dnia otrzymania wniosku, o którym 

mowa w ust. 5, wraz z dokumentami, o których mowa w ust. 8. 

11. Kwota zwracanej częściowo akcyzy nie może być wyższa od kwoty akcyzy zapłaconej od 

energii elektrycznej wykorzystanej przez zakład energochłonny w trakcie roku 

podatkowego, za który składany jest wniosek, o którym mowa w ust. 5. 

11a. Organami podatkowymi właściwymi do orzekania w sprawie zwrotu części zapłaconej 

akcyzy, o którym mowa w ust. 1, są dla: 

1) osób fizycznych - naczelnik urzędu skarbowego właściwy do wykonywania zadań w 

zakresie akcyzy ze względu na adres ich zamieszkania, i właściwy dla tego naczelnika 

w zakresie akcyzy dyrektor izby administracji skarbowej; 

2) osób prawnych oraz jednostek organizacyjnych niemających osobowości prawnej - 

naczelnik urzędu skarbowego właściwy do wykonywania zadań w zakresie akcyzy ze 



- 53 - 

Objaśnienie oznaczeń:  [] kursywa – tekst usunięty przez Sejm 

<> druk pogrubiony – tekst wstawiony przez Sejm 

 

względu na adres ich siedziby, i właściwy dla tego naczelnika w zakresie akcyzy 

dyrektor izby administracji skarbowej. 

12. Minister właściwy do spraw finansów publicznych, w drodze rozporządzenia, może 

wyznaczyć naczelnika lub naczelników urzędów skarbowych właściwych w sprawie 

orzekania o zwrocie kwoty zwracanej częściowo akcyzy, uwzględniając konieczność 

skutecznego funkcjonowania zwolnienia od akcyzy, o którym mowa w ust. 1, oraz 

zapewnienia właściwej kontroli i przepływu informacji dotyczących tego zwolnienia. 

 

Art. 32. 

1. Zwalnia się od akcyzy ze względu na przeznaczenie następujące wyroby akcyzowe: 

1)   używane do statków powietrznych: benzyny lotnicze o kodzie CN 2710 12 31, 

paliwo typu benzyny do silników odrzutowych o kodzie CN 2710 12 70 oraz paliwo 

do silników odrzutowych o kodzie CN 2710 19 21, oleje smarowe do silników 

lotniczych oraz preparaty smarowe do silników lotniczych - w przypadkach, o których 

mowa w ust. 3, jeżeli są spełnione warunki, o których mowa w ust. 5 pkt 1, 2 i 2a oraz 

w ust. 6, 12 i 13; 

2)   używane do celów żeglugi, włączając rejsy rybackie, wyroby energetyczne - w 

przypadkach, o których mowa w ust. 3, jeżeli są spełnione warunki, o których mowa 

[w ust. 5 pkt 1, 2 i 2a oraz w ust. 6, 12 i 13]  <w ust. 5 pkt 1, 2 i 2a oraz w ust. 6, 6e, 

12 i 13>; 

3)   używane do celów opałowych, pozostałe węglowodory gazowe o kodach CN od 

2711 12 11 do 2711 19 00 - w przypadkach, o których mowa w ust. 3, jeżeli są 

spełnione warunki, o których mowa w ust. 5, 6, 12 i 13; 

4)   używane do celów, o których mowa w art. 31b ust. 1, wyroby energetyczne o kodzie 

CN 2901 10 00 w przypadkach, o których mowa w ust. 3, jeżeli spełnione są warunki, 

o których mowa w ust. 5 pkt 1, 2 i 2a oraz w ust. 6, 12 i 13; 

5)   używane do napędu stacjonarnych urządzeń w procesie łącznego wytwarzania ciepła 

i energii elektrycznej pozostałe węglowodory gazowe o kodach CN od 2711 12 11 do 

2711 19 00, w przypadkach, o których mowa w ust. 3, jeżeli spełnione są warunki, o 

których mowa w ust. 5 pkt 1, 2 i 2a oraz w ust. 6, 12 i 13. 

1a.  Zwalnia się od akcyzy olej opałowy, inny niż określony w art. 90 ust. 1 pkt 1, 

wykorzystywany do prowadzenia prób zdawczych u producentów silników dla morskich 
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jednostek pływających, w przypadkach o których mowa w ust. 3 pkt 1, 3, 4 lub 7, jeżeli są 

spełnione warunki, o których mowa w ust. 5 pkt 1, 2 i 2a oraz w ust. 6, 12 i 13. 

2. Zwolnienia, o którym mowa w ust. 1 pkt 1 i 2, nie stosuje się w przypadku prywatnych 

rejsów i prywatnych lotów o charakterze rekreacyjnym, za które uważa się użycie statku 

lub statku powietrznego przez jego właściciela lub inną osobę fizyczną, osobę prawną lub 

jednostkę organizacyjną niemającą osobowości prawnej, które korzystają z niego na 

podstawie umowy najmu lub umowy o podobnym charakterze, w celach innych niż 

gospodarcze, w szczególności innych niż przewóz pasażerów lub towarów albo 

świadczenie usług za wynagrodzeniem lub usług na rzecz organów publicznych. 

3. Zwolnienie od akcyzy wyrobów, o których mowa w ust. 1, stosuje się wyłącznie w 

przypadku ich: 

1) dostarczenia ze składu podatkowego na terytorium kraju do podmiotu zużywającego 

lub 

2) dostarczenia ze składu podatkowego na terytorium kraju do podmiotu 

pośredniczącego, lub 

3) dostarczenia od podmiotu pośredniczącego do podmiotu zużywającego, lub 

4) nabycia wewnątrzwspólnotowego przez zarejestrowanego odbiorcę, z wyłączeniem 

zarejestrowanego odbiorcy posiadającego zezwolenie na jednorazowe nabycie 

wyrobów akcyzowych jako zarejestrowany odbiorca, w celu zużycia przez niego jako 

podmiot zużywający, lub 

5) nabycia wewnątrzwspólnotowego przez zarejestrowanego odbiorcę, z wyłączeniem 

zarejestrowanego odbiorcy posiadającego zezwolenie na jednorazowe nabycie 

wyrobów akcyzowych jako zarejestrowany odbiorca, w celu dostarczenia do podmiotu 

zużywającego, lub 

5a)  dostarczenia od zarejestrowanego odbiorcy, z wyłączeniem zarejestrowanego 

odbiorcy posiadającego zezwolenie na jednorazowe nabycie wyrobów akcyzowych 

jako zarejestrowany odbiorca, do podmiotu pośredniczącego, w przypadku posiadania 

przez zarejestrowanego odbiorcę zezwolenia na nabywanie wyrobów energetycznych, 

o których mowa w ust. 1 pkt 2, jako zarejestrowany odbiorca oraz zezwolenia na 

prowadzenie działalności jako podmiot pośredniczący w zakresie tych wyrobów, lub 

6) importu przez podmiot pośredniczący, lub 

7) importu przez podmiot zużywający, lub 
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8) zużycia przez podmiot prowadzący skład podatkowy występujący jako podmiot 

zużywający, lub 

9) zużycia przez podmiot pośredniczący występujący jako podmiot zużywający. 

4. Zwalnia się od akcyzy ze względu na przeznaczenie również: 

1)   wyroby energetyczne zużywane w procesie produkcji energii elektrycznej - 

wyłącznie w przypadkach, o których mowa w ust. 3 pkt 1-5, jeżeli są spełnione 

warunki, o których mowa w ust. 5, 6, 12 i 13; 

1a)  wyroby akcyzowe objęte procedurą zawieszenia pobom akcyzy, które stały się 

nieprzydatne do spożycia, dalszego przerobu lub zużycia i po przemieszczeniu ze 

składu podatkowego do miejsca niszczenia spełniającego warunki niszczenia 

wyrobów na podstawie przepisów odrębnych zostały tam zniszczone; 

2)   alkohol etylowy skażony środkami skażającymi, określonymi przez ministra 

właściwego do spraw finansów publicznych spośród środków dopuszczonych do 

skażania alkoholu etylowego na podstawie przepisów wydanych na podstawie ustawy 

z dnia 2 marca 2001 r. o wyrobie alkoholu etylowego oraz wytwarzaniu wyrobów 

tytoniowych (Dz. U. z 2018 r. poz. 2352), i wykorzystywany do produkcji produktów 

nieprzeznaczonych do spożycia przez ludzi - wyłącznie w przypadkach, o których 

mowa w ust. 3 pkt 1 lub 8, jeżeli spełnione są warunki, o których mowa w ust. 5 pkt 1 

i 2 oraz w ust. 6, 12 i 13; w przypadku podmiotu zużywającego zwolnienie od akcyzy 

dotyczy ilości nieprzekraczających dopuszczalnych norm zużycia, o których mowa w 

art. 85 ust. 1 pkt 2 lit. b oraz ust. 2 pkt 3; 

3) napoje alkoholowe używane: 

a) do produkcji octu objętego pozycją CN 2209 00, 

b) do produkcji produktów leczniczych, o których mowa w art. 30 ust. 9 pkt 4, 

c) do produkcji olejków eterycznych, mieszanin substancji zapachowych, o których 

mowa w art. 30 ust. 9 pkt 5, 

d) bezpośrednio do wytwarzania artykułów spożywczych - rozlewanych lub innych, lub 

jako składnik do półproduktów służących do wytwarzania artykułów spożywczych - 

rozlewanych lub innych, pod warunkiem że w każdym przypadku zawartość alkoholu 

etylowego w tych artykułach spożywczych nie przekracza 8,5 litra alkoholu etylowego 

100% vol. na 100 kg produktu dla wyrobów czekoladowych i 5 litrów alkoholu 

etylowego 100% vol. na 100 kg produktu dla wszystkich innych wyrobów 
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-  wyłącznie w przypadkach, o których mowa w ust. 3 pkt 1, 4 lub 8, jeżeli spełnione są 

warunki, o których mowa w ust. 5 pkt 1 i 2 oraz w ust. 6, 12 i 13; w przypadku 

podmiotu zużywającego zwolnienie od akcyzy dotyczy ilości nieprzekraczających 

dopuszczalnych norm zużycia, o których mowa w art. 85 ust. 1 pkt 2 lit. b oraz ust. 2 

pkt 3;  

4)  alkohol etylowy, dla którego podmiot zużywający udowodni zużycie zgodnie z 

przeznaczeniem - w przypadku przekroczenia norm zużycia alkoholu etylowego, o 

których mowa w art. 85 ust. 1 pkt 2 lit. b i ust. 2 pkt 3; 

5)  alkohol etylowy pozostający jako odpad w procesie produkcyjnym, w którym produkt 

końcowy nie zawiera alkoholu etylowego, w przypadku gdy alkohol etylowy zostanie 

przemieszczony do składu podatkowego z przeznaczeniem do dalszego przerobu w 

tym składzie, jeżeli są spełnione warunki określone w ust. 5 pkt 2 i ust. 6d. 

5. Warunkiem zwolnień od akcyzy wyrobów akcyzowych ze względu na ich przeznaczenie 

jest również: 

1) objęcie wyrobów akcyzowych będących przedmiotem zwolnienia zabezpieczeniem 

akcyzowym lub w przypadku importu - zabezpieczeniem złożonym w trybie 

stosowanym przy zabezpieczeniu należności celnych na podstawie przepisów prawa 

celnego, złożonym przez, odpowiednio: podmiot prowadzący skład podatkowy, 

podmiot pośredniczący lub zarejestrowanego odbiorcę, z wyłączeniem 

zarejestrowanego odbiorcy posiadającego zezwolenie na jednorazowe nabycie 

wyrobów akcyzowych jako zarejestrowany odbiorca, w wysokości zobowiązania 

podatkowego mogącego powstać w przypadku użycia tych wyrobów niezgodnie z 

przeznaczeniem uprawniającym do zwolnienia od akcyzy lub naruszenia warunków 

zwolnienia - do czasu potwierdzenia odbioru wyrobów akcyzowych przez, 

odpowiednio: podmiot zużywający lub podmiot pośredniczący; warunek ten nie 

dotyczy sytuacji, o której mowa w ust. 3 pkt 4 lub 8; 

1a)  w przypadku wyrobów energetycznych, o których mowa w ust. 1 pkt 3, 

dostarczanych do zbiornika, z którego są zasilane zbiorcze instalacje licznikowe - 

potwierdzenie odbioru, w sposób określony w art. 46j ust. 3, przez podmiot 

upoważniony do odbioru tych wyrobów i złożenie oświadczenia przez ten podmiot o 

ich przeznaczeniu uprawniającym do zwolnienia; 
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2)  przemieszczanie wyrobów akcyzowych na podstawie e-DD albo dokumentu 

zastępującego e-DD oraz zakończenie przemieszczania w sposób, o którym mowa w 

art. 46b ust. 2, oraz w terminie, o którym mowa w art. 46b ust. 3; 

2a)  w przypadku przemieszczeń, o których mowa w art. 46na ust. 1, 2, 5 i 7 - 

sporządzenie i przesłanie do Systemu projektu e-DD w terminach określonych w tych 

przepisach oraz uzyskanie z Systemu e-DD z nadanym numerem referencyjnym, 

sprawdzonego pod względem kompletności i prawidłowości danych zawartych w tym 

dokumencie, zgodnie z art. 46na ust. 8. 

3)  (uchylony). 

6.  Warunkiem zwolnień od akcyzy wyrobów akcyzowych ze względu na ich przeznaczenie 

w przypadkach, o których mowa w ust. 3 pkt 1-3 i 5-7, jest dokonanie przez podmiot 

odbierający, podlegający obowiązkowi rejestracji, zgłoszenia rejestracyjnego na 

podstawie art. 16 ust. 1. 

6a.  (uchylony). 

6b.  (uchylony). 

6c.  Warunkiem zwolnienia od akcyzy, o którym mowa w ust. 4 pkt 1a, jest złożenie do 

właściwego naczelnika urzędu skarbowego zawiadomienia o zamiarze zniszczenia 

wyrobów akcyzowych, o których mowa w tym przepisie, oraz jego zgoda na zniszczenie 

tych wyrobów. Zniszczenie odbywa się w obecności przedstawiciela naczelnika urzędu 

celno-skarbowego. Przepisy ust. 5 pkt 1 i 2, ust. 6, art. 83a ust. 2a, 4 i 5, art. 138m oraz 

przepisy wydane na podstawie art. 138s stosuje się odpowiednio. 

6d.  Warunkiem zwolnienia od akcyzy alkoholu etylowego, o którym mowa w ust. 4 pkt 5, 

jest osiągnięcie przychodu ze sprzedaży tego alkoholu, stanowiącego nie więcej niż 0,1% 

całości przychodu w rozumieniu ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym 

od osób prawnych (Dz. U. z 2020 r. poz. 1406, z późn. zm.) lub ustawy z dnia 26 lipca 

1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2020 r. poz. 1426, z późn. 

zm.), uzyskanego z prowadzonej działalności gospodarczej za poprzedni rok obrotowy lub 

deklarowanego w przypadku rozpoczęcia działalności gospodarczej. 

<6e. Warunkiem zwolnienia od akcyzy wyrobów akcyzowych, o których mowa w ust. 1 

pkt 2, używanych na: 

1) statkach w rozumieniu art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 21 grudnia 2000 r. o 

żegludze śródlądowej (Dz. U. z 2020 r. poz. 1863), 
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2) statkach rybackich w rozumieniu art. 8 ust. 1 ustawy z dnia 19 grudnia 2014 r. o 

rybołówstwie morskim (Dz. U. z 2020 r. poz. 277, 285 i …), 

3) jachtach lub jednostkach pływających w rozumieniu art. 2 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 

12 kwietnia 2018 r. o rejestracji jachtów i innych jednostek pływających o 

długości do 24 m (Dz. U. z 2020 r. poz. 1500) 

– jest ich wpisanie do właściwych dla nich rejestrów, o których mowa w tych 

ustawach, jeżeli przepisy tych ustaw przewidują taki obowiązek.> 

7. (uchylony). 

8. (uchylony). 

9. (uchylony). 

10. (uchylony). 

11. (uchylony). 

12. Podmiot zużywający będący osobą fizyczną nieprowadzącą działalności gospodarczej 

nabywającą wyroby akcyzowe zwolnione od akcyzy ze względu na ich przeznaczenie jest 

obowiązany do okazania dostarczającemu dowodu osobistego lub innego dokumentu 

stwierdzającego jego tożsamość, w celu potwierdzenia jego tożsamości. 

13. Podmiot, który dostarcza wyroby akcyzowe zwolnione od akcyzy ze względu na ich 

przeznaczenie podmiotowi zużywającemu, o którym mowa w ust. 12, jest obowiązany 

odmówić wydania tych wyrobów w przypadku, gdy podmiot zużywający odmawia 

okazania dowodu osobistego lub innego dokumentu stwierdzającego jego tożsamość lub 

gdy dane podane przez podmiot zużywający do e-DD albo dokumentu zastępującego e-

DD nie zgadzają się z danymi wynikającymi z dowodu osobistego lub innego dokumentu 

stwierdzającego jego tożsamość. 

14. W przypadku zwrotu wyrobów akcyzowych zwolnionych od akcyzy ze względu na 

przeznaczenie przez: 

1) podmiot zużywający do podmiotu pośredniczącego, 

2) podmiot pośredniczący albo podmiot zużywający do składu podatkowego 

- przemieszczanie tych wyrobów odbywa się na podstawie e-DD albo dokumentu 

zastępującego e-DD. 

Art. 36. 

1. Zwalnia się od akcyzy import wyrobów tytoniowych, napojów alkoholowych, płynu do 

papierosów elektronicznych lub wyrobów nowatorskich, przywożonych w bagażu 

osobistym podróżnego, który ukończył 17 lat, w ramach następujących norm: 
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1) wyroby tytoniowe - w przypadku podróżnych w transporcie lotniczym lub morskim: 

a) papierosy - 200 sztuk albo 

b) cygaretki (cygara o masie nieprzekraczającej 3 gramów/sztukę) - 100 sztuk, albo 

c) cygara - 50 sztuk, albo 

d) tytoń do palenia - 250 gramów, albo 

e) zestaw wyrobów określonych w lit. a-d, pod warunkiem że suma wartości 

procentowych wykorzystania norm ustalonych w odniesieniu do poszczególnych 

wyrobów nie przekracza 100%; 

2) wyroby tytoniowe - w przypadku podróżnych w transporcie innym niż lotniczy lub 

morski: 

a) papierosy - 40 sztuk albo 

b) cygaretki (cygara o masie nieprzekraczającej 3 gramów/sztukę) - 20 sztuk, albo 

c) cygara - 10 sztuk, albo 

d) tytoń do palenia - 50 gramów, albo 

e) zestaw wyrobów określonych w lit. a-d, pod warunkiem że suma wartości 

procentowych wykorzystania norm ustalonych w odniesieniu do poszczególnych 

wyrobów nie przekracza 100%; 

3) następujące napoje alkoholowe: 

a) alkohol etylowy nieskażony o rzeczywistej objętościowej mocy alkoholu 

przekraczającej 22% objętości - 1 litr albo 

b) alkohol etylowy, napoje fermentowane, wina musujące i wyroby pośrednie, o 

rzeczywistej objętościowej mocy alkoholu nieprzekraczającej 22% objętości - łącznie 

2 litry, albo 

c) zestaw wyrobów akcyzowych określonych w lit. a i b, pod warunkiem że suma 

wartości procentowych wykorzystania norm ustalonych w odniesieniu do 

poszczególnych wyrobów nie przekracza 100%; 

4) następujące napoje alkoholowe: 

a) wina niemusujące - łącznie 4 litry, 

b) piwo - 16 litrów; 

5)  płyn do papierosów elektronicznych: 

a) 50 mililitrów - w przypadku podróżnych w transporcie lotniczym lub morskim, 

b) 10 mililitrów - w przypadku podróżnych w transporcie innym niż lotniczy lub morski; 

6)  wyroby nowatorskie: 
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a) 0,04 kilograma - w przypadku podróżnych w transporcie lotniczym lub morskim, 

b) 0,008 kilograma - w przypadku podróżnych w transporcie innym niż lotniczy lub 

morski; 

7)  zestaw wyrobów akcyzowych określonych w pkt 5 lit. a i pkt 6 lit. a, pod warunkiem 

że suma wartości procentowych wykorzystania norm ustalonych w odniesieniu do 

poszczególnych wyrobów nie przekracza 100%; 

8)  zestaw wyrobów akcyzowych określonych w pkt 5 lit. b i pkt 6 lit. b, pod warunkiem 

że suma wartości procentowych wykorzystania norm ustalonych w odniesieniu do 

poszczególnych wyrobów nie przekracza 100%. 

2. Za bagaż osobisty uważa się cały bagaż, który podróżny jest w stanie przedstawić urzędom 

celno-skarbowym, przybywając na terytorium kraju, jak również bagaż, który zostanie 

przedstawiony urzędom celno-skarbowym w terminie późniejszym, pod warunkiem 

przedstawienia tym organom dowodu, że bagaż był zarejestrowany jako bagaż 

towarzyszący przez podmiot, który był odpowiedzialny za jego przewóz w momencie 

rozpoczęcia podróży. 

3. Przez podróżnych w transporcie lotniczym rozumie się wszystkich pasażerów 

podróżujących drogą powietrzną z wyłączeniem prywatnych lotów o charakterze 

rekreacyjnym. 

4. Przez podróżnych w transporcie morskim rozumie się wszystkich pasażerów 

podróżujących drogą morską z wyłączeniem prywatnych rejsów o charakterze 

rekreacyjnym. 

5. Zwolnienia, o których mowa w ust. 1, są stosowane pod warunkiem, że: 

1) charakter lub ilość przywożonych wyrobów akcyzowych nie wskazuje na przywóz w 

celach handlowych; 

2) przywóz tych wyrobów ma charakter okazjonalny; 

3) wyroby te są przeznaczone wyłącznie na własny użytek podróżnego lub jego rodziny 

lub są przeznaczone na prezenty. 

6. Przepisy ust. 1-5 mają również zastosowanie, jeżeli podróż obejmuje tranzyt przez 

terytorium państwa trzeciego, a podróżny nie jest w stanie wykazać, że towary 

przewożone w jego bagażu osobistym zostały nabyte na ogólnych zasadach 

opodatkowania na terytorium Unii Europejskiej i nie dotyczy ich zwrot akcyzy. Przelot 

bez lądowania nie jest uważany za tranzyt. 
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<Art. 36a. 

1. Zwalnia się od akcyzy import napojów alkoholowych przywożonych w bagażu 

osobistym członka załogi środka transportu wykorzystywanego do podróży z 

terytorium państwa trzeciego na terytorium kraju, w ramach następujących norm: 

1) alkohol etylowy nieskażony o rzeczywistej objętościowej mocy alkoholu 

przekraczającej 22% objętości – 0,5 litra; 

2) napoje fermentowane, wina musujące i wyroby pośrednie, o rzeczywistej 

objętościowej mocy alkoholu nieprzekraczającej 22% objętości – 0,5 litra; 

3) wina niemusujące – 0,5 litra; 

4) piwo – 2 litry; 

5)  zestaw wyrobów określonych w pkt 1 i 2, pod warunkiem że suma wartości 

procentowych wykorzystania norm ustalonych w odniesieniu do poszczególnych 

wyrobów nie przekracza 100%. 

2. Przepisy art. 36 ust. 2 i 5 stosuje się odpowiednio.> 

 

Art. 48. 

1. Zezwolenie na prowadzenie składu podatkowego jest wydawane podmiotowi, który spełnia 

łącznie następujące warunki: 

1) prowadzi co najmniej jeden rodzaj działalności polegającej na produkcji, 

przeładowywaniu lub magazynowaniu wyrobów akcyzowych, w tym będących 

również własnością innych podmiotów; 

[2) jest podatnikiem podatku od towarów i usług;] 

<2) jest zarejestrowanym podatnikiem podatku od towarów i usług;> 

3) jest podmiotem, którego działalnością kierują osoby nieskazane prawomocnym 

wyrokiem sądu za przestępstwo przeciwko wiarygodności dokumentów, przeciwko 

mieniu, przeciwko obrotowi gospodarczemu, przeciwko obrotowi pieniędzmi i 

papierami wartościowymi lub przestępstwo skarbowe; 

4)  nie posiada zaległości z tytułu cła i podatków stanowiących dochód budżetu państwa, 

składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne oraz nie jest wobec niego 

prowadzone postępowanie egzekucyjne, likwidacyjne lub upadłościowe; 

5) złoży zabezpieczenie akcyzowe, z zastrzeżeniem art. 64 ust. 1; 

6)  nie zostało cofnięte, ze względu na naruszenie przepisów prawa, żadne z udzielonych 

mu zezwoleń, o których mowa w art. 84 ust. 1, jak również koncesja lub zezwolenie 
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na prowadzenie działalności gospodarczej ani nie została wydana decyzja o zakazie 

wykonywania przez niego działalności regulowanej w rozumieniu przepisów ustawy z 

dnia 6 marca 2018 r. - Prawo przedsiębiorców (Dz. U. z 2019 r. poz. 1292 i 1495 oraz 

z 2020 r. poz. 424), w zakresie wyrobów akcyzowych; 

7) posiada tytuł prawny do korzystania z miejsca, w którym ma być prowadzony skład 

podatkowy. 

2. Przepis ust. 1 pkt 2 nie ma zastosowania do rolników występujących z wnioskiem o 

wydanie zezwolenia na prowadzenie składu podatkowego, w którym będą wykonywane, 

zgodnie z ustawą z dnia 25 sierpnia 2006 r. o biokomponentach i biopaliwach ciekłych 

(Dz. U. z 2019 r. poz. 1155, 1123, 1210 i 1527 oraz z 2020 r. poz. 284), wyłącznie 

czynności polegające na wytwarzaniu na własny użytek estru lub czystego oleju 

roślinnego, o których mowa w art. 2 ust. 1 pkt 11 lit. c tej ustawy. 

3. W przypadku podmiotu ubiegającego się o wydanie zezwolenia na prowadzenie w składzie 

podatkowym działalności polegającej wyłącznie na magazynowaniu lub przeładowywaniu 

wyrobów akcyzowych wyprodukowanych w innym składzie podatkowym, oprócz 

warunków określonych w ust. 1, dodatkowym warunkiem wydania zezwolenia, z 

zastrzeżeniem ust. 4, jest dla: 

1) wyrobów tytoniowych - minimalna wysokość akcyzy, która byłaby należna od 

wyrobów, gdyby wyroby te nie zostały objęte procedurą zawieszenia poboru akcyzy, 

w składzie podatkowym, w którym prowadzona będzie działalność na podstawie 

wydanego zezwolenia, wynosząca w roku kalendarzowym 222 mln zł; 

1a)  płynu do papierosów elektronicznych lub wyrobów nowatorskich - minimalna 

wysokość akcyzy, która byłaby należna od tych wyrobów akcyzowych, gdyby nie 

zostały one objęte procedurą zawieszenia poboru akcyzy w składzie podatkowym, w 

którym prowadzona będzie działalność na podstawie wydanego zezwolenia, 

wynosząca w roku kalendarzowym w przypadku: 

a) płynu do papierosów elektronicznych - 7 mln zł, 

b) wyrobów nowatorskich - 1,8 mln zł; 

2) napojów alkoholowych - minimalna wysokość akcyzy, która byłaby należna od 

wyrobów, gdyby wyroby te nie zostały objęte procedurą zawieszenia poboru akcyzy, 

w składzie podatkowym, w którym prowadzona będzie działalność na podstawie 

wydanego zezwolenia, wynosząca w roku kalendarzowym w przypadku: 

a) alkoholu etylowego - 23 mln zł, 
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b) wina i napojów fermentowanych - 3 mln zł, 

c) wyrobów pośrednich - 5 mln zł, 

d) piwa - 8 mln zł; 

3) wyrobów energetycznych, z wyłączeniem wyrobów, o których mowa w pkt 4-6 - 

pojemność magazynowa dla tych wyrobów w składzie podatkowym, w którym 

prowadzona będzie działalność na podstawie wydanego zezwolenia, co najmniej na 

poziomie 2500 m
3
; 

4)  olejów smarowych lub preparatów smarowych - minimalna wysokość akcyzy, która 

byłaby należna od wyrobów, gdyby wyroby te nie zostały objęte procedurą 

zawieszenia poboru akcyzy, w składzie podatkowym, w którym prowadzona będzie 

działalność na podstawie wydanego zezwolenia, wynosząca w roku kalendarzowym 

600 tys. zł; 

5) gazu - pojemność magazynowa dla tych wyrobów w składzie podatkowym, w którym 

prowadzona będzie działalność na podstawie wydanego zezwolenia, co najmniej na 

poziomie 250 m
3
; 

6)  benzyn lotniczych o kodzie CN 2710 12 31, paliw typu benzyny do silników 

odrzutowych o kodzie CN 2710 12 70, paliw do silników odrzutowych o kodzie CN 

2710 19 21 oraz nafty pozostałej o kodzie CN 2710 19 25 - pojemność magazynowa 

dla tych wyrobów w składzie podatkowym, w którym prowadzona będzie działalność 

na podstawie wydanego zezwolenia, co najmniej na poziomie 400 m
3
. 

4. W przypadkach, o których mowa w ust. 3 pkt 1, 1a, 2 i 4, warunkiem wydania zezwolenia 

na prowadzenie składu podatkowego jest złożenie przez podmiot oświadczenia, że w 

składzie podatkowym, w którym będzie prowadzona działalność na podstawie wydanego 

zezwolenia, wysokość akcyzy, która byłaby należna od magazynowanych lub 

przeładowywanych wyrobów, gdyby wyroby te nie zostały objęte procedurą zawieszenia 

poboru akcyzy, będzie osiągać w roku kalendarzowym minimalne poziomy określone w 

ust. 3 pkt 1, 1a, 2 lub 4. W przypadku gdy zezwolenie na prowadzenie składu 

podatkowego jest wydawane w trakcie roku kalendarzowego, minimalną wysokość 

akcyzy oblicza się proporcjonalnie do liczby pozostałych, kolejnych miesięcy roku 

kalendarzowego. 

4a. W przypadku operatora logistycznego, który ubiega się o wydanie zezwolenia na 

prowadzenie w składzie podatkowym działalności polegającej na magazynowaniu lub 

przeładowywaniu wyrobów akcyzowych wyprodukowanych w innym składzie 
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podatkowym, oprócz warunków określonych w ust. 1, dodatkowym warunkiem wydania 

zezwolenia jest minimalna wartość rynkowa wszystkich towarów będących przedmiotem 

działalności tego podmiotu, jako operatora logistycznego, w tym wyrobów akcyzowych w 

jednym miejscu magazynowania w składzie podatkowym lub poza składem podatkowym, 

wynosząca dla: 

1) wyrobów tytoniowych - 350 mln zł; 

2) napojów alkoholowych - 50 mln zł; 

3)  olejów smarowych lub preparatów smarowych - 10 mln zł; 

4)  płynu do papierosów elektronicznych lub wyrobów nowatorskich - 350 mln zł. 

4b. Za operatora logistycznego uznaje się podmiot prowadzący działalność polegającą na 

kompleksowej obsłudze innych podmiotów w zakresie magazynowania, 

przeładowywania, przewozu i konfekcjonowania towarów należących do obsługiwanych 

podmiotów. 

4c. Za wartość rynkową, o której mowa w ust. 4a, uznaje się całkowitą kwotę, jaką nabywca, 

w warunkach uczciwej konkurencji, zapłaciłby za te wyroby niezależnemu sprzedawcy na 

terytorium kraju. W przypadku gdy nie można ustalić porównywalnej sprzedaży, za 

wartość rynkową uznaje się kwotę nie mniejszą niż cena nabycia podobnych towarów, a 

w przypadku braku ceny nabycia, koszt ich wytworzenia. 

4d. W przypadku, o którym mowa w ust. 4a, warunkiem wydania zezwolenia na prowadzenie 

składu podatkowego jest złożenie przez operatora logistycznego oświadczenia, że 

minimalna wartość rynkowa wszystkich towarów będących przedmiotem działalności 

operatora logistycznego będzie osiągać w roku kalendarzowym minimalne poziomy 

określone w ust. 4a. W przypadku gdy zezwolenie na prowadzenie składu podatkowego 

jest wydawane w trakcie roku kalendarzowego, minimalną wartość rynkową oblicza się 

proporcjonalnie do liczby pozostałych, kolejnych miesięcy roku kalendarzowego. 

5. W przypadku podmiotu prowadzącego w składzie podatkowym działalność polegającą 

wyłącznie na przeładowywaniu cystern kolejowych z gazem płynnym nie stosuje się 

warunku, o którym mowa w ust. 3 pkt 5, jeżeli przeładowany gaz płynny będzie 

przemieszczany w procedurze zawieszenia poboru akcyzy. 

6. Podmiot prowadzący skład podatkowy, w którym produkuje wyroby akcyzowe, może w 

tym składzie podatkowym magazynować i przeładowywać wyroby akcyzowe objęte 

zezwoleniem na prowadzenie składu podatkowego, również wyprodukowane przez inny 

podmiot, bez konieczności spełnienia warunków, o których mowa w ust. 3 i 4. 
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7. W przypadku gdy zmiana zezwolenia na prowadzenie składu podatkowego dotyczy zmiany 

grupy wyrobów akcyzowych wymienionej w art. 2 ust. 1 pkt 1 będących przedmiotem 

działalności w składzie podatkowym i powoduje, że po zmianie zezwolenia 

zabezpieczenie akcyzowe złożone przez podmiot prowadzący skład podatkowy nie 

zapewniłoby pokrycia w należnej wysokości kwoty zobowiązania podatkowego albo 

kwoty zobowiązania podatkowego oraz opłaty paliwowej, warunkiem zmiany zezwolenia 

jest złożenie dodatkowego lub nowego zabezpieczenia akcyzowego, z zastrzeżeniem art. 

64 ust. 1. 

8. Do zmiany zezwolenia przepisy ust. 3-4d stosuje się odpowiednio. 

9. Podmiot prowadzący skład podatkowy może dokonać nabycia wewnątrzwspólnotowego 

wyrobów akcyzowych wymienionych w art. 103 ust. 5aa ustawy z dnia 11 marca 2004 r. 

o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2020 r. poz. 106), na rzecz innego podmiotu, pod 

warunkiem że podmiot, na rzecz którego nabywane są te wyroby, łącznie spełnia 

następujące warunki: 

1) posiada koncesję na obrót paliwami ciekłymi z zagranicą, o której mowa w ustawie z 

dnia 10 kwietnia 1997 r. - Prawo energetyczne, jeżeli koncesja ta jest wymagana; 

2) jest właścicielem nabywanych wyrobów akcyzowych; 

3) posiada: 

a) siedzibę lub miejsce zamieszkania na terytorium kraju i nabywa te wyroby akcyzowe 

na potrzeby prowadzenia działalności gospodarczej na terytorium kraju albo 

b) oddział z siedzibą na terytorium kraju utworzony na zasadach określonych w ustawie z 

dnia 6 marca 2018 r. o zasadach uczestnictwa przedsiębiorców zagranicznych i innych 

osób zagranicznych w obrocie gospodarczym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej 

i nabywa te wyroby akcyzowe na potrzeby prowadzenia działalności gospodarczej na 

terytorium kraju przez ten oddział; 

4) przekaże podmiotowi prowadzącemu skład podatkowy numer identyfikacji 

podatkowej poprzedzony kodem PL użyty na potrzeby podatku od towarów i usług 

przy przemieszczaniu na terytorium kraju wyrobów akcyzowych. 

9a. Warunki, o których mowa w ust. 9, nie dotyczą podmiotów zużywających wyroby 

akcyzowe, o których mowa w ust. 9, zwolnione od akcyzy w przypadkach, o których 

mowa w art. 32 ust. 1 pkt 1 i 2. 

10. Podmiot prowadzący skład podatkowy, w terminie 3 dni po upływie miesiąca, informuje 

Prezesa Agencji Rezerw Materiałowych oraz ministra właściwego do spraw finansów 
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publicznych o podmiotach, na rzecz których dokonał w tym miesiącu nabyć 

wewnątrzwspólnotowych wyrobów akcyzowych wymienionych w art. 103 ust. 5aa 

ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług, oraz o tych nabytych 

wyrobach. 

11. Informacja, o której mowa w ust. 10, powinna zawierać określenie rodzaju, kodu CN i 

ilości nabytych wyrobów akcyzowych oraz: 

1) w przypadku gdy podmiot, na rzecz którego nabyte zostały wyroby akcyzowe, posiada 

siedzibę lub miejsce zamieszkania na terytorium kraju: imię i nazwisko lub nazwę 

podmiotu, adres miejsca zamieszkania lub siedziby podmiotu i jego numer 

identyfikacji podatkowej poprzedzony kodem PL; 

2) w przypadku gdy podmiot, na rzecz którego nabyte zostały wyroby akcyzowe, jest 

przedsiębiorcą zagranicznym prowadzącym działalność w ramach oddziału z siedzibą 

na terytorium kraju, utworzonego na zasadach określonych w ustawie z dnia 6 marca 

2018 r. o zasadach uczestnictwa przedsiębiorców zagranicznych i innych osób 

zagranicznych w obrocie gospodarczym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej: imię 

i nazwisko lub nazwę podmiotu, adres miejsca zamieszkania lub siedziby podmiotu, 

nazwę oddziału z siedzibą na terytorium kraju, w ramach którego przedsiębiorca 

zagraniczny prowadzi działalność gospodarczą na terytorium kraju, adres siedziby 

tego oddziału, numer identyfikacji podatkowej poprzedzony kodem PL użyty na 

potrzeby podatku od towarów i usług przy przemieszczeniu na terytorium kraju 

wyrobów akcyzowych oraz numer w Krajowym Rejestrze Sądowym. 

12. Podmiot prowadzący skład podatkowy nie przekazuje informacji, o której mowa w ust. 

10, ministrowi właściwemu do spraw finansów publicznych, jeżeli dane, które powinny 

zostać zawarte w tej informacji, zamieści w raporcie odbioru. 

 

Art. 52. 

1. Właściwy naczelnik urzędu skarbowego odmawia wydania zezwolenia na prowadzenie 

składu podatkowego, w przypadku gdy: 

1) podmiot występujący z wnioskiem o zezwolenie na prowadzenie składu podatkowego nie 

spełnia warunków, o których mowa w art. 48 ust. 1, 3 lub 4, przy czym przy ocenie 

spełnienia warunku, o którym mowa w art. 48 ust. 1 pkt 6, bierze się pod uwagę okres 

ostatnich 3 lat, licząc od dnia złożenia wniosku o wydanie zezwolenia; 

[2) wydanie zezwolenia może powodować zagrożenie ważnego interesu publicznego;] 
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<2) zachodzi uzasadniona obawa, że: 

a) prowadzenie działalności na podstawie wydanego zezwolenia może powodować 

zagrożenie ważnego interesu publicznego, 

b) podmiot nie będzie wywiązywał się z obowiązku rozliczania się z podatków 

stanowiących dochód budżetu państwa, w szczególności naczelnik urzędu 

skarbowego pozyska informację, że osoba kierująca działalnością podmiotu 

kierowała w ostatnich 3 latach działalnością innego podmiotu, który w tym czasie w 

sposób uporczywy nie regulował w terminie należności podatkowych stanowiących 

dochód budżetu państwa lub wobec którego prowadzone było postępowanie 

egzekucyjne;> 

3)  nie zostaną zatwierdzone akta weryfikacyjne w wyniku urzędowego sprawdzenia, o 

którym mowa w dziale V rozdziale 4 ustawy z dnia 16 listopada 2016 r. o Krajowej 

Administracji Skarbowej. 

2. Właściwy naczelnik urzędu skarbowego cofa z urzędu zezwolenie na prowadzenie składu 

podatkowego, jeżeli: 

1)  (uchylony); 

2) podmiot prowadzący skład podatkowy prowadzi działalność niezgodnie z przepisami 

prawa podatkowego lub uzyskanym zezwoleniem; 

3)  zabezpieczenie akcyzowe podmiotu prowadzącego skład podatkowy utraciło ważność 

albo nie zapewnia już pokrycia w terminie lub w należnej wysokości kwoty jego 

zobowiązania podatkowego albo kwoty zobowiązania podatkowego oraz opłaty 

paliwowej, do której zapłaty może być on obowiązany, a w przypadku gdy podmiot 

prowadzący skład podatkowy został zwolniony z obowiązku złożenia zabezpieczenia 

akcyzowego - jeżeli to zwolnienie utraciło ważność, a podmiot, we właściwym 

terminie, nie uzyskał nowego zwolnienia lub nie złożył zabezpieczenia akcyzowego w 

należnej wysokości, z zastrzeżeniem art. 64 ust. 5a; 

[4) został naruszony którykolwiek z warunków określonych w art. 48, z zastrzeżeniem ust. 

3;] 

<4) został naruszony którykolwiek z warunków określonych w art. 48;> 

5)  w okresie trzech pierwszych miesięcy po uzyskaniu zezwolenia podmiot, który złożył 

oświadczenie, o którym mowa w art. 48 ust. 4 lub 4d, nie osiągnął zadeklarowanych 

minimalnych poziomów określonych odpowiednio w art. 48 ust. 3 pkt 1, 1a, 2 i 4 lub 

ust. 4a[.]  <;> 
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<6) prowadzenie działalności na podstawie tego zezwolenia powoduje zagrożenie 

ważnego interesu publicznego; 

7) pozyska informację, że osoba kierująca działalnością podmiotu prowadzącego 

skład podatkowy kierowała w ostatnich 3 latach działalnością innego podmiotu, 

który w tym czasie w sposób uporczywy nie regulował w terminie należności 

podatkowych stanowiących dochód budżetu państwa lub wobec którego 

prowadzone było postępowanie egzekucyjne, oraz wezwie podmiot prowadzący 

skład podatkowy do zmiany osoby kierującej jego działalnością na osobę, która w 

ostatnich 3 latach nie kierowała działalnością takiego innego podmiotu, a 

podmiot prowadzący skład podatkowy nie dokona zmiany w terminie 30 dni od 

dnia wezwania.> 

3. Właściwy naczelnik urzędu skarbowego nie cofa zezwolenia na prowadzenie składu 

podatkowego, jeżeli podmiot dokona zapłaty zaległości z tytułu cła, podatków 

stanowiących dochód budżetu państwa, składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne, 

w terminie 7 dni, licząc od dnia ujawnienia zaległości, z tym że w przypadku gdy 

wysokość zobowiązania podatkowego została określona przez organ podatkowy - w 

terminie 7 dni, licząc od dnia doręczenia decyzji określającej wysokość zobowiązania 

podatkowego. 

<3a. W przypadku powstania u podmiotu prowadzącego skład podatkowy zaległości z 

tytułu podatków stanowiących dochód budżetu państwa, wynikających z decyzji 

określającej lub ustalającej wysokość zobowiązania podatkowego, właściwy 

naczelnik urzędu skarbowego nie cofa zezwolenia na prowadzenie składu 

podatkowego, jeżeli zostanie przyjęte zabezpieczenie wykonania tej decyzji, o którym 

mowa w art. 33d § 2 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Ordynacja podatkowa.> 

4. Właściwy naczelnik urzędu skarbowego cofa zezwolenie na prowadzenie składu 

podatkowego również na wniosek podmiotu prowadzącego skład podatkowy. 

5. W przypadku cofnięcia zezwolenia na prowadzenie składu podatkowego lub upływu 

okresu, na który zostało ono wydane, i niewydania przed upływem tego okresu nowego 

zezwolenia, właściwy naczelnik urzędu skarbowego przesyła informację o cofnięciu lub 

wygaśnięciu tego zezwolenia, odpowiednio, właściwemu organowi prowadzącemu rejestr 

działalności regulowanej, organowi rejestrowemu, o którym mowa w art. 13 ust. 2 ustawy 

z dnia 25 sierpnia 2006 r. o biokomponentach i biopaliwach ciekłych, organowi 

koncesyjnemu lub organowi zezwalającemu na prowadzenie działalności gospodarczej. 
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Art. 54. 

1. Zezwolenie na wyprowadzanie wyrobów akcyzowych z cudzego składu podatkowego poza 

procedurą zawieszenia poboru akcyzy przez podatnika, o którym mowa w art. 13 ust. 3, 

zwane dalej "zezwoleniem wyprowadzenia", dotyczy konkretnego składu podatkowego i 

jest wydawane na czas oznaczony, nie dłuższy niż 3 lata, albo na czas nieoznaczony, na 

wniosek podmiotu, który spełnia łącznie warunki określone w art. 48 ust. 1 pkt 2-6. 

2. Wniosek o wydanie zezwolenia wyprowadzenia powinien zawierać dane dotyczące 

podmiotu oraz prowadzonej przez niego działalności gospodarczej, w szczególności imię i 

nazwisko lub nazwę podmiotu, adres jego siedziby lub zamieszkania, numer w rejestrze 

przedsiębiorców w Krajowym Rejestrze Sądowym, o ile podmiot taki numer posiada, 

numer identyfikacji podatkowej (NIP), adres poczty elektronicznej oraz określenie 

rodzaju wyrobów akcyzowych, a także adres, pod którym jest zlokalizowany skład 

podatkowy, z którego będzie następowało wyprowadzanie wyrobów akcyzowych poza 

procedurą zawieszenia poboru akcyzy, oraz numer akcyzowy tego składu podatkowego. 

3.  Do wniosku o wydanie zezwolenia wyprowadzenia załącza się sporządzona na piśmie 

zgodę podmiotu prowadzącego skład podatkowy na magazynowanie w tym składzie 

wyrobów akcyzowych podmiotu występującego z wnioskiem oraz dokumenty 

potwierdzające spełnienie warunków, o których mowa w art. 48 ust. 1 pkt 2-6. 

4. Zezwolenie wyprowadzenia określa w szczególności: 

1) adres siedziby lub zamieszkania podatnika, o którym mowa w art. 13 ust. 3; 

2) adres, pod którym zlokalizowany jest skład podatkowy, z którego będzie następowało 

wyprowadzanie wyrobów akcyzowych poza procedurą zawieszenia poboru akcyzy 

oraz numer akcyzowy tego składu podatkowego; 

3) rodzaj wyrobów akcyzowych wyprowadzanych ze składu podatkowego poza 

procedurą zawieszenia poboru akcyzy. 

5. Podatnik, o którym mowa w art. 13 ust. 3, jest obowiązany do powiadamiania właściwego 

naczelnika urzędu skarbowego o zmianie danych zawartych we wniosku, o którym mowa 

w ust. 1, w terminie 7 dni, licząc od dnia, w którym nastąpiła zmiana, z zastrzeżeniem ust. 

6 i 8. 

6. Powiadomienia o planowanej zmianie danych objętych treścią zezwolenia wyprowadzenia 

należy dokonywać przed dokonaniem tej zmiany, z zastrzeżeniem ust. 8. 
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7. Powiadomienie, o którym mowa w ust. 6, stanowi jednocześnie wniosek o zmianę 

zezwolenia wyprowadzenia w zakresie dotyczącym zgłoszonej zmiany. Do zmiany 

zezwolenia wyprowadzenia przepis art. 48 ust. 7 stosuje się odpowiednio. 

8. Zmiana podmiotu prowadzącego skład podatkowy lub miejsca prowadzenia składu 

podatkowego, którego dotyczy zezwolenie wyprowadzenia, lub podatnika, o którym 

mowa w art. 13 ust. 3, wymaga uzyskania nowego zezwolenia wyprowadzenia, z 

wyłączeniem: 

1) następców prawnych lub podmiotów przekształconych w przypadkach wstąpienia 

przez nich w przewidziane w przepisach prawa podatkowego prawa lub prawa i 

obowiązki, określonych w ustawie z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa; 

2) wykonywania działalności na podstawie zezwolenia wyprowadzenia, które posiadał 

zmarły przedsiębiorca, na zasadach, o których mowa w art. 84a; 

3) wstąpienia jednego z następców prawnych zmarłego przedsiębiorcy w prawa i 

obowiązki wynikające z zezwolenia wyprowadzenia, na zasadach, o których mowa w 

art. 84e. 

9. (uchylony). 

10. Właściwy naczelnik urzędu skarbowego odmawia wydania zezwolenia wyprowadzenia, w 

przypadku gdy: 

1) podmiot występujący z wnioskiem o zezwolenie wyprowadzenia nie spełnia 

warunków, o których mowa w art. 48 ust. 1 pkt 2-6, przy czym przy ocenie spełnienia 

warunku, o którym mowa w art. 48 ust. 1 pkt 6, bierze się pod uwagę okres ostatnich 3 

lat, licząc od dnia złożenia wniosku o wydanie zezwolenia; 

[2) wydanie zezwolenia wyprowadzenia może powodować zagrożenie ważnego interesu 

publicznego.] 

<2) zachodzi uzasadniona obawa, że: 

a) prowadzenie działalności na podstawie wydanego zezwolenia wyprowadzenia 

może powodować zagrożenie ważnego interesu publicznego, 

b) podmiot nie będzie wywiązywał się z obowiązku rozliczania się z podatków 

stanowiących dochód budżetu państwa, w szczególności naczelnik urzędu 

skarbowego pozyska informację, że osoba kierująca działalnością podmiotu 

kierowała w ostatnich 3 latach działalnością innego podmiotu, który w tym czasie 

w sposób uporczywy nie regulował w terminie należności podatkowych 
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stanowiących dochód budżetu państwa lub wobec którego prowadzone było 

postępowanie egzekucyjne.> 

11. Właściwy naczelnik urzędu skarbowego cofa z urzędu zezwolenie wyprowadzenia, jeżeli: 

1)  (uchylony); 

2) podatnik prowadzi działalność niezgodnie z przepisami prawa podatkowego lub 

uzyskanym zezwoleniem; 

[3) został naruszony którykolwiek z warunków określonych w art. 48 ust. 1 pkt 2-6, z 

zastrzeżeniem ust. 12.] 

<3) został naruszony którykolwiek z warunków określonych w art. 48 ust. 1 pkt 2–

6;> 

<4) zabezpieczenie akcyzowe podatnika, o którym mowa w art. 13 ust. 3, utraciło 

ważność albo nie zapewnia już pokrycia w terminie lub w należnej wysokości 

kwoty jego zobowiązania podatkowego albo kwoty zobowiązania podatkowego 

oraz opłaty paliwowej, do której zapłaty może być on obowiązany, a w 

przypadku gdy podatnik ten został zwolniony z obowiązku złożenia 

zabezpieczenia akcyzowego – jeżeli to zwolnienie utraciło ważność, a podatnik we 

właściwym terminie nie uzyskał nowego zwolnienia lub nie złożył zabezpieczenia 

akcyzowego w należnej wysokości, z zastrzeżeniem art. 64 ust. 5a; 

5) prowadzenie działalności na podstawie zezwolenia wyprowadzenia powoduje 

zagrożenie ważnego interesu publicznego; 

6) pozyska informację, że osoba kierująca działalnością podmiotu posiadającego 

zezwolenie wyprowadzenia kierowała w ostatnich 3 latach działalnością innego 

podmiotu, który w tym czasie w sposób uporczywy nie regulował w terminie 

należności podatkowych stanowiących dochód budżetu państwa lub wobec 

którego prowadzone było postępowanie egzekucyjne, oraz wezwie podmiot 

posiadający zezwolenie wyprowadzenia do zmiany osoby kierującej jego 

działalnością na osobę, która w ostatnich 3 latach nie kierowała działalnością 

takiego innego podmiotu, a podmiot posiadający zezwolenie wyprowadzenia nie 

dokona zmiany w terminie 30 dni od dnia wezwania.> 

12. Właściwy naczelnik urzędu skarbowego nie cofa zezwolenia wyprowadzenia, jeżeli 

podatnik dokona zapłaty zaległości z tytułu cła, podatków stanowiących dochód budżetu 

państwa, składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne, w terminie 7 dni, licząc od dnia 

ujawnienia zaległości, z tym że w przypadku gdy zobowiązanie podatkowe zostało 
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określone przez organ podatkowy - w terminie 7 dni, licząc od dnia doręczenia decyzji 

określającej kwotę zobowiązania. 

<12a. W przypadku powstania u podmiotu posiadającego zezwolenie wyprowadzenia 

zaległości z tytułu podatków stanowiących dochód budżetu państwa, wynikających z 

decyzji określającej lub ustalającej wysokość zobowiązania podatkowego, właściwy 

naczelnik urzędu skarbowego nie cofa zezwolenia wyprowadzenia, jeżeli zostanie 

przyjęte zabezpieczenie wykonania tej decyzji, o którym mowa w art. 33d § 2 ustawy 

z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Ordynacja podatkowa.> 

13. Właściwy naczelnik urzędu skarbowego cofa zezwolenie wyprowadzenia również na 

wniosek podatnika, o którym mowa w art. 13 ust. 3. 

14. Podatnik, o którym mowa w art. 13 ust. 3, jest obowiązany przekazać kopię zezwolenia 

wyprowadzenia podmiotowi prowadzącemu skład podatkowy przed pierwszym 

wyprowadzeniem wyrobów akcyzowych z tego składu poza procedurą zawieszenia 

poboru akcyzy. 

15.  Podmiot prowadzący skład podatkowy jest obowiązany przekazać właściwemu 

naczelnikowi urzędu skarbowego informację na piśmie zawierającą dane o wyrobach 

akcyzowych i podmiotach, które wyprowadziły te wyroby ze składu podatkowego w 

ramach posiadanych zezwoleń wyprowadzenia, w terminie do 10. dnia miesiąca 

następującego po miesiącu, w którym wyprowadzono te wyroby ze składu podatkowego. 

16. Właściwy naczelnik urzędu skarbowego doręcza kopię decyzji o zmianie lub cofnięciu 

zezwolenia wyprowadzenia podmiotowi prowadzącemu skład podatkowy, z którego 

następowało lub mogło nastąpić wyprowadzanie wyrobów akcyzowych poza procedurą 

zawieszenia poboru akcyzy, określonemu w zezwoleniu wyprowadzenia. 

 

Art. 56. 

1. Zezwolenie na prowadzenie działalności jako podmiot pośredniczący jest wydawane na 

czas oznaczony, nie dłuższy niż 3 lata, albo na czas nieoznaczony, na wniosek podmiotu, 

który spełnia łącznie następujące warunki: 

[1) jest podatnikiem podatku od towarów i usług;] 

<1) jest zarejestrowanym podatnikiem podatku od towarów i usług;> 

2) jest podmiotem, którego działalnością kierują osoby nieskazane prawomocnym wyrokiem 

sądu za przestępstwo przeciwko wiarygodności dokumentów, przeciwko mieniu, 
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przeciwko obrotowi gospodarczemu, przeciwko obrotowi pieniędzmi i papierami 

wartościowymi lub przestępstwo skarbowe; 

3)  nie posiada zaległości z tytułu cła i podatków stanowiących dochód budżetu państwa, 

składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne oraz nie jest wobec niego prowadzone 

postępowanie egzekucyjne, likwidacyjne lub upadłościowe; 

4) złożył zabezpieczenie akcyzowe; 

5)  nie zostało cofnięte, ze względu na naruszenie przepisów prawa, żadne z udzielonych mu 

zezwoleń, o których mowa w art. 84 ust. 1, jak również koncesja lub zezwolenie na 

prowadzenie działalności gospodarczej ani nie została wydana decyzja o zakazie 

wykonywania przez niego działalności regulowanej w rozumieniu przepisów ustawy z 

dnia 6 marca 2018 r. - Prawo przedsiębiorców, w zakresie wyrobów akcyzowych. 

2. Wniosek, o którym mowa w ust. 1, powinien zawierać dane dotyczące podmiotu oraz 

prowadzonej przez niego działalności gospodarczej, w szczególności imię i nazwisko lub 

nazwę podmiotu, adres jego siedziby lub zamieszkania, numer w rejestrze 

przedsiębiorców w Krajowym Rejestrze Sądowym, o ile podmiot taki numer posiada, 

numer identyfikacji podatkowej (NIP), adres poczty elektronicznej oraz określenie 

zakresu działalności, która będzie prowadzona przez podmiot, a także proponowane 

zabezpieczenie akcyzowe. 

3. Do wniosku, o którym mowa w ust. 1, załącza się dokumenty potwierdzające spełnienie 

warunków określonych w ust. 1. 

4. Zezwolenie na prowadzenie działalności jako podmiot pośredniczący określa w 

szczególności: 

1) numer podmiotu pośredniczącego; 

2) adres siedziby lub zamieszkania podmiotu pośredniczącego; 

3) formę i termin obowiązywania zabezpieczenia akcyzowego; 

4) zakres prowadzonej działalności; 

5) rodzaj wyrobów akcyzowych. 

5. (uchylony). 

6. Podmiot pośredniczący jest obowiązany do powiadamiania właściwego naczelnika urzędu 

skarbowego o zmianie danych zawartych we wniosku, o którym mowa w ust. 1, w 

terminie 7 dni, licząc od dnia, w którym nastąpiła zmiana, z zastrzeżeniem ust. 7 i 9. 

7. Powiadomienia o planowanej zmianie danych objętych treścią zezwolenia należy 

dokonywać przed dokonaniem tej zmiany, z zastrzeżeniem ust. 9. 
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8. Powiadomienie, o którym mowa w ust. 7, stanowi jednocześnie wniosek o zmianę 

zezwolenia na prowadzenie działalności jako podmiot pośredniczący w zakresie 

dotyczącym zgłoszonej zmiany. Do zmiany zezwolenia na prowadzenie działalności jako 

podmiot pośredniczący przepis art. 48 ust. 7 stosuje się odpowiednio. 

9. Zmiana podmiotu prowadzącego działalność jako podmiot pośredniczący wymaga 

uzyskania nowego zezwolenia na prowadzenie działalności jako podmiot pośredniczący, z 

wyłączeniem: 

1) następców prawnych lub podmiotów przekształconych w przypadkach wstąpienia 

przez nich w przewidziane w przepisach prawa podatkowego prawa lub prawa i 

obowiązki, określonych w ustawie z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa; 

2) wykonywania działalności na podstawie zezwolenia na prowadzenie działalności jako 

podmiot pośredniczący, które posiadał zmarły przedsiębiorca, na zasadach, o których 

mowa w art. 84a; 

3) wstąpienia jednego z następców prawnych zmarłego przedsiębiorcy w prawa i 

obowiązki wynikające z zezwolenia na prowadzenie działalności jako podmiot 

pośredniczący, na zasadach, o których mowa w art. 84e. 

10. (uchylony). 

11. Właściwy naczelnik urzędu skarbowego odmawia wydania zezwolenia na prowadzenie 

działalności jako podmiot pośredniczący w przypadku, gdy: 

1) podmiot występujący z wnioskiem o zezwolenie na prowadzenie działalności jako 

podmiot pośredniczący nie spełnia warunków, o których mowa w ust. 1, przy czym przy 

ocenie spełnienia warunku, o którym mowa w ust. 1 pkt 5, bierze się pod uwagę okres 

ostatnich 3 lat, licząc od dnia złożenia wniosku o wydanie zezwolenia; 

[2) wydanie zezwolenia może powodować zagrożenie ważnego interesu publicznego.] 

<2) zachodzi uzasadniona obawa, że: 

a) prowadzenie działalności na podstawie wydanego zezwolenia może powodować 

zagrożenie ważnego interesu publicznego, 

b) podmiot nie będzie wywiązywał się z obowiązku rozliczania się z podatków 

stanowiących dochód budżetu państwa, w szczególności naczelnik urzędu 

skarbowego pozyska informację, że osoba kierująca działalnością podmiotu 

kierowała w ostatnich 3 latach działalnością innego podmiotu, który w tym czasie w 

sposób uporczywy nie regulował w terminie należności podatkowych stanowiących 
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dochód budżetu państwa lub wobec którego prowadzone było postępowanie 

egzekucyjne.> 

12. Właściwy naczelnik urzędu skarbowego cofa z urzędu zezwolenie na prowadzenie 

działalności jako podmiot pośredniczący, jeżeli: 

1)  (uchylony); 

2) podmiot pośredniczący prowadzi działalność niezgodnie z przepisami prawa 

podatkowego lub uzyskanym zezwoleniem; 

3)  zabezpieczenie akcyzowe podmiotu pośredniczącego utraciło ważność albo nie 

zapewnia już pokrycia w terminie lub w należnej wysokości kwoty jego zobowiązania 

podatkowego albo jego zobowiązania podatkowego oraz opłaty paliwowej, do której 

zapłaty może być on obowiązany; 

[4) został naruszony którykolwiek z warunków określonych w ust. 1, z zastrzeżeniem ust. 

14.] 

<4) został naruszony którykolwiek z warunków określonych w ust. 1;> 

<5) prowadzenie działalności na podstawie tego zezwolenia powoduje zagrożenie 

ważnego interesu publicznego; 

6) pozyska informację, że osoba kierująca działalnością podmiotu pośredniczącego 

kierowała w ostatnich 3 latach działalnością innego podmiotu, który w tym czasie 

w sposób uporczywy nie regulował w terminie należności podatkowych 

stanowiących dochód budżetu państwa lub wobec którego prowadzone było 

postępowanie egzekucyjne, oraz wezwie podmiot pośredniczący do zmiany osoby 

kierującej jego działalnością na osobę, która w ostatnich 3 latach nie kierowała 

działalnością takiego innego podmiotu, a podmiot pośredniczący nie dokona 

zmiany w terminie 30 dni od dnia wezwania.> 

13. Właściwy naczelnik urzędu skarbowego cofa zezwolenie na prowadzenie działalności 

jako podmiot pośredniczący również na wniosek podmiotu pośredniczącego. 

14. Właściwy naczelnik urzędu skarbowego nie cofa zezwolenia na prowadzenie działalności 

jako podmiot pośredniczący, jeżeli podmiot pośredniczący dokona zapłaty zaległości z 

tytułu cła, podatków stanowiących dochód budżetu państwa, składek na ubezpieczenia 

społeczne i zdrowotne, w terminie 7 dni, licząc od dnia ujawnienia zaległości, z tym że w 

przypadku gdy zobowiązanie podatkowe zostało określone przez organ podatkowy - w 

terminie 7 dni, licząc od dnia doręczenia decyzji określającej kwotę zobowiązania. 
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<15. W przypadku powstania u podmiotu pośredniczącego zaległości z tytułu podatków 

stanowiących dochód budżetu państwa, wynikających z decyzji określającej lub 

ustalającej wysokość zobowiązania podatkowego, właściwy naczelnik urzędu 

skarbowego nie cofa zezwolenia na prowadzenie działalności jako podmiot 

pośredniczący, jeżeli zostanie przyjęte zabezpieczenie wykonania tej decyzji, o którym 

mowa w art. 33d § 2 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Ordynacja podatkowa.> 

 

Art. 64. 

1. Właściwy naczelnik urzędu skarbowego zwalnia podmiot prowadzący skład podatkowy z 

obowiązku złożenia zabezpieczenia akcyzowego, jeżeli podmiot ten spełnia następujące 

warunki: 

1) ma swoją siedzibę lub miejsce zamieszkania na terytorium kraju; 

2) stosuje procedurę zawieszenia poboru akcyzy co najmniej od roku; 

3) jego sytuacja finansowa i posiadany majątek zapewniają wywiązywanie się z 

zobowiązań podatkowych oraz obowiązku zapłaty opłaty paliwowej; 

4) nie posiada zaległości z tytułu cła i podatków stanowiących dochód budżetu państwa, 

opłaty paliwowej, składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne oraz nie jest wobec 

niego prowadzone postępowanie egzekucyjne, likwidacyjne lub upadłościowe; 

5)   zobowiązał się do zapłacenia, na pierwsze żądanie na piśmie właściwego naczelnika 

urzędu skarbowego, kwoty akcyzy oraz kwoty opłaty paliwowej, przypadających do 

zapłaty z tytułu powstania zobowiązania podatkowego oraz obowiązku zapłaty opłaty 

paliwowej. 

1a. Właściwy naczelnik urzędu skarbowego zwalnia podatnika, o którym mowa w art. 13 ust. 

3, z obowiązku złożenia zabezpieczenia akcyzowego, jeżeli podatnik ten spełnia warunki, 

o których mowa w ust. 1 pkt 1 oraz 3-5. 

1b. W przypadku przedsiębiorstwa w spadku, o którym mowa w art. 13 ust. 1 pkt 14, przy 

ocenie spełnienia warunku, o którym mowa w ust. 1 pkt 2, uwzględnia się również okres, 

w którym procedura zawieszenia poboru akcyzy była stosowana przez zmarłego 

przedsiębiorcę. 

2. Przepisy ust. 1 pkt 2 i 3 nie mają zastosowania do rolników prowadzących skład 

podatkowy, w którym są wykonywane, zgodnie z ustawą z dnia 25 sierpnia 2006 r. o 

biokomponentach i biopaliwach ciekłych, wyłącznie czynności polegające na 
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wytwarzaniu na własny użytek estru lub czystego oleju roślinnego, o których mowa w art. 

2 ust. 1 pkt 11 lit. c tej ustawy. 

3.  Zwolnienie, o którym mowa w ust. 1 i 1a, jest udzielane na czas oznaczony, nie dłuższy 

niż 2 lata, w drodze decyzji, na sporządzony na piśmie wniosek podmiotu. Na 

sporządzony na piśmie wniosek zwolnionego podmiotu zwolnienie może być 

przedłużone, w drodze decyzji, na kolejne okresy nie dłuższe niż 2 lata. 

4. Wnioski, o których mowa w ust. 3, powinny zawierać dane dotyczące podmiotu i 

prowadzonej przez niego działalności gospodarczej, w szczególności imię i nazwisko lub 

nazwę, adres zamieszkania lub siedziby podmiotu, a także określenie przewidywanych 

maksymalnych kwot zobowiązań podatkowych oraz opłat paliwowych, podlegających 

zabezpieczeniu akcyzowemu oraz terminu, na jaki zwolnienie ma być udzielone lub 

przedłużone. Wniosek o udzielenie zwolnienia, składany przez podmiot prowadzący skład 

podatkowy, powinien zawierać ponadto określenie rodzaju działalności prowadzonej 

przez podmiot w składzie podatkowym. 

5. Do wniosków, o których mowa w ust. 3, załącza się dokumenty potwierdzające spełnienie 

warunków określonych w ust. 1. 

5a. W przypadku złożenia przez podmiot zwolniony z obowiązku złożenia zabezpieczenia 

akcyzowego wniosku o przedłużenie tego zwolnienia, spełniającego wymagania określone 

w ust. 4 i 5, nie później niż 3 miesiące przed upływem terminu, na jaki zwolnienie zostało 

udzielone, zwolnienie to stosuje się do dnia doręczenia temu podmiotowi decyzji 

właściwego naczelnika urzędu skarbowego w sprawie przedłużenia albo odmowy 

przedłużenia zwolnienia, nie dłużej jednak niż przez 90 dni od dnia, w którym upływa 

termin, na jaki zwolnienie zostało udzielone. 

6. Zwolnienia, o którym mowa w ust. 1, nie stosuje się w przypadku przemieszczania 

wyrobów akcyzowych w procedurze zawieszenia poboru akcyzy lub objętych 

zwolnieniem od akcyzy ze względu na ich przeznaczenie. 

7. Zwolnienie, o którym mowa w ust. 1, może być stosowane w przypadku przemieszczania 

rurociągiem ropopochodnych wyrobów akcyzowych pomiędzy składami podatkowymi 

prowadzonymi przez ten sam podmiot na terytorium kraju. 

8. Podmiot zwolniony z obowiązku złożenia zabezpieczenia akcyzowego jest obowiązany do 

powiadamiania właściwego naczelnika urzędu skarbowego o zmianach danych zawartych 

we wniosku o zwolnienie z obowiązku złożenia zabezpieczenia akcyzowego lub we 
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wniosku o przedłużenie zwolnienia, w terminie 7 dni, licząc od dnia, w którym nastąpiła 

zmiana. 

9. Właściwy naczelnik urzędu skarbowego cofa zwolnienie, o którym mowa w ust. 1 lub 1a, 

w przypadku gdy podmiot, któremu udzielono zwolnienia, naruszy którykolwiek z 

warunków określonych w ust. 1 pkt 1, 3 lub 4[, z zastrzeżeniem ust. 2]. 

<9a. W przypadku powstania u podmiotu zwolnionego z obowiązku złożenia 

zabezpieczenia akcyzowego zaległości z tytułu podatków stanowiących dochód 

budżetu państwa, wynikających z decyzji określającej lub ustalającej wysokość 

zobowiązania podatkowego, właściwy naczelnik urzędu skarbowego nie cofa 

zwolnienia, o którym mowa w ust. 1 lub 1a, jeżeli zostanie przyjęte zabezpieczenie 

wykonania tej decyzji, o którym mowa w art. 33d § 2 ustawy z dnia 29 sierpnia 

1997 r. – Ordynacja podatkowa.> 

10. Minister właściwy do spraw finansów publicznych określi, w drodze rozporządzenia, 

sposób dokumentowania spełnienia warunków określonych w ust. 1, w tym rodzaj 

dokumentów potwierdzających ich spełnienie, wzór wniosków, o których mowa w ust. 3, 

a także szczegółowy sposób udzielania, przedłużania i cofania zwolnienia, o którym 

mowa w ust. 1 i 1a, uwzględniając konieczność właściwego zabezpieczenia zobowiązań 

podatkowych oraz opłaty paliwowej, a także konieczność zapewnienia przepływu 

informacji o zwolnieniach z obowiązku złożenia zabezpieczenia akcyzowego. 

 

Art. 65. 

1. Podmioty obowiązane do złożenia zabezpieczenia akcyzowego: 

1) podmiot prowadzący skład podatkowy, 

2) zarejestrowany odbiorca, z wyłączeniem zarejestrowanego odbiorcy posiadającego 

zezwolenie na jednorazowe nabycie wyrobów akcyzowych jako zarejestrowany 

odbiorca, 

3) zarejestrowany wysyłający, 

4) podmiot pośredniczący, 

5) podatnik, o którym mowa w art. 13 ust. 3, 

6)  pośredniczący podmiot tytoniowy, z wyłączeniem przedsiębiorcy zagranicznego, o 

którym mowa w art. 20d pkt 1 lit. c, 

7)  podmiot reprezentujący przedsiębiorcę zagranicznego, o którym mowa w art. 20d pkt 

1 lit. c 
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- składają zabezpieczenie w formie zabezpieczenia generalnego w celu zagwarantowania 

pokrycia wielu zobowiązań podatkowych albo wielu zobowiązań podatkowych oraz 

wielu opłat paliwowych. 

1a.  Zabezpieczenie generalne może być również złożone na sporządzony na piśmie wniosek: 

1)  podatnika, o którym mowa w art. 78 ust. 1, z wyjątkiem przypadków, o których 

mowa w art. 78 ust. 2a, lub przedstawiciela podatkowego, dla zagwarantowania 

pokrycia ich zobowiązań podatkowych oraz opłat paliwowych, do których zapłaty 

mogą być obowiązane te podmioty; 

2) przewoźnika lub spedytora, dla zagwarantowania pokrycia zobowiązań podatkowych 

mogących powstać w stosunku do przemieszczanych przez nich, z zastosowaniem 

procedury zawieszania poboru akcyzy, wyrobów akcyzowych podmiotów 

obowiązanych do złożenia zabezpieczenia akcyzowego oraz opłat paliwowych, do 

których zapłaty mogą być obowiązane te podmioty. 

2. Właściwy naczelnik urzędu skarbowego ustala wysokość zabezpieczenia generalnego, z 

uwzględnieniem ust. 3, 3a lub 3b, na poziomie równym: 

1)  wysokości zobowiązań podatkowych albo zobowiązań podatkowych oraz opłat 

paliwowych, gdy ich kwota może zostać dokładnie obliczona przy przyjmowaniu 

zabezpieczenia; 

2)  szacunkowej kwocie maksymalnej wynikającej z mogących powstać zobowiązań 

podatkowych oraz opłat paliwowych, których obowiązek zapłaty może powstać. 

3. Wysokość zabezpieczenia generalnego składanego przez podmiot pośredniczący ustala się 

w kwocie równej wysokości maksymalnej kwoty miesięcznego zobowiązania 

podatkowego mogącego powstać w przypadku użycia wyrobów akcyzowych niezgodnie z 

przeznaczeniem uprawniającym do zwolnienia od akcyzy lub naruszenia warunków tego 

zwolnienia oraz maksymalnej kwoty opłaty paliwowej, której obowiązek zapłaty może 

powstać w stosunku do tych wyrobów. 

3a. Wysokość zabezpieczenia generalnego składanego przez podmiot, o którym mowa w ust. 

1a, ustala się w kwocie wskazanej przez ten podmiot we wniosku o złożenie 

zabezpieczenia generalnego, oszacowanej przez ten podmiot na poziomie pozwalającym 

na pokrycie w każdym czasie zobowiązań podatkowych oraz opłat paliwowych, które 

mają być objęte tym zabezpieczeniem. 

3b. Wysokość zabezpieczenia generalnego składanego przez pośredniczący podmiot 

tytoniowy oraz podmiot reprezentujący przedsiębiorcę zagranicznego, o którym mowa w 
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art. 20d pkt 1 lit. c, ustala się w kwocie równej wysokości maksymalnej kwoty 

miesięcznego zobowiązania podatkowego mogącego powstać w przypadku sprzedaży 

suszu tytoniowego innemu podmiotowi niż podmiot prowadzący skład podatkowy, który 

zużywa susz tytoniowy do produkcji wyrobów tytoniowych lub wyrobów nowatorskich, 

lub pośredniczący podmiot tytoniowy lub zużycia suszu tytoniowego przez pośredniczący 

podmiot tytoniowy, jednak nie mniejszej niż 2 mln zł. 

4. Dla ustalenia wysokości zabezpieczenia akcyzowego stosuje się stawki akcyzy oraz stawki 

opłaty paliwowej, obowiązujące w dniu powstania obowiązku podatkowego, a w 

przypadku gdy tego dnia nie można ustalić - w dniu złożenia zabezpieczenia; jeżeli jednak 

stawki akcyzy lub stawki opłaty paliwowej ulegną zmianie w trakcie trwania procedury 

zawieszenia poboru akcyzy, właściwy naczelnik urzędu skarbowego koryguje wysokość 

zabezpieczenia akcyzowego i powiadamia o tym podmiot, który złożył zabezpieczenie. 

5. W przypadku gdy jest przyjmowane zabezpieczenie generalne dla zagwarantowania 

pokrycia zobowiązań podatkowych albo zobowiązań podatkowych oraz opłat 

paliwowych, których wysokość może ulec zmianie z upływem czasu, podmioty, o których 

mowa w ust. 1 lub 1a, są obowiązane wstępnie oszacować wysokość takiego 

zabezpieczenia na poziomie pozwalającym na pokrycie w każdym czasie tych zobowiązań 

podatkowych oraz opłat paliwowych. 

6. Podmiot pośredniczący, pośredniczący podmiot tytoniowy i podmiot reprezentujący 

przedsiębiorcę zagranicznego, o którym mowa w art. 20d pkt 1 lit. c, są obowiązane 

aktualizować wysokość zabezpieczenia generalnego w sposób zapewniający pokrycie 

mogących powstać w każdym czasie ich zobowiązań podatkowych, a w przypadku 

podmiotu pośredniczącego - także opłat paliwowych, do których zapłaty może być on 

obowiązany. 

7. Dokonanie czynności lub zaistnienie stanu faktycznego, powodujących powstanie 

obowiązku podatkowego, a w przypadku pośredniczącego podmiotu tytoniowego oraz 

podmiotu reprezentującego przedsiębiorcę zagranicznego, o którym mowa w art. 20d pkt 

1 lit. c, nabycie suszu tytoniowego, odpowiednio, przez ten pośredniczący podmiot 

tytoniowy albo tego przedsiębiorcę zagranicznego, wymaga odnotowania obciążenia 

zabezpieczenia generalnego odpowiednio kwotą powstałego lub mogącego powstać 

zobowiązania podatkowego albo kwotą powstałego lub mogącego powstać zobowiązania 

podatkowego oraz opłaty paliwowej, której obowiązek zapłaty powstał lub może powstać, 
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po uprzednim ustaleniu stanu wykorzystania zabezpieczenia generalnego, z zastrzeżeniem 

art. 63 ust. 1a. 

7a. Z zastrzeżeniem art. 41a ust. 6, art. 46f i art. 46o, obciążenie zabezpieczenia generalnego 

kwotą powstałego lub mogącego powstać zobowiązania podatkowego albo kwotą 

zobowiązania podatkowego oraz opłaty paliwowej, której obowiązek zapłaty powstał lub 

może powstać, i jego zwolnienie z obciążenia w przypadkach, o których mowa: 

1)  w ust. 1 pkt 1-3 i 5 oraz ust. 1a - odnotowuje właściwy naczelnik urzędu skarbowego; 

2) w ust. 1 pkt 4 - odnotowuje podmiot pośredniczący; 

3)  w ust. 1 pkt 6 - odnotowuje pośredniczący podmiot tytoniowy; 

4)  w ust. 1 pkt 7 - odnotowuje podmiot reprezentujący przedsiębiorcę zagranicznego, o 

którym mowa w art. 20d pkt 1 lit. c. 

7b. Obciążenie zabezpieczenia generalnego kwotą powstałego lub mogącego powstać 

zobowiązania podatkowego albo kwotą zobowiązania podatkowego oraz opłaty 

paliwowej, której obowiązek zapłaty powstał lub może powstać, a także jego zwolnienie z 

obciążenia, w przypadkach gdy to obciążenie lub zwolnienie nie jest odnotowywane z 

wykorzystaniem Systemu, może odnotowywać podmiot określony w ust. 1 pkt 1-3 i 5, 

pod warunkiem że sposób odnotowywania obciążania zabezpieczenia generalnego oraz 

zwalniania go z tego obciążenia zapewnia możliwość ustalenia w każdym czasie stanu 

wykorzystania tego zabezpieczenia oraz został uzgodniony na piśmie z właściwym 

naczelnikiem urzędu skarbowego. 

8. Na wniosek podmiotu określonego w ust. 1, który spełnia warunki określone w art. 64 ust. 

1 pkt 1, 3 i 4, właściwy naczelnik urzędu skarbowego wyraża zgodę na złożenie 

zabezpieczenia ryczałtowego dla zabezpieczenia wykonania jego zobowiązań 

podatkowych albo wykonania jego zobowiązań podatkowych oraz obowiązku zapłaty 

opłaty paliwowej przez ten podmiot. Przepisy [art. 64 ust. 3-5a, 8 i 9] <art. 64 ust. 3–5a i 

8–9a> oraz przepisy wydane na podstawie art. 64 ust. 10 dotyczące sposobu 

dokumentowania spełnienia warunków określonych w art. 64 ust. 1, w tym rodzaju 

dokumentów potwierdzających ich spełnienie, stosuje się odpowiednio. 

9. Właściwy naczelnik urzędu skarbowego ustala wysokość zabezpieczenia ryczałtowego na 

poziomie 30% wysokości zabezpieczenia generalnego, do którego złożenia jest 

obowiązany podmiot składający wniosek o złożenie zabezpieczenia ryczałtowego, z 

zastrzeżeniem ust. 9a i 9b. 
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9a. Na wniosek pośredniczącego podmiotu tytoniowego albo podmiotu reprezentującego 

przedsiębiorcę zagranicznego, o którym mowa w art. 20d pkt 1 lit. c, który spełnia 

warunki, o których mowa w art. 64 ust. 1 pkt 1, 3 i 4, właściwy naczelnik urzędu 

skarbowego ustala wysokość zabezpieczenia ryczałtowego, z zastrzeżeniem ust. 9b, na 

poziomie 30% wysokości zabezpieczenia generalnego, do którego złożenia są obowiązane 

te podmioty, jednak nie większym niż 15 mln zł. 

9b. Na wniosek pośredniczącego podmiotu tytoniowego, który posiada odpowiednią 

infrastrukturę do przechowywania suszu tytoniowego, zawarł umowy z producentami 

suszu tytoniowego na dostarczenie co najmniej 100 ton suszu tytoniowego w ciągu roku, 

spełnia odpowiednio warunki, o których mowa w art. 64 ust. 1 pkt 1, 3 i 4 oraz nie 

naruszył przepisów prawa podatkowego w ciągu roku przed dniem złożenia wniosku, 

właściwy naczelnik urzędu skarbowego ustala wysokość zabezpieczenia ryczałtowego z 

uwzględnieniem ilości suszu tytoniowego nabytego na terytorium kraju, nabytego 

wewnątrzwspólnotowo lub importowanego przez ten podmiot w ciągu roku przed dniem 

ustalenia tej wysokości, na poziomie 1 mln zł od każdego pełnego tysiąca ton suszu 

tytoniowego, jednak nie mniej niż 1 mln zł. 

10. Właściwy naczelnik urzędu skarbowego co najmniej raz w roku ustala ponownie 

wysokość zabezpieczenia ryczałtowego, w szczególności w przypadku zmiany 

maksymalnych kwot zobowiązań podatkowych lub opłat paliwowych podlegających 

zabezpieczeniu akcyzowemu, zmiany ilości suszu tytoniowego nabytego na terytorium 

kraju, nabytego wewnątrzwspólnotowo lub importowanego w okresie roku przez 

pośredniczący podmiot tytoniowy, o którym mowa w ust. 9b, lub na wniosek podmiotu 

składającego zabezpieczenie ryczałtowe. 

 

Art. 78. 

1. W przypadku gdy podatnik nabywa wewnątrzwspólnotowo wyroby akcyzowe wymienione 

w załączniku nr 2 do ustawy, znajdujące się poza procedurą zawieszenia poboru akcyzy, 

na potrzeby wykonywanej na terytorium kraju działalności gospodarczej, jest 

obowiązany: 

1)  przed wprowadzeniem wyrobów akcyzowych na terytorium kraju dokonać zgłoszenia 

o planowanym nabyciu wewnątrzwspólnotowym do właściwego naczelnika urzędu 

skarbowego; 
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2)  potwierdzić odbiór wyrobów akcyzowych na uproszczonym dokumencie 

towarzyszącym - z wyjątkiem przypadków, w których pomimo obowiązku 

wynikającego z rozporządzenia Komisji (EWG) nr 3649/92 z dnia 17 grudnia 1992 r. 

w sprawie uproszczonego dokumentu towarzyszącego w wewnątrzwspólnotowym 

przemieszczaniu wyrobów akcyzowych, przeznaczonych do konsumpcji w państwie 

członkowskim wysyłki (Dz. Urz. WE L 369 z 18.12.1992, str. 17; Dz. Urz. UE 

Polskie wydanie specjalne, rozdz. 9, t. 1, str. 216) wyroby opodatkowane zerową 

stawką akcyzy nie zostały przemieszczone z terytorium państwa członkowskiego na 

podstawie uproszczonego dokumentu towarzyszącego; 

2a)  wystawić dokument potwierdzenia złożenia zabezpieczenia akcyzowego lub zapłaty 

akcyzy na terytorium kraju i dołączyć ten dokument do zwracanego uproszczonego 

dokumentu towarzyszącego, w przypadku gdy nabywane wyroby są opodatkowane na 

terytorium kraju stawką akcyzy inną niż stawka zerowa; 

3)  bez wezwania organu podatkowego, złożyć właściwemu naczelnikowi urzędu 

skarbowego deklarację uproszczoną, według ustalonego wzoru, oraz obliczyć akcyzę i 

dokonać jej zapłaty na terytorium kraju, na rachunek właściwego urzędu skarbowego, 

w terminie 10 dni od dnia powstania obowiązku podatkowego, w przypadku gdy 

nabywane wyroby są opodatkowane na terytorium kraju stawką akcyzy inną niż 

stawka zerowa; 

3a)  złożyć zabezpieczenie akcyzowe, w przypadku gdy nabywane wyroby są 

opodatkowane na terytorium kraju stawką akcyzy inną niż stawka zerowa; 

<3b) bez wezwania organu podatkowego, złożyć właściwemu naczelnikowi urzędu 

skarbowego deklarację uproszczoną, według ustalonego wzoru, za kwartalny 

okres rozliczeniowy w terminie do 10. dnia przypadającego w drugim miesiącu 

po kwartale, w którym powstał obowiązek podatkowy, w przypadku gdy 

nabywane wyroby akcyzowe są opodatkowane na terytorium kraju zerową 

stawką akcyzy;> 

4)  (uchylony). 

<1a. Deklaracje uproszczone, o których mowa w ust. 1 pkt 3 i 3b, składa się za pomocą 

środków komunikacji elektronicznej.> 

2. Podatnik, o którym mowa w ust. 1, przed dołączeniem do zwracanego uproszczonego 

dokumentu towarzyszącego, dokumentu potwierdzenia złożenia zabezpieczenia 

akcyzowego lub zapłaty akcyzy na terytorium kraju, o którym mowa w ust. 1 pkt 2a, jest 
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obowiązany uzyskać na tym dokumencie potwierdzenie przez właściwego naczelnika 

urzędu skarbowego złożenia zabezpieczenia akcyzowego lub zapłaty akcyzy. 

2a. Przepisy ust. 1 pkt 2a-3a oraz ust. 2 nie mają zastosowania do nabycia 

wewnątrzwspólnotowego alkoholu etylowego całkowicie skażonego środkiem 

skażającym dopuszczonym we wszystkich państwach członkowskich Unii Europejskiej 

lub dodatkowymi środkami skażającymi dopuszczonymi przez państwo członkowskie 

Unii Europejskiej, w którym skażenie następuje, 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. 

3. Przepisy ust. 1 pkt 1, 3 i 3a stosuje się odpowiednio do przypadków nabycia 

wewnątrzwspólnotowego wyrobów akcyzowych niewymienionych w załączniku nr 2 do 

ustawy, które są objęte na terytorium kraju stawką akcyzy inną niż stawka zerowa. 

4. Przepisy ust. 1 pkt 1, 3 i 3a stosuje się odpowiednio w przypadku nabycia 

wewnątrzwspólnotowego przez osobę fizyczną wyrobów akcyzowych przeznaczonych na 

cele handlowe w rozumieniu art. 34. 

4a. (uchylony). 

<4b. Osoby fizyczne, o których mowa w ust. 4, mogą składać deklaracje uproszczone, o 

których mowa w ust. 1 pkt 3, w postaci papierowej.> 

5. (uchylony). 

6. (uchylony). 

7. (uchylony). 

7a. W przypadkach, o których mowa w ust. 1 i 3, warunkiem dokonania przez podatnika 

nabycia wewnątrzwspólnotowego wyrobów akcyzowych wymienionych w art. 103 ust. 

5aa ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług jest posiadanie: 

1)  koncesji na obrót paliwami ciekłymi z zagranicą, o której mowa w ustawie z dnia 10 

kwietnia 1997 r. - Prawo energetyczne, lub 

2) wpisu do rejestru systemu zapasów interwencyjnych, o którym mowa w ustawie z dnia 

16 lutego 2007 r. o zapasach ropy naftowej, produktów naftowych i gazu ziemnego 

oraz zasadach postępowania w sytuacjach zagrożenia bezpieczeństwa paliwowego 

państwa i zakłóceń na rynku naftowym. 

8. Minister właściwy do spraw finansów publicznych określi, w drodze rozporządzenia, wzór 

zgłoszenia o planowanym nabyciu wewnątrzwspólnotowym, o którym mowa w ust. 1 pkt 
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1, uwzględniając konieczność zapewnienia informacji dotyczących ilości nabywanych 

wyrobów akcyzowych oraz kwoty akcyzy przypadającej do zapłaty. 

9. (uchylony). 

[10. Minister właściwy do spraw finansów publicznych określi, w drodze rozporządzenia, 

wzór deklaracji uproszczonej, o której mowa w ust. 1 pkt 3, wraz z objaśnieniami co do 

sposobu prawidłowego złożenia tej deklaracji, informacją o terminie i miejscu jej 

złożenia, pouczeniem podatnika, że deklaracja ta stanowi podstawę do wystawienia tytułu 

wykonawczego, uwzględniając konieczność zapewnienia prawidłowego obliczenia 

wysokości akcyzy.] 

<10. Minister właściwy do spraw finansów publicznych określi, w drodze 

rozporządzenia, wzory deklaracji uproszczonych, o których mowa w ust. 1 pkt 3 i 3b, 

wraz z objaśnieniami co do sposobu prawidłowego złożenia tych deklaracji, 

informacją o terminie i miejscu ich złożenia, pouczeniem podatnika, że deklaracje te 

stanowią podstawę do wystawienia tytułu wykonawczego, uwzględniając konieczność 

zapewnienia prawidłowego obliczenia wysokości akcyzy.> 

 

Art. 84. 

1. Wydanie, odmowa wydania, zmiana oraz cofnięcie zezwolenia: 

1) na prowadzenie składu podatkowego, 

2) na nabywanie wyrobów akcyzowych jako zarejestrowany odbiorca, 

2a) na jednorazowe nabycie wyrobów akcyzowych jako zarejestrowany odbiorca, 

3) (uchylony), 

3a) na wysyłanie wyrobów akcyzowych jako zarejestrowany wysyłający, 

4) na wykonywanie czynności w charakterze przedstawiciela podatkowego, 

5) na prowadzenie działalności jako podmiot pośredniczący, 

6) wyprowadzenia 

- następuje w drodze decyzji. 

1a. (uchylony). 

<1b. Decyzja o cofnięciu zezwolenia z przyczyn, o których mowa w art. 52 ust. 2 pkt 3, 6 

lub 7, art. 54 ust. 11 pkt 4, 5 lub 6, art. 56 ust. 12 pkt 3, 5 lub 6, jest natychmiast 

wykonalna. 

1c. Decyzji o cofnięciu zezwolenia z przyczyn innych niż określone w art. 52 ust. 2 pkt 3, 

6 lub 7, art. 54 ust. 11 pkt 4, 5 lub 6, art. 56 ust. 12 pkt 3, 5 lub 6 może być nadany 
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rygor natychmiastowej wykonalności. Przepisy działu IV rozdziału 16a ustawy z 

dnia 29 sierpnia 1997 r. – Ordynacja podatkowa stosuje się odpowiednio.> 

2. Minister właściwy do spraw finansów publicznych określi, w drodze rozporządzenia: 

1)  szczegółowy sposób wydawania, zmiany oraz cofania zezwoleń, o których mowa w 

ust. 1; 

2) wzory wniosków o wydanie zezwoleń, o których mowa w ust. 1, a także sposób 

dokumentowania spełnienia warunków, od których uzależnione jest wydanie danego 

zezwolenia. 

3. Minister właściwy do spraw finansów publicznych, wydając rozporządzenie, o którym 

mowa w ust. 2, uwzględni: 

1) potrzebę uzyskania dostatecznych informacji o podatniku, w szczególności 

wpływających na określenie zabezpieczenia akcyzowego i potrzebę prawidłowego 

działania podmiotu; 

2) konieczność zapewnienia swobody przepływu wyrobów akcyzowych. 

 

Art. 99a. 

1. Za susz tytoniowy uznaje się, bez względu na wilgotność, tytoń, który nie jest połączony z 

żywą rośliną i nie jest jeszcze wyrobem tytoniowym. 

2. Podstawą opodatkowania suszu tytoniowego jest ilość tego suszu wyrażona w kilogramach. 

3. Stawka akcyzy na susz tytoniowy wynosi 252,25 zł za każdy kilogram. 

4. W przypadku: 

1) nabycia wewnątrzwspólnotowego lub importu suszu tytoniowego przez inny podmiot 

niż podmiot prowadzący skład podatkowy lub pośredniczący podmiot tytoniowy, lub 

2) sprzedaży suszu tytoniowego innemu podmiotowi niż podmiot prowadzący skład 

podatkowy lub pośredniczący podmiot tytoniowy 

- bez jego oznaczenia znakami akcyzy, stawka akcyzy wynosi 504,50 zł za każdy 

kilogram. 

[5. W przypadku nabycia lub posiadania suszu tytoniowego nieoznaczonego znakami akcyzy 

przez inny podmiot niż podmiot prowadzący skład podatkowy, pośredniczący podmiot 

tytoniowy, grupę producentów lub rolnika, który wyprodukował susz tytoniowy, jeżeli nie 

została od niego zapłacona akcyza w należnej wysokości i nie można ustalić podmiotu, 

który dokonał sprzedaży tego suszu, stosuje się stawkę akcyzy, o której mowa w ust. 4.] 
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<5. W przypadku nabycia lub posiadania suszu tytoniowego nieoznaczonego znakami 

akcyzy przez inny podmiot niż podmiot prowadzący skład podatkowy, pośredniczący 

podmiot tytoniowy, grupa producentów, organizacja producentów lub producent 

surowca tytoniowego, który wyprodukował susz tytoniowy, jeżeli nie została od niego 

zapłacona akcyza w należnej wysokości i nie można ustalić podmiotu, który dokonał 

sprzedaży tego suszu, stosuje się stawkę akcyzy, o której mowa w ust. 4.> 

6. Nie dokonuje się: 

1) nabycia wewnątrzwspólnotowego lub importu suszu tytoniowego przez inny podmiot 

niż podmiot prowadzący skład podatkowy lub pośredniczący podmiot tytoniowy, lub 

2) sprzedaży suszu tytoniowego innemu podmiotowi niż podmiot prowadzący skład 

podatkowy lub pośredniczący podmiot tytoniowy 

- luzem bez opakowania. 

[Art. 99d. 

Minister właściwy do spraw finansów publicznych ogłasza, w drodze obwieszczenia, w 

Dzienniku Urzędowym Rzeczypospolitej Polskiej "Monitor Polski", średnią ważoną 

detaliczną cenę sprzedaży papierosów oraz średnią ważoną detaliczną cenę sprzedaży 

tytoniu do palenia, przed końcem roku kalendarzowego poprzedzającego rok 

kalendarzowy, na który jest ustalana, na podstawie danych, o których mowa w art. 99 ust. 

11 pkt 1, na potrzeby ustalenia minimalnej stawki akcyzy na papierosy oraz stawki akcyzy 

dla wyrobów nowatorskich.] 

<Art. 99d. 

1. Minister właściwy do spraw finansów publicznych ogłasza, w drodze obwieszczenia, w 

Dzienniku Urzędowym Rzeczypospolitej Polskiej „Monitor Polski”, średnią ważoną 

detaliczną cenę sprzedaży papierosów oraz średnią ważoną detaliczną cenę 

sprzedaży tytoniu do palenia na potrzeby ustalenia minimalnej stawki akcyzy na 

papierosy oraz stawki akcyzy na wyroby nowatorskie przed końcem roku 

kalendarzowego poprzedzającego rok kalendarzowy, na który są ustalane, na 

podstawie danych, o których mowa w art. 99 ust. 11 pkt 1. 

2. W przypadku stwierdzenia w trakcie roku kalendarzowego, na który zostały 

ogłoszone średnia ważona detaliczna cena sprzedaży papierosów oraz średnia 

ważona detaliczna cena sprzedaży tytoniu do palenia, o których mowa w ust. 1, że 

dane, o których mowa w art. 99 ust. 11 pkt 1, nie były zgodne ze stanem faktycznym, 

a niezgodność taka miała wpływ na wysokość średniej ważonej detalicznej ceny 
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sprzedaży papierosów lub średniej ważonej detalicznej ceny sprzedaży tytoniu do 

palenia, ogłoszonych zgodnie z ust. 1, minister właściwy do spraw finansów 

publicznych ogłasza niezwłocznie, w drodze obwieszczenia, w Dzienniku Urzędowym 

Rzeczypospolitej Polskiej „Monitor Polski”, średnią ważoną detaliczną cenę 

sprzedaży papierosów oraz średnią ważoną detaliczną cenę sprzedaży tytoniu do 

palenia na potrzeby ustalenia minimalnej stawki akcyzy na papierosy oraz stawki 

akcyzy na wyroby nowatorskie. W tym przypadku średnią ważoną detaliczną cenę 

sprzedaży papierosów oraz średnią ważoną detaliczną cenę sprzedaży tytoniu do 

palenia stosuje się od pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu ich 

ogłoszenia.> 

Art. 100. 

1. W przypadku samochodu osobowego przedmiotem opodatkowania akcyzą jest: 

1) import samochodu osobowego niezarejestrowanego wcześniej na terytorium kraju 

zgodnie z przepisami o ruchu drogowym; 

2) nabycie wewnątrzwspólnotowe samochodu osobowego niezarejestrowanego 

wcześniej na terytorium kraju zgodnie z przepisami o ruchu drogowym; 

3) pierwsza sprzedaż na terytorium kraju samochodu osobowego niezarejestrowanego na 

terytorium kraju zgodnie z przepisami o ruchu drogowym: 

a) wyprodukowanego na terytorium kraju, 

b) od którego nie została zapłacona akcyza z tytułu czynności, o których mowa w pkt 1 

albo 2. 

<1a. Przedmiotem opodatkowania akcyzą jest również: 

1) dokonanie w pojeździe samochodowym, innym niż samochód osobowy, 

zarejestrowanym na terytorium kraju zgodnie z przepisami o ruchu drogowym, 

zmian konstrukcyjnych zmieniających rodzaj tego pojazdu na samochód 

osobowy; 

2) nabycie lub posiadanie samochodu osobowego niezarejestrowanego wcześniej na 

terytorium kraju zgodnie z przepisami o ruchu drogowym, jeżeli nie można 

ustalić podmiotu, który dokonał wcześniejszej czynności podlegającej 

opodatkowaniu, o której mowa w ust. 1 pkt 3 lit. b albo ust. 2, a w wyniku 

kontroli podatkowej, kontroli celno-skarbowej albo postępowania podatkowego 

nie ustalono, że podatek został zapłacony.> 
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2. W przypadku samochodu osobowego przedmiotem opodatkowania akcyzą jest również 

sprzedaż na terytorium kraju samochodu osobowego niezarejestrowanego na terytorium 

kraju, następująca po sprzedaży, o której mowa w ust. 1 pkt 3, jeżeli wcześniej akcyza nie 

została zapłacona w należnej wysokości, a w wyniku kontroli podatkowej, kontroli celno-

skarbowej albo postępowania podatkowego nie ustalono, że podatek został zapłacony. 

2a. W przypadku wymiany, przed pierwszą rejestracją na terytorium kraju, silnika samochodu 

osobowego o pojemności 2000 centymetrów sześciennych albo niższej na silnik o 

pojemności powyżej 2000 centymetrów sześciennych przyjmuje się, że przedmiotem 

czynności podlegającej opodatkowaniu jest samochód osobowy o pojemności silnika 

powyżej 2000 centymetrów sześciennych. 

2b. W przypadku instalacji, przed pierwszą rejestracją na terytorium kraju, silnika w 

samochodzie osobowym bez silnika przyjmuje się, że przedmiotem czynności 

podlegającej opodatkowaniu jest samochód osobowy o pojemności silnika, który został 

zainstalowany. 

2c. Przepisy ust. 2a i 2b stosuje się niezależnie od tego, czy wymiana bądź instalacja silnika 

zostały dokonane z zachowaniem warunków określonych przepisami prawa. 

3. Jeżeli w stosunku do samochodu osobowego powstał obowiązek podatkowy w związku z 

wykonaniem jednej z czynności podlegającej opodatkowaniu to nie powstaje obowiązek 

podatkowy na podstawie innej czynności podlegającej opodatkowaniu, jeżeli kwota 

akcyzy została określona lub zadeklarowana w należnej wysokości. 

4. Samochody osobowe są to pojazdy samochodowe i pozostałe pojazdy mechaniczne objęte 

pozycją CN 8703 przeznaczone zasadniczo do przewozu osób, inne niż objęte pozycją 

8702, włącznie z samochodami osobowo-towarowymi (kombi) oraz samochodami 

wyścigowymi, z wyłączeniem pojazdów samochodowych i pozostałych pojazdów, które 

nie wymagają rejestracji zgodnie z przepisami o ruchu drogowym. 

5. Na potrzeby niniejszego działu za sprzedaż samochodu osobowego uznaje się jego: 

1) sprzedaż, w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks 

cywilny; 

2) zamianę, w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks 

cywilny; 

3) wydanie w zamian za wierzytelności; 

4) wydanie w miejsce świadczenia pieniężnego; 
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5) darowiznę, w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks 

cywilny; 

6) wydanie w zamian za dokonanie określonej czynności; 

7) przekazanie lub wykorzystanie na potrzeby reprezentacji albo reklamy; 

8) przekazanie przez podatnika na potrzeby osobiste podatnika, wspólników, 

udziałowców, akcjonariuszy, członków spółdzielni i ich domowników, członków 

organów stanowiących osób prawnych, członków stowarzyszenia, a także 

zatrudnionych przez niego pracowników oraz byłych pracowników; 

9) użycie na potrzeby prowadzonej działalności gospodarczej. 

6.  Do opodatkowania akcyzą samochodów osobowych stosuje się odpowiednio art. 10 ust. 12 

i 13, art. 14 ust. 1-3aa, 4, 4g, 6, 8, 10 i 11, art. 16 ust. 1 pkt 1 lit. a, ust. 2, 2b, 2c, 3ba i 4, 

art. 18 ust. 1-3, art. 19 ust. 1-3, ust. 6 pkt 1, ust. 7 pkt 1 lit. a i ust. 8-11, art. 21 ust. 5 i art. 

27-29a oraz przepisy wydane na podstawie art. 20. 

 

Art. 101. 

1. Obowiązek podatkowy z tytułu importu samochodu osobowego niezarejestrowanego 

wcześniej na terytorium kraju zgodnie z przepisami o ruchu drogowym powstaje z dniem 

powstania długu celnego w rozumieniu przepisów prawa celnego. 

2. Obowiązek podatkowy z tytułu nabycia wewnątrzwspólnotowego samochodu osobowego 

niezarejestrowanego wcześniej na terytorium kraju zgodnie z przepisami o ruchu 

drogowym powstaje z dniem: 

1) przemieszczenia samochodu osobowego z terytorium państwa członkowskiego na 

terytorium kraju - jeżeli nabycie prawa rozporządzania samochodem osobowym jak 

właściciel nastąpiło przed przemieszczeniem samochodu na terytorium kraju; 

2) nabycia prawa rozporządzania samochodem osobowym jak właściciel - jeżeli nabycie 

prawa rozporządzania samochodem osobowym jak właściciel nastąpiło po 

przemieszczeniu samochodu osobowego na terytorium kraju; 

3) złożenia wniosku o rejestrację samochodu osobowego na terytorium kraju zgodnie z 

przepisami o ruchu drogowym - jeżeli podmiot występujący z wnioskiem o rejestrację 

na terytorium kraju nabytego wewnątrzwspólnotowo samochodu osobowego nie jest 

jego właścicielem. 

2a. Obowiązek podatkowy z tytułu nabycia wewnątrzwspólnotowego samochodu osobowego 

albo sprzedaży, o której mowa w art. 100 ust. 1 pkt 3 lit. a, nie powstaje, jeżeli ten 



- 91 - 

Objaśnienie oznaczeń:  [] kursywa – tekst usunięty przez Sejm 

<> druk pogrubiony – tekst wstawiony przez Sejm 

 

samochód osobowy został dostarczony wewnątrzwspólnotowo lub wyeksportowany w 

terminie 30 dni od dnia nabycia wewnątrzwspólnotowego albo sprzedaży, o której mowa 

w art. 100 ust. 1 pkt 3 lit. a. Fakt dostawy wewnątrzwspólnotowej lub eksportu jest 

potwierdzany przez dokumenty, o których mowa w art. 107 ust. 3. 

3. Obowiązek podatkowy z tytułu sprzedaży na terytorium kraju samochodu osobowego 

niezarejestrowanego na terytorium kraju zgodnie z przepisami o ruchu drogowym 

powstaje z dniem wydania, a w przypadkach, o których mowa w art. 100 ust. 5 pkt 2-9, z 

dniem wykonania tych czynności. 

4. Jeżeli sprzedaż samochodu osobowego powinna być potwierdzona fakturą, obowiązek 

podatkowy powstaje z dniem wystawienia faktury, nie później jednak niż w 7. dniu, licząc 

od dnia wydania, a w przypadkach, o których mowa w art. 100 ust. 5 pkt 2-9, z dniem 

wykonania tych czynności. Sprzedawca jest obowiązany do wykazania na wystawionej 

fakturze kwoty akcyzy od dokonanej sprzedaży. 

<4a. Obowiązek podatkowy z tytułu: 

1) dokonania czynności, o której mowa w art. 100 ust. 1a pkt 1, powstaje z dniem 

dokonania tej czynności; 

2) nabycia lub posiadania samochodu osobowego, o którym mowa w art. 100 ust. 1a pkt 

2, powstaje z dniem nabycia lub wejścia w posiadanie tego samochodu.> 

[5. Jeżeli nie można określić dnia, w którym powstał obowiązek podatkowy z tytułu danej 

czynności podlegającej opodatkowaniu, o której mowa w art. 100 ust. 1 lub ust. 2, za datę 

jego powstania uznaje się dzień, w którym uprawniony organ podatkowy stwierdził 

dokonanie czynności podlegającej opodatkowaniu.] 

<5. Jeżeli nie można określić dnia, w którym powstał obowiązek podatkowy z tytułu 

dokonania danej czynności lub wystąpienia stanu faktycznego podlegających 

opodatkowaniu, o których mowa w art. 100 ust. 1, 1a lub 2, za dzień jego powstania 

uznaje się dzień, w którym uprawniony organ podatkowy stwierdził dokonanie 

czynności lub wystąpienie stanu faktycznego podlegających opodatkowaniu.> 

 

Art. 102. 

[1. Podatnikiem jest osoba fizyczna, osoba prawna oraz jednostka organizacyjna niemająca 

osobowości prawnej, która dokonuje czynności, o których mowa w art. 100 ust. 1 lub 2.] 

<1. Podatnikiem jest osoba fizyczna, osoba prawna oraz jednostka organizacyjna 

niemająca osobowości prawnej: 
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1) która dokonuje czynności, o których mowa w art. 100 ust. 1 lub 2, lub 

2) która nabyła lub posiada samochód osobowy, o którym mowa w art. 100 ust. 1a 

pkt 2, lub 

3) na której ciąży obowiązek złożenia zawiadomienia o dokonaniu w pojeździe 

samochodowym zarejestrowanym na terytorium kraju zmian konstrukcyjnych 

zmieniających rodzaj tego pojazdu na samochód osobowy, zgodnie z przepisami o 

ruchu drogowym – w przypadku, o którym mowa w art. 100 ust. 1a pkt 1.> 

2. W przypadkach, o których mowa w art. 101 ust. 2 pkt 1 i 2, jeżeli przemieszczenia 

samochodu osobowego z terytorium państwa członkowskiego na terytorium kraju dokonał 

inny podmiot niż podmiot, który nabył prawo rozporządzania samochodem osobowym jak 

właściciel, podatnikiem jest osoba fizyczna, osoba prawna oraz jednostka organizacyjna 

niemająca osobowości prawnej, która nabyła prawo rozporządzania samochodem 

osobowym jak właściciel. 

3. W przypadku, o którym mowa w art. 101 ust. 2 pkt 3, podatnikiem jest osoba fizyczna, 

osoba prawna oraz jednostka organizacyjna niemająca osobowości prawnej, która 

wystąpiła o rejestrację tego samochodu na terytorium kraju, zgodnie z przepisami o ruchu 

drogowym. 

4. W przypadku gdy samochód osobowy stanowi przedmiot współwłasności, za podatników 

uznaje się wszystkich współwłaścicieli, nawet gdy czynności podlegających 

opodatkowaniu dokonał jeden ze współwłaścicieli. Współwłaściciele ponoszą solidarną 

odpowiedzialność za zobowiązanie podatkowe. 

 

Art. 103. 

1. Organy egzekucyjne, określone w przepisach o postępowaniu egzekucyjnym w 

administracji, oraz komornicy sądowi wykonujący czynności egzekucyjne w rozumieniu 

przepisów ustawy z dnia 17 listopada 1964 r. - Kodeks postępowania cywilnego (Dz. U. z 

2019 r. poz. 1460, z późn. zm.), są płatnikami akcyzy od sprzedaży, dokonywanej w 

trybie egzekucji, samochodu osobowego niezarejestrowanego wcześniej na terytorium 

kraju zgodnie z przepisami o ruchu drogowym, od którego akcyza nie została zapłacona. 

2. Płatnik akcyzy od sprzedaży, dokonywanej w trybie egzekucji, samochodu osobowego 

niezarejestrowanego wcześniej na terytorium kraju zgodnie z przepisami o ruchu 

drogowym, jest obowiązany obliczać i wpłacać akcyzę na rachunek właściwego urzędu 

skarbowego w terminie do 7. dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym 
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sprzedano samochód, a także przekazać w tym terminie do właściwego naczelnika urzędu 

skarbowego deklarację o wysokości pobranej i wpłaconej akcyzy według ustalonego 

wzoru. 

<2a. Deklaracje o wysokości akcyzy pobranej i wpłaconej przez płatnika składa się za 

pomocą środków komunikacji elektronicznej.> 

3. Minister właściwy do spraw finansów publicznych określi, w drodze rozporządzenia, 

szczegółowy zakres danych zawartych w deklaracji o wysokości akcyzy pobranej i 

wpłaconej przez płatnika oraz wzór tej deklaracji, zamieszczając objaśnienia co do 

sposobu prawidłowego składania deklaracji oraz informacje o miejscu ich składania, jak 

również zapewniając możliwość prawidłowego obliczenia kwoty akcyzy. 

 

Art. 104. 

1. Podstawą opodatkowania w przypadku samochodu osobowego jest: 

1) kwota należna z tytułu sprzedaży samochodu osobowego na terytorium kraju 

pomniejszona o kwotę podatku od towarów i usług oraz o kwotę akcyzy należne od 

tego samochodu osobowego; 

2) kwota, jaką podatnik jest obowiązany zapłacić za samochód osobowy - w przypadku 

jego nabycia wewnątrzwspólnotowego, z tym że w przypadku, o którym mowa w art. 

101 ust. 2 pkt 3, podstawą opodatkowania jest średnia wartość rynkowa samochodu 

osobowego pomniejszona o kwotę podatku od towarów i usług oraz o kwotę akcyzy; 

3) wartość celna samochodu osobowego powiększona o należne cło - w przypadku 

importu tego samochodu, z zastrzeżeniem ust. 2-5. 

2. W przypadku samochodu osobowego, wobec którego mają zastosowanie przepisy 

dotyczące procedury uszlachetniania biernego, podstawą opodatkowania jest różnica 

między wartością celną produktów przetworzonych lub zamiennych dopuszczonych do 

obrotu a wartością towarów wywiezionych czasowo, powiększona o należne cło. 

3. Podstawą opodatkowania z tytułu importu samochodu osobowego objętego procedurą 

odprawy czasowej z częściowym zwolnieniem od należności celnych przywozowych jest 

wartość celna powiększona o cło, które byłoby należne, gdyby samochód ten był objęty 

procedurą dopuszczenia do obrotu. 

4. Podstawa opodatkowania w przypadku importu samochodu osobowego obejmuje również 

prowizję oraz koszty transportu i ubezpieczenia, jeżeli nie zostały do niej włączone, a 

zostały już poniesione do pierwszego miejsca przeznaczenia na terytorium kraju. Przez 



- 94 - 

Objaśnienie oznaczeń:  [] kursywa – tekst usunięty przez Sejm 

<> druk pogrubiony – tekst wstawiony przez Sejm 

 

pierwsze miejsce przeznaczenia rozumie się miejsce wymienione w dokumencie 

przewozowym lub innym dokumencie, na podstawie którego samochód jest importowany. 

5. Do podstawy opodatkowania z tytułu importu samochodu osobowego dolicza się określone 

w odrębnych przepisach opłaty oraz inne należności, jeżeli urzędy celno-skarbowe mają 

obowiązek pobierać te należności z tytułu importu samochodu. 

6. Podstawą opodatkowania z tytułu nabycia wewnątrzwspólnotowego samochodu 

osobowego dopuszczonego wcześniej do obrotu w innym państwie członkowskim Unii 

Europejskiej zgodnie z przepisami celnymi, ale niezarejestrowanego na terytorium innego 

państwa członkowskiego jest wartość, o której mowa w ust. 1 pkt 3, z uwzględnieniem 

prowizji, kosztów transportu i ubezpieczenia, jeżeli nie zostały uwzględnione w cenie, ale 

zostały już poniesione do miejsca, w którym nastąpiło objęcie towaru procedurą celną. 

6a. W przypadku samochodów osobowych typu ambulans do podstawy opodatkowania nie 

wlicza się kwot stanowiących wartość specjalistycznego wyposażenia medycznego. 

<6b. Podstawą opodatkowania z tytułu dokonania czynności lub wystąpienia stanów 

faktycznych, o których mowa w art. 100 ust. 1a, jest średnia wartość rynkowa 

samochodu osobowego na rynku krajowym, pomniejszona o kwotę podatku od 

towarów i usług oraz o kwotę akcyzy.> 

7. Jeżeli nie można określić kwot, o których mowa w ust. 1 pkt 1 i 2, w szczególności w 

przypadku darowizny samochodu osobowego, za podstawę opodatkowania przyjmuje się 

średnią wartość rynkową samochodu osobowego na rynku krajowym, pomniejszoną o 

kwotę podatku od towarów i usług oraz o kwotę akcyzy. 

[8. Jeżeli wysokość podstawy opodatkowania w przypadku czynności, o których mowa w art. 

100 ust. 1 pkt 2 i 3 oraz ust. 2, bez uzasadnionej przyczyny znacznie odbiega od średniej 

wartości rynkowej tego samochodu osobowego, organ podatkowy wzywa podatnika do 

zmiany wysokości podstawy opodatkowania lub wskazania przyczyn uzasadniających 

podanie jej wysokości w kwocie znacznie odbiegającej od średniej wartości rynkowej 

samochodu osobowego.] 

<8. Jeżeli wysokość podstawy opodatkowania w przypadku czynności lub stanów 

faktycznych, o których mowa w art. 100 ust. 1 pkt 2 i 3, ust. 1a oraz 2, bez 

uzasadnionej przyczyny znacznie odbiega od średniej wartości rynkowej tego 

samochodu osobowego, organ podatkowy wzywa podatnika do zmiany wysokości 

podstawy opodatkowania lub wskazania przyczyn uzasadniających podanie jej 
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wysokości w kwocie znacznie odbiegającej od średniej wartości rynkowej samochodu 

osobowego.> 

9. W razie nieudzielenia odpowiedzi, niedokonania zmiany wysokości podstawy 

opodatkowania lub niewskazania przyczyn, które uzasadniają podanie jej wysokości 

znacznie odbiegającej od średniej wartości rynkowej samochodu osobowego, organ 

podatkowy określi wysokość podstawy opodatkowania. 

10. Jeżeli wysokość podstawy opodatkowania ustalona z uwzględnieniem opinii biegłego 

odbiega co najmniej o 33% od zadeklarowanej podstawy opodatkowania, koszty opinii 

biegłego lub biegłych ponosi podatnik. 

[11. Średnią wartością rynkową samochodu osobowego jest wartość ustalana na podstawie 

notowanej na rynku krajowym, w dniu powstania obowiązku podatkowego, średniej ceny 

zarejestrowanego na terytorium kraju samochodu osobowego tej samej marki, tego 

samego modelu, rocznika oraz - jeżeli jest to możliwe do ustalenia - z tym samym 

wyposażeniem i o przybliżonym stanie technicznym, co nabyty na terytorium kraju lub 

nabyty wewnątrzwspólnotowo samochód osobowy.] 

<11. Średnią wartością rynkową samochodu osobowego jest wartość ustalana na 

podstawie notowanej na rynku krajowym w dniu powstania obowiązku podatkowego 

średniej ceny zarejestrowanego na terytorium kraju samochodu osobowego tej samej 

marki, tego samego modelu, rocznika oraz – jeżeli jest to możliwe do ustalenia – z 

tym samym wyposażeniem i o przybliżonym stanie technicznym, co samochód 

osobowy odpowiednio: 

1) nabyty na terytorium kraju; 

2) nabyty wewnątrzwspólnotowo; 

3) nabyty lub posiadany w przypadkach, o których mowa w art. 100 ust. 1a pkt 2; 

4) powstały w wyniku dokonania w pojeździe samochodowym, innym niż samochód 

osobowy, zarejestrowanym na terytorium kraju zgodnie z przepisami o ruchu 

drogowym, zmian konstrukcyjnych zmieniających rodzaj tego pojazdu na 

samochód osobowy.> 

12. Do przeliczenia podstawy opodatkowania wyrażonej w walucie obcej stosuje się bieżący 

kurs średni waluty obcej wyliczony i ogłoszony przez Narodowy Bank Polski w dniu 

powstania obowiązku podatkowego. 

13. W przypadku gdy w dniu powstania obowiązku podatkowego nie został wyliczony i 

ogłoszony przez Narodowy Bank Polski bieżący kurs średni waluty obcej, do przeliczenia 
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podstawy opodatkowania wyrażonej w walucie obcej stosuje się ostatni, przed dniem 

powstania obowiązku podatkowego, bieżący kurs średni wyliczony i ogłoszony przez 

Narodowy Bank Polski. 

Art. 106. 

1. Podatnik z tytułu sprzedaży na terytorium kraju samochodu osobowego jest obowiązany, 

bez wezwania organu podatkowego: 

1)  składać właściwemu naczelnikowi urzędu skarbowego deklaracje podatkowe w 

sprawie akcyzy, według ustalonego wzoru, 

2)  obliczać i wpłacać akcyzę na rachunek właściwego urzędu skarbowego 

- za miesięczne okresy rozliczeniowe, w terminie do 25. dnia miesiąca następującego po 

miesiącu, w którym powstał obowiązek podatkowy. 

2. Podatnik z tytułu nabycia wewnątrzwspólnotowego samochodu osobowego jest 

obowiązany po dokonaniu jego przemieszczenia na terytorium kraju, bez wezwania 

organu podatkowego złożyć deklarację uproszczoną, według ustalonego wzoru, 

właściwemu naczelnikowi urzędu skarbowego w terminie 14 dni, licząc od dnia 

powstania obowiązku podatkowego, nie później jednak niż w dniu rejestracji samochodu 

osobowego na terytorium kraju zgodnie z przepisami o ruchu drogowym. 

3. Podatnik z tytułu nabycia wewnątrzwspólnotowego samochodu osobowego jest 

obowiązany po dokonaniu jego przemieszczenia na terytorium kraju, bez wezwania 

organu podatkowego dokonać obliczenia i zapłaty na rachunek właściwego urzędu 

skarbowego akcyzy w terminie 30 dni, licząc od dnia powstania obowiązku podatkowego, 

nie później jednak niż w dniu rejestracji samochodu osobowego na terytorium kraju 

zgodnie z przepisami o ruchu drogowym. 

3a. (uchylony). 

<3b. W przypadku, o którym mowa w art. 100 ust. 1a pkt 1, podatnik jest obowiązany, 

bez wezwania organu podatkowego: 

1)  złożyć deklarację uproszczoną, według ustalonego wzoru, właściwemu 

naczelnikowi urzędu skarbowego w terminie 14 dni, licząc od dnia powstania 

obowiązku podatkowego, 

2)  dokonać obliczenia i zapłaty akcyzy na rachunek właściwego urzędu skarbowego 

w terminie 30 dni, licząc od dnia powstania obowiązku podatkowego 

– nie później jednak niż w dniu złożenia zawiadomienia zgodnie z przepisami o 

ruchu drogowym o dokonaniu w pojeździe samochodowym, innym niż samochód 
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osobowy, zarejestrowanym na terytorium kraju, zmian konstrukcyjnych 

zmieniających rodzaj tego pojazdu na samochód osobowy, a w przypadku gdy 

jego sprzedaż odbyła się przed dniem złożenia tego zawiadomienia – w dniu 

sprzedaży tego samochodu osobowego. 

3c. W przypadku, o którym mowa w art. 100 ust. 1a pkt 2, podatnik jest obowiązany, 

bez wezwania organu podatkowego: 

1)  złożyć deklarację uproszczoną, według ustalonego wzoru, właściwemu 

naczelnikowi urzędu skarbowego w terminie 14 dni, licząc od dnia powstania 

obowiązku podatkowego, 

2)  dokonać obliczenia i zapłaty akcyzy na rachunek właściwego urzędu skarbowego 

w terminie 30 dni, licząc od dnia powstania obowiązku podatkowego 

– nie później jednak niż w dniu rejestracji samochodu osobowego na terytorium 

kraju zgodnie z przepisami o ruchu drogowym. 

3d. Deklaracje podatkowe, o których mowa w ust. 1, i deklaracje uproszczone, o których 

mowa w ust. 2, 3b i 3c, składa się za pomocą środków komunikacji elektronicznej. 

3e. Osoby fizyczne nieprowadzące działalności gospodarczej mogą składać deklaracje, o 

których mowa w ust. 2, 3b i 3c, w postaci papierowej. 

3f. W przypadku gdy samochód osobowy stanowi przedmiot współwłasności, jeden ze 

współwłaścicieli składa deklarację uproszczoną, obejmującą całkowitą kwotę akcyzy 

do zapłaty oraz złożone pod rygorem odpowiedzialności karnej za fałszywe zeznania 

oświadczenie, zawarte w tej deklaracji, o następującej treści: „Świadomy 

odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia oświadczam, że 

zostałem upoważniony przez pozostałych współwłaścicieli do złożenia tej 

deklaracji.”. Klauzula ta zastępuje pouczenie organu uprawnionego do odebrania 

oświadczenia o odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia.> 

4. Minister właściwy do spraw finansów publicznych określi, w drodze rozporządzenia, 

wzory: 

1) deklaracji podatkowych, o których mowa w ust. 1, 

[2) deklaracji uproszczonych, o których mowa w ust. 2] 

<2) deklaracji uproszczonych, o których mowa w ust. 2, 3b i 3c> 

- wraz z objaśnieniami co do sposobu prawidłowego składania tych deklaracji, informacje o 

terminach i miejscu ich składania, pouczenie, że deklaracje stanowią podstawę do 
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wystawienia tytułu wykonawczego, jak również zapewniając możliwość prawidłowego 

obliczenia wysokości akcyzy. 

Art. 109. 

1. W przypadku nabycia wewnątrzwspólnotowego samochodu osobowego 

niezarejestrowanego wcześniej na terytorium kraju zgodnie z przepisami o ruchu 

drogowym, właściwy naczelnik urzędu skarbowego jest obowiązany, dla celów 

związanych z rejestracją samochodu osobowego na terytorium kraju, do wydania 

podatnikowi, na jego wniosek, dokumentu potwierdzającego zapłatę akcyzy na terytorium 

kraju, z zastrzeżeniem [art. 110 ust. 6 i art. 111 ust. 4]  <art. 109a ust. 2, art. 110 ust. 6, 

art. 110a ust. 2a, art. 111 ust. 4 i art. 112 ust. 3a>. 

<1a. W przypadkach, o których mowa w art. 100 ust. 1a, właściwy naczelnik urzędu 

skarbowego, dla celów związanych z rejestracją samochodu osobowego na 

terytorium kraju albo zmianą danych zamieszczonych w dowodzie rejestracyjnym 

zgodnie z przepisami o ruchu drogowym, wydaje podatnikowi, na jego wniosek, 

dokument potwierdzający zapłatę akcyzy na terytorium kraju.> 

2. Dla celów związanych z rejestracją samochodu osobowego na terytorium kraju zgodnie z 

przepisami o ruchu drogowym, naczelnik urzędu skarbowego jest obowiązany wydać na 

wniosek zainteresowanego podmiotu dokument potwierdzający brak obowiązku zapłaty 

akcyzy na terytorium kraju, z zastrzeżeniem [art. 110 ust. 6 i art. 111 ust. 4]  <art. 109a 

ust. 2, art. 110 ust. 6, art. 110a ust. 2a, art. 111 ust. 4 i art. 112 ust. 3a>. 

<2a. Dla celów związanych z rejestracją samochodu ciężarowego lub specjalnego o 

dopuszczalnej masie całkowitej nieprzekraczającej 3,5 t, o którym mowa w art. 72 

ust. 1 pkt 6a ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. – Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. z 

2020 r. poz. 110, z późn. zm.), niebędącego samochodem osobowym w rozumieniu 

art. 100 ust. 4, właściwy naczelnik urzędu skarbowego jest obowiązany wydać, na 

wniosek podmiotu dokonującego nabycia wewnątrzwspólnotowego tego samochodu, 

dokument potwierdzający brak obowiązku zapłaty akcyzy na terytorium kraju. 

2b. Dla celów związanych ze zmianą danych zamieszczonych w dowodzie rejestracyjnym 

zgodnie z przepisami o ruchu drogowym, w związku z wprowadzeniem w pojeździe 

zarejestrowanym na terytorium kraju zmian konstrukcyjnych zmieniających rodzaj 

tego pojazdu na samochód ciężarowy lub specjalny o dopuszczalnej masie całkowitej 

nieprzekraczającej 3,5 t, o którym mowa w art. 72 ust. 1 pkt 6a ustawy z dnia 20 

czerwca 1997 r. – Prawo o ruchu drogowym, niebędący samochodem osobowym w 
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rozumieniu art. 100 ust. 4, właściwy naczelnik urzędu skarbowego jest obowiązany 

wydać, na wniosek zainteresowanego podmiotu, dokument potwierdzający brak 

obowiązku zapłaty akcyzy na terytorium kraju. 

2c. Do wniosku, o którym mowa w ust. 2–2b, załącza się dokumenty dotyczące 

samochodu, w szczególności fotografie, plany, schematy, katalogi, informacje od 

producenta lub inne dostępne dokumenty umożliwiające organowi podatkowemu 

wydanie dokumentu potwierdzającego brak obowiązku zapłaty akcyzy na 

terytorium kraju.> 

3. W przypadku sprzedaży nabytego wewnątrzwspólnotowo samochodu osobowego, 

niezarejestrowanego wcześniej na terytorium kraju, sprzedawca jest obowiązany 

przekazać nabywcy dokument potwierdzający zapłatę akcyzy na terytorium kraju lub 

dokument potwierdzający brak obowiązku zapłaty akcyzy na terytorium kraju, z 

zastrzeżeniem ust. 3a-3c. 

3a. Podmiot dokonujący wewnątrzwspólnotowego nabycia samochodów osobowych, 

prowadzący sprzedaż nowych samochodów osobowych na rzecz wyspecjalizowanych 

salonów sprzedaży, posiadający z nimi długoterminowe umowy, może nie przekazywać 

tym salonom oryginału dokumentu potwierdzającego zapłatę akcyzy na terytorium kraju, 

o którym mowa w ust. 1, jeżeli przekaże im kopię tego dokumentu. Kopia powinna 

zawierać oświadczenie podmiotu dokonującego wewnątrzwspólnotowych nabyć 

samochodów osobowych o posiadaniu przez ten podmiot oryginału tego dokumentu. 

3b. W przypadku przekazania przez podmiot dokonujący wewnątrzwspólnotowego nabycia 

samochodów osobowych wyspecjalizowanemu salonowi sprzedaży oryginału dokumentu 

potwierdzającego zapłatę akcyzy na terytorium kraju, o którym mowa w ust. 1, dla celów 

związanych z rejestracją samochodu osobowego na terytorium kraju zgodnie z przepisami 

o ruchu drogowym, wyspecjalizowany salon sprzedaży może nie przekazywać nabywcy 

samochodu osobowego oryginału tego dokumentu, jeżeli dołączy do faktury 

oświadczenie, że posiada oryginał tego dokumentu. 

3c. W przypadku, o którym mowa w ust. 3a, gdy wyspecjalizowany salon sprzedaży nie 

posiada oryginału dokumentu, o którym mowa w ust. 1, dla celów związanych z 

rejestracją samochodu osobowego na terytorium kraju zgodnie z przepisami o ruchu 

drogowym, jest obowiązany dołączyć do faktury oświadczenie, że posiada kopię 

dokumentu, o której mowa w ust. 3a. 
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3d. Oświadczenie, o którym mowa w ust. 3b i 3c, jeżeli jest czytelnie podpisane, może być 

również złożone na wystawionej fakturze. 

3e. Przez wyspecjalizowany salon sprzedaży, o którym mowa w ust. 3a-3c, należy rozumieć 

osobę fizyczną, osobę prawną lub jednostkę organizacyjną nieposiadającą osobowości 

prawnej prowadzącą salon sprzedaży samochodów osobowych autoryzowany przez 

producenta samochodów osobowych lub jego upoważnionego przedstawiciela. 

<3f. Przepisy ust. 3–3e stosuje się odpowiednio do sprzedaży nabytego 

wewnątrzwspólnotowo samochodu ciężarowego lub specjalnego, o którym mowa w 

ust. 2a.> 

[4. Minister właściwy do spraw finansów publicznych określi, w drodze rozporządzenia, 

wzory dokumentów, o których mowa w ust. 1 i 2, uwzględniając zasady rejestracji 

samochodów osobowych oraz konieczność identyfikacji samochodów osobowych. 

5. Minister właściwy do spraw finansów publicznych może określić, w drodze rozporządzenia: 

1) szczegółowy tryb obiegu dokumentów, o których mowa w ust. 1 i 2, 

2) inne dokumenty niż dokument, o którym mowa w ust. 1, potwierdzające zapłatę akcyzy na 

terytorium kraju od samochodów osobowych nabytych wewnątrzwspólnotowo, dla celów 

związanych z rejestracją samochodu osobowego na terytorium kraju 

- uwzględniając sytuację na rynku w zakresie obrotu samochodami osobowymi, potrzeby 

dokumentowania zapłaty akcyzy oraz braku obowiązku zapłaty akcyzy oraz zasady 

rejestracji samochodów osobowych i konieczność identyfikacji samochodów osobowych.] 

 

Art. 109a. 

1. Zwalnia się od akcyzy samochód osobowy stanowiący pojazd elektryczny w rozumieniu 

art. 2 pkt 12 ustawy z dnia 11 stycznia 2018 r. o elektromobilności i paliwach 

alternatywnych i pojazd napędzany wodorem w rozumieniu art. 2 pkt 15 tej ustawy. 

2. W przypadku, o którym mowa w ust. 1, właściwy naczelnik urzędu skarbowego wydaje na 

wniosek zainteresowanego podmiotu zaświadczenie stwierdzające zwolnienie od akcyzy 

pod warunkiem, że podmiot ten przedstawi dokumentację potwierdzającą, iż pojazd, 

którego dotyczy zwolnienie, jest pojazdem elektrycznym lub pojazdem napędzanym 

wodorem. 

3. W przypadku sprzedaży samochodów osobowych, o których mowa w ust. 1, 

niezarejestrowanych wcześniej na terytorium kraju, sprzedawca jest obowiązany 

przekazać nabywcy zaświadczenie stwierdzające zwolnienie od akcyzy. 
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4. Podmiot prowadzący sprzedaż nowych samochodów osobowych, o których mowa w ust. 1, 

na rzecz wyspecjalizowanych salonów sprzedaży, posiadający z nimi długoterminowe 

umowy, może nie przekazywać tym salonom oryginału zaświadczenia stwierdzającego 

zwolnienie od akcyzy, o którym mowa w ust. 2, jeżeli przekaże im kopię zaświadczenia. 

Kopia zawiera oświadczenie podmiotu o posiadaniu przez ten podmiot oryginału tego 

zaświadczenia. 

5. W przypadku przekazania przez podmiot, o którym mowa w ust. 4, wyspecjalizowanemu 

salonowi sprzedaży oryginału zaświadczenia stwierdzającego zwolnienie od akcyzy, o 

którym mowa w ust. 2, dla celów związanych z rejestracją samochodu osobowego na 

terytorium kraju zgodnie z przepisami o ruchu drogowym, wyspecjalizowany salon 

sprzedaży może nie przekazywać nabywcy tego samochodu osobowego oryginału 

zaświadczenia, jeżeli dołączy do faktury oświadczenie, że posiada oryginał tego 

zaświadczenia. 

6. W przypadku, o którym mowa w ust. 4, gdy wyspecjalizowany salon sprzedaży nie posiada 

oryginału zaświadczenia stwierdzającego zwolnienie od akcyzy, dla celów związanych z 

rejestracją samochodu osobowego na terytorium kraju zgodnie z przepisami o ruchu 

drogowym, jest obowiązany dołączyć do faktury oświadczenie, że posiada kopię 

zaświadczenia, o której mowa w ust. 4. 

7. Oświadczenie, o którym mowa w ust. 5 i 6, jeżeli jest czytelnie podpisane, może być 

również złożone na wystawionej fakturze. 

8. Przez wyspecjalizowany salon sprzedaży należy rozumieć wyspecjalizowany salon 

sprzedaży, o którym mowa w art. 109 ust. 3e. 

[9. Minister właściwy do spraw finansów publicznych może określić, w drodze 

rozporządzenia, wzór zaświadczenia stwierdzającego zwolnienie od akcyzy, 

uwzględniając zasady rejestracji samochodów osobowych oraz konieczność ich 

identyfikacji.] 

Art. 110a. 

1. Zwalnia się od akcyzy samochód osobowy stanowiący specjalistyczny środek transportu 

sanitarnego, przeznaczony do działalności leczniczej polegającej na udzielaniu świadczeń 

zdrowotnych przez podmioty lecznicze wpisane do rejestru podmiotów wykonujących 

działalność leczniczą w rozumieniu ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności 

leczniczej, spełniający cechy techniczne i jakościowe, z wyłączeniem wyposażenia w 

wyroby medyczne, określone w Polskich Normach przenoszących europejskie normy 



- 102 - 

Objaśnienie oznaczeń:  [] kursywa – tekst usunięty przez Sejm 

<> druk pogrubiony – tekst wstawiony przez Sejm 

 

zharmonizowane, których szczegółowe dane zostały określone w Polskiej Normie PN-EN 

1789+A1. 

2. Zwolnienie, o którym mowa w ust. 1, dotyczy ambulansów drogowych: 

1) typu B - ambulans ratunkowy; 

2) typu C - ruchoma jednostka intensywnej opieki. 

2a. W przypadku, o którym mowa w ust. 1, właściwy naczelnik urzędu skarbowego wydaje 

na wniosek zainteresowanego podmiotu zaświadczenie stwierdzające zwolnienie od 

akcyzy. 

<2aa. Przepisy art. 109a ust. 3–8 stosuje się odpowiednio.> 

2b. Zmiany Polskiej Normy PN-EN 1789+A1 nie powodują zmian w opodatkowaniu akcyzą 

samochodów osobowych, jeżeli nie zostały określone w niniejszej ustawie. 

 

Art. 112. 

1. Zwalnia się od akcyzy samochód osobowy przywożony spoza terytorium państw 

członkowskich oraz państw członkowskich Europejskiego Stowarzyszenia Wolnego 

Handlu (EFTA) - stron umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym przez osobę 

fizyczną przybywającą na terytorium kraju na pobyt stały lub powracającą z czasowego 

pobytu z terytorium tych państw, jeżeli łącznie są spełnione następujące warunki: 

1) samochód osobowy jest przeznaczony do użytku osobistego tej osoby; 

2) samochód osobowy służył do użytku osobistego tej osoby w miejscu poprzedniego jej 

pobytu poza terytorium państwa członkowskiego lub państwa członkowskiego 

Europejskiego Stowarzyszenia Wolnego Handlu (EFTA) - strony umowy o 

Europejskim Obszarze Gospodarczym przez okres co najmniej 6 miesięcy przed 

zmianą miejsca pobytu; 

3)  osoba ta przedstawi właściwemu naczelnikowi urzędu celno-skarbowego dowód 

potwierdzający spełnienie warunku, o którym mowa w pkt 2; 

4) osoba ta przebywała poza terytorium państwa członkowskiego lub państwa 

członkowskiego Europejskiego Stowarzyszenia Wolnego Handlu (EFTA) - strony 

umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym przez okres co najmniej 12 kolejnych 

miesięcy poprzedzających zmianę miejsca pobytu; 

5) samochód osobowy nie zostanie sprzedany, wynajęty lub w jakikolwiek inny sposób 

oddany do użytku osobie trzeciej przez okres 12 miesięcy od dnia jego przywozu na 

terytorium kraju. 
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2. Warunków, o których mowa w ust. 1 pkt 2 i 3, nie stosuje się do członków służby 

zagranicznej i żołnierzy zawodowych skierowanych lub wyznaczonych do pełnienia 

zawodowej służby wojskowej poza granicami kraju, jeżeli przedstawią dokumenty 

potwierdzające zatrudnienie w placówce zagranicznej Rzeczypospolitej Polskiej lub 

oddelegowanie do pełnienia zawodowej służby wojskowej poza granicami kraju - w 

przypadku gdy nie istnieje możliwość zarejestrowania w kraju samochodów osobowych 

używanych przez te podmioty w państwach, z których powracają. 

3. W przypadku, o którym mowa w ust. 2, zwolnienie od akcyzy obejmuje również 

samochody osobowe przywożone z terytorium państwa członkowskiego lub państwa 

trzeciego, nabywane w drodze powrotnej z terytorium państwa trzeciego. 

<3a. W przypadku zwolnienia od akcyzy samochodu osobowego, o którym mowa w ust. 

3, przywożonego z terytorium państwa członkowskiego, właściwy naczelnik urzędu 

skarbowego wydaje, na wniosek zainteresowanego podmiotu, zaświadczenie 

stwierdzające zwolnienie od akcyzy.> 

4. Przepisy art. 110 ust. 7 i 8 stosuje się odpowiednio. 

 

Art. 113. 

1. [Minister właściwy do spraw finansów publicznych może, w drodze rozporządzenia, 

wprowadzić zwolnienia samochodów osobowych od akcyzy w przypadku, gdy wynika to 

z:] 

 <Minister właściwy do spraw finansów publicznych może, w drodze rozporządzenia, 

wprowadzić zwolnienia samochodów osobowych od akcyzy i określić wzór 

zaświadczenia stwierdzającego takie zwolnienia, w przypadku gdy wynika to z:> 

1) przepisów prawa Unii Europejskiej, 

2) umów międzynarodowych, 

3) zasady wzajemności 

- określając szczegółowy zakres oraz warunki i tryb ich stosowania, uwzględniając 

specyfikę obrotu samochodami osobowymi oraz konieczność zapewnienia właściwej 

kontroli. 

2. Zwolnienia od akcyzy mogą być realizowane przez zwrot zapłaconej kwoty akcyzy. 

3. W przypadku zwolnienia od akcyzy realizowanego przez zwrot zapłaconej kwoty akcyzy, 

właściwy naczelnik urzędu skarbowego określa, w drodze decyzji, wysokość kwoty 

zwrotu akcyzy. 
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<Art. 113a. 

Minister właściwy do spraw finansów publicznych określi, w drodze rozporządzenia, 

wzory dokumentów, o których mowa w art. 109 ust. 1–2b, art. 109a ust. 2, art. 110 ust. 6, 

art. 110a ust. 2a i art. 112 ust. 3a, uwzględniając zasady rejestracji samochodów 

osobowych, samochodów ciężarowych lub specjalnych o dopuszczalnej masie całkowitej 

do 3,5 t oraz konieczność ich identyfikacji.> 

 

Art. 116. 

1. Obowiązek oznaczania wyrobów akcyzowych podatkowymi znakami akcyzy, z 

zastrzeżeniem ust. 1a, ciąży na zarejestrowanym, zgodnie z art. 16, podmiocie będącym: 

1)  podmiotem prowadzącym skład podatkowy, z zastrzeżeniem pkt 6 i 7; 

2) importerem; 

3) podmiotem dokonującym nabycia wewnątrzwspólnotowego; 

4) przedstawicielem podatkowym; 

5) podmiotem dokonującym produkcji wyrobów akcyzowych, o której mowa w art. 47 

ust. 1 pkt 1, 2, 4 lub 5; 

6) właścicielem wyrobów akcyzowych, o którym mowa w art. 13 ust. 3; 

7)  podmiotem zamierzającym nabyć wyroby akcyzowe i posiadającym zezwolenie, o 

którym mowa w art. 54 ust. 1. 

1a. Obowiązek oznaczania suszu tytoniowego podatkowymi znakami akcyzy ciąży na 

podmiocie dokonującym czynności, o których mowa w art. 9b ust. 1 pkt 1-3. 

1b.  Producent wina będący rolnikiem wyrabiającym mniej niż 100 hektolitrów wina w ciągu 

roku gospodarczego w rozumieniu ustawy z dnia 12 maja 2011 r. o wyrobie i rozlewie 

wyrobów winiarskich, obrocie tymi wyrobami i organizacji rynku wina wyłącznie z 

winogron pochodzących z upraw własnych, który nie dokonał zgłoszenia rejestracyjnego, 

o którym mowa w art. 16 ust. 1, przed wprowadzeniem wyrobów akcyzowych do obrotu, 

ma obowiązek oznaczania tych wyrobów podatkowymi znakami akcyzy. 

2. Ilekroć w niniejszym dziale jest mowa o importerze rozumie się przez to również podmiot 

niebędący importerem, lecz na którym ciąży obowiązek uiszczenia cła, o którym mowa w 

art. 13 ust. 2. 

3. Obowiązek oznaczania wyrobów akcyzowych legalizacyjnymi znakami akcyzy powstaje w 

przypadku wystąpienia poza procedurą zawieszenia poboru akcyzy wyrobów akcyzowych 

nieoznaczonych, oznaczonych nieprawidłowo lub nieodpowiednimi znakami akcyzy, w 
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szczególności znakami uszkodzonymi, w przypadku gdy wyroby te przeznaczone są do 

dalszej sprzedaży. 

4. W przypadku wyrobów akcyzowych, o których mowa w ust. 3, posiadacz tych wyrobów, a 

w odniesieniu do wyrobów akcyzowych zbywanych przez właściwy organ administracji 

publicznej zgodnie z przepisami o postępowaniu egzekucyjnym w administracji - 

nabywca tych wyrobów, jest obowiązany zakupić znaki akcyzy i oznaczyć nimi wyroby. 

Z czynności oznaczania sporządza się protokół. 

5. Posiadacz wyrobów, o których mowa w ust. 3, przeznaczonych do dalszej sprzedaży jest 

obowiązany sporządzić ich spis i przedstawić go w celu potwierdzenia zgodności ze 

stanem faktycznym [właściwemu naczelnikowi urzędu skarbowego w sprawach znaków 

akcyzy] <naczelnikowi urzędu celno-skarbowego>. 

6. Przepisu ust. 5 nie stosuje się do wyrobów akcyzowych, od których została zapłacona 

akcyza, ponownie rozlanych lub rozważonych w inne opakowania jednostkowe wyrobów 

akcyzowych w miejscu ich sprzedaży detalicznej. 

 

Art. 117. 

1. Wyroby akcyzowe podlegające obowiązkowi oznaczania znakami akcyzy powinny być 

prawidłowo oznaczone odpowiednimi podatkowymi znakami akcyzy przed zakończeniem 

procedury zawieszenia poboru akcyzy, a w przypadkach, o których mowa w art. 9b ust. 1 

pkt 2 oraz w art. 47 ust. 1 pkt 1, 2, 4 lub 5, odpowiednio przed dokonaniem ich sprzedaży 

lub przekazaniem do magazynu wyrobów gotowych. 

2. Wyroby akcyzowe podlegające obowiązkowi oznaczania znakami akcyzy nie mogą być, 

bez ich uprzedniego prawidłowego oznaczenia odpowiednimi podatkowymi znakami 

akcyzy: 

1)  importowane, chyba że zostaną objęte procedurą zawieszenia poboru akcyzy albo 

wprowadzone do wolnego obszaru celnego albo do składu celnego i prawidłowo 

oznaczone przed zakończeniem procedury zawieszenia poboru akcyzy albo przed 

objęciem procedurą dopuszczenia do obrotu celem sprzedaży na terytorium kraju poza 

procedurą zawieszenia poboru akcyzy; 

[2) przemieszczone na terytorium kraju w wyniku nabycia wewnątrzwspólnotowego poza 

procedurą zawieszenia poboru akcyzy;] 

<2) przemieszczane na terytorium kraju w wyniku nabycia wewnątrzwspólnotowego 

poza procedurą zawieszenia poboru akcyzy, chyba że przemieszczanie dotyczy 
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wyrobów, o których mowa w art. 40 ust. 6, które przemieszczane są w celu 

wprowadzenia ich do składu podatkowego;> 

3) przemieszczone na terytorium kraju z zastosowaniem procedury zawieszenia poboru 

akcyzy w wyniku nabycia wewnątrzwspólnotowego przez zarejestrowanego odbiorcę. 

3. Wyroby akcyzowe podlegające obowiązkowi oznaczania znakami akcyzy nie mogą być 

przedmiotem sprzedaży na terytorium kraju bez ich uprzedniego prawidłowego 

oznaczenia odpowiednimi znakami akcyzy. Przepisy ust. 1 i 2 stosuje się odpowiednio. 

 

Art. 138d. 

1. [Do prowadzenia ksiąg kontroli nad produkcją alkoholu etylowego, obrotem nim i jego 

zużyciem obowiązani są:] 

 <Do prowadzenia dokumentacji kontroli nad produkcją alkoholu etylowego, 

obrotem nim i jego zużyciem obowiązani są:> 

1) podmiot prowadzący skład podatkowy; 

2) podmiot produkujący alkohol etylowy poza składem podatkowym na podstawie art. 47 

ust. 1 pkt 1 oraz pkt 4-5; 

3) podmiot zużywający. 

2. [Księgi kontroli, o których mowa w ust. 1, powinny umożliwiać w szczególności:] 

 <Dokumentacja kontroli, o której mowa w ust. 1, powinna umożliwiać w 

szczególności:> 

1) ustalenie ilości alkoholu etylowego wytworzonego, przetworzonego, przerobionego na 

ocet, znajdującego się w magazynie, oczyszczonego, skażonego, rektyfikowanego, 

odwodnionego, rozlanego w opakowania jednostkowe oraz zniszczonego; 

2) określenie kwot akcyzy; 

3) ustalenie miejsca i daty wytworzenia alkoholu etylowego, jego przetworzenia, 

przerobienia na ocet, dokonania obrotu nim w magazynie, jego oczyszczenia, 

skażenia, rektyfikacji, odwodnienia, rozlania go w opakowania jednostkowe oraz 

zniszczenia. 

Art. 138h. 

1. Ewidencję ilościową energii elektrycznej prowadzą: 

1) podatnik dokonujący sprzedaży energii elektrycznej nabywcy końcowemu; 

2) podatnik zużywający energię elektryczną w przypadku, o którym mowa w art. 9 ust. 1 pkt 

3 i 4; 
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3) podmiot reprezentujący, o którym mowa w art. 13 ust. 5; 

4) podmiot dokonujący dostawy wewnątrzwspólnotowej lub eksportu energii elektrycznej. 

[2. Przepisy ust. 1 nie mają zastosowania do podmiotów produkujących energię elektryczną z 

generatorów o łącznej mocy nieprzekraczającej 1 MW, która nie jest dostarczana do 

instalacji połączonych i współpracujących ze sobą, służących do przesyłania tej energii, 

lecz jest zużywana przez ten podmiot, pod warunkiem że od wyrobów energetycznych 

wykorzystywanych do produkcji tej energii elektrycznej została zapłacona akcyza w 

należnej wysokości.] 

<2. Przepisy ust. 1 nie mają zastosowania do: 

1) podmiotów produkujących energię elektryczną z generatorów o łącznej mocy 

nieprzekraczającej 1 MW, która nie jest dostarczana do instalacji połączonych i 

współpracujących ze sobą, służących do przesyłania tej energii, lecz jest zużywana 

przez ten podmiot, 

2) osób fizycznych produkujących energię elektryczną z generatorów o łącznej mocy 

nieprzekraczającej 1 MW 

– pod warunkiem że od wyrobów energetycznych wykorzystywanych do produkcji tej 

energii elektrycznej została zapłacona akcyza w należnej wysokości.> 

3. Podmioty określone w ust. 1 pkt 1-3 prowadzą ewidencję, o której mowa w ust. 1, na 

podstawie wskazań urządzeń pomiarowo-rozliczeniowych u nabywcy końcowego lub 

podmiotu zużywającego energię, a w przypadku braku urządzeń pomiarowych - na 

podstawie współczynnikowo określonego poziomu poboru energii przez poszczególne 

urządzenia, wskazanego w dokumentacji prowadzonej przez podatnika. 

4. Podmiot określony w ust. 1 pkt 4 prowadzi ewidencję, o której mowa w ust. 1, na 

podstawie wskazań urządzeń pomiarowo-rozliczeniowych, a w przypadku braku takich 

możliwości - na podstawie dokumentów rozliczeniowych. 

5. Ewidencja, o której mowa w ust. 1, powinna zawierać odpowiednio dane niezbędne do 

określenia w okresach miesięcznych, z dokładnością do 0,001 MWh, łącznej ilości: 

1) energii elektrycznej wyprodukowanej, nabytej wewnątrzwspólnotowo, zaimportowanej 

lub zakupionej na terytorium kraju; 

2) energii elektrycznej sprzedanej nabywcom końcowym na terytorium kraju; 

3) energii elektrycznej sprzedanej podmiotom posiadającym koncesję w rozumieniu 

przepisów ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. - Prawo energetyczne; 

4) energii elektrycznej dostarczonej wewnątrzwspólnotowo i wyeksportowanej; 
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5) energii elektrycznej zużytej na potrzeby własne; 

6) energii elektrycznej zwolnionej od akcyzy na podstawie art. 30 ust. 6, 7 i 7a oraz 

przepisów wydanych na podstawie art. 39 ust. 1 pkt 2; 

7) strat energii elektrycznej niepodlegających opodatkowaniu, o których mowa w art. 9 ust. 

2. 

6. W przypadku braku urządzeń pomiarowych pozwalających na precyzyjne określenie ilości, 

o których mowa w ust. 5 pkt 5 i 7, prowadzący ewidencję określa ilości szacunkowe. 

 

Art. 138n. 

W przypadku gdy zamierzone oznaczanie wyrobów akcyzowych znakami akcyzy następuje z 

powodu uszkodzenia znaków akcyzy na tych wyrobach, nieprawidłowego oznaczenia 

tych wyrobów bądź oznaczenia ich nieodpowiednimi znakami akcyzy, jak również z 

powodu wystąpienia w obrocie wyrobów akcyzowych nieoznaczonych znakami akcyzy, 

podmiot sporządza spis tych wyrobów i przedstawia go [właściwemu naczelnikowi urzędu 

skarbowego w sprawach znaków akcyzy] <naczelnikowi urzędu celno-skarbowego>, w 

terminie 3 dni od dnia stwierdzenia wystąpienia tych zdarzeń lub od dnia ich wystąpienia, 

w celu jego potwierdzenia. 

[Art. 138o. 

Podmioty prowadzące działalność w zakresie produkcji piwa lub wina są obowiązane do 

prowadzenia dokumentacji zawierającej informacje o czynnościach produkcyjnych 

dotyczących tych wyrobów.] 

<Art. 138o. 

Podmioty prowadzące działalność w zakresie produkcji piwa, wina, napojów 

fermentowanych lub wyrobów pośrednich są obowiązane do prowadzenia 

dokumentacji zawierającej informacje o czynnościach produkcyjnych dotyczących 

tych wyrobów.> 

Art. 138p. 

[1.  Ewidencje i inne dokumentacje, o których mowa w art. 138a-138l i art. 138o, prowadzi 

się w postaci papierowej lub elektronicznej.] 

<1. Ewidencje i inne dokumentacje, o których mowa w art. 138a–138l i art. 138o, 

prowadzi się w postaci elektronicznej.> 

2. Ewidencje, o których mowa w art. 138a-138c i art. 138e-138l, mogą zostać zastąpione 

dokumentacją prowadzoną na podstawie przepisów prawa podatkowego innych niż 
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przepisy o akcyzie, albo na podstawie przepisów o rachunkowości, pod warunkiem że 

dokumentacja ta zawiera wszystkie dane wymagane dla danej ewidencji. 

 

Art. 138s. 

Minister właściwy do spraw finansów publicznych określi, w drodze rozporządzenia: 

1) szczegółowy zakres danych, które powinny znajdować się w ewidencjach, o których 

mowa w art. 138a ust. 1, art. 138b, art. 138c, art. 138e-138g i art. 138l, oraz protokołach, 

o których mowa w art. 138m ust. 1, 

2) sposób prowadzenia ewidencji, o których mowa w art. 138a ust. 1, art. 138b, art. 138c, art. 

138e-138l, 

[3) wzory ewidencji, o której mowa w art. 138l, oraz wzory protokołów, o których mowa w 

art. 138m ust. 1 pkt 2-4, 

4) rodzaje ksiąg kontroli, o których mowa w art. 138d ust. 1, szczegółowy zakres danych, 

które powinny znajdować się w tych księgach, oraz wzory tych ksiąg, a także sposób ich 

prowadzenia,] 

<3) wzory protokołów, o których mowa w art. 138m ust. 1 pkt 2–4, 

4) rodzaje dokumentacji, o których mowa w art. 138d ust. 1 i art. 138o, szczegółowy 

zakres danych, które powinny znajdować się w tych dokumentacjach, a także sposób 

ich prowadzenia,> 

[5) rodzaje dokumentacji, o której mowa w art. 138o, szczegółowy zakres danych, które 

powinny znajdować się w tej dokumentacji, oraz jej wzory, a także sposób jej 

prowadzenia] 

– uwzględniając konieczność zapewnienia właściwej kontroli nad wyrobami akcyzowymi 

oraz wydanymi znakami akcyzy, a także właściwego poboru akcyzy od wyrobów 

akcyzowych i funkcjonowania zwolnień od akcyzy. 

 

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 
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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.] 

<1. Podmiot dokonujący sprzedaży na terytorium kraju wyrobów, bez względu na kod 

CN, zawierających w swym składzie alkohol etylowy o rzeczywistej objętościowej 

mocy alkoholu przekraczającej 50% objętości skażony: 

1)  mieszaniną alkoholu izopropylowego (propan-2-ol) i benzoesanu denatonium lub 

2)  mieszaniną alkoholu tert-butylowego i benzoesanu denatonium, lub 

3)  alkoholem izopropylowym 

– w opakowaniach jednostkowych o pojemności większej niż 1,5 litra lub jednorazowo w 

łącznej ilości sprzedanych wyrobów większej niż 10 litrów, 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;] 

<1) rodzaj 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; 

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. 
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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 przewozu i 

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

drogowego i kolejowego przewozu towarów oraz obrotu paliwami opałowymi, lub gdy 

sprzedaż potwierdzana jest fakturą.] 

<7. Dane, o których mowa w ust. 2, są przechowywane do celów kontroli przez 5 lat, 

licząc od końca roku kalendarzowego, w którym zostały zamieszczone w rejestrze, o 

którym mowa w ust. 1. 

8. Wpisu do rejestru nie dokonuje się w przypadku, gdy sprzedaż wyrobów, o których 

mowa w ust. 1, jest potwierdzana fakturą.> 

 

Art. 163a. 

1.  W okresie do dnia 31 grudnia 2022 r. zwalnia się od akcyzy samochód osobowy 

stanowiący pojazd hybrydowy w rozumieniu art. 2 pkt 13 ustawy z dnia 11 stycznia 2018 

r. o elektromobilności i paliwach alternatywnych o pojemności silnika spalinowego 

równej 2000 centymetrów sześciennych lub niższej. 

2. W przypadku, o którym mowa w ust. 1, właściwy naczelnik urzędu skarbowego wydaje, na 

wniosek zainteresowanego podmiotu, zaświadczenie stwierdzające zwolnienie od akcyzy 

pod warunkiem, że podmiot ten przedstawi dokumentację potwierdzającą iż pojazd, 

którego dotyczy zwolnienie, jest pojazdem hybrydowym. 

[3. Przepisy art. 109a ust. 3-9 stosuje się odpowiednio.] 

<3. Przepisy art. 109a ust. 3–8 stosuje się odpowiednio.> 

<4. Minister właściwy do spraw finansów publicznych określi, w drodze rozporządzenia, 

wzór zaświadczenia, o którym mowa w ust. 2, uwzględniając zasady rejestracji 

samochodów osobowych, o których mowa w ust. 1, oraz konieczność ich 

identyfikacji.> 
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Art. 163b. 

1. W okresie stosowania rozporządzenia Komisji (UE) nr 651/2014 z dnia 17 czerwca 2014 r. 

uznającego niektóre rodzaje pomocy za zgodne z rynkiem wewnętrznym w zastosowaniu 

art. 107 i 108 Traktatu (Dz. Urz. UE L 187 z 26.06.2014, str. 1, z późn. zm.) do stawek 

określonych w art. 89 ust. 1 pkt 12 lit. aa i b stosuje się przepis art. 44 tego 

rozporządzenia. 

2. Stawek określonych w art. 89 ust. 1 pkt 12 lit. aa i b nie stosuje się w przypadku podmiotu: 

1) na którym ciąży obowiązek zwrotu pomocy wynikający z wcześniejszej decyzji Komisji 

Europejskiej uznającej pomoc za niezgodną z prawem i z rynkiem wewnętrznym; 

2) znajdującego się w trudnej sytuacji, o której mowa w art. 2 pkt 18 rozporządzenia, o 

którym mowa w ust. 1. 

3. W przypadkach, o których mowa w ust. 2, stosuje się stawkę określoną odpowiednio w art. 

89 ust. 1 pkt 12 lit. a albo c. 

<Art. 163c. 

1. W okresie stosowania: 

1) rozporządzenia Komisji (UE) nr 651/2014 z dnia 17 czerwca 2014 r. uznającego 

niektóre rodzaje pomocy za zgodne z rynkiem wewnętrznym w zastosowaniu art. 107 

i 108 Traktatu, 

2) rozporządzenia Komisji (UE) nr 1388/2014 z dnia 16 grudnia 2014 r. uznającego 

niektóre kategorie pomocy udzielanej przedsiębiorstwom prowadzącym działalność 

w zakresie produkcji, przetwórstwa i wprowadzania do obrotu produktów 

rybołówstwa i akwakultury za zgodne z rynkiem wewnętrznym w zastosowaniu art. 

107 i 108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej (Dz. Urz. UE L 369 z 

24.12.2014, str. 37, z późn. zm.) 

– do zwolnienia, o którym mowa w art. 31b ust. 1 pkt 3–3b, stosuje się przepis 

odpowiednio art. 44 rozporządzenia Komisji (UE) nr 651/2014 z dnia 17 czerwca 

2014 r. uznającego niektóre rodzaje pomocy za zgodne z rynkiem wewnętrznym w 

zastosowaniu art. 107 i 108 Traktatu albo art. 45 rozporządzenia Komisji (UE) nr 

1388/2014 z dnia 16 grudnia 2014 r. uznającego niektóre kategorie pomocy 

udzielanej przedsiębiorstwom prowadzącym działalność w zakresie produkcji, 

przetwórstwa i wprowadzania do obrotu produktów rybołówstwa i akwakultury za 

zgodne z rynkiem wewnętrznym w zastosowaniu art. 107 i 108 Traktatu o 

funkcjonowaniu Unii Europejskiej. 
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2. Zwolnienia od akcyzy, o którym mowa w art. 31b ust.1 pkt 3–3b, nie stosuje się w 

przypadku podmiotu: 

1) na którym ciąży obowiązek zwrotu pomocy wynikający z wcześniejszej decyzji 

Komisji Europejskiej uznającej pomoc za niezgodną z prawem i z rynkiem 

wewnętrznym; 

2) znajdującego się w trudnej sytuacji, o której mowa odpowiednio w art. 2 pkt 18 

rozporządzenia Komisji (UE) nr 651/2014 z dnia 17 czerwca 2014 r. uznającego 

niektóre rodzaje pomocy za zgodne z rynkiem wewnętrznym w zastosowaniu art. 107 

i 108 Traktatu albo art. 3 pkt 5 rozporządzenia Komisji (UE) nr 1388/2014 z dnia 16 

grudnia 2014 r. uznającego niektóre kategorie pomocy udzielanej przedsiębiorstwom 

prowadzącym działalność w zakresie produkcji, przetwórstwa i wprowadzania do 

obrotu produktów rybołówstwa i akwakultury za zgodne z rynkiem wewnętrznym w 

zastosowaniu art. 107 i 108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej.> 

 

 

 

U S T A W A   z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu 

alkoholizmowi (Dz. U. z 2019 r. poz. 2277, z 2020 r. poz. 1492 oraz z 2021 r. poz. 41) 

 

Art. 9
2
. 

1. Za zezwolenia, o których mowa w art. 9 ust. 1 i 2, decyzji wprowadzających w 

zezwoleniach zmiany oraz wydawanie duplikatów pobiera się opłaty. 

2. Opłaty są wnoszone przed wydaniem zezwolenia, duplikatu lub decyzji na rachunek organu 

wydającego zezwolenie, po złożeniu oświadczenia, o którym mowa w ust. 4, z 

zastrzeżeniem ust. 16-18. 

3. Wartość sprzedaży hurtowej napojów alkoholowych należy obliczać oddzielnie dla 

każdego rodzaju tych napojów. 

4. Opłaty za zezwolenia, o których mowa w art. 9
1
 ust. 1 pkt 1 i 2, ustala się w wysokości 

4000 zł dla przedsiębiorców występujących o zezwolenie po raz pierwszy oraz dla tych, 

których wartość sprzedaży w roku poprzedzającym wygaśnięcie zezwolenia nie 

przekroczyła 1 000 000 zł. Opłaty te są wnoszone na rachunek organu wydającego 

zezwolenie po złożeniu pisemnego oświadczenia o wartości sprzedaży hurtowej napojów 

alkoholowych w ostatnim roku kalendarzowym. 
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5. W przypadku przedsiębiorców, których wartość sprzedaży hurtowej napojów 

alkoholowych w roku poprzedzającym wygaśnięcie zezwolenia przekroczyła 1 000 000 

zł, opłatę za zezwolenia, o których mowa w art. 9
1
 ust. 1 pkt 1 i 2, ustala się w wysokości 

równej 0,4% wartości sprzedaży w roku poprzednim, z zaokrągleniem do 100 zł. 

6. Opłatę za zezwolenie, o którym mowa w art. 9
1
 ust. 1 pkt 3, ustala się w wysokości 22 500 

zł za 250 tys. litrów 100% alkoholu, z zastrzeżeniem ust. 7-10. 

7. Opłatę za zezwolenie, o którym mowa w art. 9
1
 ust. 1 pkt 3, dla przedsiębiorców 

prowadzących obrót napojami alkoholowymi o zawartości powyżej 18% alkoholu, 

polegający wyłącznie na zaopatrywaniu statków, pociągów lub samolotów, ustala się 

stosownie do deklarowanego obrotu. 

8. Opłatę za zezwolenie, o którym mowa w art. 9
1
 ust. 1 pkt 3, dla przedsiębiorców 

uprawnionych do wyrobu lub rozlewu napojów spirytusowych w ilości do 10 tys. litrów 

100% alkoholu rocznie ustala się stosownie do deklarowanego rocznego obrotu własnymi 

wyrobami. 

9. Opłata za zezwolenie na wyprzedaż posiadanych zapasów napojów alkoholowych o 

zawartości do 18% alkoholu wynosi 1000 zł. 

10. Opłata za zezwolenie na wyprzedaż napojów alkoholowych o zawartości powyżej 18% 

alkoholu jest pobierana w zależności od liczby litrów 100% alkoholu, zgłoszonej we 

wniosku, proporcjonalnie do wysokości opłaty określonej w ust. 6. 

11. Opłata za zezwolenie, o którym mowa w art. 9 ust. 1 lub 2 <, oraz za zezwolenie na 

wyprzedaż, o którym mowa w art. 9
5
 ust. 4>, dla przedsiębiorcy zaopatrującego 

przedsiębiorcę posiadającego zezwolenie na sprzedaż detaliczną napojów alkoholowych 

przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży w napoje alkoholowe w 

opakowaniach jednostkowych o ilości nominalnej napoju nieprzekraczającej 300 ml 

wynosi dodatkowo 25 zł za każdy pełny litr 100% alkoholu w tych opakowaniach. 

[Opłatę tę wnosi się również w przypadku dokonywania czynności, o których mowa w ust. 

8-10, w stosunku do napojów alkoholowych w opakowaniach jednostkowych o ilości 

nominalnej napoju nieprzekraczającej 300 ml.] 

12. W przypadku gdy przedsiębiorca posiadający zezwolenie, o którym mowa w art. 9 ust. 1 

lub 2 <, albo zezwolenie na wyprzedaż, o którym mowa w art. 9
5
 ust. 4>, zaopatruje 

przedsiębiorcę posiadającego jednocześnie zezwolenie na obrót hurtowy i zezwolenie na 

sprzedaż detaliczną napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia poza miejscem 



- 115 - 

Objaśnienie oznaczeń:  [] kursywa – tekst usunięty przez Sejm 

<> druk pogrubiony – tekst wstawiony przez Sejm 

 

sprzedaży, odprowadza opłatę od wszystkich napojów objętych opłatą, ustaloną na 

podstawie ust. 11, w które zaopatrzył tego przedsiębiorcę. 

13. Przedsiębiorca dokonujący zaopatrzenia w napoje alkoholowe, od których zapłacono 

opłatę, o której mowa w ust. 12, nie jest obowiązany do zapłaty opłaty ustalonej na 

podstawie ust. 11. 

14. Kwotę należnej opłaty w części, o której mowa w ust. 11, pomniejsza się o kwotę opłaty 

w części naliczonej od zwróconych przez przedsiębiorcę napojów alkoholowych w 

opakowaniach jednostkowych o ilości nominalnej napoju nieprzekraczającej 300 ml. 

15. Obowiązek zapłaty opłaty ustalonej na podstawie ust. 11 powstaje w momencie 

zaopatrzenia w napoje alkoholowe w opakowaniach jednostkowych o ilości nominalnej 

napoju nieprzekraczającej 300 ml. 

16. Organem właściwym w sprawie opłaty w części, o której mowa w ust. 11, jest naczelnik 

urzędu skarbowego właściwy ze względu na miejsce zamieszkania albo siedzibę 

przedsiębiorcy posiadającego zezwolenie, o którym mowa w art. 9 ust. 1 lub 2 <, albo 

zezwolenie na wyprzedaż, o którym mowa w art. 9
5
 ust. 4>. 

17. [Przedsiębiorca posiadający zezwolenie, o którym mowa w art. 9 ust. 1 lub 2, jest 

obowiązany, odrębnie w odniesieniu do każdego zezwolenia, do:] 

 <Przedsiębiorca posiadający zezwolenie, o którym mowa w art. 9 ust. 1 lub 2, lub 

zezwolenie na wyprzedaż, o którym mowa w art. 95 ust. 4, dokonujący zaopatrzenia 

w napoje alkoholowe w opakowaniach jednostkowych o ilości nominalnej napoju 

nieprzekraczającej 300 ml, jest obowiązany, odrębnie w odniesieniu do każdego 

zezwolenia, do:> 

1)   złożenia w postaci elektronicznej informacji, opatrzonej podpisem kwalifikowanym, 

według wzoru, o którym mowa w ust. 30, organowi, o którym mowa w ust. 16, za 

pośrednictwem systemu informatycznego ministra właściwego do spraw finansów 

publicznych, 

2)   obliczenia i wniesienia na rachunek właściwego urzędu skarbowego opłaty w wysokości, 

o której mowa w ust. 11 

- do końca miesiąca następującego po zakończeniu półrocza. 

18. Informacja, o której mowa w ust. 17 pkt 1, zawiera następujące dane: 

1)   okres, za który jest składana; 

2)   rodzaj posiadanego zezwolenia, którego informacja dotyczy; 

3)   miejsce składania informacji: nazwę właściwego urzędu skarbowego; 
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4)   cel składania informacji: 

a)  złożenie informacji, 

b)  korekta informacji; 

5)   dane przedsiębiorcy posiadającego zezwolenie, o którym mowa w art. 9 ust. 1 lub 2      

<, albo zezwolenie na wyprzedaż, o którym mowa w art. 9
5
 ust. 4>: 

a)  nazwę (firmę) albo imię i nazwisko, 

b)  NIP, 

c)  imię i nazwisko, numer telefonu lub adres poczty elektronicznej osoby wskazanej do 

kontaktu; 

6)   numery faktur lub innych dokumentów potwierdzających zaopatrzenie w napoje, o 

których mowa w ust. 11, daty ich wystawienia oraz odpowiednio NIP dostawcy albo 

nabywcy; 

7)   łączną liczbę litrów 100% alkoholu zawartego w napojach, o których mowa w ust. 11; 

8)   łączną liczbę opakowań napojów, o których mowa w ust. 11, w podziale na ilość 

nominalną napoju w opakowaniach i zawartość alkoholu; 

9)   kwotę opłaty ustaloną na podstawie ust. 11; 

10)  kwotę pomniejszenia opłaty ustaloną na podstawie ust. 14; 

11)  kwotę opłaty do zapłaty; 

12)  pouczenie, że informacja stanowi podstawę do wystawienia tytułu wykonawczego na 

podstawie ustawy z dnia 17 czerwca 1966 r. o postępowaniu egzekucyjnym w 

administracji (Dz. U. z 2020 r. poz. 1427 i 1492). 

19. Naczelnik Pierwszego Urzędu Skarbowego w Bydgoszczy do końca miesiąca 

następującego po terminie, o którym mowa w ust. 17, dokonuje podziału łącznych 

wpływów z opłaty w części, o której mowa w ust. 11, oraz z dodatkowej opłaty, o której 

mowa w ust. 21, proporcjonalnie do wpływów uzyskanych przez gminy za I i II kwartał z 

opłat, o których mowa w art. 11
1
, na podstawie danych publikowanych w Biuletynie 

Informacji Publicznej na stronie podmiotowej urzędu obsługującego ministra właściwego 

do spraw finansów publicznych oraz przekazuje środki na rachunki bankowe Narodowego 

Funduszu Zdrowia i gmin. 

20. Naczelnik Pierwszego Urzędu Skarbowego w Bydgoszczy do końca kwietnia następnego 

roku dokonuje podziału łącznych wpływów z opłaty w części, o której mowa w ust. 11, 

oraz z dodatkowej opłaty, o której mowa w ust. 21, proporcjonalnie do wpływów 

uzyskanych przez gminy za III i IV kwartał roku ubiegłego z opłat, o których mowa w art. 

http://lex.online.wolterskluwer.pl/WKPLOnline/index.rpc#hiperlinkText.rpc?hiperlink=type=tresc:nro=Powszechny.2394279&full=1
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11
1
, na podstawie danych publikowanych w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie 

podmiotowej urzędu obsługującego ministra właściwego do spraw finansów publicznych 

oraz przekazuje środki na rachunki bankowe Narodowego Funduszu Zdrowia i gmin. 

21. W przypadku niedopełnienia obowiązków, o których mowa w ust. 17 pkt 1 lub 2, organ, o 

którym mowa w ust. 16, ustala, w drodze decyzji, dodatkową opłatę w wysokości: 

1)   2000 zł dla przedsiębiorcy posiadającego zezwolenie, o którym mowa w art. 9
1
 ust. 1 pkt 

1 i 2; 

2)   11 250 zł dla przedsiębiorcy posiadającego zezwolenie, o którym mowa w art. 9
1
 ust. 1 

pkt 3. 

22. Dodatkową opłatę wnosi się na rachunek organu, o którym mowa w ust. 16. 

[23. Do opłat, o których mowa w ust. 11 i 21, stosuje się odpowiednio przepisy ustawy z dnia 

29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2020 r. poz. 1325 i 1423).] 

<23. Do opłat, o których mowa w ust. 11 i 21, stosuje się odpowiednio przepisy ustawy z 

dnia 29 sierpnia 1997 r. – Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2020 r. poz. 1325, 1423, 

2122, 2123 i 2320 oraz z 2021 r. poz. 72), przy czym uprawnienia organów 

podatkowych przysługują odpowiednio naczelnikowi urzędu skarbowego, 

dyrektorowi izby administracji skarbowej, Dyrektorowi Krajowej Informacji 

Skarbowej, Szefowi Krajowej Administracji Skarbowej i ministrowi właściwemu do 

spraw finansów publicznych.> 

<23a. Organ właściwy w sprawie interpretacji ogólnych, objaśnień i interpretacji 

indywidualnych przepisów dotyczących opłat, o których mowa w ust. 11 i 21, może 

wystąpić do ministra właściwego do spraw zdrowia z wnioskiem o zajęcie stanowiska 

w sprawie. W przypadku interpretacji ogólnych wydawanych na wniosek i 

interpretacji indywidualnych minister właściwy do spraw zdrowia zajmuje 

stanowisko w terminie 21 dni od dnia doręczenia wniosku o zajęcie stanowiska, przy 

czym do terminu do wydania interpretacji ogólnej i interpretacji indywidualnej nie 

wlicza się okresu od dnia doręczenia tego wniosku do dnia otrzymania stanowiska.> 

[24. W przypadku powstania nadpłaty z tytułu opłaty w części, o której mowa w ust. 11, oraz 

dodatkowej opłaty, o której mowa w ust. 21, zwrotu nadpłaty dokonuje się ze środków 

pochodzących z tej części opłaty.] 

<24. Zwrot nadpłaty z tytułu opłaty, o której mowa w ust. 11, oraz dodatkowej opłaty, o 

której mowa w ust. 21, następuje na wniosek podmiotu, który dokonał ich zapłaty, z 

wpływów pochodzących z tych opłat, pobranych za: 

http://lex.online.wolterskluwer.pl/WKPLOnline/index.rpc#hiperlinkText.rpc?hiperlink=type=tresc:nro=Powszechny.2389631&full=1
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1) ostatnie półrocze, jeżeli wniosek został rozpatrzony przed przekazaniem wpływów za 

to półrocze na rachunki bankowe Narodowego Funduszu Zdrowia i gmin; 

2) kolejne półrocze następujące po złożeniu wniosku, jeżeli wniosek został rozpatrzony 

po przekazaniu wpływów za poprzednie półrocze na rachunki bankowe Narodowego 

Funduszu Zdrowia i gmin.> 

25. Opłata za wydanie decyzji wprowadzającej nowe miejsca prowadzenia działalności 

gospodarczej, zwiększającej liczbę tych miejsc w stosunku do wymienionych w 

wydanych zezwoleniach, o których mowa w art. 9
1
 ust. 1, wynosi 50% stawki określonej 

dla zezwolenia w dniu jego wydania. 

26. Opłata za wydanie innych decyzji wprowadzających zmiany w zezwoleniach wynosi 200 

zł. 

27. Opłata za zwiększenie limitu, o którym mowa w art. 9
1
 ust. 3, jest pobierana w zależności 

od liczby litrów 100% alkoholu, zgłoszonej we wniosku, proporcjonalnie do wysokości 

opłaty określonej w ust. 6. 

28. Opłata za wydanie duplikatu zezwoleń, o których mowa w art. 9 ust. 1 i 2, wynosi 50 zł. 

29. Zezwolenia i decyzje, o których mowa w ust. 9, 10 i 25-28 oraz art. 9 ust. 1 i 2, nie 

podlegają opłacie skarbowej. 

30. Minister właściwy do spraw finansów publicznych określi i udostępni na elektronicznej 

platformie usług administracji publicznej wzór dokumentu elektronicznego informacji, o 

której mowa w ust. 17 pkt 1. 

 

 

 

U S T A W A   z dnia 20 czerwca 1997 r. – Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. z 2020 r. poz. 

110, z późn. zm.) 

Art. 72. 

1. Rejestracji dokonuje się na podstawie: 

1)   dowodu własności pojazdu lub dokumentu potwierdzającego powierzenie pojazdu, o 

którym mowa w art. 73 ust. 5; 

2)   (uchylony); 

3)   świadectwa zgodności WE albo świadectwa zgodności wraz z oświadczeniem 

zawierającym dane i informacje o pojeździe niezbędne do rejestracji i ewidencji pojazdu, 

dopuszczenia jednostkowego pojazdu, decyzji o uznaniu dopuszczenia jednostkowego 
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pojazdu albo świadectwa dopuszczenia indywidualnego WE pojazdu - jeżeli są 

wymagane; 

4)   zaświadczenia o pozytywnym wyniku badania technicznego pojazdu, jeżeli jest 

wymagane albo dowodu rejestracyjnego pojazdu lub innego dokumentu wydanego przez 

właściwy organ państwa członkowskiego, potwierdzającego wykonanie oraz termin 

ważności badania technicznego; 

5)   dowodu rejestracyjnego, jeżeli pojazd był zarejestrowany; 

6)   dowodu odprawy celnej przywozowej, jeżeli pojazd został sprowadzony z terytorium 

państwa niebędącego państwem członkowskim Unii Europejskiej i jest rejestrowany po 

raz pierwszy; 

[6a)  dokumentu potwierdzającego zapłatę akcyzy na terytorium kraju albo dokumentu 

potwierdzającego brak obowiązku zapłaty akcyzy na terytorium kraju albo zaświadczenia 

stwierdzającego zwolnienie od akcyzy, w rozumieniu przepisów o podatku akcyzowym, 

jeżeli samochód osobowy lub pojazd rodzaju "samochodowy inny", podrodzaj 

"czterokołowiec" (kategoria homologacyjna L7e) lub podrodzaj "czterokołowiec lekki" 

(kategoria homologacyjna L6e) został sprowadzony z terytorium państwa członkowskiego 

Unii Europejskiej i jest rejestrowany po raz pierwszy;] 

<6a) dokumentu potwierdzającego zapłatę akcyzy na terytorium kraju albo 

dokumentu potwierdzającego brak obowiązku zapłaty akcyzy na terytorium kraju 

albo zaświadczenia stwierdzającego zwolnienie od akcyzy, w rozumieniu przepisów o 

podatku akcyzowym, jeżeli samochód osobowy, pojazd rodzaju „samochodowy 

inny”, podrodzaj „czterokołowiec” (kategoria homologacyjna L7e) lub podrodzaj 

„czterokołowiec lekki” (kategoria homologacyjna L6e), samochód ciężarowy 

(kategoria homologacyjna N1), podrodzaj „furgon”, „furgon/podest”, „ciężarowo-

osobowy”, „terenowy”, „wielozadaniowy” lub „van” lub samochód specjalny 

(kategoria homologacyjna M1 i N1), został sprowadzony z terytorium państwa 

członkowskiego Unii Europejskiej i jest rejestrowany po raz pierwszy;> 

7)   (uchylony); 

8)   (uchylony); 

9)   (uchylony). 

1a. (uchylony). 

[1b. W przypadku nabycia od wyspecjalizowanego salonu sprzedaży, w rozumieniu przepisów 

o podatku akcyzowym, samochodu osobowego lub pojazdu, o którym mowa w ust. 1 pkt 
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6a, dokument potwierdzający zapłatę akcyzy na terytorium kraju albo zaświadczenie 

stwierdzające zwolnienie od akcyzy pojazdu elektrycznego albo pojazdu napędzanego 

wodorem może być zastąpione oświadczeniem wyspecjalizowanego salonu sprzedaży, że 

posiada odpowiednio oryginał lub kopię dokumentu potwierdzającego zapłatę akcyzy na 

terytorium kraju od tego samochodu osobowego lub pojazdu albo oryginał lub kopię 

zaświadczenia stwierdzającego zwolnienie od akcyzy pojazdu elektrycznego albo pojazdu 

napędzanego wodorem.] 

<1b. W przypadku nabycia od wyspecjalizowanego salonu sprzedaży, w rozumieniu 

przepisów o podatku akcyzowym, samochodu osobowego lub pojazdu, o którym 

mowa w ust. 1 pkt 6a, dokument potwierdzający zapłatę akcyzy na terytorium kraju, 

dokument potwierdzający brak obowiązku zapłaty akcyzy na terytorium kraju albo 

zaświadczenie stwierdzające zwolnienie od akcyzy samochodu osobowego może być 

zastąpione oświadczeniem wyspecjalizowanego salonu sprzedaży, że posiada 

odpowiednio oryginał lub kopię dokumentu potwierdzającego zapłatę akcyzy na 

terytorium kraju, oryginał lub kopię dokumentu potwierdzającego brak obowiązku 

zapłaty akcyzy na terytorium kraju od tego samochodu osobowego lub pojazdu albo 

oryginał lub kopię zaświadczenia stwierdzającego zwolnienie od akcyzy samochodu 

osobowego.”> 

2. Wymagania ust. 1 nie dotyczą: 

1)   pojazdu, który był już zarejestrowany na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej - w 

zakresie ust. 1 pkt 3; 

1a)  
(40)

 pojazdu, który był już zarejestrowany na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej i od 

ostatniej rejestracji nie nastąpiła zmiana właściciela tego pojazdu, w przypadku gdy 

przerejestrowanie pojazdu jest dokonywane na wniosek właściciela tego pojazdu w 

związku ze zmianą jego miejsca zamieszkania (siedziby) - w zakresie dowodu własności 

pojazdu, o którym mowa w ust. 1 pkt 1; 

2)   
(41)

 pojazdu zakupionego po przepadku na rzecz Skarbu Państwa lub na rzecz jednostki 

samorządu terytorialnego - w zakresie ust. 1 pkt 5; 

3)   pojazdu zakupionego od Policji, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencji 

Wywiadu, Służby Kontrwywiadu Wojskowego, Służby Wywiadu Wojskowego, 

Centralnego Biura Antykorupcyjnego, Straży Granicznej, Krajowej Administracji 

Skarbowej lub Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej - w zakresie ust. 1 pkt 5; 

4)   (uchylony); 
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5)   pojazdu wycofanego czasowo z ruchu - w zakresie ust. 1 pkt 5; w tym przypadku zamiast 

dowodu rejestracyjnego wymaga się przedstawienia decyzji o czasowym wycofaniu 

pojazdu z ruchu; 

6)   (uchylony); 

7)   pojazdu wyrejestrowanego, o którym mowa w art. 79 ust. 4 pkt 3 - w przypadku 

powtórnej rejestracji - w zakresie ust. 1 pkt 5; 

8)   pojazdu, o którym mowa w art. 81 ust. 4 pkt 1 - w zakresie ust. 1 pkt 4. 

2a. W przypadku pojazdu sprowadzanego z terytorium państwa niebędącego państwem 

członkowskim zamiast dowodu rejestracyjnego, o którym mowa w ust. 1 pkt 5, dopuszcza 

się przedstawienie innego dokumentu stwierdzającego rejestrację pojazdu, wydanego 

przez organ właściwy do rejestracji pojazdów w tym państwie. 

2b. W przypadku pojazdu zabytkowego, zamiast dowodu rejestracyjnego, dopuszcza się 

przedstawienie oświadczenia właściciela pojazdu, złożonego pod rygorem 

odpowiedzialności karnej za fałszywe zeznania, że nie posiada dowodu rejestracyjnego. 

3. Dodatkowo wymaga się dokumentu potwierdzającego spełnienie wymagań, o których 

mowa w art. 2 pkt 39 - w stosunku do pojazdów zabytkowych. 

3a. Świadectwo zgodności WE lub świadectwo zgodności traci ważność po upływie terminu 

określonego w przepisach wydanych na podstawie art. 70zm ust. 1 pkt 10 i nie może być 

uznane za dokument, o którym mowa w ust. 1 pkt 3. 

4. 
(42)

 W przypadku utraty dowodu rejestracyjnego albo pozwolenia czasowego pojazdu 

zarejestrowanego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej organ rejestrujący dokonuje 

weryfikacji danych zawartych w utraconym dokumencie w centralnej ewidencji pojazdów 

i pobiera z tej ewidencji dane niezbędne do rejestracji pojazdu. 

5. 
(43)

 W przypadku utraty dowodu rejestracyjnego pojazdu zarejestrowanego za granicą 

zamiast tego dokumentu należy przedstawić jego wtórnik albo dokument wystawiony 

przez organ rejestrujący właściwy ze względu na miejsce ostatniej rejestracji pojazdu, 

potwierdzający dane zawarte w utraconym dokumencie niezbędne do rejestracji pojazdu. 

Jeżeli organ rejestrujący właściwy ze względu na miejsce ostatniej rejestracji pojazdu za 

granicą odmówił wydania wtórnika dowodu rejestracyjnego albo dokumentu 

potwierdzającego dane zawarte w utraconym dokumencie, starosta może wystąpić do tego 

organu o potwierdzenie tych danych. Uzyskane potwierdzenie tych danych, w postaci 

papierowej albo elektronicznej, zastępuje dokument potwierdzający dane zawarte w 

utraconym dokumencie niezbędne do rejestracji pojazdu. 
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6. 
(44)

 W przypadku utraty dowodu rejestracyjnego pojazdu wywiezionego z kraju, uprzednio 

zarejestrowanego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, organ rejestrujący właściwy ze 

względu na miejsce ostatniej rejestracji pojazdu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, 

na wniosek właściciela pojazdu, wydaje zaświadczenie potwierdzające dane zawarte w 

utraconym dowodzie rejestracyjnym. 

 

 

 

U S T A W A   z dnia 29 sierpnia 1997 r.  Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2020 r. poz. 1325, 

1423, 2122, 2123 i 2320 oraz z 2021 r. poz. 72) 

 

Art. 201. 

§ 1. Organ podatkowy zawiesza postępowanie: 

1)  w razie śmierci strony, jeżeli postępowanie nie podlega umorzeniu jako 

bezprzedmiotowe; 

1a)   w razie zaprzestania pełnienia funkcji przez zarządcę sukcesyjnego albo wygaśnięcia 

zarządu sukcesyjnego, jeżeli postępowanie toczyło się z udziałem zarządcy 

sukcesyjnego; 

2)   gdy rozpatrzenie sprawy i wydanie decyzji jest uzależnione od rozstrzygnięcia 

zagadnienia wstępnego przez inny organ lub sąd; 

3)   w razie śmierci przedstawiciela ustawowego strony; 

4)   w razie utraty przez stronę lub jej ustawowego przedstawiciela zdolności do czynności 

prawnych; 

5)    (uchylony); 

6)    (uchylony); 

7)    w razie wniesienia skargi do sądu administracyjnego na decyzję uchylającą w całości 

decyzję organu pierwszej instancji i przekazującą sprawę do ponownego rozpatrzenia 

przez ten organ lub stwierdzającą nieważność decyzji; 

8)    w razie wystąpienia o opinię Rady. 

§ 1a. Organ podatkowy zawiesza postępowanie w sprawie dotyczącej odpowiedzialności 

osoby trzeciej do dnia, w którym decyzja, o której mowa w art. 108 § 2 pkt 2, stanie się 

ostateczna, z zastrzeżeniem art. 108 § 3 oraz art. 115 § 4. 

§ 1b. Organ podatkowy może zawiesić postępowanie: 
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1)   w razie wystąpienia, na podstawie ratyfikowanych umów o unikaniu podwójnego 

opodatkowania lub innych ratyfikowanych umów międzynarodowych, których stroną 

jest Rzeczpospolita Polska, do organów innego państwa o udzielenie informacji 

niezbędnych do ustalenia lub określenia wysokości zobowiązania podatkowego, jeżeli 

nie ma żadnych innych okoliczności poza objętymi wystąpieniem, które mogą być 

przedmiotem dowodu, albo 

2)    jeżeli wszczęta została procedura wzajemnego porozumiewania się, w tym procedura 

arbitrażowa prowadzona na podstawie ratyfikowanej umowy o unikaniu podwójnego 

opodatkowania lub innej ratyfikowanej umowy międzynarodowej, której stroną jest 

Rzeczpospolita Polska, lub przyjęto wniosek w ramach procedury prowadzonej na 

podstawie przepisów działu II rozdziału 2 ustawy z dnia 16 października 2019 r. o 

rozstrzyganiu sporów dotyczących podwójnego opodatkowania oraz zawieraniu 

uprzednich porozumień cenowych. 

<§ 1c. Organ podatkowy może zawiesić postępowanie: 

1) na wniosek lub z urzędu, gdy: 

a) pomiędzy postępowaniami w sprawach dotyczących tej samej strony istnieje tego 

rodzaju związek, że na treść decyzji wydawanej w zawieszanym postępowaniu 

ma wpływ rozstrzygnięcie sprawy w innym postępowaniu, a rozstrzygnięcie 

sprawy w tym innym postępowaniu nie stanowi zagadnienia wstępnego, o którym 

mowa w § 1 pkt 2, 

b) stan faktyczny lub zagadnienie prawne będące przedmiotem zawieszanego 

postępowania i innego postępowania w sprawach dotyczących tej samej strony są 

podobne, a pomiędzy tymi postępowaniami nie występuje związek, o którym 

mowa w lit. a; 

2) z urzędu, gdy przepis mający wpływ na treść decyzji wydawanej w zawieszanym 

postępowaniu jest przedmiotem postępowania przed: 

a) Trybunałem Konstytucyjnym, 

b) Trybunałem Sprawiedliwości Unii Europejskiej, 

c) sądem administracyjnym w sprawie stwierdzenia nieważności aktu prawa 

miejscowego organu jednostki samorządu terytorialnego. 

§ 1d. Zawieszenie postępowania na podstawie § 1c może nastąpić pod warunkiem, że: 

1) zgodę na zawieszenie postępowania wyrazi strona – w przypadku zawieszania 

postępowania z urzędu; 
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2) zawieszeniu postępowania nie sprzeciwiają się strony, które nie wystąpiły z 

wnioskiem o jego zawieszenie – w przypadku zawieszania postępowania na 

wniosek.> 

§ 2. Postanowienie w sprawie zawieszenia postępowania organ podatkowy doręcza stronie 

lub jej spadkobiercom, z zastrzeżeniem § 2a. 

§ 2a. W przypadku, o którym mowa w § 1 pkt 1, 1a, 3 i 4, postanowienie w sprawie 

zawieszenia postępowania pozostawia się w aktach sprawy do czasu ustalenia 

spadkobierców, kuratora, zarządcy sukcesyjnego lub przedstawiciela strony. 

§ 3. Na postanowienie w sprawie zawieszenia postępowania służy zażalenie. 

§ 4. W przypadkach, o których mowa w § 1b, zawieszenie postępowania może następować 

wielokrotnie, z tym że okres łącznego zawieszenia postępowania nie może przekraczać 3 

lat. 

Art. 205. 

§ 1. Organ podatkowy podejmuje z urzędu lub na wniosek strony, w drodze postanowienia, 

zawieszone postępowanie, gdy ustąpiły przyczyny uzasadniające jego zawieszenie. 

<§ 1a. W przypadku, o którym mowa w art. 201 § 1c, organ podatkowy: 

1) może w każdym czasie podjąć z urzędu zawieszone postępowanie; 

2) podejmuje zawieszone postępowanie: 

a) gdy wystąpi o to strona – w przypadku postępowania zawieszonego na wniosek, 

b) gdy ustąpiły przyczyny uzasadniające jego zawieszenie, w szczególności w dniu 

powzięcia przez organ podatkowy wiadomości o uprawomocnieniu się decyzji 

organu podatkowego lub orzeczenia sądu w sprawie będącej przedmiotem 

postępowania, od którego zakończenia uzależniono podjęcie zawieszonego 

postępowania.> 

§ 2. Na postanowienie o odmowie podjęcia zawieszonego postępowania służy stronie 

zażalenie. 

 

 

U S T A W A   z dnia 10 września 1999 r. – Kodeks karny skarbowy (Dz. U. z 2020 r. poz. 

19, 568, 695, 1106, 2122 i 2320) 

Art. 30. 

§ 1. Sąd może orzec przepadek przedmiotów tylko w wypadkach przewidzianych w kodeksie, 

a orzeka, jeżeli kodeks tak stanowi. 
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[§ 2. W wypadkach określonych w art. 54 § 1 i 2, art. 55 § 1 i 2, art. 56 § 1 i 2, art. 63 § 1-6, 

art. 64 § 1-6, art. 65 § 1 i 3, art. 66 § 1, art. 67 § 1 i 2, art. 68 § 1 i 2, art. 69 § 1-3, art. 

69a § 1, art. 69b § 1, art. 69c § 1, art. 70 § 1, 2 i 4, art. 72, art. 73 § 1 oraz art. 73a § 1 i 2 

można orzec przepadek przedmiotów określonych w art. 29 pkt 1-3.] 

<§ 2. W wypadkach określonych w art. 54 § 1 i 2, art. 55 § 1 i 2, art. 56 § 1 i 2, art. 63 § 

1–6, art. 63a § 1 i 2, art. 64 § 1–6, art. 65 § 1–3, art. 66 § 1, art. 67 § 1 i 2, art. 67a § 1, 

art. 68 § 1 i 2, art. 69 § 1–3, art. 69a § 1 i 1a, art. 69b § 1, art. 69c § 1, art. 70 § 1, 2 i 4, 

art. 72, art. 73 § 1 oraz art. 73a § 1 i 2 można orzec przepadek przedmiotów 

określonych w art. 29 pkt 1–3.> 

§ 3. W wypadkach określonych w art. 86 § 1-3, art. 87 § 1-3, art. 88 § 1 i 2, art. 89 § 1 i 2, art. 

90 § 1 oraz art. 91 § 1 i 3 orzeka się przepadek przedmiotów wymienionych w art. 29 pkt 

1 lub 2, a także można orzec przepadek przedmiotów wymienionych w art. 29 pkt 3. 

§ 4. W wypadku określonym w art. 106d § 1 orzeka się przepadek wartości dewizowych lub 

krajowych środków płatniczych, a także można orzec przepadek innych przedmiotów, 

określonych w art. 29 pkt 1-3. 

§ 4a. (uchylony). 

§ 5. W wypadkach określonych w art. 107 § 1-3 orzeka się przepadek dokumentu lub 

urządzenia do gry losowej, gry na automacie lub zakładu wzajemnego, a także 

znajdujących się w nich środków pieniężnych oraz wygranych, które na podstawie tego 

dokumentu przypadają grającemu, a także środków uzyskanych ze sprzedaży udziału w 

grze lub wpłaconych stawek. Przepis stosuje się odpowiednio także w wypadkach 

określonych w art. 107a § 1, art. 108 § 1, art. 109 i art. 110. 

§ 5a. Sprzedaż urządzeń lub automatów do gier, w stosunku do których sąd nie zarządził 

zniszczenia, jest dopuszczalna wyłącznie na rzecz podmiotów, które uzyskały koncesje 

albo zezwolenie na urządzanie gier. 

§ 6. W wypadkach określonych w § 2-4 orzeka się przepadek przedmiotów, o których mowa 

w art. 29 pkt 4. 

Art. 31. 

§ 1. Sąd może orzec albo orzeka przepadek przedmiotów określonych w art. 29 pkt 1, 3 i 4 w 

wypadkach przewidzianych w kodeksie, także wówczas, gdy przedmioty te nie są 

własnością sprawcy. 

§ 1a. Sąd może orzec przepadek przedmiotów określonych w art. 29 pkt 2, niebędących 

własnością sprawcy, jeżeli ich właściciel lub inna osoba uprawniona przewidywała, że 
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mogą one służyć lub być przeznaczone do popełnienia przestępstwa skarbowego albo 

mogła to przewidzieć przy zachowaniu ostrożności wymaganej w danych 

okolicznościach. 

§ 2. Przepadku przedmiotów nie orzeka się, jeżeli są własnością osoby trzeciej, a sprawca 

uzyskał je w drodze czynu zabronionego jako przestępstwo lub wykroczenie. 

§ 3. Przepadku przedmiotów nie orzeka się także, jeżeli: 

1)   orzeczenie jego byłoby niewspółmierne do wagi popełnionego przestępstwa 

skarbowego; 

2)   uiszczono należność publicznoprawną dotyczącą przedmiotów zagrożonych 

przepadkiem, chyba że należność ta jest niewspółmiernie niska do kwoty 

równowartości pieniężnej przepadku przedmiotów albo przepadek dotyczy 

przedmiotów określonych w art. 29 pkt 4 lub które zostały specjalnie przysposobione 

do popełnienia czynu zabronionego. 

§ 4. Przedmioty objęte przepadkiem przechodzą na własność Skarbu Państwa z chwilą 

uprawomocnienia się orzeczenia. 

§ 5. Sąd, orzekając przepadek przedmiotów, w szczególności napojów alkoholowych, 

produktów kosmetycznych lub produktów leczniczych, może zarządzić ich zniszczenie w 

całości albo w części, jeżeli sprzedaż tych przedmiotów jest niemożliwa, znacznie 

utrudniona lub nieuzasadniona lub gdy przedmioty te nie odpowiadają warunkom 

dopuszczenia do obrotu w kraju określonym w odrębnych przepisach. 

[§ 6. Wykonanie orzeczenia sądu o przepadku wyrobów tytoniowych następuje poprzez ich 

zniszczenie. 

§ 7. Koszty zniszczenia przedmiotów, których przepadek orzeczono, ponosi sprawca czynu 

zabronionego.] 

<§ 6. Wykonanie orzeczenia sądu o przepadku wyrobów tytoniowych, suszu 

tytoniowego, płynu do papierosów elektronicznych i wyrobów nowatorskich oraz 

urządzeń i maszyn do ich produkcji lub pakowania następuje poprzez ich 

zniszczenie. 

§ 7. Koszty zniszczenia przedmiotów, których przepadek orzeczono, ponosi sprawca 

czynu zabronionego, chyba że ich wysokość nie przekracza jednej pięćdziesiątej 

części minimalnego wynagrodzenia.> 
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Art. 34. 

§ 1. Zakaz prowadzenia określonej działalności gospodarczej oraz pozbawienie praw 

publicznych można orzec tylko wtedy, gdy kodeks tak stanowi. 

[§ 2. Sąd może orzec środek karny zakazu prowadzenia określonej działalności gospodarczej 

w wypadkach określonych w art. 38 § 1 i 2 oraz w razie skazania sprawcy za przestępstwo 

skarbowe określone w art. 54 § 1, art. 55 § 1, art. 56 § 1, art. 63 § 1-5, art. 64 § 1-6, art. 

65 § 1, art. 66 § 1, art. 67 § 1 i 2, art. 68 § 1 i 2, art. 69 § 1-3, art. 69a § 1, art. 69b § 1, 

art. 69c § 1, art. 70 § 1, 2 i 4, art. 72, art. 73 § 1, art. 73a § 1, art. 76 § 1, art. 77 § 1, art. 

78 § 1, art. 80f § 1-4, art. 82 § 1, art. 83 § 1, art. 85 § 1 i 2, art. 86 § 1 i 2, art. 87 § 1 i 2, 

art. 88 § 1 i 2, art. 89 § 1 i 2, art. 90 § 1 i 2, art. 91 § 1, art. 92 § 1, art. 93, art. 97 § 1 i 2, 

art. 100 § 1, art. 101 § 1, art. 102 § 1, art. 103 § 1, art. 104 § 1, art. 106c § 1, art. 106d § 

1, art. 106j § 1, art. 107 § 1-3, art. 107a § 1 oraz art. 110.] 

<§ 2. Sąd może orzec środek karny zakazu prowadzenia określonej działalności 

gospodarczej w wypadkach określonych w art. 38 § 1 i 2 oraz w razie skazania 

sprawcy za przestępstwo skarbowe określone w art. 54 § 1, art. 55 § 1, art. 56 § 1, 

art. 63 § 1–5, art. 63a § 1, art. 64 § 1–6, art. 65 § 1, art. 66 § 1, art. 67 § 1 i 2, art. 68 § 

1 i 2, art. 69 § 1–3, art. 69a § 1, art. 69b § 1, art. 69c § 1, art. 70 § 1, 2 i 4, art. 72, art. 

73 § 1, art. 73a § 1, art. 76 § 1, art. 77 § 1, art. 78 § 1, art. 80f § 1–4, art. 82 § 1, art. 83 

§ 1, art. 85 § 1 i 2, art. 86 § 1 i 2, art. 87 § 1 i 2, art. 88 § 1 i 2, art. 89 § 1 i 2, art. 90 § 1 

i 2, art. 91 § 1, art. 92 § 1, art. 93, art. 97 § 1 i 2, art. 100 § 1, art. 101 § 1, art. 102 § 1, 

art. 103 § 1, art. 104 § 1, art. 106c § 1, art. 106d § 1, art. 106j § 1, art. 107 § 1–3, art. 

107a § 1 oraz art. 110.> 

§ 3. Pozbawienie praw publicznych sąd może orzec w wypadkach określonych w art. 38 § 1 i 

2 w razie skazania na karę pozbawienia wolności na czas nie krótszy od lat 3. 

§ 4. Zakazy wymienione w art. 22 § 2 pkt 5 oraz pozbawienie praw publicznych orzeka się w 

latach, od roku do lat 5. 

Art. 38. 

§ 1. Stosując nadzwyczajne obostrzenie kary, sąd wymierza karę pozbawienia wolności: 

1)   do 6 miesięcy albo karę ograniczenia wolności, jeżeli przestępstwo skarbowe jest 

zagrożone tylko karą grzywny do 360 stawek dziennych, co nie wyłącza wymierzenia 

także kary grzywny grożącej za to przestępstwo; 
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2)   do roku albo karę ograniczenia wolności, jeżeli przestępstwo skarbowe jest zagrożone 

tylko karą grzywny przekraczającą 360 stawek dziennych, co nie wyłącza wymierzenia 

także kary grzywny grożącej za to przestępstwo; 

3)    przewidzianą za przypisane przestępstwo skarbowe w wysokości powyżej dolnej granicy 

ustawowego zagrożenia, nie niższej niż 1 miesiąc do górnej granicy ustawowego 

zagrożenia zwiększonego o połowę, co nie wyłącza wymierzenia z takim samym 

obostrzeniem także kary grzywny grożącej za to przestępstwo obok kary pozbawienia 

wolności. 

§ 2. Stosując nadzwyczajne obostrzenie kary, sąd wymierza karę pozbawienia wolności w 

wysokości powyżej dolnej granicy ustawowego zagrożenia, nie niższej niż 3 miesiące do 

górnej granicy ustawowego zagrożenia zwiększonego podwójnie, co nie wyłącza 

wymierzenia w wysokości do górnej granicy ustawowego zagrożenia zwiększonego o 

połowę także kary grzywny grożącej za to przestępstwo, jeżeli sprawca popełnia ten czyn 

zabroniony określony w: 

[1)   art. 54 § 1, art. 55 § 1, art. 56 § 1, art. 63 § 1-5, art. 65 § 1, art. 67 § 1, art. 69a § 1, art. 

70 § 1, 2 i 4, art. 73a § 1, art. 76 § 1, art. 77 § 1, art. 78 § 1, art. 86 § 1 i 2, art. 87 § 1 i 2, 

art. 90 § 1, art. 91 § 1 oraz art. 92 § 1, a kwota uszczuplonej należności publicznoprawnej 

lub wartość przedmiotu czynu zabronionego jest wielka;] 

<1) art. 54 § 1, art. 55 § 1, art. 56 § 1, art. 63 § 1–5, art. 63a § 1, art. 65 § 1, art. 67 § 1, 

art. 69a § 1, art. 70 § 1, 2 i 4, art. 73a § 1, art. 76 § 1, art. 77 § 1, art. 78 § 1, art. 86 § 1 

i 2, art. 87 § 1 i 2, art. 90 § 1, art. 91 § 1 oraz art. 92 § 1, a kwota uszczuplonej 

należności publicznoprawnej lub wartość przedmiotu czynu zabronionego jest 

wielka;> 

2)   (uchylony); 

3)    art. 62 § 2, a kwota podatku wynikająca z faktury albo suma kwot podatku wynikających 

z faktur stanowiących przedmiot czynu zabronionego jest wielkiej wartości. 

§ 3. W wypadku określonym w § 1 pkt 1 lub 2 stosuje się odpowiednio przepis art. 26 § 2, a 

w wypadku określonym w § 2 stosuje się odpowiednio przepis art. 37 § 2 lub 3. 

 

Art. 48. 

§ 1. Kara grzywny może być wymierzona w granicach od jednej dziesiątej do 

dwudziestokrotnej wysokości minimalnego wynagrodzenia, chyba że kodeks stanowi 

inaczej. 
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[§ 2. Mandatem karnym można nałożyć karę grzywny w granicach nieprzekraczających 

podwójnej wysokości minimalnego wynagrodzenia.] 

<§ 2. Mandatem karnym można nałożyć karę grzywny w granicach 

nieprzekraczających pięciokrotnej wysokości minimalnego wynagrodzenia.> 

§ 3. Wyrokiem nakazowym można wymierzyć karę grzywny w granicach 

nieprzekraczających dziesięciokrotnej wysokości minimalnego wynagrodzenia. 

§ 4. Wymierzając karę grzywny lub nakładając ją mandatem karnym, uwzględnia się także 

stosunki majątkowe i rodzinne sprawcy oraz jego dochody i możliwości zarobkowe. 

§ 5. W razie zatrzymania osoby podejrzanej o popełnienie wykroczenia skarbowego, zgodnie 

z art. 244-248 Kodeksu postępowania karnego, na poczet orzeczonej kary grzywny sąd 

zalicza okres rzeczywistego pozbawienia wolności, zaokrąglając do pełnego dnia, przy 

czym jeden dzień rzeczywistego pozbawienia wolności jest równoważny karze grzywny 

w wysokości od jednej pięćsetnej do jednej pięćdziesiątej górnej granicy ustawowego 

zagrożenia karą grzywny. 

Art. 49. 

§ 1. Do przepadku przedmiotów stosuje się odpowiednio przepisy art. 29, art. 30 § 1 i 6 oraz 

art. 31, przy czym nie obejmuje on środka przewozowego stanowiącego przedmiot 

określony w art. 29 pkt 2, chyba że został on specjalnie przysposobiony do popełnienia 

czynu zabronionego jako przestępstwo skarbowe, wykroczenie skarbowe, przestępstwo 

lub wykroczenie. 

[§ 2. W wypadkach określonych w art. 54 § 3, art. 55 § 3, art. 56 § 3, art. 63 § 7, art. 64 § 7, 

art. 66 § 2, art. 67 § 4, art. 68 § 3, art. 69a § 2, art. 69b § 2, art. 69c § 2, art. 70 § 5, art. 

73 § 2, art. 73a § 3, art. 86 § 4, art. 87 § 4, art. 88 § 3, art. 89 § 3, art. 90 § 3, art. 107 § 4 

oraz art. 107a § 2 można orzec przepadek przedmiotów określonych w § 1.] 

<§ 2. W wypadkach określonych w art. 54 § 3, art. 55 § 3, art. 56 § 3, art. 63 § 7, art. 63a 

§ 3, art. 64 § 7, art. 66 § 2, art. 67 § 4, art. 68 § 3, art. 69a § 2, art. 69b § 2, art. 69c § 

2, art. 70 § 5, art. 73 § 2, art. 73a § 3, art. 86 § 4, art. 87 § 4, art. 88 § 3, art. 89 § 3, 

art. 90 § 3, art. 107 § 4 oraz art. 107a § 2 można orzec przepadek przedmiotów 

określonych w § 1.> 

§ 3. W wypadkach określonych w art. 65 § 4 oraz art. 91 § 4 można orzec przepadek 

przedmiotów określonych w § 1, jeżeli czyn zabroniony został popełniony umyślnie. 

http://lex.online.wolterskluwer.pl/WKPLOnline/index.rpc#hiperlinkText.rpc?hiperlink=type=tresc:nro=Powszechny.2317230:part=a244&full=1
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§ 4. W wypadku określonym w art. 106d § 2 orzeka się przepadek wartości dewizowych lub 

krajowych środków płatniczych, a także można orzec przepadek innych przedmiotów 

określonych w § 1. 

Art. 63. 

[§ 1. Kto wbrew przepisom ustawy wydaje wyroby akcyzowe, w stosunku do których 

zakończono procedurę zawieszenia poboru akcyzy, bez ich uprzedniego oznaczenia 

znakami akcyzy, 

podlega karze grzywny do 720 stawek dziennych albo karze pozbawienia wolności do lat 2, 

albo obu tym karom łącznie.] 

<§ 1. Kto wbrew przepisom ustawy wydaje wyroby akcyzowe, w stosunku do których 

zakończono procedurę zawieszenia poboru akcyzy, bez ich uprzedniego oznaczenia 

znakami akcyzy, 

podlega karze grzywny do 720 stawek dziennych albo karze pozbawienia wolności, albo 

obu tym karom łącznie.> 

§ 2. Tej samej karze podlega, kto wbrew przepisom ustawy sprowadza na terytorium kraju 

wyroby akcyzowe bez ich uprzedniego oznaczenia znakami akcyzy. 

[§ 3. Tej samej karze podlega, kto produkując poza składem podatkowym wyroby akcyzowe, o 

których mowa w art. 47 ust. 1 pkt 1, 2, 4 lub 5 ustawy z dnia 6 grudnia 2008 r. o podatku 

akcyzowym wydaje z magazynu wyrobów gotowych lub sprzedaje wyroby akcyzowe bez 

ich uprzedniego oznaczenia znakami akcyzy.] 

<§ 3. Tej samej karze podlega, kto, produkując poza składem podatkowym wyroby 

akcyzowe, o których mowa w art. 47 ust. 1 pkt 1, 2, 4 lub 5 ustawy z dnia 6 grudnia 

2008 r. o podatku akcyzowym, wydaje z magazynu wyrobów gotowych wyroby 

akcyzowe bez ich uprzedniego oznaczenia znakami akcyzy.> 

§ 4. Tej samej karze podlega, kto wyprowadza ze składu podatkowego na podstawie 

zezwolenia na wyprowadzanie jako podatnik wyrobów akcyzowych z cudzego składu 

podatkowego poza procedurą zawieszenia poboru akcyzy, wyroby akcyzowe bez ich 

uprzedniego oznaczenia znakami akcyzy. 

§ 5. Karze określonej w § 1 podlega także, kto dopuszcza się czynu zabronionego 

określonego w § 1-4 w stosunku do wyrobów akcyzowych, które oznaczono 

nieprawidłowo lub nieodpowiednimi znakami akcyzy, w szczególności znakami 

uszkodzonymi, zniszczonymi, podrobionymi, przerobionymi lub nieważnymi. 

http://lex.online.wolterskluwer.pl/WKPLOnline/index.rpc#hiperlinkText.rpc?hiperlink=type=tresc:nro=Powszechny.2358174:part=a47u1p1&full=1
http://lex.online.wolterskluwer.pl/WKPLOnline/index.rpc#hiperlinkText.rpc?hiperlink=type=tresc:nro=Powszechny.2358174:part=a47u1p2&full=1
http://lex.online.wolterskluwer.pl/WKPLOnline/index.rpc#hiperlinkText.rpc?hiperlink=type=tresc:nro=Powszechny.2358174:part=a47u1p4&full=1
http://lex.online.wolterskluwer.pl/WKPLOnline/index.rpc#hiperlinkText.rpc?hiperlink=type=tresc:nro=Powszechny.2358174:part=a47u1p5&full=1
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§ 6. Jeżeli należny podatek akcyzowy jest małej wartości, sprawca czynu zabronionego 

określonego w § 1-5 

podlega karze grzywny do 720 stawek dziennych. 

§ 7. Jeżeli należny podatek akcyzowy nie przekracza ustawowego progu, sprawca czynu 

zabronionego określonego w § 1-5 

podlega karze grzywny za wykroczenie skarbowe. 

 

<Art. 63a. 

§ 1. Kto wbrew przepisom ustawy sprzedaje wyroby akcyzowe bez ich uprzedniego 

prawidłowego oznaczenia odpowiednimi znakami akcyzy,  

podlega karze grzywny do 720 stawek dziennych albo karze pozbawienia wolności, albo 

obu tym karom łącznie. 

§ 2. Jeżeli należny podatek akcyzowy jest małej wartości, sprawca czynu zabronionego 

określonego w § 1 

podlega karze grzywny do 720 stawek dziennych. 

§ 3. Jeżeli należny podatek akcyzowy nie przekracza ustawowego progu, sprawca czynu 

zabronionego określonego w § 1 

podlega karze grzywny za wykroczenia skarbowe.> 

 

Art. 65. 

[§ 1. Kto nabywa, przechowuje, przewozi, przesyła lub przenosi wyroby akcyzowe stanowiące 

przedmiot czynu zabronionego określonego w art. 63, art. 64 lub art. 73 lub pomaga w ich 

zbyciu albo te wyroby akcyzowe przyjmuje lub pomaga w ich ukryciu, 

podlega karze grzywny do 720 stawek dziennych albo karze pozbawienia wolności do lat 3, 

albo obu tym karom łącznie. 

§ 2. Kto nabywa, przechowuje, przewozi, przesyła lub przenosi wyroby akcyzowe, o których 

na podstawie towarzyszących okoliczności powinien i może przypuszczać, że stanowią one 

przedmiot czynu zabronionego określonego w art. 63, art. 64 lub art. 73, lub pomaga w 

ich zbyciu albo te wyroby akcyzowe przyjmuje lub pomaga w ich ukryciu, 

podlega karze grzywny do 720 stawek dziennych.] 

<§ 1. Kto nabywa, przechowuje, przewozi, przesyła lub przenosi wyroby akcyzowe 

stanowiące przedmiot czynu zabronionego określonego w art. 63–64, art. 69 § 1 lub 
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3, art. 69a, art. 73 lub art. 73a, lub pomaga w ich zbyciu, albo te wyroby akcyzowe 

przyjmuje lub pomaga w ich ukryciu,  

podlega karze grzywny do 720 stawek dziennych albo karze pozbawienia wolności, albo 

obu tym karom łącznie. 

§ 2. Kto nabywa, przechowuje, przewozi, przesyła lub przenosi wyroby akcyzowe, o 

których na podstawie towarzyszących okoliczności powinien i może przypuszczać, że 

stanowią one przedmiot czynu zabronionego określonego w art. 63–64, art. 69 § 1 lub 

3, art. 69a, art. 73 lub art. 73a, lub pomaga w ich zbyciu albo te wyroby akcyzowe 

przyjmuje lub pomaga w ich ukryciu, 

podlega karze grzywny do 720 stawek dziennych.> 

<§ 2a. Kto podejmuje czynności zmierzające bezpośrednio do nabycia wyrobów 

akcyzowych stanowiących przedmiot czynu zabronionego określonego w art. 63–64, 

art. 69 § 1 lub 3, art. 69a, art. 73 lub art. 73a,  

podlega karze grzywny do 360 stawek dziennych. 

§ 2b. Kto podejmuje czynności zmierzające bezpośrednio do nabycia wyrobów 

akcyzowych, o których na podstawie towarzyszących okoliczności powinien i może 

przypuszczać, że stanowią one przedmiot czynu zabronionego określonego w art. 63–

64, art. 69 § 1 lub 3, art. 69a, art. 73 lub art. 73a,  

podlega karze grzywny do 240 stawek dziennych.> 

§ 3. Jeżeli kwota podatku narażonego na uszczuplenie jest małej wartości, sprawca czynu 

zabronionego określonego w § 1 

podlega karze grzywny do 720 stawek dziennych. 

[§ 4. Jeżeli kwota podatku narażonego na uszczuplenie nie przekracza ustawowego progu, 

sprawca czynu zabronionego określonego w § 1 lub 2 

podlega karze grzywny za wykroczenie skarbowe.] 

<§ 4. Jeżeli kwota podatku narażonego na uszczuplenie nie przekracza ustawowego 

progu, sprawca czynu zabronionego określonego w § 1–2b 

podlega karze grzywny za wykroczenie skarbowe.> 

 

Art. 67. 

§ 1. Kto podrabia albo przerabia znak akcyzy albo upoważnienie do odbioru banderol, 

podlega karze grzywny do 720 stawek dziennych albo karze pozbawienia wolności, albo obu 

tym karom łącznie. 
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§ 2. Kto w celu popełnienia przestępstwa skarbowego określonego w § 1 uzyskuje lub 

przysposabia środki, 

podlega karze grzywny do 240 stawek dziennych albo karze pozbawienia wolności do lat 2, 

albo obu tym karom łącznie. 

§ 3. Nie podlega karze za przestępstwo skarbowe określone w § 2 sprawca, który odstąpił od 

jego dokonania, w szczególności zniszczył uzyskane lub przysposobione środki lub 

zapobiegł skorzystaniu z nich w przyszłości. 

§ 4. W wypadku mniejszej wagi, sprawca czynu zabronionego określonego w § 1 lub 2 

podlega karze grzywny za wykroczenie skarbowe. 

 

< Art. 67a. 

§ 1. Kto posiada, przechowuje, przewozi, przesyła lub przenosi podrobione lub 

przerobione znaki akcyzy lub upoważnienie do odbioru banderol, 

podlega karze grzywny do 720 stawek dziennych albo karze pozbawienia wolności, albo 

obu tym karom łącznie. 

§ 2. W wypadku mniejszej wagi, sprawca czynu zabronionego określonego w § 1 

podlega karze grzywny za wykroczenie skarbowe.> 

 

Art. 69a. 

[§ 1. Kto wbrew przepisom ustawy, naruszając warunki zastosowania procedury zawieszenia 

poboru akcyzy, produkuje, magazynuje lub przeładowuje wyroby akcyzowe poza składem 

podatkowym, 

podlega karze grzywny do 720 stawek dziennych albo karze pozbawienia wolności do lat 2, 

albo obu tym karom łącznie.] 

<§ 1. Kto wbrew przepisom ustawy produkuje, magazynuje lub przeładowuje wyroby 

akcyzowe poza składem podatkowym, 

podlega karze grzywny do 720 stawek dziennych albo karze pozbawienia wolności, albo 

obu tym karom łącznie.> 

<§ 1a. Kto wbrew przepisom ustawy podejmuje czynności zmierzające do produkcji lub 

magazynowania wyrobów akcyzowych poza składem podatkowym, lub podejmuje 

czynności mające stworzyć ku temu warunki, w szczególności w tym celu wchodzi w 

porozumienie z innymi osobami, uzyskuje lub przysposabia środki lub sporządza 

plan działania, 
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podlega karze grzywny do 720 stawek dziennych albo karze pozbawienia wolności, albo 

obu tym karom łącznie.> 

[§ 2. W wypadku mniejszej wagi, sprawca czynu zabronionego określonego w § 1 

podlega karze grzywny za wykroczenie skarbowe.] 

<§ 2. W wypadku mniejszej wagi, sprawca czynu zabronionego określonego w § 1 lub 1a 

podlega karze grzywny za wykroczenie skarbowe.> 

 

Art. 70. 

[§ 1. Kto wbrew przepisom ustawy zbywa lub w inny sposób przekazuje znaki akcyzy osobie 

nieuprawnionej, 

podlega karze grzywny do 720 stawek dziennych albo karze pozbawienia wolności do lat 2, 

albo obu tym karom łącznie.] 

<§ 1. Kto wbrew przepisom ustawy zbywa lub w inny sposób przekazuje znaki akcyzy 

osobie nieuprawnionej, 

podlega karze grzywny do 720 stawek dziennych albo karze pozbawienia wolności, albo 

obu tym karom łącznie.> 

§ 2. Tej samej karze podlega, kto w celu użycia lub wprowadzenia w obieg nabywa lub w 

inny sposób przyjmuje znaki akcyzy od osoby nieuprawnionej lub usuwa je z wyrobu 

akcyzowego w celu ponownego ich użycia lub wprowadzenia w obieg. 

§ 3. Usiłowanie przestępstwa skarbowego określonego w § 1 lub 2 jest karalne. 

§ 4. Karze określonej w § 1 podlega także ten, kto, nie będąc do tego uprawnionym, posiada, 

przechowuje, przewozi, przesyła lub przenosi znaki akcyzy. 

§ 5. W wypadku mniejszej wagi, sprawca czynu zabronionego określonego w § 1, 2 i 4 

podlega karze grzywny za wykroczenie skarbowe. 

 

 

 

U S T A W A   z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego 

(Dz. U. z 2021 r. poz. 38) 

Art. 34. 

1. Minister właściwy do spraw finansów publicznych przekazuje właściwym jednostkom 

samorządu terytorialnego: 
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1)   część oświatową subwencji ogólnej, w dwunastu ratach miesięcznych - w terminie do 25. 

dnia miesiąca poprzedzającego miesiąc wypłaty wynagrodzeń, z tym że rata za marzec 

wynosi 2/13 ogólnej kwoty części oświatowej subwencji ogólnej; 

2)   część wyrównawczą subwencji ogólnej, w dwunastu ratach miesięcznych - w terminie do 

15. dnia każdego miesiąca; 

3)   część równoważącą i regionalną subwencji ogólnej, w dwunastu ratach miesięcznych - w 

terminie do 25. dnia każdego miesiąca. 

<1a. W przypadku ogłoszenia stanu zagrożenia epidemicznego, stanu epidemii lub jeżeli 

zachodzi prawdopodobieństwo przejściowego ograniczenia dochodów jednostek 

samorządu terytorialnego, minister właściwy do spraw finansów publicznych może 

przekazać raty części oświatowej, wyrównawczej, równoważącej i regionalnej 

subwencji ogólnej wszystkim uprawnionym jednostkom samorządu terytorialnego w 

terminach wcześniejszych niż określone w ust. 1.> 

2. Jednostkom samorządu terytorialnego przysługują odsetki ustalone jak dla zaległości 

podatkowych od kwoty subwencji nieprzekazanej w terminach określonych w ust. 1, z 

zastrzeżeniem ust. 4 i 5. 

3. W przypadku zmiany banku prowadzącego obsługę budżetu jednostki samorządu 

terytorialnego lub zmiany numeru rachunku bankowego do obsługi budżetu jednostki 

samorządu terytorialnego, jednostka samorządu terytorialnego jest zobowiązana do 

przekazania ministrowi właściwemu do spraw finansów publicznych, w terminie 30 dni 

przed dniem zamknięcia rachunku funkcjonującego przed zmianą, informacji o nowym 

rachunku bankowym. 

4. Jeżeli jednostka samorządu terytorialnego nie dopełni obowiązku, o którym mowa w ust. 3, 

i minister właściwy do spraw finansów publicznych przy przekazywaniu środków z 

tytułów, o których mowa w ust. 1, nie dotrzyma terminów określonych w tym przepisie - 

jednostce samorządu terytorialnego nie przysługują odsetki, o których mowa w ust. 2. 

5. Dodatkowe opłaty związane z niedopełnieniem przez jednostkę samorządu terytorialnego 

obowiązku, o którym mowa w ust. 3, pobierane przez bank prowadzący obsługę budżetu 

państwa obciążają jednostkę samorządu terytorialnego, która niezwłocznie, bez wezwania, 

dokonuje zwrotu tych opłat. 
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U S T A W A   z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2020 r. poz. 

106, 568, 1065, 1106, 1747, 2320 i 2419) 

 

Art. 42b. 

1. WIS jest wydawana na wniosek: 

1)   podatnika posiadającego numer identyfikacji podatkowej; 

2)   podmiotu innego niż wymieniony w pkt 1, dokonującego lub zamierzającego dokonywać 

czynności, o których mowa w art. 42a; 

[3)   zamawiającego w rozumieniu ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień 

publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1843) - w zakresie mającym wpływ na sposób 

obliczenia ceny w związku z udzielanym zamówieniem publicznym.] 

<3) zamawiającego w rozumieniu ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień 

publicznych (Dz. U. poz. 2019 oraz z 2020 r. poz. 288, 1492, 1517, 2275 i 2320) – w 

zakresie mającym wpływ na sposób obliczenia ceny w związku z udzielanym 

zamówieniem publicznym.> 

2. Wniosek o wydanie WIS zawiera: 

1)   imię i nazwisko lub nazwę wnioskodawcy, jego adres zamieszkania lub adres siedziby, 

numer identyfikacji podatkowej lub inny numer umożliwiający identyfikację 

wnioskodawcy; 

2)   imię, nazwisko i adres zamieszkania pełnomocnika wnioskodawcy, jeżeli został 

ustanowiony, lub innych osób upoważnionych do kontaktu w sprawie wniosku; 

3)   określenie przedmiotu wniosku, w tym: 

a)  szczegółowy opis towaru lub usługi, pozwalający na taką ich identyfikację, aby dokonać 

ich klasyfikacji zgodnej z Nomenklaturą scaloną (CN), Polską Klasyfikacją Wyrobów i 

Usług lub Polską Klasyfikacją Obiektów Budowlanych, 

b)  wskazanie klasyfikacji, według której mają być klasyfikowane towar lub usługa, 

c)  wskazanie przepisów ustawy lub przepisów wykonawczych wydanych na jej podstawie - 

w przypadku, o którym mowa w ust. 4; 

4)   informacje dotyczące opłaty należnej od wniosku. 

3. Wnioskodawca, o którym mowa w ust. 1 pkt 1 i 2, we wniosku o wydanie WIS składa pod 

rygorem odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych zeznań oświadczenie 

następującej treści: "Świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego 

oświadczenia oświadczam, że w dniu złożenia wniosku, w zakresie przedmiotowym 
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wniosku, nie toczy się postępowanie podatkowe, kontrola podatkowa ani kontrola celno-

skarbowa oraz że w tym zakresie sprawa nie została rozstrzygnięta co do jej istoty w 

decyzji lub postanowieniu organu podatkowego.". Treść oświadczenia zastępuje 

pouczenie organu o odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych zeznań. W razie 

złożenia fałszywego oświadczenia przepisu art. 42c ust. 1 nie stosuje się w związku z 

wydaniem tej WIS. 

4. Wniosek o wydanie WIS może zawierać żądanie sklasyfikowania towaru albo usługi na 

potrzeby stosowania przepisów ustawy oraz przepisów wykonawczych wydanych na jej 

podstawie, innych niż dotyczące określenia stawki podatku. 

5. Przedmiotem wniosku o wydanie WIS mogą być: 

1)   towar albo usługa, albo 

2)   towary lub usługi, które w ocenie wnioskodawcy razem składają się na jedną czynność 

podlegającą opodatkowaniu. 

6. Do wniosku o wydanie WIS dołącza się potwierdzenie wpłaty opłaty, o której mowa w art. 

42d ust. 1. 

7. Do wniosku o wydanie WIS można dołączyć dokumenty odnoszące się do towaru albo 

usługi, w szczególności fotografie, plany, schematy, katalogi, atesty, instrukcje, 

informacje od producenta lub inne dostępne dokumenty umożliwiające organowi 

wydającemu WIS dokonanie właściwej klasyfikacji towaru albo usługi. 

8. Na wezwanie organu wydającego WIS wnioskodawca jest obowiązany do dostarczenia, w 

terminie 7 dni od dnia doręczenia wezwania, próbki towaru, w przypadku gdy jest to 

niezbędne dla dokonania prawidłowej klasyfikacji towaru. W przypadku niedostarczenia 

próbki towaru w terminie określonym w wezwaniu organ wydający WIS wydaje 

postanowienie o pozostawieniu wniosku o wydanie WIS bez rozpatrzenia. 

8a. 
(69)

 Nie wydaje się WIS, jeżeli zakres przedmiotowy wniosku o wydanie WIS, w dniu 

złożenia tego wniosku, jest przedmiotem toczącego się postępowania podatkowego, 

kontroli podatkowej, kontroli celno-skarbowej albo gdy w tym zakresie sprawa została 

rozstrzygnięta co do jej istoty w decyzji lub postanowieniu organu podatkowego. 

8b. 
(70)

 W przypadku, o którym mowa w ust. 8a, wydaje się postanowienie, na które służy 

zażalenie. 

9. Minister właściwy do spraw finansów publicznych określi, w drodze rozporządzenia, wzór 

wniosku o wydanie WIS, mając na względzie ujednolicenie formy składanych wniosków 

oraz zapewnienie sprawnej obsługi wnioskodawców. 
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U S T A W A   z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych 

ze środków publicznych (Dz. U. z 2020 r. poz. 1398, z późn. zm.) 

 

Art. 97. 

1. Fundusz zarządza środkami finansowymi, o których mowa w art. 116. 

2. W zakresie środków pochodzących ze składek na ubezpieczenie zdrowotne Fundusz działa 

w imieniu własnym na rzecz ubezpieczonych oraz osób uprawnionych do tych świadczeń 

na podstawie przepisów o koordynacji. 

3. Do zakresu działania Funduszu należy również w szczególności: 

1)   określanie jakości i dostępności oraz analiza kosztów świadczeń opieki zdrowotnej w 

zakresie niezbędnym dla prawidłowego zawierania umów o udzielanie świadczeń opieki 

zdrowotnej; 

2)   przeprowadzanie konkursów ofert, rokowań i zawieranie umów o udzielanie świadczeń 

opieki zdrowotnej, a także monitorowanie ich realizacji i rozliczanie; 

2a)  finansowanie świadczeń opieki zdrowotnej udzielanych osobom, o których mowa w art. 2 

ust. 1 pkt 3 i 4 oraz w art. 12 pkt 2-4, 6 i 9; 

2b)  finansowanie świadczeń gwarantowanych określonych w przepisach wydanych na 

podstawie art. 31d w zakresie określonym w art. 15 ust. 2 pkt 12; 

2c)  finansowanie leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego 

oraz wyrobów medycznych przysługujących świadczeniobiorcom, o których mowa w art. 

43a ust. 1; 

2d)  
(185)

 organizacja wspólnych postępowań na zakup leków, środków spożywczych 

specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych przysługujących 

świadczeniobiorcom, w przypadku, o którym mowa w art. 132 ust. 2a, prowadzonych na 

podstawie przepisów ustawy z dnia 11 września 2019 r. - Prawo zamówień publicznych; 

2e)   finansowanie leków przysługujących świadczeniobiorcom, o których mowa w art. 43b 

ust. 1; 

2f)  
(186)

 finansowanie świadczeń opieki zdrowotnej udzielanych osobom do ukończenia 18. 

roku życia, w zakresie zwiększonych kwot zobowiązania Funduszu wobec 

świadczeniodawców z tytułu udzielania tych świadczeń zgodnie z art. 136 ust. 2 pkt 1c; 

2g)  
(187)

 finansowanie świadczeń opieki zdrowotnej udzielanych poza granicami kraju, 

przysługujących świadczeniobiorcom na podstawie art. 42d, 42i i 42j; 
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3)   finansowanie świadczeń opieki zdrowotnej udzielanych świadczeniobiorcom innym niż 

ubezpieczeni spełniającym kryterium dochodowe, o którym mowa w art. 8 ustawy z dnia 

12 marca 2004 r. o pomocy społecznej, co do których nie stwierdzono okoliczności, o 

której mowa w art. 12 tej ustawy; 

3a)  finansowanie medycznych czynności ratunkowych świadczeniobiorcom; 

3b)  
(188)

 (uchylony); 

3c)  dokonywanie zwrotu kosztów w przypadku świadczeń gwarantowanych finansowanych z 

budżetu państwa, z zastrzeżeniem art. 42b ust. 2, w tym medycznych czynności 

ratunkowych wykonanych przez zespoły ratownictwa medycznego, o których mowa w 

ustawie z dnia 8 września 2006 r. o Państwowym Ratownictwie Medycznym; 

4)   opracowywanie, wdrażanie, realizowanie, finansowanie, monitorowanie, nadzorowanie i 

kontrolowanie programów zdrowotnych; 

4a)   wdrażanie, finansowanie, monitorowanie i ewaluacja programów pilotażowych, o 

których mowa w art. 48e ust. 5; 

4b)   opracowywanie, ustalanie, wdrażanie, finansowanie, monitorowanie, ewaluacja oraz 

nadzór i kontrola programów pilotażowych, o których mowa w art. 48e ust. 7; 

4c)  
(189)

 finansowanie informatyzacji świadczeniodawców, której celem jest udzielanie przez 

nich świadczeń opieki zdrowotnej za pośrednictwem systemów teleinformatycznych lub 

systemów łączności, prowadzenie i wymiana elektronicznej dokumentacji medycznej, w 

tym digitalizacja dokumentacji medycznej prowadzonej w postaci papierowej oraz 

udostępnianie elektronicznych usług świadczeniobiorcom lub innym podmiotom; 

5)   wykonywanie zadań zleconych, w tym finansowanych przez ministra właściwego do 

spraw zdrowia, w szczególności realizacja programów polityki zdrowotnej; 

6)   monitorowanie ordynacji lekarskich; 

7)    promocja zdrowia i profilaktyka chorób, w tym dofinansowanie programów polityki 

zdrowotnej na podstawie art. 48d; 

8)   prowadzenie Centralnego Wykazu Ubezpieczonych; 

9)    prowadzenie działalności promocyjnej i informacyjnej w zakresie ochrony zdrowia, w 

tym promowanie Internetowego Konta Pacjenta, o którym mowa w art. 7a ust. 1 ustawy z 

dnia 28 kwietnia 2011 r. o systemie informacji w ochronie zdrowia; 

10)  wyliczanie kwot, o których mowa w art. 4 i art. 34 ustawy o refundacji oraz w art. 102 

ust. 5 pkt 29; 

http://lex.online.wolterskluwer.pl/WKPLOnline/index.rpc#hiperlinkText.rpc?hiperlink=type=tresc:nro=Powszechny.2412149:part=a8&full=1
http://lex.online.wolterskluwer.pl/WKPLOnline/index.rpc#hiperlinkText.rpc?hiperlink=type=tresc:nro=Powszechny.2412149:part=a12&full=1
javascript:void(0)
http://lex.online.wolterskluwer.pl/WKPLOnline/index.rpc#hiperlinkText.rpc?hiperlink=type=tresc:nro=Powszechny.2365801&full=1
javascript:void(0)
http://lex.online.wolterskluwer.pl/WKPLOnline/index.rpc#hiperlinkText.rpc?hiperlink=type=tresc:nro=Powszechny.2357273:part=a7(a)u1&full=1
http://lex.online.wolterskluwer.pl/WKPLOnline/index.rpc#hiperlinkText.rpc?hiperlink=type=tresc:nro=Powszechny.2341142:part=a4&full=1
http://lex.online.wolterskluwer.pl/WKPLOnline/index.rpc#hiperlinkText.rpc?hiperlink=type=tresc:nro=Powszechny.2341142:part=a34&full=1


- 140 - 

Objaśnienie oznaczeń:  [] kursywa – tekst usunięty przez Sejm 

<> druk pogrubiony – tekst wstawiony przez Sejm 

 

11)   monitorowanie i koordynowanie realizacji uprawnień wynikających z art. 24a-24c. art. 

44 ust. 1a-1c, art. 46 ust. 7-9, art. 47 ust. 2 i 2a, art. 47c oraz art. 57 ust. 2 pkt 10, 12 i 13; 

12)  wykonywanie zadań Krajowego Punktu Kontaktowego do spraw Transgranicznej Opieki 

Zdrowotnej, zwanego dalej "KPK"; 

13)   realizacja programów rządowych, o których mowa w art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 23 

października 2018 r. o Funduszu Solidarnościowym (Dz. U. poz. 2192, z 2019 r. poz. 

1622, 1696 i 2473 oraz z 2020 r. poz. 321), w zakresie wsparcia zdrowotnego osób 

niepełnosprawnych; 

14)   finansowanie zadań, o których mowa w art. 15 ust. 1 pkt 6 ustawy z dnia 21 lutego 2019 

r. o Agencji Badań Medycznych (Dz. U. poz. 447 oraz z 2020 r. poz. 567), przez 

przekazywanie środków finansowych Agencji Badań Medycznych w postaci odpisu, o 

którym mowa w ust. 3e; 

15)   finansowanie wydawania zaświadczeń, o których mowa w art. 133 § 2b ustawy z dnia 6 

czerwca 1997 r. - Kodeks postępowania karnego, oraz czynności związanych z ich 

wydawaniem; 

16)  
(190)

 wspieranie zadań finansowanych w ramach Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej, o 

którym mowa w art. 86 ustawy z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych (Dz. U. z 

2019 r. poz. 847 i 1495 oraz z 2020 r. poz. 284 i 1492); 

17)  
(191)

 wspieranie zadań z zakresu zdrowia publicznego dotyczących profilaktyki i 

rozwiązywania problemów alkoholowych realizowanych ze środków Funduszu 

Rozwiązywania Problemów Hazardowych, o którym mowa w art. 88 ustawy z dnia 19 

listopada 2009 r. o grach hazardowych. 

3a. Do zadań Funduszu należy rozliczanie z instytucjami właściwymi lub instytucjami 

miejsca zamieszkania w państwach członkowskich UE lub EFTA: 

1)   kosztów świadczeń opieki zdrowotnej finansowanych z budżetu państwa z części 

pozostającej w dyspozycji ministra właściwego do spraw zdrowia, o których mowa w art. 

11 ust. 1 pkt 4; 

2)   kosztów medycznych czynności ratunkowych wykonanych przez zespoły ratownictwa 

medycznego, o których mowa w ustawie z dnia 8 września 2006 r. o Państwowym 

Ratownictwie Medycznym, z wyłączeniem kosztów medycznych czynności ratunkowych 

wykonywanych przez lotnicze zespoły ratownictwa medycznego 

- w stosunku do osób uprawnionych do tych świadczeń na podstawie przepisów o 

koordynacji. 
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3b. Minister właściwy do spraw zdrowia, po ostatecznym rozliczeniu ze świadczeniodawcą 

świadczeń, o których mowa w art. 11 ust. 1 pkt 4, obciąża Fundusz kosztami tych 

świadczeń oraz przekazuje niezbędną dokumentację dotyczącą udzielonych świadczeń 

wraz z kopią dokumentu potwierdzającego prawo do tych świadczeń na podstawie 

przepisów o koordynacji. Środki zwrócone przez instytucję państwa członkowskiego UE 

lub EFTA Fundusz przekazuje na rachunek urzędu ministra właściwego do spraw zdrowia 

w terminie 14 dni od dnia zidentyfikowania podstawy zwrotu. 

3c. W przypadku rozliczania przez Fundusz kosztów medycznych czynności ratunkowych 

udzielonych osobom uprawnionym do tych świadczeń na podstawie przepisów o 

koordynacji przez zespoły ratownictwa medycznego, Fundusz powiadamia właściwego 

wojewodę o należnościach przysługujących mu z tego tytułu. Środki zwrócone przez 

instytucję państwa członkowskiego UE lub EFTA Fundusz przekazuje na rachunek 

urzędu właściwego wojewody w terminie 14 dni od dnia zidentyfikowania podstawy 

zwrotu. Przepisu nie stosuje się do lotniczych zespołów ratownictwa medycznego, o 

których mowa w ustawie z dnia 8 września 2006 r. o Państwowym Ratownictwie 

Medycznym. 

3d. Fundusz jest instytucją właściwą, instytucją miejsca zamieszkania, instytucją miejsca 

pobytu oraz instytucją łącznikową w zakresie rzeczowych świadczeń zdrowotnych, w 

rozumieniu przepisów o koordynacji, oraz prowadzi, w centrali Funduszu, punkt 

kontaktowy, o którym mowa w rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 

987/2009 z dnia 16 września 2009 r. dotyczącym wykonywania rozporządzenia (WE) nr 

883/2004 w sprawie koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego, służący do 

wymiany danych w ramach Systemu Elektronicznej Wymiany Informacji dotyczących 

Zabezpieczenia Społecznego w zakresie rzeczowych świadczeń zdrowotnych. 

3e. W celu realizacji zadania, o którym mowa w ust. 3 pkt 14, Fundusz przekazuje Agencji 

Badań Medycznych środki finansowe w postaci odpisu w wysokości 0,3% planowanych 

należnych przychodów z tytułu składek na ubezpieczenie zdrowotne na ten rok 

określonych w planie finansowym Funduszu zatwierdzonym w trybie, o którym mowa w 

art. 121 ust. 4, albo ustalonym w trybie, o którym mowa w art. 121 ust. 5, albo w trybie, o 

którym mowa w art. 123 ust. 3. 

3f. Odpis jest przekazywany do Agencji Badań Medycznych przez Fundusz do dnia 30 

stycznia roku kalendarzowego. Od kwoty nieprzekazanego przez Fundusz w terminie 
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odpisu dla Agencji przysługują odsetki za zwłokę, na zasadach i w wysokości określonych 

dla zaległości podatkowych. 

3g. 
(192)

 W celu realizacji zadania, o którym mowa w ust. 3 pkt 16, Fundusz w terminach nie 

później niż do 31 stycznia oraz 31 lipca roku kalendarzowego przekazuje, w dwóch 

równych transzach, na rachunek Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej środki finansowe 

w łącznej wysokości 117 mln zł, uwzględniane w planie finansowym Funduszu 

zatwierdzonym w trybie, o którym mowa w art. 121 ust. 4, albo ustalonym w trybie, o 

którym mowa w art. 121 ust. 5, albo w trybie, o którym mowa w art. 123 ust. 3. Od kwoty 

nieprzekazanych przez Fundusz środków przysługują odsetki za zwłokę na zasadach i w 

wysokości określonych jak dla zaległości podatkowych. 

3h. 
(193)

 W celu realizacji zadania, o którym mowa w ust. 3 pkt 17, Fundusz, przekazuje na 

rachunek Funduszu Rozwiązywania Problemów Hazardowych środki finansowe w 

wysokości nie wyższej niż 8% środków uzyskiwanych przez Fundusz w poprzednim roku 

kalendarzowym zgodnie z [art. 9
2 

ust. 20] <art. 92 ust. 19 i 20> ustawy z dnia 26 

października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz. 

U. z 2019 r. poz. 2277 oraz z 2020 r. poz. 1492), uwzględniane w planie finansowym 

Funduszu zatwierdzonym w trybie, o którym mowa w art. 121 ust. 4, albo ustalonym w 

trybie, o którym mowa w art. 121 ust. 5, albo w trybie, o którym mowa w art. 123 ust. 3. 

4. Fundusz prowadzi Centralny Wykaz Ubezpieczonych w celu: 

1)   potwierdzenia prawa do świadczeń z ubezpieczenia zdrowotnego; 

2)   przetwarzania danych o ubezpieczonych w Funduszu; 

3)   przetwarzania danych o osobach uprawnionych do świadczeń opieki zdrowotnej na 

podstawie przepisów o koordynacji; 

4)   przetwarzania danych o osobach innych niż ubezpieczeni uprawnionych do świadczeń 

opieki zdrowotnej na podstawie przepisów ustawy; 

5)   wydawania poświadczeń i zaświadczeń w zakresie swojej działalności; 

6)   rozliczania kosztów świadczeń opieki zdrowotnej, w tym udzielanych na podstawie 

przepisów o koordynacji. 

5. Fundusz nie wykonuje działalności gospodarczej. 

6. Fundusz nie może być właścicielem podmiotów wykonujących działalność leczniczą w 

rozumieniu przepisów o działalności leczniczej. 

7. Zadania Funduszu określone w ust. 3 pkt 1, 2, 4, 6 i 11 w odniesieniu do podmiotów 

leczniczych nadzorowanych przez Ministra Obrony Narodowej, Ministra 
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Sprawiedliwości, ministra właściwego do spraw wewnętrznych, Szefa Agencji 

Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Szefa Agencji Wywiadu oraz Szefa Centralnego Biura 

Antykorupcyjnego realizuje komórka organizacyjna oddziału wojewódzkiego Funduszu, o 

której mowa w art. 96 ust. 4. 

8. Fundusz otrzymuje dotację z budżetu państwa na finansowanie kosztów realizacji zadań, o 

których mowa w ust. 3 pkt 2b, 2c i 2e. Dotacja nie uwzględnia kosztów 

administracyjnych. 

8a. 
(194)

 Fundusz otrzymuje dotację z budżetu państwa na finansowanie świadczeń 

gwarantowanych na podstawie art. 131d. W ramach tej dotacji Fundusz finansuje również 

zadania, o których mowa w ust. 3 pkt 2a i 3. 

8b. Fundusz może otrzymywać dotację celową z budżetu państwa na finansowanie części 

kosztów realizacji zadania, o którym mowa w ust. 3 pkt 4c. 

8c. 
(195)

 Fundusz otrzymuje dotację z Funduszu Medycznego na finansowanie kosztów 

realizacji zadań, o których mowa w ust. 3 pkt 2f i 2g. 

9. (uchylony). 

10. 
(196)

 Środki Funduszu mogą być przeznaczane na dofinansowanie zadań dotyczących 

informatyzacji w ochronie zdrowia realizowanych przez państwową jednostkę budżetową 

podległą ministrowi właściwemu do spraw zdrowia, właściwą w zakresie systemów 

informacyjnych ochrony zdrowia. 

11. 
(197)

 Fundusz może, po uzyskaniu zgody ministra właściwego do spraw zdrowia i ministra 

właściwego do spraw finansów publicznych, zlecać, w drodze porozumienia, jednostce 

podległej ministrowi właściwemu do spraw zdrowia właściwej w zakresie systemów 

informacyjnych ochrony zdrowia zadania dotyczące informatyzacji w ochronie zdrowia. 

12. 
(198)

 Porozumienie, o którym mowa w ust. 11, określa co najmniej zakres, termin realizacji 

zlecanego zadania i koszt jego realizacji z wyodrębnieniem kosztów wynagrodzeń, 

kosztów bieżących i inwestycyjnych. 

13. 
(199)

 W przypadku zawarcia porozumienia, o którym mowa w ust. 11, Fundusz 

niezwłocznie przekazuje środki finansowe przeznaczone na realizację zlecanego zadania 

na rachunek budżetu państwa. Minister właściwy do spraw finansów publicznych 

niezwłocznie dokonuje zmiany w zakresie budżetu państwa w części pozostającej w 

dyspozycji ministra właściwego do spraw zdrowia przez jej zwiększenie o równowartość 

środków przekazanych przez Fundusz, z uwzględnieniem kosztów wynagrodzeń 
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pracowników, kosztów bieżących i inwestycyjnych, a minister właściwy do spraw 

zdrowia zwiększa o tę równowartość plan finansowy jednostki, o której mowa w ust. 10. 

14. 
(200)

 W budżecie państwa tworzy się rezerwę celową w wysokości odpowiadającej kwocie 

środków przekazywanych państwowej jednostce budżetowej, o której mowa w ust. 10, 

przez Fundusz na dochody budżetu państwa. 

 

 

 

U S T A W A   z dnia 25 sierpnia 2006 r. o systemie monitorowania i kontrolowania jakości 

paliw (Dz. U. z 2021 r. poz. 133) 

Art. 10. 

W działalności badawczej prowadzonej przez podmioty, o których mowa w art. 7 ust. 1 pkt 1, 

2 i 4-8 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. - Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. z 

2020 r. poz. 85, 374, 695, 875 i 1086), dopuszcza się stosowanie: 

1)   biopaliw ciekłych oraz innych paliw odnawialnych niespełniających wymagań 

jakościowych określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 3 ust. 2 pkt 2 i 6 oraz 

art. 4 ust. 2; 

2)   paliw stałych niespełniających wymagań jakościowych określonych w przepisach 

wydanych na podstawie art. 3a ust. 2. 

 

<Art. 10a. 

Oleje napędowe wprowadzane do obrotu na stacjach paliwowych oraz gromadzone w 

stacjach zakładowych są badane na obecność: 

1) substancji stosowanych do znakowania lub barwienia wyrobów energetycznych w 

rozumieniu ustawy z dnia 6 grudnia 2008 r. o podatku akcyzowym; 

2) substancji, które mogą wpłynąć na zmianę ich klasyfikacji do właściwego kodu CN, o 

którym mowa w art. 89 ust. 1 pkt 6 ustawy z dnia 6 grudnia 2008 r. o podatku 

akcyzowym – w przypadku gdy nie stwierdzono w nich substancji, o których mowa 

w pkt 1.> 

Art. 23. 

1. W przypadku stwierdzenia, w wyniku kontroli, niewłaściwej jakości paliwa Zarządzający 

niezwłocznie wyznacza, z zastrzeżeniem ust. 2, przedsiębiorcę, który dostarczył paliwo do 
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przedsiębiorcy, u którego stwierdzono paliwo niewłaściwej jakości, w celu 

przeprowadzenia kontroli. 

2. W przypadku braku stacjonarnego zbiornika paliwa u przedsiębiorcy będącego 

bezpośrednim dostawcą paliwa do przedsiębiorcy, u którego stwierdzono paliwo 

niespełniające wymagań jakościowych określonych w ustawie, inspektor podejmuje 

czynności kontrolne w celu ustalenia innego przedsiębiorcy, od którego pochodzi 

zakwestionowane paliwo, a posiadającego stacjonarny zbiornik. 

3. Przepisów ust. 1 i 2 nie stosuje się w przypadku stwierdzenia, w wyniku kontroli, 

obecności substancji, o których mowa w art. 10a, w olejach napędowych, o których 

mowa w tym przepisie. 

Art. 24. 

[1. Jeżeli przeprowadzone badania wykazały, że paliwo nie spełnia wymagań jakościowych 

określonych w ustawie, Zarządzający, w drodze decyzji, nakłada na kontrolowanego 

obowiązek uiszczenia kwoty stanowiącej równowartość kosztów przeprowadzonych badań 

próbki przeznaczonej do badań, o której mowa w art. 22 ust. 2.] 

<1. Jeżeli przeprowadzone badania wykazały, że paliwo nie spełnia wymagań 

jakościowych określonych w ustawie, lub w olejach napędowych, o których mowa w 

art. 10a, stwierdzono obecność substancji, o których mowa w tym przepisie, 

Zarządzający, w drodze decyzji, nakłada na kontrolowanego obowiązek uiszczenia 

kwoty stanowiącej równowartość kosztów przeprowadzonych badań próbki 

przeznaczonej do badań, o której mowa w art. 22 ust. 2.> 

1a. Jeżeli przeprowadzone badania wykazały, że paliwo stałe nie spełnia wymagań 

jakościowych określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 3a ust. 2 lub 

wartości parametrów paliwa stałego są niezgodne z parametrami wskazanymi w 

świadectwie jakości, Zarządzający, w drodze decyzji, nakłada na kontrolowanego 

obowiązek uiszczenia kwoty stanowiącej równowartość kosztów przeprowadzonych 

badań próbki paliwa stałego przeznaczonej do badań i badań próbki kontrolnej oraz kwoty 

stanowiącej równowartość kosztów ich pobrania. 

2. W przypadku, o którym mowa w art. 22 ust. 5, wojewódzki inspektor Inspekcji Handlowej 

pobiera od kontrolowanego zaliczkę w wysokości kosztów badania próbki kontrolnej po 

uprzednim wezwaniu go do złożenia tej zaliczki. 

3. Jeżeli badanie próbki kontrolnej nie wykaże naruszenia wymagań jakościowych 

określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 3 ust. 2 albo art. 4 ust. 2, albo art. 5 



- 146 - 

Objaśnienie oznaczeń:  [] kursywa – tekst usunięty przez Sejm 

<> druk pogrubiony – tekst wstawiony przez Sejm 

 

ust. 2, albo art. 6 ust. 3, uznaje się, że badane paliwo spełnia te wymagania. W takim 

przypadku zwraca się kontrolowanemu zaliczkę, o której mowa w ust. 2. 

<3a. W przypadku olejów napędowych, o których mowa w art. 10a, przepis ust. 3 

stosuje się, jeżeli badanie próbki kontrolnej nie wykaże obecności substancji, o 

których mowa w art. 10a.> 

4. Zarządzający ustala wysokość należności pieniężnej, o której mowa w ust. 1, na podstawie 

faktury wystawionej przez kierownika akredytowanego laboratorium, w którym 

wykonano badania próbki, a w przypadku gdy badania próbki wykonano w laboratorium 

prowadzonym przez Inspekcję Handlową - na podstawie ustaleń kierownika tego 

laboratorium. 

4a. Zarządzający ustala wysokość należności pieniężnej, o której mowa w ust. 1a, na 

podstawie faktury wystawionej przez kierownika akredytowanego laboratorium lub 

innego akredytowanego podmiotu, który dokonał pobrania próbek paliwa stałego, oraz 

faktury wystawionej przez kierownika akredytowanego laboratorium, które wykonało 

badania próbki paliwa stałego i próbki kontrolnej paliwa stałego. 

5. Kontrolowany jest obowiązany uiścić należność pieniężną, o której mowa w ust. 1 i 1a, na 

rachunek Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów. 

6. Wpływy z tytułu należności, o których mowa w ust. 1 i 1a, stanowią dochód budżetu 

państwa. 

7. Należności, o których mowa w ust. 1 i 1a, podlegają ściągnięciu w trybie przepisów o 

postępowaniu egzekucyjnym w administracji. 

 

Art. 26b. 

Minister właściwy do spraw energii określi, w drodze rozporządzenia, metody badania jakości 

paliw stałych, o których mowa w art. 2 ust. 1 pkt 4a lit. a i b, biorąc pod uwagę stan wiedzy 

technicznej lub metody określone w odpowiednich normach. 

 

< Art. 26c. 

Minister właściwy do spraw finansów publicznych określi, w drodze rozporządzenia: 

1) metody badania oleju napędowego na obecność substancji, o których mowa w 

art. 10a, 

2) substancje, o których mowa w art. 10a pkt 2 
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– uwzględniając stan wiedzy technicznej lub metody określone w odpowiednich 

normach.> 

Art. 27. 

1. Kierownik akredytowanego laboratorium jest obowiązany do przekazania właściwemu 

wojewódzkiemu inspektorowi Inspekcji Handlowej oraz Zarządzającemu, niezwłocznie 

po zakończeniu badań, protokołu zawierającego wyniki badań próbek lub próbek paliw 

stałych z ich analizą. 

2. Pozostałości po próbkach i próbkach paliw stałych oraz próbki kontrolne paliw lub paliw 

stałych niepoddane badaniom podlegają, na wniosek wojewódzkiego inspektora Inspekcji 

Handlowej, komisyjnemu zniszczeniu przez akredytowane laboratorium 

przeprowadzające badania. 

3. Pozostałości po próbkach oraz próbki kontrolne sprężonego gazu ziemnego (CNG) 

niepoddane badaniom podlegają, na wniosek Zarządzającego, komisyjnemu zniszczeniu 

przez akredytowane laboratorium przeprowadzające badania. 

 

<Art. 27a. 

W przypadku gdy z protokołu, o którym mowa w art. 27 ust. 1, wynika, że w próbce lub 

próbce kontrolnej oleju napędowego: 

1) stwierdzono obecność substancji, o których mowa w art. 10a, wojewódzki inspektor 

Inspekcji Handlowej przekazuje niezwłocznie, poświadczone za zgodność z 

oryginałem, wyniki badań i akta przeprowadzonej kontroli właściwemu dla siedziby 

przedsiębiorcy naczelnikowi urzędu skarbowego właściwemu w zakresie podatku 

akcyzowego; 

2) nie stwierdzono obecności substancji, o których mowa w art. 10a, wojewódzki 

inspektor Inspekcji Handlowej przekazuje, w terminie do 25. dnia miesiąca 

następującego po miesiącu, w którym przekazano mu ten protokół, informacje 

zawierające dane przedsiębiorcy oraz dotyczące lokalizacji stacji paliwowej albo 

stacji zakładowej dyrektorowi izby administracji skarbowej właściwemu dla siedziby 

wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej.> 
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U S T A W A   z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz. U. z 2020 r. poz. 1546, 

1565, 2023 i 2369 oraz z 2021 r. poz. 74) 

 

ZAŁĄCZNIK
4) 

 

WYKAZ PRZEDMIOTÓW OPŁATY SKARBOWEJ, STAWKI TEJ OPŁATY ORAZ 

ZWOLNIENIA 

  

CZĘŚĆ PRZEDMIOT OPŁATY 

SKARBOWEJ 

STAWKA ZWOLNIENIA 

1 2 3 4 

część I. (pominięta)     

II. Wydanie zaświadczenia     

  

             

1. Zaświadczenia, w tym również 

odpisy dokumentów, wydawane 

przez kierowników urzędów stanu 

cywilnego oraz archiwa państwowe: 

  1) odpis wydawany z akt stanu 

cywilnego, dotyczący 

obywateli polskich 

przebywających poza 

granicami Rzeczypospolitej 

Polskiej, przeznaczony 

wyłącznie na potrzeby polskich 

przedstawicielstw 

dyplomatycznych lub urzędów 

konsularnych 

2) odpisy skrócone wydawane 

w sprawach dokumentów 

stwierdzających tożsamość 

oraz wydawane w sprawach 

Karty Dużej Rodziny; 

zwolnienie to przysługuje 

również cudzoziemcom, 

którym udzielono zezwolenia 

na osiedlenie się lub nadano 

status uchodźcy w 

Rzeczypospolitej Polskiej oraz 

obywatelom tych państw 

obcych, z którymi 

Rzeczpospolita Polska zawarła 

odpowiednie porozumienia 

3) odpisy zupełne wydawane w 

sprawach dokumentów 

paszportowych 

4) odpisy zupełne wydawane 

osobie, której akt dotyczy, po 

unieważnieniu wzmianki 

dodatkowej dołączonej do 

niewłaściwego aktu stanu 

1) zaświadczenie stwierdzające, że 

zgodnie z prawem polskim można 

zawrzeć małżeństwo 

38 zł 

2) zaświadczenie o stanie cywilnym 38 zł 

3) zaświadczenie o zamieszczonych 

lub niezamieszczonych w rejestrze 

stanu cywilnego danych 

dotyczących wskazanej osoby 

24 zł 

4) zaświadczenie o nieposiadaniu 

księgi stanu cywilnego 

24 zł 

5) odpis zupełny aktu stanu 

cywilnego 

33 zł 

6) odpis zupełny aktu stanu 

cywilnego wydany po dokonaniu 

transkrypcji 

50 zł 

7) odpis zupełny aktu stanu 

cywilnego wydany po dokonaniu 

rejestracji urodzenia albo zgonu, 

które nastąpiły poza granicami 

Rzeczypospolitej Polskiej i nie 

zostały tam zarejestrowane albo 

rejestracji urodzenia, zawarcia 

małżeństwa albo zgonu, które 

nastąpiły poza granicami 

Rzeczypospolitej Polskiej, jeżeli w 

państwie urodzenia, zawarcia 

małżeństwa albo zgonu nie jest 

prowadzona rejestracja stanu 

cywilnego 

39 zł 
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8) odpis zupełny aktu stanu 

cywilnego wydany po dokonaniu 

odtworzenia treści zagranicznego 

dokumentu 

39 zł cywilnego 

5) zaświadczenie o przyjętych 

sakramentach 

6) zaświadczenie 

potwierdzające uznanie 

ojcostwa 

7) zaświadczenie stwierdzające 

brak okoliczności 

wyłączających zawarcie 

małżeństwa 

             

9) odpis zupełny aktu stanu 

cywilnego wydany po dokonaniu 

odtworzenia treści aktu stanu 

cywilnego w przypadku zaginięcia 

lub zniszczenia księgi stanu 

cywilnego 

39 zł 

10) odpis zupełny aktu stanu 

cywilnego wydany w wyniku 

sprostowania lub uzupełnienia 

dokonanego na wniosek 

39 zł 

11) odpis zupełny aktu stanu 

cywilnego wydany w wyniku 

przeniesienia do rejestru stanu 

cywilnego wpisu z ksiąg stanu 

cywilnego prowadzonych przed 

dniem 1 stycznia 1946 r. 

39 zł 

12) odpis skrócony aktu stanu 

cywilnego 

22 zł 

  2. Pełny odpis przetworzonych 

danych osobowych z rejestrów 

mieszkańców, rejestrów 

zamieszkania cudzoziemców, 

rejestru PESEL oraz Rejestru 

Dowodów Osobistych 

17 zł   

  3. Zaświadczenie wydawane przez 

wojskowego komendanta 

uzupełnień, stwierdzające odbycie 

służby wojskowej przez osoby stale 

przebywające za granicą 

46 zł   

  4. Poświadczenie zgodności 

duplikatu, odpisu, wyciągu, wypisu 

lub kopii, dokonane przez organy 

administracji rządowej lub 

samorządowej lub archiwum 

państwowe, od każdej pełnej lub 

zaczętej stronicy 

5 zł poświadczenie zgodności 

odpisu, kopii lub wyciągu z 

pełnomocnictwa 

niepodlegającego opłacie 

skarbowej lub od niej 

zwolnionego 

  5. Legalizacja dokumentu 

 

26 zł   

  6. Wydanie Apostille, o której mowa 

w Konwencji znoszącej wymóg 

legalizacji zagranicznych 

dokumentów urzędowych, 

sporządzonej w Hadze dnia 5 

października 1961 r. (Dz. U. z 2005 

60 zł   

http://lex.online.wolterskluwer.pl/WKPLOnline/index.rpc#hiperlinkText.rpc?hiperlink=type=tresc:nro=Powszechny.421233&full=1


- 150 - 

Objaśnienie oznaczeń:  [] kursywa – tekst usunięty przez Sejm 

<> druk pogrubiony – tekst wstawiony przez Sejm 

 

r. poz. 938) 

  7. Poświadczenie własnoręczności 

podpisu 

9 zł   

  8. Zaświadczenie o niezaleganiu w 

podatkach lub stwierdzające stan 

zaległości - od każdego egzemplarza 

21 zł   

  9. Świadectwo dla środków 

transportu przeznaczonych do 

przewozu szybko psujących się 

artykułów żywnościowych 

132 zł   

  10. Fitosanitarne świadectwo 

eksportowe lub fitosanitarne 

świadectwo reeksportowe dla roślin, 

produktów roślinnych lub innych 

przedmiotów wyprowadzanych do 

państw trzecich lub 

przemieszczanych przez te państwa, 

lub świadectwo przedeksportowe 

    

  20 zł   

      

  11. (uchylony)     

  12. Karta rejestracyjna broni 

pneumatycznej lub broni 

pozbawionej na stałe cech 

użytkowych 

82 zł karta rejestracyjna wydawana 

szkole 

  13. Europejska Karta Broni Palnej 

 

105 zł   

  14. Zaświadczenie stwierdzające, że 

obiekty budowlane i urządzenia 

techniczne przeznaczone do 

wykonywania określonej 

działalności gospodarczej spełniają 

wymagania określone w przepisach 

o ochronie środowiska 

105 zł   

  15. Zaświadczenie stwierdzające, że 

na terenie, na którym położone jest 

projektowane ekologiczne 

gospodarstwo rolne, nie nastąpiło 

przekroczenie dopuszczalnych 

stężeń szkodliwych substancji 

zanieczyszczających powietrze i 

wodę 

105 zł   

  16. (uchylony)     

  17. Zaświadczenie potwierdzające 

nadanie numeru identyfikacji 

podatkowej podmiotowi, który się 

nim posługuje 

21 zł   

  18. Zaświadczenie potwierdzające 

zidentyfikowanie określonego 

podmiotu na potrzeby transakcji 

20 zł   
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wewnątrzwspólnotowych na 

terytorium państwa członkowskiego 

innym niż terytorium kraju 

  19. Zaświadczenie potwierdzające, 

że podatnik jest zarejestrowany jako 

podatnik VAT czynny lub 

zwolniony 

21 zł   

  20. Zaświadczenie stwierdzające, że 

podmiot został zarejestrowany w 

Centralnym Rejestrze Podmiotów 

Akcyzowych 

21 zł   

  20a. Zaświadczenie potwierdzające 

przekształcenie prawa użytkowania 

wieczystego gruntu zabudowanego 

na cele mieszkaniowe w prawo 

własności tego gruntu 

50 zł   

  21. Pozostałe zaświadczenia 17 zł 1) zaświadczenie wydawane w 

interesie publicznym 

      2) zaświadczenie wydawane w 

związku z ubieganiem się o 

wydanie zezwolenia 

upoważniającego do 

przekraczania granicy, 

przewidzianego w umowach 

międzynarodowych o 

ułatwieniach w małym ruchu 

granicznym, w celach 

służbowych lub w związku z 

wykonywanymi czynnościami 

urzędowymi lub społecznymi 

      3) zaświadczenie w sprawach 

poszukiwania osób zaginionych 

w czasie działań wojennych lub 

w związku z tymi działaniami 

      4) zaświadczenie w sprawie 

ekshumacji, przewozu i 

sprowadzenia zwłok lub 

szczątków zwłok ludzkich 

      5) zaświadczenie w sprawie 

budowy lub odbudowy 

obiektów budowlanych 

zniszczonych albo 

uszkodzonych wskutek 

działalności spowodowanej 

ruchem zakładu górniczego lub 

klęsk żywiołowych 

      6) zaświadczenie w sprawie ulg 

dla osób dotkniętych klęską 
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żywiołową lub wypadkiem 

losowym 

      7) zaświadczenie dotyczące 

scalania i zamiany gruntów, 

wspólnot gruntowych, mienia 

komunalnego i gminnego, 

służebności gruntowych, 

rozgraniczenia nieruchomości, 

sprzedaży i dzierżawy 

nieruchomości rolnych Skarbu 

Państwa, porządkowania 

własności gospodarstw 

rolnych, ochrony gruntów 

rolnych i leśnych, melioracji 

użytków rolnych oraz związane 

z realizacją przepisów o 

reformie rolnej i osadnictwie 

      8) zaświadczenie wydawane na 

podstawie przepisów o hodowli 

zwierząt gospodarskich 

      9) potwierdzenie złożenia 

podania oraz innych 

dokumentów składanych w 

sprawach indywidualnych z 

zakresu administracji 

publicznej 

      10) zaświadczenie o nadaniu 

statystycznego numeru 

identyfikacyjnego 

      11) zaświadczenie o wielkości 

użytków rolnych gospodarstwa 

rolnego, wydawane przez 

urzędy gmin właściwe do 

pobierania podatku rolnego 

      12) zaświadczenie niezbędne 

do uzasadnienia wniosku o 

udzielenie pomocy z udziałów 

Unii Europejskiej 

  

  

     13) zaświadczenie dla przesyłki 

ziemniaków, potwierdzające, 

że ziemniaki pochodzą z 

miejsca produkcji uznanego za 

wolne od grzyba Synchytrium 

endobioticum 

14) zaświadczenie 

potwierdzające, że w partii 

bulw ziemniaka nie 

stwierdzono występowania 
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Clavibacter michiganensis ssp. 

sepedonicus 

15) zaświadczenie 

potwierdzające, iż w stosunku 

do cudzoziemca istnieje 

domniemanie, że jest on ofiarą 

handlu ludźmi 

16) inne zaświadczenia 

wydawane w sprawach Karty 

Dużej Rodziny 

17) zaświadczenie 

potwierdzające, iż w stosunku 

do obywatela UE lub członka 

rodziny obywatela UE istnieje 

domniemanie, że są oni 

ofiarami handlu ludźmi 

 <18) dokument 

potwierdzający brak 

obowiązku zapłaty akcyzy na 

terytorium kraju od 

samochodu osobowego albo 

samochodu ciężarowego lub 

specjalnego o dopuszczalnej 

masie całkowitej 

nieprzekraczającej 3,5 t, 

wydany na podstawie art. 109 

ust. 2–2b ustawy z dnia 6 

grudnia 2008 r. o podatku 

akcyzowym (Dz. U. z 2020 r. 

poz. 722, z późn. zm.)> 

część 

III i IV 

 

(pominięta) 

    

 

 

 

U S T A W A   z dnia 19 grudnia 2014 r. o rybołówstwie morskim (Dz. U. z 2020 r. poz. 277 i 

285 

Art. 13. 

1. Minister właściwy do spraw rybołówstwa prowadzi rejestr statków rybackich, zwany dalej 

"rejestrem", i jest właściwy w sprawach dokonywania wpisu statku do rejestru, w tym 

dokonywania zmian wpisów w rejestrze, a także realizuje obowiązki i uprawnienia 

państwa członkowskiego Unii Europejskiej związane z prowadzeniem rejestru. 

2. Rejestr jest prowadzony w formie elektronicznej. 
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3. Rejestr zawiera: 

1)    dane określone w załączniku I do rozporządzenia nr 2017/218; 

2)   poprzednie oznaki rybackie oraz nazwy statku rybackiego lub inne oznakowania tego 

statku, jeżeli zostały nadane; 

3)   numer IMO statku rybackiego nadany przez Międzynarodową Organizację Morską 

(IMO), jeżeli został nadany; 

4)   określenie szerokości i największego dopuszczalnego zanurzenia statku rybackiego; 

5)   określenie typu, numeru seryjnego i roku zamontowania silnika głównego i 

pomocniczego statku rybackiego; 

6)   określenie segmentu floty, o którym mowa w art. 9 ust. 1, do którego należy statek; 

7)   określenie rodzaju i liczby narzędzi połowowych wystawianych lub wydawanych ze 

statku rybackiego. 

4. Dane zgromadzone w rejestrze udostępnia się organom administracji rządowej, sądom i 

prokuraturom, w zakresie niezbędnym do wykonywania ich zadań ustawowych. 

<4a. Dane zgromadzone w rejestrze udostępnia się Szefowi Krajowej Administracji 

Skarbowej w drodze teletransmisji, jeżeli dane te są niezbędne do realizacji jego 

ustawowych zadań oraz jednostka organizacyjna Krajowej Administracji Skarbowej 

będąca odbiorcą danych spełnia łącznie następujące warunki: 

1) posiada urządzenia umożliwiające odnotowanie w rejestrze, kto, kiedy, w jakim celu 

oraz jakie dane uzyskał; 

2) posiada zabezpieczenia techniczne i organizacyjne uniemożliwiające wykorzystanie 

danych niezgodnie z celem ich uzyskania; 

3) specyfika lub zakres wykonywanych zadań uzasadnia takie udostępnienie.> 

5. Dane zgromadzone w rejestrze udostępnia się także na wniosek podmiotu, którego one 

dotyczą. 

 

 

 

U S T A W A   z dnia 11 września 2015 r. o zdrowiu publicznym (Dz. U. z 2021 r. poz. 183) 

 

Art. 12a. 

1. Wprowadzanie na rynek krajowy napojów z dodatkiem: 

http://lex.senat.pl/lex/index.rpc#hiperlinkText.rpc?hiperlink=type=tresc:nro=Europejski.1914699:part=zI&full=1
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1)   cukrów będących monosacharydami lub disacharydami oraz środków spożywczych 

zawierających te substancje oraz substancji słodzących, o których mowa w 

rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1333/2008 z dnia 16 grudnia 

2008 r. w sprawie dodatków do żywności (Dz. Urz. UE L 354 z 31.12.2008, str. 16, z 

późn. zm.), zwanym dalej "rozporządzeniem nr 1333/2008", 

2)   kofeiny lub tauryny 

-   podlega opłacie, zwanej dalej "opłatą". 

2. Przez wprowadzenie na rynek krajowy napojów, o których mowa w ust. 1, rozumie się 

sprzedaż napojów przez podmioty obowiązane do zapłaty opłaty, o których mowa w art. 

12d ust. 1, do pierwszego punktu, w którym jest prowadzona sprzedaż detaliczna oraz 

sprzedaż detaliczna napojów przez: producenta, podmiot, o którym mowa w art. 12d ust. 1 

pkt 2, podmiot nabywający napoje w ramach [wewnątrzwspólnotowej dostawy towarów]  

<wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów> lub importera napoju, albo sprzedaż w 

przypadku, o którym mowa w art. 12e ust. 3. 

3. Przez sprzedaż detaliczną, o której mowa w ust. 2, rozumie się dokonywanie na terytorium 

Rzeczypospolitej Polskiej, w ramach działalności gospodarczej zbywcy, odpłatnego 

zbywania towarów konsumentom na podstawie umowy zawartej: 

1)   w lokalu przedsiębiorstwa w rozumieniu art. 2 pkt 3 ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o 

prawach konsumenta (Dz. U. z 2020 r. poz. 287), 

2)   poza lokalem przedsiębiorstwa w rozumieniu art. 2 pkt 2 ustawy z dnia 30 maja 2014 

r. o prawach konsumenta 

-   także w przypadku, gdy zbywaniu towaru towarzyszy świadczenie usługi odrębnie 

niezaewidencjonowanej. 

Art. 12d. 

1. Obowiązek zapłaty opłaty ciąży na osobie fizycznej, osobie prawnej oraz jednostce 

organizacyjnej nieposiadającej osobowości prawnej będącej: 

1)   podmiotem sprzedającym napoje do punktów sprzedaży detalicznej albo prowadzącym 

sprzedaż detaliczną napojów w przypadku: producenta, podmiotu nabywającego napoje w 

ramach [wewnątrzwspólnotowej dostawy towarów] <wewnątrzwspólnotowego nabycia 

towarów> lub importera napoju; 

2)   zamawiającym, w przypadku gdy skład napoju objętego opłatą stanowi element umowy 

zawartej przez producenta a dotyczącej produkcji tego napoju dla zamawiającego. 

http://lex.senat.pl/lex/index.rpc#hiperlinkText.rpc?hiperlink=type=tresc:nro=Europejski.730642&full=1
http://lex.senat.pl/lex/index.rpc#hiperlinkText.rpc?hiperlink=type=tresc:nro=Powszechny.2335900:part=a2p3&full=1
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2. W przypadku powstania obowiązku zapłaty opłaty na podstawie ust. 1 pkt 2 obowiązek ten 

spoczywa wyłącznie na zamawiającym, o którym mowa w ust. 1 pkt 2. 

3. Informację o zawarciu umowy, o której mowa w ust. 1 pkt 2, producent zgłasza do organu 

właściwego w sprawie opłaty na piśmie nie później niż w dniu powstania obowiązku 

zapłaty opłaty. 

4. Informacja o zawarciu umowy zawiera następujące dane: 

1)   dane producenta oraz podmiotu obowiązanego do zapłaty opłaty: 

a)  nazwę (firmę) albo imię i nazwisko, 

b)  adres siedziby albo miejsce zamieszkania, 

c)  NIP, 

d)  imię i nazwisko, numer telefonu lub adres poczty elektronicznej osoby wskazanej 

do kontaktu; 

2)   informacje o składzie napojów będących przedmiotem umowy, w tym o dodatku 

kofeiny lub tauryny, substancji słodzących, o których mowa w art. 12a ust. 1 pkt 1, 

oraz o zawartości cukrów w przeliczeniu na objętość napojów, w zakresie niezbędnym 

do obliczenia opłaty, zgodnie z ich etykietą; 

3)   datę i podpis producenta lub osoby przez niego upoważnionej. 

 

Art. 12f. 

1. Na wysokość opłaty składają się następujące części: 

1)   0,50 zł za zawartość cukrów w ilości równej lub mniejszej niż 5 g w 100 ml napoju, 

lub za zawartość w jakiejkolwiek ilości co najmniej jednej substancji słodzącej, o 

których mowa w rozporządzeniu nr 1333/2008, 

2)   0,05 zł za każdy gram cukrów powyżej 5 g w 100 ml napoju 

-   w przeliczeniu na litr napoju. 

2. Wysokość opłaty dla napojów zawierających powyżej 5 g cukrów w 100 ml napoju stanowi 

sumę części, o których mowa w ust. 1 pkt 1 i 2, z wyłączeniem ust. 7. 

3. Napoje zawierające dodatek kofeiny lub tauryny są objęte opłatą w wysokości 0,10 zł w 

przeliczeniu na litr napoju. 

4. Wysokość opłaty dla napojów zawierających substancje, o których mowa w ust. 1 pkt 1 lub 

2, oraz kofeinę lub taurynę stanowi odpowiednio sumę części, o których mowa w ust. 1 

pkt 1 lub 2, oraz opłaty, o której mowa w ust. 3. 

http://lex.senat.pl/lex/index.rpc#hiperlinkText.rpc?hiperlink=type=tresc:nro=Europejski.730642&full=1
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5. Do obliczenia opłaty zawartość cukrów w 100 ml napoju jest zaokrąglana w górę do 

pełnego grama. 

6. Maksymalna wysokość opłaty wynosi 1,2 zł w przeliczeniu na 1 litr napoju. 

7. Napoje: 

1)   w których udział masowy soku owocowego, warzywnego lub owocowo-warzywnego 

wynosi nie mniej niż 20% składu surowcowego, 

2)   będące roztworami węglowodanowo-elektrolitowymi, o których mowa w rozporządzeniu 

nr 432/2012 

-   zawierające powyżej 5 g cukrów w 100 ml napoju są objęte wyłącznie częścią opłaty, o 

której mowa w ust. 1 pkt 2. 

<8. Kwotę należnej opłaty pomniejsza się o kwotę opłaty naliczonej od napojów 

zwróconych podmiotowi obowiązanemu do zapłaty opłaty.> 

 

Art. 12g. 

1. Podmioty obowiązane do zapłaty opłaty, o których mowa w art. 12d ust. 1, są obowiązane: 

1)   składać w postaci elektronicznej informację, opatrzoną podpisem kwalifikowanym, 

według wzoru, o którym mowa w ust. 3, organowi właściwemu w sprawie opłaty za 

pośrednictwem systemu informatycznego ministra właściwego do spraw finansów 

publicznych, 

2)   obliczać i wpłacać opłatę 

-   w terminie do 25. dnia miesiąca następującego po miesiącu, którego dotyczy informacja, 

na rachunek organu właściwego w sprawie opłaty. 

2. Informacja, o której mowa w ust. 1 pkt 1, zawiera następujące dane: 

1)   okres, za który jest składana; 

2)   miejsce składania informacji: nazwę właściwego urzędu skarbowego; 

3)   cel składania informacji: 

a)  złożenie informacji, 

b)  korekta informacji; 

4)   dane podmiotu obowiązanego do zapłaty opłaty: 

a)  nazwę (firmę) albo imię i nazwisko, 

b)  NIP, 

c)  imię i nazwisko, numer telefonu lub adres poczty elektronicznej osoby wskazanej do 

kontaktu; 
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5)   kwotę opłaty ustaloną na podstawie art. 12f; 

<5a) kwotę opłaty naliczonej od napojów zwróconych, pomniejszającą kwotę należnej 

opłaty zgodnie z art. 12f ust. 8;> 

6)   kwotę opłaty do zapłaty; 

7)   informacje o opłacie: 

a)  łączną kwotę opłaty, 

b)  kwotę opłaty za poszczególne napoje określone w art. 12f ust. 1 i 3, 

c)  liczbę litrów napojów, o których mowa w art. 12a ust. 1, sprzedanych w danym okresie - w 

podziale na poszczególne napoje określone w art. 12f ust. 1 i 3 wraz z informacją o 

dodatku w składzie kofeiny lub tauryny, lub substancji słodzących, o których mowa w art. 

12a ust. 1 pkt 1, oraz o zawartości cukrów w 100 ml napoju, 

d)  numery faktur, daty ich wystawienia, odpowiednio NIP dostawcy albo nabywcy oraz 

numery partii towaru, jeżeli nie są zawarte na fakturze; 

8)   datę i podpis podmiotu obowiązanego do zapłaty opłaty lub osoby przez niego 

upoważnionej; 

9)   pouczenie, że informacja stanowi podstawę do wystawienia tytułu wykonawczego na 

podstawie ustawy z dnia 17 czerwca 1966 r. o postępowaniu egzekucyjnym w 

administracji (Dz. U. z 2020 r. poz. 1427, 1492 i 2320 oraz z 2021 r. poz. 11 i 41). 

3. Minister właściwy do spraw finansów publicznych określi i udostępni na elektronicznej 

platformie usług administracji publicznej wzór dokumentu elektronicznego informacji, o 

której mowa w ust. 1 pkt 1. 

[Art. 12j. 

Do opłaty i dodatkowej opłaty, o której mowa w art. 12i ust. 1, stosuje się odpowiednio 

przepisy ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2020 r. poz. 

1325, 1423, 2122, 2123 i 2320 oraz z 2021 r. poz. 72). 

 

< Art. 12j. 

1. Do opłaty i dodatkowej opłaty, o której mowa w art. 12i ust. 1, stosuje się 

odpowiednio przepisy ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Ordynacja podatkowa (Dz. 

U. z 2020 r. poz. 1325, 1423, 2122, 2123 i 2320 oraz z 2021 r. poz. 72), przy czym 

uprawnienia organów podatkowych przysługują odpowiednio naczelnikowi urzędu 

skarbowego, dyrektorowi izby administracji skarbowej, Dyrektorowi Krajowej 
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Informacji Skarbowej, Szefowi Krajowej Administracji Skarbowej i ministrowi 

właściwemu do spraw finansów publicznych. 

2. Organ właściwy w sprawie interpretacji ogólnych, objaśnień i interpretacji 

indywidualnych przepisów dotyczących opłaty i dodatkowej opłaty, o której mowa w 

art. 12i ust. 1, może wystąpić do ministra właściwego do spraw zdrowia z wnioskiem 

o zajęcie stanowiska w sprawie. W przypadku interpretacji ogólnych wydawanych 

na wniosek i interpretacji indywidualnych minister właściwy do spraw zdrowia 

zajmuje stanowisko w terminie 21 dni od dnia doręczenia wniosku o zajęcie 

stanowiska, przy czym do terminu do wydania interpretacji ogólnej i interpretacji 

indywidualnej nie wlicza się okresu od dnia doręczenia tego wniosku do dnia 

otrzymania stanowiska.> 

 

 

 

U S T A W A   z dnia 16 listopada 2016 r. o Krajowej Administracji Skarbowej (Dz. U. z 

2020 r. poz. 505, 568, 695, 1087, 1106 i 2320) 

 

Art. 74. 

1. Na potrzeby kontroli celno-skarbowej w zakresie przestrzegania przepisów prawa 

podatkowego w zakresie produkcji, przemieszczania i zużycia wyrobów akcyzowych, w 

szczególności ich wytwarzania, uszlachetniania, przerabiania, skażania, rozlewu, 

przyjmowania, magazynowania, wydawania, przewozu i niszczenia, oraz w zakresie 

stosowania i oznaczania tych wyrobów znakami akcyzy, podmioty wykonujące te 

czynności są obowiązane zapewnić warunki i środki do sprawnego przeprowadzania 

kontroli celno-skarbowej, w tym: 

1)   przygotować i oznaczyć urządzenia, pomieszczenia i naczynia służące do tej działalności; 

2)   przechowywać w oddzielnych naczyniach i pomieszczeniach wyroby akcyzowe 

podlegające kontroli celno-skarbowej; 

3)   dostosować urządzenia, pomieszczenia i naczynia, o których mowa w pkt 1, do 

nakładania zamknięć urzędowych, a ponadto dostarczyć potrzebną ilość materiałów do ich 

nałożenia; 
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[4)   zapewnić odczynniki i sprzęt techniczny oraz - w przypadkach przewidzianych przez 

przepisy odrębne - legalizowane przyrządy pomiarowe, niezbędne do kontroli ilości i 

jakości surowców, półproduktów i wyrobów gotowych;] 

<4) zapewnić odczynniki i sprzęt techniczny oraz – w przypadkach przewidzianych 

przez przepisy odrębne – przyrządy pomiarowe podlegające prawnej kontroli 

metrologicznej, niezbędne do kontroli ilości i jakości surowców, półproduktów i 

wyrobów gotowych;> 

5)   informować właściwego naczelnika urzędu celno-skarbowego o terminach czynności 

podlegających kontroli celno-skarbowej; 

6)   przeprowadzać czynności podlegające kontroli celno-skarbowej w obecności 

kontrolującego; 

7)   prowadzić dokumentację związaną z działalnością podlegającą kontroli celno-skarbowej; 

8)   dokonać, na żądanie kontrolującego, zamknięcia prowadzonej w tym zakresie 

dokumentacji w celu umożliwienia porównania stanu rzeczywistego ze stanem 

ewidencyjnym; 

9)   zgłaszać niezwłocznie właściwemu naczelnikowi urzędu celno-skarbowego przypadki 

zniszczenia lub kradzieży wyrobów akcyzowych objętych kontrolą celno-skarbową, a 

także zniszczenia znaków akcyzy; 

10)  zgłaszać właściwemu naczelnikowi urzędu celno-skarbowego zamiar zniszczenia 

wyrobów akcyzowych podlegających kontroli celno-skarbowej, nieprzydatnych do 

spożycia, dalszego przerobu lub zużycia, na co najmniej 3 dni przed zamierzonym 

terminem ich zniszczenia; 

11)  zgłaszać niezwłocznie właściwemu naczelnikowi urzędu celno-skarbowego przypadki 

zdarzeń związanych z działaniem lub stanem urządzeń, pomieszczeń i naczyń, o których 

mowa w pkt 1, wskazujących na niebezpieczeństwo strat lub zniszczenia wyrobów 

akcyzowych objętych kontrolą celno-skarbową. 

2. Na potrzeby kontroli celno-skarbowej podmioty urządzające i prowadzące działalność w 

zakresie gier hazardowych na podstawie ustawy z dnia 19 listopada 2009 r. o grach 

hazardowych są obowiązane zapewnić warunki i środki do sprawnego przeprowadzania 

kontroli celno-skarbowej, w tym: 

1)   przygotować i oznaczyć automaty i urządzenia służące do tej działalności; 

2)   dostosować automaty i urządzenia, o których mowa w pkt 1, do nakładania zamknięć 

urzędowych, a ponadto dostarczyć potrzebną ilość materiałów do ich nałożenia; 
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3)   przeprowadzać czynności podlegające kontroli celno-skarbowej w obecności 

kontrolującego; 

4)   prowadzić dokumentację związaną z działalnością podlegającą kontroli celno-skarbowej; 

5)   informować właściwego naczelnika urzędu celno-skarbowego o czynnościach 

podlegających kontroli celno-skarbowej; 

6)   zgłaszać niezwłocznie właściwemu naczelnikowi urzędu celno-skarbowego przypadki 

zdarzeń związanych ze stanem pomieszczeń, z działaniem lub stanem automatów i 

urządzeń do gier objętych kontrolą celno-skarbową, mogących mieć wpływ na urządzanie 

gier; 

7)   zapewnić możliwość przeprowadzenia w uzasadnionych przypadkach, w drodze 

eksperymentu, doświadczenia lub odtworzenia możliwości gry na automacie lub gry na 

innym urządzeniu. 

3. Na potrzeby kontroli celno-skarbowej podmioty urządzające gry hazardowe przez sieć 

Internet na podstawie ustawy z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych są 

obowiązane zapewnić dostęp do danych przechowywanych w urządzeniu 

archiwizującym: 

1)   w miejscu ich przechowywania albo 

2)   za pomocą systemów teleinformatycznych. 

3a. Na potrzeby kontroli celno-skarbowej w zakresie produkcji automatów do gier 

hazardowych i obrotu tymi automatami podmioty dokonujące tych czynności są 

obowiązane zapewnić warunki i środki do sprawnego przeprowadzania kontroli celno-

skarbowej, w tym: 

1)   wydzielić, przygotować i oznaczyć pomieszczenia służące do działalności w zakresie 

produkcji automatów do gier hazardowych lub obrotu tymi automatami; 

2)   przygotować i oznaczyć automaty do gier hazardowych; 

3)   dostosować automaty do gier hazardowych i pomieszczenia, o których mowa w pkt 1, do 

nakładania zamknięć urzędowych, a ponadto dostarczyć potrzebną ilość materiałów do ich 

nałożenia; 

4)   przeprowadzać czynności podlegające kontroli celno-skarbowej w obecności 

kontrolującego; 

5)   prowadzić dokumentację związaną z produkcją automatów do gier hazardowych lub 

obrotem tymi automatami; 
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6)   dokonać na żądanie kontrolującego zamknięcia prowadzonej dokumentacji w zakresie 

produkcji automatów do gier hazardowych lub obrotu tymi automatami w celu 

umożliwienia porównania stanu rzeczywistego ze stanem ewidencyjnym; 

7)   informować właściwego naczelnika urzędu celno-skarbowego o czynnościach 

podlegających kontroli celno-skarbowej; 

8)   zgłaszać niezwłocznie właściwemu naczelnikowi urzędu celno-skarbowego przypadki 

zdarzeń związanych ze stanem pomieszczeń służących do działalności w zakresie 

produkcji automatów do gier hazardowych lub obrotu tymi automatami, w przypadku gdy 

zdarzenia te mają bezpośredni związek z produkcją automatów do gier hazardowych, ich 

dystrybucją lub ich stanem; 

9)   informować niezwłocznie właściwego naczelnika urzędu celno-skarbowego o 

wprowadzeniu lub wyprowadzeniu automatów do gier hazardowych z miejsca ich 

produkcji lub magazynowania; 

10)  zgłaszać niezwłocznie właściwemu naczelnikowi urzędu celno-skarbowego przypadki 

zniszczenia lub kradzieży automatów do gier hazardowych. 

4. Na potrzeby kontroli celno-skarbowej przestrzegania przepisów prawa podatkowego w 

zakresie wydobycia urobku rudy miedzi, produkcji koncentratu, wydobycia gazu 

ziemnego lub ropy naftowej, o których mowa w ustawie z dnia 2 marca 2012 r. o podatku 

od wydobycia niektórych kopalin, podmioty wykonujące te czynności są obowiązane 

zapewnić warunki i środki do sprawnego przeprowadzania kontroli celno-skarbowej, w 

tym: 

1)   oznaczyć urządzenia i miejsca służące do tej działalności; 

2)   przechowywać osobno, w miejscu wydobywania urobku rudy miedzi oraz miejscu 

produkcji koncentratu, urobek rudy miedzi i koncentrat pochodzące z różnych źródeł; 

3)   prowadzić dokumentację związaną z działalnością podlegającą kontroli celno-skarbowej; 

4)   dokonać, na żądanie kontrolującego, zamknięcia prowadzonej w tym zakresie 

dokumentacji w celu umożliwienia porównania stanu rzeczywistego ze stanem 

ewidencyjnym. 

5. Podmioty podlegające kontroli celno-skarbowej są odpowiedzialne za stan pomieszczeń, 

automatów, urządzeń i naczyń służących do wykonywania działalności w zakresie 

określonym w ust. 1-4 oraz za stan nałożonych na nie zamknięć urzędowych. 
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U S T A W A   z dnia 9 marca 2017 r. o systemie monitorowania drogowego i kolejowego 

przewozu towarów oraz obrotu paliwami opałowymi (Dz. U. z 2020 r. poz. 859 oraz z 2021 r. 

poz. 255) 

Art. 3. 

1. System monitorowania przewozu i obrotu obejmuje gromadzenie i przetwarzanie danych o 

przewozie towarów i obrocie paliwami opałowymi, w szczególności z zastosowaniem 

środków technicznych służących do tego monitorowania, oraz kontrolę realizacji 

obowiązków wynikających z ustawy. 

2. Systemowi monitorowania przewozu i obrotu podlega przewóz: 

1)   towarów objętych pozycjami CN: 

a)  2207 nieoznaczonych znakami akcyzy, 

b)  2707, 

c)  2710, 

d)  2905, 

e)  2917, 

f)  3403, 

g)  3811, 

h)  3814 zawierających alkohol etylowy, 

i)  3820 zawierających alkohol etylowy, 

j)  3824, 

k)  3826 

- jeżeli masa brutto przesyłki towarów objętych tymi pozycjami przekracza 500 kg lub jej 

objętość przekracza 500 litrów; 

1a)   paliw opałowych, bez względu na ich ilość w przesyłce; 

2)   alkoholu całkowicie skażonego wskazanymi przez dowolne państwo członkowskie 

Unii Europejskiej środkami dopuszczonymi do skażania alkoholu etylowego 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 (Dz. Urz. WE L 288 z 23.11.1993, str. 12, 

z późn. zm. - Dz. Urz. UE Polskie wydanie specjalne, rozdz. 9, t. 1, str. 249, z późn. 

zm.), w tym zawartego w wyrobach nieprzeznaczonych do spożycia przez ludzi w 

przypadku przesyłek o objętości powyżej 500 litrów; 
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3)   suszu tytoniowego w rozumieniu przepisów o podatku akcyzowym, nieoznaczonego 

znakami akcyzy, bez względu na jego ilość w przesyłce; 

3a)  produktów leczniczych, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia 

żywieniowego oraz wyrobów medycznych, objętych obowiązkiem, o którym mowa w 

art. 37av ust. 1 ustawy z dnia 6 września 2001 r. - Prawo farmaceutyczne (Dz. U. z 

2019 r. poz. 499, z późn. zm.); 

4)   towarów innych niż wymienione w pkt 1-3a, w stosunku do których zachodzi 

uzasadnione prawdopodobieństwo wystąpienia naruszeń przepisów prawa 

podatkowego w zakresie podatku od towarów i usług lub podatku akcyzowego, 

mogących powodować, ze względu na skalę lub częstotliwość obrotu tymi towarami, 

znaczne uszczuplenia tych podatków - określonych w przepisach wydanych na 

podstawie ust. 11. 

2a. Przewóz towarów, o których mowa w ust. 2 pkt 1 lit. d i j, podlega systemowi 

monitorowania przewozu i obrotu, o ile towary te są wymienione w załączniku nr 1 do 

ustawy z dnia 6 grudnia 2008 r. o podatku akcyzowym, bez względu na przeznaczenie. 

3. Przez przesyłkę, o której mowa w ust. 2, rozumie się określoną ilość towarów tego samego 

rodzaju przewożonych od jednego nadawcy towaru do jednego odbiorcy towaru, do 

jednego miejsca dostarczenia towaru, jednym środkiem transportu. 

4. Systemowi monitorowania przewozu i obrotu nie podlega przewóz towarów objętych: 

1)   (uchylony); 

2)   pozycjami CN: 

a)  2207 nieoznaczonych znakami akcyzy w opakowaniach jednostkowych nie większych 

niż 5 litrów, 

aa)   2707 w opakowaniach jednostkowych nie większych niż 11 litrów, 

b)   2710 w opakowaniach jednostkowych nie większych niż 11 litrów, z wyłączeniem 

paliw opałowych, 

c)  2905 w opakowaniach jednostkowych nie większych niż 11 litrów, 

d)  3403 w opakowaniach jednostkowych nie większych niż 16 litrów, 

e)  3811 w opakowaniach jednostkowych nie większych niż 16 litrów, 

ea)  3814 zawierających alkohol etylowy w opakowaniach jednostkowych nie większych 

niż 11 litrów, 

f)  3820 zawierających alkohol etylowy w opakowaniach jednostkowych nie większych 

niż 16 litrów. 
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5. Systemowi monitorowania przewozu i obrotu nie podlega przewóz towarów, o których 

mowa w ust. 2 pkt 2, w opakowaniach jednostkowych nie większych niż 5 litrów. 

5a. Systemowi monitorowania przewozu i obrotu nie podlega przewóz paliw opałowych w 

opakowaniach jednostkowych o masie brutto nieprzekraczającej 30 kg lub o objętości 

nieprzekraczającej 30 litrów, w łącznej ilości nieprzekraczającej odpowiednio 100 kg lub 

objętości 100 litrów dla jednego podmiotu odbierającego, w przypadku, o którym mowa 

w art. 138ta ustawy z dnia 6 grudnia 2008 r. o podatku akcyzowym. 

6. Systemowi monitorowania przewozu i obrotu nie podlega przewóz towarów, o których 

mowa w ust. 2 pkt 1-3: 

1)   przewożonych przez operatorów pocztowych w paczkach pocztowych w rozumieniu 

ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. - Prawo pocztowe (Dz. U. z 2018 r. poz. 2188 oraz z 

2019 r. poz. 1051, 1495 i 2005); 

2)   objętych: 

a)  procedurą celną tranzytu, składowania, odprawy czasowej, przetwarzania lub wywozu, 

b)  powrotnym wywozem; 

[3)   przemieszczanych w ramach procedury zawieszenia poboru akcyzy z zastosowaniem 

systemu, o którym mowa w art. 2 ust. 1 pkt 26 ustawy z dnia 6 grudnia 2008 r. o podatku 

akcyzowym.] 

<3) przemieszczanych, w ramach procedury zawieszenia poboru akcyzy, z 

zastosowaniem: 

a) e-AD, o którym mowa w art. 2 ust. 1 pkt 15 ustawy z dnia 6 grudnia 2008 r. o 

podatku akcyzowym: 

– z nadanym numerem referencyjnym, uzyskanym z krajowego systemu 

teleinformatycznego, o którym mowa w art. 2 ust. 1 pkt 26 lit. a tej ustawy, albo 

– przekazanego do krajowego systemu teleinformatycznego, o którym mowa w art. 2 

ust. 1 pkt 26 lit. a tej ustawy, przez właściwe władze innego niż Rzeczpospolita 

Polska państwa członkowskiego Unii Europejskiej, albo 

b) dokumentu zastępującego e-AD, o którym mowa w art. 2 ust. 1 pkt 15a ustawy z 

dnia 6 grudnia 2008 r. o podatku akcyzowym.> 

7. Systemowi monitorowania przewozu i obrotu nie podlega przewóz towarów, który nie jest 

związany z wykonaniem czynności podlegających opodatkowaniu podatkiem od towarów 

i usług, jeżeli przewożonym towarom towarzyszy dokument potwierdzający przesunięcie 

międzymagazynowe wystawiony przez nadawcę towarów, który zawiera w szczególności: 

http://lex.senat.pl/lex/index.rpc#hiperlinkText.rpc?hiperlink=type=tresc:nro=Powszechny.2358174:part=a138(ta)&full=1
http://lex.senat.pl/lex/index.rpc#hiperlinkText.rpc?hiperlink=type=tresc:nro=Powszechny.2374844&full=1
http://lex.senat.pl/lex/index.rpc#hiperlinkText.rpc?hiperlink=type=tresc:nro=Powszechny.2358174:part=a2u1p26&full=1
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1)   dane nadawcy towaru obejmujące: 

a)  imię i nazwisko albo nazwę, 

b)  adres zamieszkania albo siedziby; 

2)   numer identyfikacji podatkowej nadawcy; 

3)   dane dotyczące towaru będącego przedmiotem przewozu, w szczególności rodzaju 

towaru, pozycji CN, ilości, masy brutto lub objętości towaru; 

4)   dane adresowe miejsca magazynowania towaru - wysyłki; 

5)   dane adresowe miejsca magazynowania towaru - przyjęcia; 

6)    numer rejestracyjny środka transportu, o którym mowa w art. 2 pkt 11 lit. a, albo numer 

pociągu wraz z numerem pojazdu kolejowego bez napędu; 

7)    datę wystawienia. 

8. Przepisu ust. 7 nie stosuje się do przewozu towarów, o którym mowa w art. 7 ust. 1. 

9. Szef Krajowej Administracji Skarbowej prowadzi analizę ryzyka wystąpienia naruszeń 

przepisów prawa podatkowego w zakresie podatku od towarów i usług lub podatku 

akcyzowego, związanego z przewozem towarów, dotyczącą zasadności objęcia 

określonego towaru systemem monitorowania przewozu i obrotu, uwzględniając skalę lub 

częstotliwość obrotu tymi towarami lub skalę uszczupleń tych podatków. Szef Krajowej 

Administracji Skarbowej przekazuje ministrowi właściwemu do spraw finansów 

publicznych informacje o wynikach przeprowadzonych analiz i wnioskach z nich 

wynikających. 

10. Systemowi monitorowania przewozu i obrotu nie podlega przewóz towarów, z 

wyłączeniem paliw opałowych, dokonywany z przeznaczeniem dla: 

1)   Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej; 

2)   sił zbrojnych państwa będącego stroną Traktatu Północnoatlantyckiego; 

3)   sił zbrojnych uczestniczących w Partnerstwie dla Pokoju; 

4)   Centrum Eksperckiego Policji Wojskowych NATO; 

5)   jednostek wielonarodowych, w tym Brygady Litewsko-Polsko-Ukraińskiej; 

6)   podmiotu, o którym mowa w art. 2 ust. 2 Umowy między Rządem Rzeczypospolitej 

Polskiej a Naczelnym Dowództwem Sojuszniczych Sił w Europie (SHAPE) dotyczącej 

stacjonowania, statusu prawnego i wsparcia 3. Batalionu Łączności NATO (3NSB), 

elementu podporządkowanego Grupie Systemów Łączności i Informatyki NATO 

(NCISG) dyslokowanego w Rzeczypospolitej Polskiej, podpisanej w SHAPE dnia 17 

września 2014 r. (Dz. U. z 2015 r. poz. 1825 i 1826); 
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7)   Kwatery Głównej Wielonarodowego Korpusu Północno-Wschodniego; 

8)   Centrum Szkolenia Sił Połączonych; 

9)   organów Krajowej Administracji Skarbowej; 

10)  Policji; 

11)  Służby Więziennej; 

12)  Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego; 

13)  Centralnego Biura Antykorupcyjnego; 

14)  Straży Granicznej; 

15)  Służby Wywiadu Wojskowego; 

16)  Służby Kontrwywiadu Wojskowego; 

17)  Agencji Wywiadu; 

18)  Państwowej Straży Pożarnej; 

19)  instytucji Unii Europejskiej; 

20)  przedstawicielstw dyplomatycznych lub urzędów konsularnych; 

21)  Służby Ochrony Państwa; 

22)  dysponentów lotniczych zespołów ratownictwa medycznego, o których mowa w ustawie 

z dnia 8 września 2006 r. o Państwowym Ratownictwie Medycznym (Dz. U. z 2019 r. 

poz. 993 i 1590 oraz z 2020 r. poz. 374). 

11. Minister właściwy do spraw finansów publicznych może określić, w drodze 

rozporządzenia, towary inne niż wymienione w ust. 2 pkt 1-3a, których przewóz jest 

objęty systemem monitorowania przewozu i obrotu, wraz ze wskazaniem masy, ilości, 

objętości lub wartości tych towarów, oraz przypadki, w których ich przewóz nie podlega 

temu systemowi, uwzględniając konieczność przeciwdziałania uszczupleniom w zakresie 

podatku od towarów i usług lub podatku akcyzowego. 

 

 

U S T A W A   z dnia 4 października 2018 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od 

osób fizycznych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 2126 oraz z 2019 r. poz. 1835) 

 

Art. 10. 

1. Wiatach 2019-2028 maksymalny limit wydatków z budżetu państwa, będących skutkiem 

finansowym ustawy wynosi [21 900 000 zł] <51 500 000 zł> , w tym w poszczególnych 

latach wynosi: 

http://lex.senat.pl/lex/index.rpc#hiperlinkText.rpc?hiperlink=type=tresc:nro=Powszechny.2365801&full=1
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1)   w 2019 r. - 17 000 000 zł; 

2)   w 2020 r. - 4 100 000 zł; 

[3)   w 2021 r. - 100 000 zł; 

4)   w 2022 r. - 100 000 zł; 

5)   w 2023 r. - 100 000 zł; 

6)   w 2024 r. - 100 000 zł; 

7)   w 2025 r. - 100 000 zł; 

8)   w 2026 r. - 100 000 zł; 

9)   w 2027 r. - 100 000 zł; 

10)  w 2028 r. - 100 000 zł.] 

<3) w 2021 r. – 3 800 000 zł; 

4) w 2022 r. – 3 800 000 zł; 

5) w 2023 r. – 3 800 000 zł; 

6) w 2024 r. – 3 800 000 zł; 

7) w 2025 r. – 3 800 000 zł; 

8) w 2026 r. – 3 800 000 zł; 

9) w 2027 r. – 3 800 000 zł; 

10) w 2028 r. – 3 800 000 zł.> 

2. W przypadku zagrożenia przekroczenia przyjętego na dany rok budżetowy limitu 

wydatków, o którym mowa w ust. 1, stosuje się mechanizm korygujący polegający na 

ograniczeniu wydatków związanych z funkcjonowaniem systemu teleinformatycznego 

służącego do udostępniania zeznań podatkowych zgodnie z art. 45cd ustawy zmienianej w 

art. 1 oraz art. 21c ustawy zmienianej w art. 5 poprzez optymalizację funkcjonowania tego 

systemu. 

3. Organem właściwym do monitorowania wykorzystania limitu wydatków, o którym mowa 

w ust. 1, oraz wdrożenia mechanizmu korygującego, o którym mowa w ust. 2, jest 

minister właściwy do spraw finansów publicznych. 

 

 

U S T A W A   z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z 

zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz 

wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz. U. poz. 1842, z późn. zm.) 

 

http://lex.senat.pl/lex/index.rpc#hiperlinkText.rpc?hiperlink=type=tresc:nro=Powszechny.2394278:part=a45(cd)&full=1
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Art. 15zzj. 

1. Złożenie organowi podatkowemu: 

1)   zeznania o wysokości osiągniętego dochodu (poniesionej straty) za 2019 r. oraz wpłacenie 

należnego podatku dochodowego od osób fizycznych, 

2)   deklaracji o wysokości daniny solidarnościowej, o której mowa w art. 30h ust. 4 ustawy z 

dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych, oraz wpłacenie tej 

daniny 

-   po upływie terminu na ich złożenie, nie później jednak niż do dnia 1 czerwca 2020 r., jest 

równoznaczne ze złożeniem przez osobę fizyczną zawiadomienia, o którym mowa w art. 

16 § 4 ustawy z dnia 10 września 1999 r. - Kodeks karny skarbowy (Dz. U. z 2020 r. poz. 

19, 568, 695 i 1106). 

2. W przypadku, o którym mowa w ust. 1, organ nie wszczyna postępowania w sprawie o 

przestępstwo skarbowe lub wykroczenie skarbowe, a wszczęte umarza. 

<Art. 15zzja. 

1. Przedłuża się do dnia 30 czerwca 2021 r. dla podatników podatku dochodowego od 

osób prawnych termin do: 

1) złożenia zeznania o wysokości dochodu osiągniętego (straty poniesionej) w roku 

podatkowym, który zakończył się w okresie od dnia 1 grudnia 2020 r. do dnia 28 

lutego 2021 r., 

2) wpłaty podatku należnego wykazanego w zeznaniu, o którym mowa w pkt 1, albo 

różnicy między podatkiem należnym od dochodu wykazanego w tym zeznaniu a 

sumą należnych zaliczek za okres od początku roku  

‒ o którym mowa w art. 27 ust. 1 ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku 

dochodowym od osób prawnych (Dz. U. z 2020 r. poz. 1406, z późn. zm.). 

2. Przedłuża się do dnia 30 czerwca 2021 r. termin do wykonania przez podatników 

podatku dochodowego od osób prawnych obowiązku, o którym mowa w art. 7aa ust. 

9 pkt 2 ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych, 

jeżeli pierwszy rok opodatkowania tych podatników ryczałtem od dochodów spółek 

kapitałowych rozpoczyna się w okresie od dnia 1 stycznia 2021 r. do dnia 1 marca 

2021 r.> 

Art. 31l. 

1. Kandydatowi na doradcę podatkowego, który nie przystąpił do wyznaczonej na marzec 

2020 r. części ustnej egzaminu na doradcę podatkowego i któremu termin określony w art. 

http://lex.senat.pl/lex/index.rpc#hiperlinkText.rpc?hiperlink=type=tresc:nro=Powszechny.2394278:part=a30(h)u4&full=1
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24 ust. 4 ustawy z dnia 5 lipca 1996 r. o doradztwie podatkowym (Dz. U. z 2020 r. poz. 

130) upłynął w marcu 2020 r., przysługuje prawo do jednorazowego przystąpienia do tej 

części egzaminu w wyznaczonym terminie w okresie nie dłuższym niż 4 miesiące [od 

dnia odwołania stanu zagrożenia epidemicznego i stanu epidemii ogłoszonego w związku 

z COVID-19] <od dnia 1 sierpnia 2021 r.>. 

2. Bieg terminów, o których mowa w art. 24 ust. 4 i 6 ustawy z dnia 5 lipca 1996 r. o 

doradztwie podatkowym, nie rozpoczyna się, a rozpoczętych zawiesza się, w okresie od 

dnia 1 kwietnia 2020 r. [do dnia odwołania stanu zagrożenia epidemicznego i stanu 

epidemii ogłoszonego w związku z COVID-19]  <do dnia 31 lipca 2021 r.>. 

3. W przypadku gdy z przyczyn organizacyjnych, w szczególności trudności z powołaniem 

składów egzaminacyjnych, nie jest możliwe przeprowadzenie części ustnej egzaminu na 

doradcę podatkowego w wydłużonym terminie, o którym mowa w ust. 2, termin ten może 

zostać przedłużony, nie więcej jednak niż o 3 miesiące. O przedłużeniu terminu 

Państwowa Komisja Egzaminacyjna do Spraw Doradztwa Podatkowego informuje na 

stronie podmiotowej urzędu obsługującego ministra właściwego do spraw finansów 

publicznych. 

Art. 31ya. 

1. W przypadku certyfikatu rezydencji niezawierającego okresu jego ważności, w odniesieniu 

do którego okres kolejnych dwunastu miesięcy określony w art. 41 ust. 9a ustawy z dnia 

26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych i w art. 26 ust. 1i ustawy z 

dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych upływa w okresie 

obowiązywania stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii ogłoszonego w 

związku z COVID-19, płatnik przy poborze podatku uwzględnia ten certyfikat przez okres 

obowiązywania tych stanów oraz przez okres 2 miesięcy po ich odwołaniu. 

2. W czasie obowiązywania stanu zagrożenia epidemicznego i stanu epidemii ogłoszonego w 

związku z COVID-19, a także w okresie kolejnych 2 miesięcy po ich odwołaniu, miejsce 

zamieszkania i siedziby podatnika dla celów podatkowych może być potwierdzone kopią 

certyfikatu rezydencji, jeżeli informacje wynikające z przedłożonej kopii certyfikatu 

rezydencji nie budzą uzasadnionych wątpliwości co do zgodności ze stanem faktycznym. 

3. W czasie obowiązywania stanu zagrożenia epidemicznego i stanu epidemii ogłoszonego w 

związku z COVID-19, a także w okresie kolejnych 2 miesięcy po ich odwołaniu, 

określony w przepisach ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób 

fizycznych oraz ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób 
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prawnych warunek uzyskania przez płatnika certyfikatu rezydencji od podatnika uważa 

się za spełniony także w przypadku, gdy płatnik posiada certyfikat rezydencji tego 

podatnika obejmujący 2019 r. <lub 2020 r.> oraz oświadczenie podatnika co do 

aktualności danych w nim zawartych. Przepisy art. 41 ust. 9b-9d ustawy z dnia 26 lipca 

1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz art. 26 ust. 1j-11 ustawy z dnia 

15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych stosuje się odpowiednio. 

 

Art. 31z. 

1. Termin do złożenia informacji o cenach transferowych, o którym mowa w art. 23zf ust. 1 

ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych i art. 11t ust. 1 

ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych, przedłuża się: 

1)   do dnia 31 grudnia 2020 r. - w przypadku gdy termin ten upływa w okresie od dnia 31 

marca 2020 r. do dnia 30 września 2020 r.; 

2)   o 3 miesiące - w przypadku gdy termin ten upływa w okresie od 1 października 2020 r. do 

31 stycznia 2021 r. <;> 

<3) do dnia 30 września 2021 r. – w przypadku gdy termin ten upływa w okresie od dnia 

1 lutego 2021 r. do dnia 30 czerwca 2021 r.; 

4) o 3 miesiące – w przypadku gdy termin ten upływa w okresie od dnia 1 lipca 2021 r. 

do dnia 31 grudnia 2021 r.> 

2. Termin do złożenia oświadczenia o sporządzeniu lokalnej dokumentacji cen transferowych, 

o którym mowa w art. 23y ust. 1 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym 

od osób fizycznych i art. 11m ust. 1 ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku 

dochodowym od osób prawnych, przedłuża się: 

1)   do dnia 31 grudnia 2020 r. - w przypadku gdy termin ten upływa w okresie od dnia 31 

marca 2020 r. do dnia 30 września 2020 r.; 

2)   o 3 miesiące - w przypadku gdy termin ten upływa w okresie od 1 października 2020 r. do 

31 stycznia 2021 r. <;> 

<3) do dnia 30 września 2021 r. – w przypadku gdy termin ten upływa w okresie od dnia 

1 lutego 2021 r. do dnia 30 czerwca 2021 r.; 

4) o 3 miesiące – w przypadku gdy termin ten upływa w okresie od dnia 1 lipca 2021 r. 

do dnia 31 grudnia 2021 r.> 

3. W przypadku przedłużenia terminu do złożenia oświadczenia o sporządzeniu lokalnej 

dokumentacji cen transferowych na podstawie ust. 2, termin do dołączenia do tej lokalnej 
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dokumentacji cen transferowych grupowej dokumentacji cen transferowych, o którym 

mowa w art. 23zb ust. 1 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób 

fizycznych i art. 11p ust. 1 ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od 

osób prawnych, przedłuża się do końca trzeciego miesiąca licząc od dnia następującego 

po dniu, w którym upłynął termin do złożenia tego oświadczenia. 

 

 

 

U S T A W A   z dnia 28 maja 2020 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób 

prawnych, ustawy o podatku od towarów i usług, ustawy o wymianie informacji podatkowych 

z innymi państwami oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 1106 i 2123) 

 

Art. 15. 

Z dniem 1 lipca 2020 r. NSP nadane przed tym dniem schematom podatkowym 

transgranicznym w rozumieniu art. 86a § 1 pkt 12 ustawy zmienianej w art. 5 stają się 

nieważne <, a postępowania w sprawie nadania NSP wszczęte przed tym dniem 

umarza się z mocy prawa>. Przepisu art. 86i § 2 pkt 1 ustawy zmienianej w art. 5 nie 

stosuje się. 

Art. 17. 

W przypadku informacji o schematach podatkowych w rozumieniu art. 86a § 1 pkt 10 ustawy 

zmienianej w art. 5, przekazanych Szefowi Krajowej Administracji Skarbowej [do dnia 

30 września 2020 r.] <do dnia 28 lutego 2021 r.> potwierdzenie nadania NSP, o którym 

mowa w art. 86g § 2a ustawy zmienianej w art. 5, jest wydawane niezwłocznie, jednak nie 

później niż w terminie 30 dni od dnia wpływu poprawnej informacji o tym schemacie 

podatkowym do Szefa Krajowej Administracji Skarbowej. 

 

 

U S T A W A   z dnia 17 grudnia 2020 r. o rezerwach strategicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 

255) 

Art. 66. 

W ustawie z dnia 31 lipca 2019 r. o zmianie niektórych ustaw w celu ograniczenia obciążeń 

regulacyjnych (Dz. U. poz. 1495 oraz z 2020 r. poz. 568 , 875 i 2255) wprowadza się 

następujące zmiany: 
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1)   w art. 14: 

a)  w pkt 1: 

–  lit. a otrzymuje brzmienie: 

"a)  ust. 4 otrzymuje brzmienie: 

"4.  Przedsiębiorstwo energetyczne świadczące usługi, o których mowa w ust. 1, przekazuje 

Prezesowi Rządowej Agencji Rezerw Strategicznych przy użyciu formularza 

elektronicznego udostępnionego w systemie teleinformatycznym, o którym mowa w art. 

43f ust. 1, miesięczne sprawozdanie zawierające informacje o podmiotach zlecających 

usługi, o których mowa w ust. 1, w terminie 14 dni od dnia zakończenia miesiąca, którego 

dotyczy sprawozdanie.",", 

–  w lit. c ust. 9 otrzymuje brzmienie: 

"9. Prezes Rządowej Agencji Rezerw Strategicznych udostępnia, za pośrednictwem systemu 

teleinformatycznego, o którym mowa w art. 43f ust. 1, Prezesowi Urzędu Regulacji 

Energetyki, ministrowi właściwemu do spraw finansów publicznych oraz ministrowi 

właściwemu do spraw energii zestawienie danych, o którym mowa w ust. 8, w terminie 45 

dni od dnia zakończenia miesiąca, którego dotyczy obowiązek sprawozdawczy.", 

b)  w pkt 4: 

–  lit. a otrzymuje brzmienie: 

"a)  ust. 1 otrzymuje brzmienie: 

"1. Przedsiębiorstwo energetyczne posiadające koncesję na wytwarzanie paliw ciekłych lub 

koncesję na obrót paliwami ciekłymi z zagranicą, a także podmiot przywożący stosownie 

do swojej działalności, przekazuje Prezesowi Rządowej Agencji Rezerw Strategicznych 

za pośrednictwem formularza udostępnionego w systemie teleinformatycznym, o którym 

mowa w art. 43f ust. 1, miesięczne sprawozdanie o rodzajach oraz ilości wytworzonych, 

przywiezionych i wywiezionych paliw ciekłych, a także ich przeznaczeniu - w terminie 20 

dni od dnia zakończenia miesiąca, którego dotyczy sprawozdanie.",", 

–  w lit. c ust. 6 otrzymuje brzmienie: 

"6. Prezes Rządowej Agencji Rezerw Strategicznych udostępnia, za pośrednictwem systemu 

teleinformatycznego, o którym mowa w art. 43f ust. 1, Prezesowi URE, ministrowi 

właściwemu do spraw finansów publicznych oraz ministrowi właściwemu do spraw 

energii, zestawienie danych, o którym mowa w ust. 5, w terminie 45 dni od dnia 

zakończenia miesiąca, którego dotyczy obowiązek sprawozdawczy.", 

c)  w pkt 5 lit. a otrzymuje brzmienie: 

http://lex.online.wolterskluwer.pl/WKPLOnline/index.rpc#hiperlinkText.rpc?hiperlink=type=tresc:nro=Powszechny.2256708:part=a14:ver=3&full=1


- 174 - 

Objaśnienie oznaczeń:  [] kursywa – tekst usunięty przez Sejm 

<> druk pogrubiony – tekst wstawiony przez Sejm 

 

"a)  ust. 1 otrzymuje brzmienie: 

"1. Przedsiębiorstwo energetyczne wykonujące działalność polegającą na wytwarzaniu paliw 

ciekłych, magazynowaniu lub przeładunku paliw ciekłych, przesyłaniu lub dystrybucji 

paliw ciekłych, obrocie paliwami ciekłymi, w tym obrocie nimi z zagranicą, a także 

podmiot przywożący przekazują do Prezesa Rządowej Agencji Rezerw Strategicznych 

przy użyciu formularza elektronicznego udostępnionego w systemie teleinformatycznym, 

o którym mowa w art. 43f ust. 1, informacje o rodzajach i lokalizacji infrastruktury paliw 

ciekłych wykorzystywanej do prowadzonej działalności w terminie 7 dni od dnia 

rozpoczęcia eksploatacji infrastruktury lub trwałego zaprzestania eksploatacji tej 

infrastruktury.", ", 

d)  w pkt 6 w art. 43f ust. 1 i 2 otrzymują brzmienie: 

"1. Prezes Rządowej Agencji Rezerw Strategicznych prowadzi system teleinformatyczny, 

który umożliwia: 

1)   składanie za jego pośrednictwem sprawozdań, o których mowa w art. 4ba ust. 4 i art. 43d 

ust. 1; 

2)   składanie za jego pośrednictwem informacji, o których mowa w art. 43e ust. 1; 

3)   przetwarzanie, wyszukiwanie, sortowanie, filtrowanie, przeglądanie i wydruk 

zgromadzonych w nim danych, a także kopiowanie danych z systemu na informatyczne 

nośniki danych; 

4)   dostęp organów, o których mowa w art. 4ba ust. 9 i art. 43d ust. 6, do danych 

zgromadzonych w systemie w zakresie, o którym mowa w art. 4ba ust. 4 i art. 43d ust. 1, a 

także do zestawień danych, o których mowa w art. 4ba ust. 8 i art. 43d ust. 5, oraz 

pobieranie tych danych i zestawień danych; 

5)   dostęp Prezesa URE oraz ministra właściwego do spraw finansów publicznych do danych 

zgromadzonych w systemie w zakresie, o którym mowa w art. 43e ust. 1, oraz pobieranie 

tych danych. 

2. System teleinformatyczny, o którym mowa w ust. 1, zapewnia ochronę danych 

zgromadzonych w tym systemie przed nieuprawnionym dostępem, przetwarzaniem oraz 

zmianą lub utratą danych. Administratorem danych jest Prezes Rządowej Agencji Rezerw 

Strategicznych."; 

2)   uchyla się art. 85; 

3)   po art. 85 dodaje się art. 85a w brzmieniu: 
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"Art. 85a. 1. W latach 2021-2030 maksymalny limit wydatków będący skutkiem finansowym 

zadań Prezesa Rządowej Agencji Rezerw Strategicznych wynikających z art. 4ba, art. 

43d, art. 43e i art. 43f ustawy zmienianej w art. 14 <, w tym finansowania utworzenia 

lub prowadzenia i utrzymywania systemu informatycznego, o którym mowa w art. 

43f ust. 1 ustawy zmienianej w art. 14,> 

 wynosi 26 200 000 zł, w tym w: 

1)   2021 r.- 3 073 519 zł; 

2)   2022 r. - 5 126 481 zł; 

3)   2023 r. - 7 000 000 zł; 

4)   2024 r. - 5 000 000 zł; 

5)   2025 r. - 1 000 000 zł; 

6)   2026 r. - 1 000 000 zł; 

7)   2027 r. - 1 000 000 zł; 

8)   2028 r. - 1 000 000 zł; 

9)   2029 r. - 1 000 000 zł; 

10)  2030 r. - 1 000 000 zł. 

2. Prezes Rządowej Agencji Rezerw Strategicznych monitoruje wykorzystanie limitu 

wydatków, o których mowa w ust. 1, i dokonuje oceny wykorzystania tego limitu według 

stanu na koniec każdego kwartału. 

3. W przypadku przekroczenia lub zagrożenia przekroczeniem przyjętego na dany rok 

budżetowy maksymalnego limitu wydatków określonego w ust. 1 oraz w przypadku, gdy 

w okresie od początku roku kalendarzowego do dnia dokonania ostatniej oceny, o której 

mowa w ust. 2, część limitu rocznego przypadającego proporcjonalnie na ten okres 

zostanie przekroczona co najmniej o 10%, stosuje się mechanizm korygujący polegający 

na zmniejszeniu wydatków Rządowej Agencji Rezerw Strategicznych będących skutkiem 

finansowym niniejszej ustawy. 

4. Organem właściwym do wdrożenia mechanizmu korygującego, o którym mowa w ust. 3, 

jest Prezes Rządowej Agencji Rezerw Strategicznych.". 

 

Art. 72. 

Plan finansowy Agencji Rezerw Materiałowych staje się planem finansowym Agencji. 
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<Art. 72a. 

W roku 2021 w celu realizacji ustawy Prezes Rady Ministrów może, w drodze 

rozporządzenia, dokonywać przeniesienia planowanych dochodów i wydatków, w 

tym wynagrodzeń, między częściami, działami i rozdziałami budżetu państwa, z 

zachowaniem przeznaczenia środków publicznych wynikającego z ustawy 

budżetowej, a do czasu jego wejścia w życie dochody i wydatki mogą być realizowane 

w ramach dotychczasowych części, działów i rozdziałów.> 

 

[Art. 81. 

Ustawa wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia, z wyjątkiem art. 53 pkt 1, 3, 4 

і 6 oraz art. 66, które wchodzą w życie z dniem 1 lipca 2023 r.] 

 

<Art. 81. 

Ustawa wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia, z wyjątkiem: 

1) art. 66 pkt 2 i 3, który wchodzi w życie z dniem 15 maja 2021 r.; 

2) art. 53 pkt 1, 3, 4 i 6 oraz art. 66 pkt 1, które wchodzą w życie z dniem 1 lipca 

2023 r.> 

 

 


