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Oświadczenie skierowane do ministra finansów Jana Vincenta-Rostowskiego 

Szanowny Panie Ministrze! 
Do mojego biura senatorskiego zgłosiły się osoby prowadzące działalność w zakresie transportu przy-

brzeżnego. Zgodnie z zapisami ustawy o podatku akcyzowym przedsiębiorcy posiadający jednostkę pływają-
cą, po spełnieniu pewnych warunków, mogą korzystać ze zwolnienia z podatku akcyzowego dla paliw tan-
kowanych do tych jednostek. Aby skorzystać z powyższego zwolnienia, należy spełnić m.in. następujące 
warunki: przed dniem dokonania pierwszej czynności z wykorzystaniem wyrobów akcyzowych objętych 
zwolnieniem złożyć do organu celnego zgłoszenie rejestracyjne (zgodnie z art. 16 ustawy); posiadać jednost-
kę pływającą (zgodnie z art. 32 ust. 3); prowadzić ewidencję wyrobów akcyzowych objętych zwolnieniem 
(zgodnie z art. 32 ust. 5 pkt 3 ustawy); poinformować organ celny o formie prowadzenia tejże ewidencji 
(zgodnie z art. 32 ust. 7 ustawy) – elektronicznej bądź papierowej. 

Z §7 rozporządzenia ministra finansów z dnia 26 lutego 2009 r. w sprawie dokumentu dostawy wyrobów 
akcyzowych objętych zwolnieniem od akcyzy ze względu na ich przeznaczenie, ewidencji tych wyrobów 
oraz wykazu środków skażających alkohol etylowy służących do stosowania zwolnień wynika, że w przy-
padku, gdy ewidencja prowadzona jest w formie papierowej, należy uprzednio dokonać jej zaplombowania. 
Odbywa się to w ten sposób, że podatnik powinien stawić się osobiście w siedzibie organu celnego w celu 
nałożenia na prowadzoną przez niego ewidencję plomby. 

Jak wskazałem powyżej, prawodawca pozostawia płatnikowi swobodę co do formy prowadzenia ewiden-
cji wyrobów akcyzowych – może ona być prowadzona w formie elektronicznej bądź papierowej, o czym 
należy poinformować naczelnika właściwego urzędu celnego.  

Prowadzenie ewidencji w formie elektronicznej nie wymaga żadnego sprawdzenia używanego komputera 
czy oprogramowania, żaden organ nie dokonuje czynności, która mogłaby w jakikolwiek sposób legalizować 
prowadzoną w sposób elektroniczny ewidencję. Co więcej, analiza przepisu §8 rozporządzenia prowadzi do 
wniosku, że ewidencja ta może być prowadzona przy użyciu powszechnie dostępnego i darmowego opro-
gramowania komputerowego.  

W świetle powyższego obowiązek osobistego stawiennictwa w celu zaplombowania ewidencji prowadzo-
nej w formie papierowej wydaje się być nadmierną komplikacją. W sytuacji, kiedy płatnik mieszka w odle-
głości kilkudziesięciu, a nierzadko ponad 100 km od siedziby właściwego dla niego naczelnika urzędu celne-
go, osobiste stawiennictwo w organie w celu dokonania czynności faktycznej, jaką jest zaplombowanie ze-
szytu, w którym na on zamiar prowadzić ewidencję, wydaje się być nadmierną trudnością.  

Podatnik, który zdecyduje się prowadzić ewidencję elektroniczną, musi jedynie za pomocą komputera 
wprowadzić i zapisać odpowiednie dane, zaś podatnik prowadzący ewidencję papierową musi poświęcić 
przynajmniej pół dnia (w którym przecież prowadzi działalność gospodarczą) na to, aby osobiście udać się do 
urzędu, a następnie ponawiać tę czynność w każdym kolejnym roku bądź gdy tylko skończy mu się zeszyt, w 
którym prowadzi ewidencję. Tymczasem organy celne odmawiają prawa do zwolnienia podatnikom, którzy 
rzetelnie prowadzili ewidencję, złożyli stosowne zgłoszenie organowi celnemu, posiadali jednostkę pływają-
cą, a jedyne, czego nie dopełnili, to zaplombowanie ewidencji. 

Zgodnie z art. 14 dyrektywy Rady 2003/96/WE z dnia 27 października 2003 r. w sprawie restrukturyzacji 
wspólnotowych przepisów ramowych dotyczących opodatkowania produktów energetycznych i energii elek-
trycznej państwa członkowskie zwalniają z podatku akcyzowego produkty energetyczne dostarczane w celu 
zastosowania jako paliwo do żeglugi na wodach terytorialnych Wspólnoty. W myśl tego przepisu państwa 
członkowskie ustalają warunki skorzystania z takiego zwolnienia, które to warunki mają zapewnić prawidło-
we i proste stosowanie takich zwolnień.  

W mojej ocenie przepisy rozporządzenia ministra finansów z dnia 26 lutego 2009 r. w zakresie, w jakim 
nakazują zaplombowanie ewidencji prowadzonej w formie papierowej, są niezgodne z art. 14 dyrektywy z 
uwagi na fakt, że wprowadzają warunki, które nadmiernie utrudniają korzystanie ze zwolnienia z podatku 
akcyzowego.  

 



Mając powyższe na uwadze, zwracam się z pytaniem, czy Pan Minister dostrzega konieczność nowelizacji 
wyżej wymienionego rozporządzenia w zakresie, w jakim utrudnia ono skorzystanie ze zwolnienia z podatku 
akcyzowego podatnikom prowadzącym ewidencję wyrobów akcyzowych w formie papierowej. 

Kazimierz Kleina 




