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Opinia do ustawy  

o zmianie ustawy o podatku akcyzowym  

(druk nr 1327) 

I. Cel i przedmiot ustawy 

Celem ustawy jest obniżenie stawek akcyzy na samochody osobowe o napędzie 

spalinowo-elektrycznym (hybrydowym). 

Zgodnie z ustawą wysokość stawki podatku akcyzowego na samochody osobowe 

uzależniona będzie od rodzaju napędu (napęd spalinowy lub napęd hybrydowy) oraz od 

pojemności silnika. 

W przypadku samochodów o napędzie tradycyjnym (spalinowym) stawka akcyzy 

wynosić będzie tak jak dotychczas: 3,1% podstawy opodatkowania – dla samochodów 

o pojemności silnika 2.000 cm
3 

lub niższej oraz 18,6% podstawy opodatkowania – dla 

samochodów o pojemności silnika powyżej 2.000 cm
3
.  

Nowa stawka akcyzy – 1,55% podstawy opodatkowania – obejmie samochody 

o napędzie hybrydowym, o pojemności silnika spalinowego 2.000 cm
3 

lub niższej, 

w którym energia elektryczna nie jest akumulowana przez podłączenie do zewnętrznego 

źródła zasilania. 

Nowa stawka akcyzy – 9,3% podstawy opodatkowania – obejmie samochody 

o napędzie hybrydowym, o pojemności silnika spalinowego w przedziale powyżej 

2.000 cm
3
 do 3.500 cm

3
, w którym energia elektryczna nie jest akumulowana przez 

podłączenie do zewnętrznego źródła zasilania, a także w którym energia elektryczna jest 

akumulowana przez podłączenie do zewnętrznego źródła zasilania. 
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Niższa stawka akcyzy nie obejmie pozostałych samochodów osobowych o napędzie 

hybrydowym, czyli samochodów o pojemności silnika spalinowego powyżej 3.500 cm
3
 

oraz samochodów o pojemności silnika spalinowego 2.000 cm
3 

lub niższej, w którym 

energia elektryczna jest akumulowana przez podłączenie do zewnętrznego źródła zasilania. 

Ta ostania kategoria samochodów, zgodnie z obowiązującym stanem prawnym jest objęta 

zwolnieniem od akcyzy do dnia 1 stycznia 2021 r.  

W przypadku gdy obowiązek podatkowy, powstanie przed dniem wejścia w życie 

ustawy zastosowanie znajdą przepisy dotychczasowe. 

Ustawa ma wejść w życie pierwszego dnia drugiego miesiąca następującego po 

miesiącu ogłoszenia. 

 

II. Przebieg prac legislacyjnych 

Sejm uchwalił ustawę na 86. posiedzeniu w dniu 16 października 2019 r. w oparciu 

o przedłożenie poselskie.  

Projekt stanowił przedmiot prac sejmowej Komisji Finansów Publicznych. Poprawki 

komisji mieściły się w materii przedłożenia i miały charakter doprecyzowujący, uściślający 

i porządkowy. W trakcie drugiego czytania projektu (na posiedzeniu Sejmu) nie zgłoszono 

dodatkowych poprawek. Ustawa została uchwalona w brzmieniu przedłożenia poselskiego 

wraz ze zmianami wprowadzonymi przez Komisję Finansów Publicznych. 

 

III. Uwagi szczegółowe 

1.  

Zgodnie z opiniowaną ustawą obniżoną stawką akcyz zostaną objęte: 

1) wszystkie samochody osobowe o napędzie hybrydowym o pojemności silnika 

spalinowego w przedziale od 2.000 cm
3
 do 3.500 cm

3
, 

2) samochody osobowe o napędzie hybrydowym o pojemności silnika 2.000 cm
3 

lub 

niższej, w którym energia elektryczna nie jest akumulowana przez podłączenie do 

zewnętrznego źródła zasilania. 

Poza regulacją opiniowanej ustawy pozostaną samochody osobowe o napędzie 

hybrydowym o pojemności silnika 2.000 cm
3 

lub niższej, w którym energia elektryczna jest 
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akumulowana przez podłączenie do zewnętrznego źródła zasilania (pojazdy hybrydowe 

w rozumieniu ustawy z dnia 11 stycznia 2018 r. o elektromobilności i paliwach 

alternatywnych). Samochody te są zwolnione obecnie od akcyzy na podstawie przepisu 

epizodycznego – art. 163a ustawy o podatku akcyzowym, który przewiduje zwolnienie od 

akcyzy jedynie do dnia 1 stycznia 2021 r. Po tym dniu samochody te zostaną objęte 

podstawową („podwójną”) stawką akcyzy. Takie rozwiązanie opiniowanej ustawy, należy 

uznać za błędne. Od dnia następującego po dniu 1 stycznia 2021 r., wbrew założeniom 

ustawodawcy, część z pojazdów hybrydowych o niższej pojemności silnika (do 2.000 cm
3
) 

objętych zostanie taka samą stawką akcyzy jak samochody o napędzie tradycyjnym. 

2.  

Należy rozważyć, czy nowowprowadzane rozwiązania, nie powinny być 

skonfrontowane z zasadami dotyczącymi dozwolonej pomocy państwa i harmonizacji 

przepisów podatkowych państw członkowskich Unii Europejskiej: z art. 107 Traktatu 

o funkcjonowaniu Unii Europejskiej (TfUE) oraz art. 110 i art. 113 TfUE. Zgodnie z tymi 

przepisami wszelka pomoc przyznawana przez państwo w jakiejkolwiek formie, która 

zakłóca lub grozi zakłóceniem konkurencji poprzez sprzyjanie niektórym przedsiębiorstwom 

lub produkcji niektórych towarów, jest niezgodna z rynkiem wewnętrznym w zakresie, 

w jakim wpływa na wymianę handlową między państwami członkowskimi (art. 107 TfUE). 

Żadne państwo członkowskie nie nakłada bezpośrednio lub pośrednio na produkty innych 

państw członkowskich podatków wewnętrznych jakiegokolwiek rodzaju wyższych od tych, 

które nakłada bezpośrednio lub pośrednio na podobne produkty krajowe; ponadto żadne 

państwo członkowskie nie nakłada na produkty innych państw członkowskich podatków 

wewnętrznych, które pośrednio chronią inne produkty (art. 110 TfUE). Rada po konsultacji 

z Parlamentem Europejskim oraz Komitetem Ekonomiczno-Społecznym, uchwala przepisy 

dotyczące harmonizacji ustawodawstw odnoszących się do podatków obrotowych, akcyzy 

i innych podatków pośrednich w zakresie, w jakim harmonizacja ta jest niezbędna do 

zapewnienia ustanowienia i funkcjonowania rynku wewnętrznego oraz uniknięcia zakłóceń 

konkurencji (art. 113 TfUE i dyrektywa Rady 2008/118/WE z dnia 16 grudnia 2008 r. 

w sprawie ogólnych zasad dotyczących podatku akcyzowego, uchylająca dyrektywę 

92/12/EWG).  

W szczególności należy przeanalizować, czy w związku z obniżeniem stawki akcyzy, 

ustawa przewiduje udzielenie pomocy publicznej i czy ta pomoc jest zgodna z rynkiem 
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wewnętrznym. Ostateczna ocena dopuszczalności przyjęcia przepisów krajowych 

ustalających pomoc państwa należy do Komisji Europejskiej, do której państwa członkowskie 

obowiązane są notyfikować przepisy przewidujące udzielenie takiej pomocy. Zwraca uwagę, 

że wprowadzenie do polskiego porządku prawnego zwolnienia od akcyzy samochodów 

osobowych stanowiących pojazd elektryczny oraz pojazd napędzany wodorem (art. 109a 

ustawy o podatku akcyzowym) oraz (epizodyczne) zwolnienie od akcyzy pojazdów 

hybrydowych (art. 163a ustawy o podatku akcyzowym) poprzedzone było stosowną 

procedurą przed Komisją Europejska, a stosowanie (wejście w życie) tych przepisów 

uzależnione od ogłoszenia pozytywnej decyzji Komisji Europejskiej o zgodności pomocy 

publicznej przewidzianej w tych przepisach ze wspólnym rynkiem lub stwierdzenia przez 

Komisję Europejską, że przepisy te nie stanowią pomocy publicznej (art. 85 ust. 2 ustawy 

o elektromobilności i paliwach alternatywnych). 

 

 

 

 

Szymon Giderewicz 
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