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Dz.U. 2009 Nr 3 poz. 11

Opr acowano
na
podstawie: t.j. Dz. U.
z 2011 r . Nr 108,
poz. 626, Nr 120,
poz. 690, Nr 171,
poz. 1016, Nr 205,
poz. 1208, Nr 232,
poz. 1378, Nr 291,
poz. 1707, z 2012 r .
poz. 1342, 1456, z
2013 r . poz. 939,
1231, 1645.

USTAWA
z dnia 6 grudnia 2008 r.
o podatku akcyzowym 1)

1LQLHMV]DXVWDZDGRNRQXMHZ]DNUHVLHVZRMHMUHJXODFMLZGURĪHQLDQDVWĊSXMąF\FKG\UHNW\Z
 G\UHNW\Z\5DG\(:*]GQLDPDUFDUZVSUDZLH]ZROQLHĔRGSRGDWNXVWRVoZDQ\FK GR SU]\ZR]X QD VWDáH ] 3DĔVWZ &]áRQNRZVNLFK PDMąWNX SU\ZDWQHJR RVyE IL]\cznych
(Dz. Urz. WE L 105 z 23.04.1983, str. 64]SyĨQ]P']8U]8(3ROVNLHZ\GDQLHspecjalne,
UR]G]WOVWU]SyĨQ]P 
 G\UHNW\Z\5DG\(:*]GQLDPDUFDUZVSUDZLH]ZROQLHĔSRGDWNRZ\FK ZH
:VSyOQRFLHGRW\F]ąF\FKQLHNWyU\FKĞURGNyZWUDQVSRUWXF]DVRZRZZRĪRQ\FKGRMHGQHJR3DĔ
VWZD &]áRQNRZVNLHJR ] LQQHJR 3DĔVWZD &]áRQNRZVNLHJR '] 8U] :( /  ] 
str. 59]SyĨQ]P']8U]8(3ROVNLHZ\GDQLHspecjalne, rozdz. 9, t. l, VWU]SyĨQ]P 
3) dyrektywy Rady 92/12/EWG z dnia 25 lutego 1992 r. w sprawie ogólnych warunków dotyczą
F\FKZ\UREyZREMĊW\FKSRGDWNLHPDNF\]RZ\PLFKSU]HFKRZ\ZDQLDSU]HSá\ZXRUD]kontrolowaQLD ']8U]:(/]VWUO]SyĨQ]P']8U]8(3ROVNLH Z\GDQLH specjalne,
UR]G]WOVWU]SyĨQ]P ;
 G\UHNW\Z\5DG\(:*]GQLDSDĨG]LHUQLNDUZVSUDZLH]EOLĪHQLDSRGDWNyZRGpapieroVyZ ']8U]:(/]VWU]SyĨQ]P']8U]8(3ROVNLHZ\GDQLHspecjalne,
rozdz. 3, t. 13, VWU]SyĨQ]P ;
 G\UHNW\Z\5DG\(:*]GQLDSDĨG]LHUQLNDUZVSUDZLH]EOLĪHQLDSRGDWNyZRGwyroEyZW\WRQLRZ\FKLQQ\FKQLĪSDSLHURV\ ']8U]:(/]VWU]SyĨQzm.; Dz.
Urz. UE Polskie wydanie specjalne, rozdz. WVWU]SyĨQ]P ;
 G\UHNW\Z\5DG\(:*]GQLDSDĨG]LHUQLNDUZVSUDZLHKDUPRQL]DFMLVWUXNWXU\podatków akcyzowych od alkoholu i napojów alkoholowych (Dz. Urz. WE L 316 z 31.10.1992, str. 21, z
SyĨQ]P']8U]8(3ROVNLH wydanie specjalne, rozdz. 9, t. l, str. 206);
 G\UHNW\Z\5DG\(:*]GQLDSDĨG]LHUQLNDUZVSUDZLH]EOLĪHQLDVWDZHNSRGDtku akcyzowego dla alkoholu i napojów alkoholowych (Dz. Urz. WE L 316 z 31.10.1992, str.
29; Dz. Urz. UE Polskie wydanie specjalne, rozdz. 9, t. 1, str. 213);
8) dyrektywy Rady 95/59/WE z dnia 27 listopada 1995 r. w sprawie podatków innych QLĪ podatki
REURWRZHZSá\ZDMąF\FKQDVSRĪ\FLHZ\UREyZW\WRQLRZ\FK ']8U]:(/]6.12.1995,
VWU]SyĨQ. zm.; Dz. Urz. UE Polskie wydanie specjalne, rozdz. 9, t. l, str. 283, z SyĨQ]P 
9) dyrektywy Rady 95/60/WE z dnia 27 listopada 1995 r. w sprawie banderolowania olejów napĊ
dowych i nafty (Dz. Urz. WE L 291 z 06.12.1995, str. 46; Dz. Urz. UE Polskie wydanie specjalne, rozdz. 9, t. 1, str. 289);
 G\UHNW\Z\5DG\:(]GQLDSDĨG]LHUQLNDUZVSUDZLHUHVWUXNWXU\]DFMLwspólQRWRZ\FK SU]HSLVyZ UDPRZ\FK GRW\F]ąF\FK RSRGDWNRZDQLD SURGXNWyZ HQHUJHW\F]Q\FK L energii
elektrycznej (Dz. Urz. UE L 28]VWU]SyĨQ]P']8U]8(3ROVNLHwydanie
VSHFMDOQHUR]G]WOVWU]SyĨQ]P ;
 G\UHNW\Z\5DG\:(]GQLDNZLHWQLDU]PLHQLDMąFHMG\UHNW\ZĊ:(
Z]DNUHVLHPRĪOLZRĞFLVWRVRZDQLDSU]H]RNUHĞORQH 3DĔVWZD&]áRQNRZVNLHF]DVRZ\FK]ZROQLHĔ
OXEREQLĪHNSR]LRPXRSRGDWNRZDQLDQDSURGXNW\HQHUJHW\F]QHLHQHUJLĊHOHNWU\F]Qą(Dz. Urz.
UE L 157 z 30.04.2004, str. 87; Dz. Urz. UE Polskie wydanie specjalne, rozdz. 9, t. 2, str. 16);
12) dyrektywy Rady :(]GQLDSDĨG]LHUQLNDUZVSUDZLH]ZROQLHQLDRGSRGDWNX
SU]\SU]\ZR]LH]SDĔVWZWU]HFLFKPDá\FKSDUWLLWRZDUyZRFKDUDNWHU]HQLHKDQGORZ\P ']8U]
UE L 286 z 17.10.2006, str. 15);
13) dyrektywy Rady 2007/74/WE z dnia 20 grudnia 2007 r. w sprawie zwolnienia towarów przyZRĪRQ\FKSU]H]RVRE\SRGUyĪXMąFH]SDĔVWZWU]HFLFK]SRGDWNXRGZDUWRĞFLGRGDQHMLDNF\]\
(Dz. Urz. UE L 346 z 29.12.2007, str. 6).
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']LDá I
Przepisy ogólne
Art. 1.
1. Ustawa RNUHĞOD opodatkowanie podatkiem akcyzowym, zwanym dalej ÄDNF\]ą´
wyrobów akcyzowych oraz samochodów osobowych, RUJDQL]DFMĊ obrotu wyrobami akcyzowymi, a WDNĪH oznaczanie znakami akcyzy.
2. Akcyza stanowi dochód EXGĪHWX SDĔVWZD
Art. 2.
1. 8Ī\WH w ustawie RNUHĞOHQLD R]QDF]DMą
1) wyroby akcyzowe – wyroby energetyczne, HQHUJLĊ HOHNWU\F]Qą napoje alkoholowe, wyroby tytoniowe oraz susz tytoniowy, RNUHĞORQH w ]DáąF]QLNX nr 1
do ustawy;
la) wyroby ZĊJORZH – wyroby energetyczne, RNUHĞORQH w poz. 19–21 ]DáąF]Qika nr 1 do ustawy;
1b) wyroby gazowe – wyroby energetyczne o kodach CN 2705 00 00, 2711 11
LSR]RVWDáHSDOLZDRSDáRZHRNWyU\FKPRZDZ
art. 89 ust. 1 pkt 15 lit. b, z Z\áąF]HQLHPZ\UREyZHQHUJHWycznych o kodzie
CN 2901 10 00;
2) terytorium kraju – terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
3) terytorium SDĔVWZD F]áRQNRZVNLHJR – terytorium SDĔVWZD do którego zgodnie z art. 52 Traktatu o Unii Europejskiej oraz art. 349 i 355 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej PDMą zastosowanie te Traktaty, z Z\áąF]HQLHP
terytorium kraju, z tym ĪH
a) nie uznaje VLĊ za terytorium SDĔVWZD F]áRQNRZVNLHJR
– Wysp Kanaryjskich, z ]DVWU]HĪHQLHP ust. 2,
– zamorskich departamentów Republiki Francuskiej, z ]DVWU]HĪHQLHP
ust. 3,
– Wysp Alandzkich,
– Wysp Normandzkich,
– terytoriów REMĊW\FK zakresem art. 355 ust. 3 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej,
– wyspy Helgoland,
– obszaru Buesingen,
– Ceuty,
– Melilli,
– Livigno,
– Campione d’Italia,
– ZáRVNLFK wód jeziora Lugano,
b) przemieszczanie wyrobów akcyzowych:
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– PDMąFH SRF]ąWHN w .VLĊVWZLH Monako lub z przeznaczeniem dla
.VLĊVWZD Monako uznaje VLĊ za przemieszczanie PDMąFH SRF]ąWHN
w Republice Francuskiej lub z przeznaczeniem dla Republiki
Francuskiej,
– PDMąFH SRF]ąWHN w Jungholz i Mittelberg (Kleines Walsertal) lub z
przeznaczeniem dla Jungholz i Mittelberg (Kleines Walsertal)
uznaje VLĊ za przemieszczanie PDMąFH SRF]ąWHN w Republice Federalnej Niemiec lub z przeznaczeniem dla Republiki Federalnej
Niemiec,
– PDMąFH SRF]ąWHN na wyspie Man lub z przeznaczeniem dla wyspy
Man uznaje VLĊ za przemieszczanie PDMąFH SRF]ąWHN w Zjednoczonym Królestwie Wielkiej Brytanii i Irlandii 3yáQRFQHM lub z
przeznaczeniem dla Zjednoczonego Królestwa Wielkiej Brytanii i
Irlandii 3yáQRFQHM
– PDMąFH SRF]ąWHN w San Marino lub z przeznaczeniem dla San Marino uznaje VLĊ za przemieszczanie PDMąFH SRF]ąWHN w Republice
:áRVNLHM lub z przeznaczeniem dla Republiki :áRVNLHM
– PDMąFH SRF]ąWHN w suwerennych strefach Zjednoczonego Królestwa Wielkiej Brytanii i Irlandii 3yáQRFQHM Akrotiri i Dhekelia lub
z przeznaczeniem dla suwerennych stref Zjednoczonego Królestwa Wielkiej Brytanii i Irlandii 3yáQRFQHM Akrotiri i Dhekelia
uznaje VLĊ za przemieszczanie PDMąFH SRF]ąWHN w Republice Cypryjskiej lub z przeznaczeniem dla Republiki Cypryjskiej;
4) terytorium Unii Europejskiej – terytorium kraju oraz terytoria SDĔVWZ F]áRnkowskich;
5) terytorium SDĔVWZD trzeciego – terytorium inne QLĪ terytorium Unii Europejskiej;
6) eksport – wywóz wyrobów akcyzowych lub samochodów osobowych z terytorium kraju poza terytorium Unii Europejskiej potwierdzony przez XU]ąG
celny, który nadzoruje faktyczne wyprowadzenie tych wyrobów lub samochodów poza terytorium Unii Europejskiej;
7) import – przywóz:
a) samochodów osobowych z terytorium SDĔVWZD trzeciego na terytorium
kraju,
b) wyrobów akcyzowych z terytorium SDĔVWZD trzeciego na terytorium kraju:
– MHĪHOL wyroby te z FKZLOą ich wprowadzenia na terytorium kraju nie
]RVWDMą REMĊWH ]DZLHV]DMąFą SURFHGXUą FHOQą
– MHĪHOL wyroby te ]RVWDá\ zwolnione z ]DZLHV]DMąFHM procedury celnej lub procedura ta ]RVWDáD ]DNRĔF]RQD i SRZVWDá GáXJ celny;
8) dostawa ZHZQąWU]ZVSyOQRWRZD – przemieszczanie wyrobów akcyzowych
lub samochodów osobowych z terytorium kraju na terytorium SDĔVWZD
F]áRQNRZVNLHJR
9) nabycie ZHZQąWU]ZVSyOQRWRZH – przemieszczenie wyrobów akcyzowych lub
samochodów osobowych z terytorium SDĔVWZD F]áRQNRZVNLHJR na terytorium kraju;
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10) VNáDG podatkowy – miejsce, w którym RNUHĞORQH wyroby akcyzowe Vą produkowane, magazynowane, SU]HáDGRZ\ZDQH lub do którego wyroby te Vą
wprowadzane, lub z którego Vą wyprowadzane – z zastosowaniem procedury
zawieszenia poboru akcyzy; w przypadku VNáDGX podatkowego ]QDMGXMąFHJR
VLĊ na terytorium kraju miejsce to jest RNUHĞORQH w zezwoleniu wydanym
przez ZáDĞFLZHJR naczelnika XU]ĊGX celnego;
11) podmiot SURZDG]ąF\ VNáDG podatkowy – podmiot, któremu wydano zezwolenie na prowadzenie VNáDGX podatkowego;
12) procedura zawieszenia poboru akcyzy – SURFHGXUĊ VWRVRZDQą podczas produkcji, magazynowania, SU]HáDGRZ\ZDQLD i przemieszczania wyrobów akcyzowych, w trakcie której, gdy Vą VSHáQLRQH warunki RNUHĞORQH w przepisach niniejszej ustawy i aktów wykonawczych wydanych na jej podstawie, z
RERZLą]NX podatkowego nie powstaje ]RERZLą]DQLH podatkowe;
13) zarejestrowany odbiorca – podmiot, któremu wydano zezwolenie na nabywanie ZHZQąWU]ZVSyOQRWRZH albo na jednorazowe nabycie ZHZQąWU]ZVSylnotowe wyrobów akcyzowych Z\VáDQ\FK z zastosowaniem procedury zawieszenia poboru akcyzy, w ramach prowadzonej G]LDáDOQRĞFL 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 Z\V\áDMąF\ – podmiot, któremu wydano zezwolenie na wyV\áDQLH importowanych wyrobów akcyzowych z miejsca importu z zastosowaniem procedury zawieszenia poboru akcyzy, w ramach prowadzonej dziaáDOQRĞFL gospodarczej;
15) e-AD – elektroniczny administracyjny dokument, na podstawie którego
przemieszcza VLĊ wyroby akcyzowe z zastosowaniem procedury zawieszenia
poboru akcyzy;
15a) dokument ]DVWĊSXMąF\ e-AD – dokument, na podstawie którego przemieszcza VLĊ wyroby akcyzowe z zastosowaniem procedury zawieszenia poboru
akcyzy, gdy System jest QLHGRVWĊSQ\ ]DZLHUDMąF\ takie same dane jak e-AD;
16) uproszczony dokument WRZDU]\V]ąF\ – dokument, na którego podstawie
przemieszcza VLĊ w ramach dostawy ZHZQąWU]ZVSyOQRWRZHM lub nabycia
ZHZQąWU]ZVSyOQRWRZHJR wyroby akcyzowe z ]DSáDFRQą DNF\]ą oraz alkohol etylowy FDáNRZLFLH VNDĪRQ\ ĞURGNDPL dopuszczonymi do VNDĪDQLD alkoholu etylowego na podstawie UR]SRU]ąG]HQLD Komisji (WE) nr 3199/93 z
dnia 22 listopada 1993 r. w sprawie wzajemnego uznawania procedur FDáNowitego VNDĪHQLD alkoholu etylowego do celów zwolnienia z podatku akcyzowego (Dz. Urz. WE L 288 z 23.11.1993, str. 12, z SyĨQ zm.; Dz. Urz. UE
Polskie wydanie specjalne, rozdz. 9, t. l, str. 249, z SyĨQ zm.);
17) znaki akcyzy – znaki, RNUHĞORQH przez ministra ZáDĞFLZHJR do spraw finansów publicznych, VáXĪąFH do oznaczania wyrobów akcyzowych podlegają
cych RERZLą]NRZL oznaczania, REHMPXMąFH
a) podatkowe znaki akcyzy, które Vą potwierdzeniem ZSáDW\ kwoty stanoZLąFHM ZDUWRĞü podatkowych znaków akcyzy,

2014-06-06

©Kancelaria Sejmu

s. 5/155

b) legalizacyjne znaki akcyzy, które Vą potwierdzeniem prawa podmiotu
RERZLą]DQHJR do oznaczania wyrobów akcyzowych znakami akcyzy,
do przeznaczenia tych wyrobów do VSU]HGDĪ\
18) faktura – IDNWXUĊ w rozumieniu przepisów o podatku od towarów i XVáXJ
19) nabywca NRĔFRZ\ – podmiot QDE\ZDMąF\ HQHUJLĊ HOHNWU\F]Qą nieposiadają
cy koncesji na wytwarzanie, SU]HV\áDQLH G\VWU\EXFMĊ lub obrót HQHUJLą elekWU\F]Qą w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. – Prawo
energetyczne (Dz. U. z 2006 r. Nr 89, poz. 625, z SyĨQ zm. 2)), z Z\áąF]eniem:
a) VSyáNL SURZDG]ąFHM JLHáGĊ WRZDURZą w rozumieniu ustawy z dnia 26
SDĨG]LHUQLND 2000 r. o JLHáGDFK towarowych (Dz. U. z 2010 r. Nr 48,
poz. 284 i Nr 81, poz. 530 i Nr 182, poz. 1228) QDE\ZDMąFHM HQHUJLĊ
HOHNWU\F]Qą z W\WXáX SHáQLHQLD funkcji opisanej w art. 5 ust. 3a ustawy z
dnia 26 SDĨG]LHUQLND 2000 r. o JLHáGDFK towarowych,
b) towarowych domów maklerskich i domów maklerskich w rozumieniu
ustawy z dnia 26 SDĨG]LHUQLND 2000 r. o JLHáGDFK towarowych nabywaMąF\FK HQHUJLĊ HOHNWU\F]Qą z W\WXáX SHáQLHQLD funkcji opisanej w art. 9
ust. 2 ustawy z dnia 26 SDĨG]LHUQLND 2000 r. o JLHáGDFK towarowych lub
QDE\ZDMąF\FK HQHUJLĊ HOHNWU\F]Qą na rachunek GDMąFHJR zlecenie na
rynku regulowanym w rozumieniu ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi (Dz. U. z 2010 r. Nr 211, poz. 1384),
c) JLHáGRZHM izby rozrachunkowej, Krajowego Depozytu Papierów WartoĞFLRZ\FK S.A. lub VSyáNL której Krajowy Depozyt SU]HND]Dá wykonywanie cz\QQRĞFL z zakresu ]DGDĔ o których mowa w art. 48 ust. 2 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi, nabyZDMąF\FK HQHUJLĊ HOHNWU\F]Qą z W\WXáX SHáQLHQLD funkcji opisanej w art. 9
ust. 2 ustawy z dnia 26 SDĨG]LHUQLND 2000 r. o JLHáGDFK towarowych,
d) VSyáNL SURZDG]ąFHM MHGQRF]HĞQLH L]EĊ UR]OLF]HQLRZą i L]EĊ rozrachunNRZą w rozumieniu ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi QDE\ZDMąFHM HQHUJLĊ HOHNWU\F]Qą z W\WXáX SHáQLHQLD
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 QDE\ZD ZHZQąWU]wspólnotowo wyroby gazowe, lub
E SRVLDGDX]\VNDQHZVSRVyELQQ\QLĪZGURG]HQDE\FLDZ\URE\JD]RZH
– QLHEĊGąF\SRĞUHGQLF]ąF\PSRGPLRWHPJD]RZ\P
20) ubytki wyrobów akcyzowych – wszelkie straty:
a) wyrobów akcyzowych, RNUHĞORQ\FK w ]DáąF]QLNu nr 2 do ustawy, objĊ
tych VWDZNą akcyzy LQQą QLĪ stawka zerowa, SRZVWDáH podczas stosowa2)

=PLDQ\WHNVWXMHGQROLWHJRZ\PLHQLRQHMXVWDZ\]RVWDá\RJáRV]RQHZ']8]U1Upoz.
708, Nr 158, poz. 1123 i Nr 170, poz. 1217, z 2007 r. Nr 21, poz. 124, Nr 52, poz. 343, Nr 115, poz.
790 i Nr 130, poz. 905, z 2008 r. Nr 180, poz. 1112 i Nr 227, poz. 1505, z 2009 r. Nr 3, poz. 11, Nr
69, poz. 586, Nr 165, poz. 1316 i Nr 215, poz. 1664, z 2010 r. Nr 21, poz. 104 i Nr 81, poz. 530 oraz
z 2011 r. Nr 94, poz. 551.
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nia procedury zawieszenia poboru akcyzy, z Z\áąF]HQLHP strat powstaá\FK podczas produkcji wyrobów energetycznych lub wyrobów tytoniowych,
b) REMĊW\FK zwolnieniem od akcyzy ze Z]JOĊGX na przeznaczenie:
– napojów alkoholowych,
– Z\UREyZ HQHUJHW\F]Q\FK ] Z\MąWNLHP Z\UREyZ ZĊJORZ\FK
SU]HPLHV]F]DQ\FK D Z SU]\SDGNX SRGPLRWX SRĞUHGQLF]ąFHJR
UyZQLHĪPDJD]\QRZDQ\FK
F  Z\UREyZ ZĊJORZ\FK SRZVWDáH Z WUDNFLH LFK SU]HPLHV]F]DQLD QD
WHU\WRULXPNUDMXZ]ZLą]NX]Z\NRQDQLHPF]\QQRĞFLVWDQRZLąFHM
SU]HGPLRWRSRGDWNRZDQLDDNF\]ą
21) VSU]HGDĪ – F]\QQRĞü IDNW\F]Qą lub SUDZQą w której wyniku dochodzi do
przeniesienia posiadania lub ZáDVQRĞFL przedmiotu VSU]HGDĪ\ na inny podmiot;
22) podmiot ]XĪ\ZDMąF\ – podmiot:
a) PDMąF\ miejsce zamieszkania, VLHG]LEĊ lub miejsce prowadzenia G]LDáDlQRĞFL gospodarczej na terytorium kraju, który wyroby akcyzowe REMĊWH
zwolnieniem od akcyzy ze Z]JOĊGX na ich przeznaczenie ]XĪ\ZD na cele XSUDZQLDMąFH do zwolnienia,
b) QLHPDMąF\ miejsca zamieszkania, siedziby lub miejsca prowadzenia
G]LDáDOQRĞFL gospodarczej na terytorium kraju, który odbiera nabyte wyroby energetyczne zwolnione od akcyzy ze Z]JOĊdu na ich przeznaczenie, RNUHĞORQH w art. 32 ust. 1 pkt 1 i 2, EH]SRĞUHGQLR do zbiornika na
VWDáH zamontowanego na statku powietrznym lub jednostce Sá\ZDMąFHM
MHĪHOL w dokumencie dostawy jest zidentyfikowany statek powietrzny
lub jednostka Sá\ZDMąFD na które Vą dostarczane nabyte wyroby;
23) podmiot SRĞUHGQLF]ąF\ – podmiot PDMąF\ VLHG]LEĊ lub miejsce zamieszkania
na terytorium kraju, któremu wydano zezwolenie na prowadzenie G]LDáDOQoĞFL SROHJDMąFHM na dostarczaniu wyrobów akcyzowych REMĊW\FK zwolnieniem
od akcyzy ze Z]JOĊGX na ich przeznaczenie ze VNáDGX podatkowego na terytorium kraju do podmiotu ]XĪ\ZDMąFHJR a w przypadku wyrobów akcyzowych, o których mowa w art. 32 ust. 1, SRFKRG]ąF\FK UyZQLHĪ EH]SRĞUHGQLR
z importu;
23a) SRĞUHGQLF]ąF\ SRGPLRW ZĊJORZ\ – SRGPLRW PDMąF\ VLHG]LEĊ OXE PLHMVFH
zamieszkania na terytorium kraju:
D  GRNRQXMąF\ VSU]HGDĪ\ GRVWDZ\ ZHZQąWU]ZVSyOQRWRZHM QDE\FLD ZeZQąWU]ZVSyOQRWRZHJRLPSRUWXOXEHNVSRUWXZ\UREyZZĊJORZ\FKOXE
E XĪ\ZDMąF\Z\UREyZZĊJORZ\FKGRFHOyZREMĊW\FK]ZROnieniem od akF\]\LGRFHOyZQLHREMĊW\FK]ZROQLHQLHPRGDNF\]\OXE
F XĪ\ZDMąF\Z\UREyZZĊJORZ\FKGRFHOyZREMĊW\FK]ZROQLHQLHPRGDkF\]\LGRFHOyZQLHSRGOHJDMąF\FKRSRGDWNRZDQLXDNF\]ą
– NWyU\ SLVHPQLH SRZLDGRPLá ZáDĞFLZHJR QDF]HOQLND XU]ĊGX FHOQHJR R WHM
G]LDáDOQRĞFL
23b) SRĞUHGQLF]ąF\ podmiot tytoniowy – podmiot SURZDG]ąF\ G]LDáDOQRĞü goVSRGDUF]ą w zakresie VSU]HGDĪ\ suszu tytoniowego, który pisemnie powiaGRPLá ZáDĞFLZHJR naczelnika ur]ĊGX celnego o tej G]LDáDOQRĞFL
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F ILQDOQ\QDE\ZFDZĊJORZ\– podmiot, który:
D  QDE\ZD QD WHU\WRULXP NUDMX LPSRUWXMH OXE QDE\ZD ZHZQąWU]ZVSyOQoWRZRZ\URE\ZĊJORZHOXE
E SRVLDGDX]\VNDQHZVSRVyELQQ\QLĪZGURG]HQDE\FLDZ\URE\ZĊJORZH
– QLHEĊGąF\SRĞUHGQLF]ąF\PSRGPLRWHPZĊJORZ\P
23d) SRĞUHGQLF]ąF\SRGPLRW gazowy – SRGPLRWPDMąF\VLHG]LEĊOXEPLHMVFH]aPLHV]NDQLD QD WHU\WRULXP NUDMX OXE SRVLDGDMąF\ NRQFHVMĊ QD REUyW JD]HP
ziemnym na terytorium kraju:
D  GRNRQXMąF\ VSU]HGDĪ\ GRVWDZ\ ZHZQąWU]ZVSyOQRWRZHM QDE\FLD ZeZQąWU]ZVSyOQRWRZHJRLPSRUWXOXEHNVSRUWXZ\UREyZJD]RZ\FKOXE
E XĪ\ZDMąF\Z\UREyZ JD]RZ\FKGRFHOyZREMĊW\FK]ZROQLHQLHPRGDkF\]\LGRFHOyZQLHREMĊW\FK]ZROQLHQLHPRGDNF\]\OXE
F  XĪ\ZDMąF\ Z\UREyZ JD]RZ\FK GR FHOyZ REMĊW\FK ]ZROQLHQLHP RG DkF\]\LGRFHOyZREMĊW\FK]HURZąVWDZNąDNF\]\OXE
G EĊGąF\VSyáNąSURZDG]ąFąJLHáGĊWRZDURZąZUR]XPLHQLXXVWDZ\]GQLD
 SDĨG]LHUQLND  U R JLHáGDFK WRZDURZ\FK QDE\ZDMąFą Z\URE\
JD]RZH]W\WXáXSHáQLHQLDIXQNFMLRSLVDQHMZart. 5 ust. 3a ustawy z dnia
SDĨG]LHUQLNDURJLHáGDFKWRZDURZ\FKOXE
H  EĊGąF\ WRZDURZ\P domem maklerskim lub domem maklerskim
w UR]XPLHQLXXVWDZ\]GQLDSDĨG]LHUQLNDURJLHáGDFKWRZDUowych, QDE\ZDMąF\P Z\URE\JD]RZH]W\WXáXSHáQLHQLD funkcji opisanej
ZDUWXVWXVWDZ\]GQLDSDĨG]LHUQLNDURJLHáGDFKWRZDUowych lub QDE\ZDMąF\P Z\URE\JD]RZHQDUDFKXQHNGDMąFHJR]OHFHQLH
na rynku regulowanym w rozumieniu ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o
obrocie instrumentami finansowymi, lub
f) EĊGąF\ JLHáGRZąL]Eą UR]UDFKXQNRZą .UDMRZ\P'HSR]\WHP3DSLHUyZ
:DUWRĞFLRZ\FK6$OXEVSyáNąNWyUHM.UDMRZ\'HSR]\WSU]HND]DáZyNRQ\ZDQLHF]\QQRĞFL]]DNUHVX]DGDĔRNWyU\FKPRZDZDUWXVW 2
ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi,
QDE\ZDMąF\PL Z\URE\JD]RZH]W\WXáXSHáQLHQLDIXQNFMLRSLVDQHMZDUW
XVWXVWDZ\]GQLDSDĨG]LHUQLNDURJLHáGDFKWRZDURZ\FK
lub
g) EĊGąF\VSyáNąSURZDG]ąFąMHGQRF]HĞQLHL]EĊUR]OLF]HQLRZąLL]EĊUR]UaFKXQNRZą Z UR]XPLHQLX ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami ILQDQVRZ\PLQDE\ZDMąFą Z\URE\JD]RZH]W\WXáXSHáQLenia 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
– NWyU\SLVHPQLHSRZLDGRPLáZáDĞFLZHJRQDF]HOQLNDXU]ĊGXFHOQHJRRWHM
G]LDáDOQRĞFL
24) ]DZLHV]DMąFD procedura celna – ]DZLHV]DMąFą SURFHGXUĊ FHOQą w rozumieniu
przepisów prawa celnego, jak UyZQLHĪ wprowadzenie wyrobów akcyzowych
do miejsca VNáDGRZDQLD czasowego, do wolnych obszarów celnych lub do
VNáDGyZ ZROQRFáRZ\FK
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25) miejsce importu – miejsce inne QLĪ VNáDG podatkowy, w którym ]QDMGXMą VLĊ
importowane wyroby akcyzowe w momencie dopuszczenia do obrotu w rozumieniu przepisów prawa celnego;
26) System – krajowy system teleinformatyczny VáXĪąF\ do REVáXJL przemieszczania wyrobów akcyzowych z zastosowaniem procedury zawieszenia poboru akcyzy, w V]F]HJyOQRĞFL do SU]HV\áDQLD e-AD, raportu odbioru i raportu
wywozu, XQLHZDĪQLHQLD e-AD, zmiany miejsca przeznaczenia oraz zawiadomienia o zmianie miejsca przeznaczenia, o których mowa w UR]SRU]ąG]eniu 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);
27) raport odbioru – raport VNáDGDQ\ za SRĞUHGQLFWZHP Systemu VWDQRZLąF\ dowód, ĪH przemieszczanie wyrobów akcyzowych z zastosowaniem procedury
zawieszenia poboru akcyzy ]RVWDáR ]DNRĔF]RQH
28) dokument ]DVWĊSXMąF\ raport odbioru – dokument ]DZLHUDMąF\ takie same dane jak raport odbioru, VWDQRZLąF\ dowód, ĪH przemieszczanie wyrobów akcyzowych z zastosowaniem procedury zawieszenia poboru akcyzy ]RVWDáR
]DNRĔF]RQH stosowany, gdy System jest QLHGRVWĊSQ\
29) raport wywozu – raport VNáDGDQ\ za SRĞUHGQLFWZHP Systemu VWDQRZLąF\ dowód, ĪH w przypadku eksportu przemieszczanie wyrobów akcyzowych z zastosowaniem procedury zawieszenia poboru akcyzy ]RVWDáR ]DNRĔF]RQH
30) dokument ]DVWĊSXMąF\ raport wywozu – dokument ]DZLHUDMąF\ takie same
dane jak raport wywozu, VWDQRZLąF\ dowód, ĪH w przypadku eksportu przemieszczanie wyrobów akcyzowych z zastosowaniem procedury zawieszenia
poboru akcyzy ]RVWDáR ]DNRĔF]RQH stosowany, gdy System jest QLHGRVWĊSQ\
31) podmiot Z\V\áDMąF\ – podmiot SURZDG]ąF\ VNáDG podatkowy lub zarejestrowanego Z\V\áDMąFHJR którzy Z\V\áDMą wyroby akcyzowe z zastosowaniem
procedury zawieszenia poboru akcyzy;
32) podmiot RGELHUDMąF\ – podmiot SURZDG]ąF\ VNáDG podatkowy, zarejestrowanego RGELRUFĊ QDE\ZFĊ na terytorium SDĔVWZD F]áRQNRZVNLHJR EĊGąFHJR
podmiotem XSRZDĪQLRQ\P przez ZáDĞFLZH ZáDG]H podatkowe tego SDĔVWZD
F]áRQNRZVNLHJR Unii Europejskiej do otrzymywania wyrobów akcyzowych
w ramach procedury zawieszenia poboru akcyzy lub podmiot REMĊW\ zwolnieniem od akcyzy Z\QLNDMąF\P z art. 31 ust. 1, do których Vą Z\V\áDQH wyroby akcyzowe z zastosowaniem procedury zawieszenia poboru akcyzy;
33) procesy mineralogiczne – procesy sklasyfikowane w nomenklaturze NACE
SRGNRGHP',ÄSURGXNFMDSURGXNWyZ]SR]RVWDá\FKVXURZFyZQLHPHWaOLF]Q\FK´ZUR]SRU]ąG]HQLX5DG\ (:* QU]GQLD SDĨG]LHUQLND
1990 r. w sprawie statystycznej klasyfikacji G]LDáDOQRĞFL JRVSRGDUF]HM ZH
:VSyOQRFLH (XURSHMVNLHM '] 8U] 8( /  ]  VWU  ] SyĨQ
zm.; Dz. Urz. UE Polskie wydanie specjalne, rozdz. 02, t. 04, str. 177, z
SyĨQ]P 
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 GRW\F]ąF\FK podatku akcyzowego,
XFK\ODMąFHM G\UHNW\ZĊ 92/12/EWG (Dz. Urz. UE L 9 z 14.01.2009 r., str. 12),
Królestwo Hiszpanii ]áRĪ\ RĞZLDGF]HQLH ĪH dyrektywa ta EĊG]LH PLDáD zastoso2014-06-06
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wanie na Wyspach Kanaryjskich, EĊGą one uznawane za terytorium SDĔVWZD
F]áRQNRZVNLHJR
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 GRW\F]ąF\FK podatku akcyzowego,
XFK\ODMąFHM G\UHNW\ZĊ 92/12/EWG (Dz. Urz. UE L 9 z 14.01.2009 r., str. 12),
Republika Francuska ]áRĪ\ RĞZLDGF]HQLH ĪH dyrektywa ta EĊG]LH PLDáD zastosowanie we francuskich departamentach zamorskich, departamenty te EĊGą uznawane za terytorium SDĔVWZD F]áRQNRZVNLHJR
4. Minister ZáDĞFLZ\ do spraw finansów publicznych RJáRVL w drodze obwieszczenia, w Dzienniku 8U]ĊGRZ\P Ministra Finansów, GDWĊ od której Wyspy Kanaryjskie oraz francuskie departamenty zamorskie EĊGą uznawane za terytorium
SDĔVWZD F]áRQNRZVNLHJR
Art. 3.
1. Do celów poboru akcyzy i oznaczania wyrobów akcyzowych znakami akcyzy
stosuje VLĊ NODV\ILNDFMĊ w XNáDG]LH RGSRZLDGDMąF\P Nomenklaturze Scalonej
(CN) ]JRGQą z UR]SRU]ąG]HQLHP Rady (EWG) nr 2658/87 z dnia 23 lipca 1987 r.
w sprawie nomenklatury taryfowej i statystycznej oraz w sprawie Wspólnej Taryfy
Celnej (Dz. Urz. WE L 256 z 07.09.1987, str. l, z SyĨQ zm.; Dz. Urz. UE Polskie
wydanie specjalne, rozdz. 2, t. 2, str. 382, z SyĨQ zm.).
2. Zmiany w Nomenklaturze Scalonej (CN) nie SRZRGXMą zmian w opodatkowaniu
DNF\]ą wyrobów akcyzowych i samochodów osobowych, MHĪHOL nie ]RVWDá\ okreĞORQH w niniejszej ustawie.
Art. 4.
Ulgi i zwolnienia podatkowe udzielone na podstawie RGUĊEQ\FK przepisów nie PDMą
zastosowania do akcyzy.
Art. 5.
&]\QQRĞFLOXEVWDQ\ faktyczne, o których mowa w art. 8 ust. 1–5, art. 9 ust. 1, art. 9a
XVWLDUWEXVWLDUWFXVWLRUD]DUWXVWLVąSU]HGPLRWHP
RSRGDWNRZDQLD DNF\]ą QLH]DOHĪQLH RG WHJR F]\ ]RVWDá\ Z\NRQDQH OXE SRZVWDá\ ]
zachowaniem warunNyZRUD]IRUPRNUHĞORQ\FKSU]HSLVDPLSUDZD
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Art. 6.
Do SRVWĊSRZDĔ w sprawach Z\QLNDMąF\FK z przepisów niniejszej ustawy stosuje VLĊ
przepisy ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2005 r.
Nr 8, poz. 60, z SyĨQ zm. 3)), chyba ĪH przepisy niniejszej ustawy VWDQRZLą inaczej.
Art. 7.
1. -HGQRVWNą ZVSyáSUDF\ administracyjnej w dziedzinie akcyzy jest centralne biuro
áąF]QLNRZH (ELO), usytuowane w XU]ĊG]LH REVáXJXMąF\P ministra ZáDĞFLZHJR
do spraw finansów publicznych, które wykonuje zadania w zakresie ZVSyáSUDF\
administracyjnej w dziedzinie akcyzy, o których mowa w UR]SRU]ąG]HQLX Rady
(WE) nr 2073/2004 z dnia 16 listopada 2004 r. w sprawie ZVSyáSUDF\ administracyjnej w dziedzinie podatków akcyzowych (Dz. Urz. UE L 359 z 04.12.2004, str. 1).
2. Minister ZáDĞFLZ\ do spraw finansów publicznych PRĪH Z\]QDF]\ü w drodze
]DU]ąG]HQLD UyZQLHĪ LQQą MHGQRVWNĊ do ZVSyáSUDF\ administracyjnej w dziedzinie akcyzy, RNUHĞORQHM w UR]SRU]ąG]HQLX o którym mowa w ust. 1, RNUHĞODMąF
zakres jej RERZLą]NyZ a WDNĪH zasady jej ZVSyáSUDF\ z organami podatkowymi
w zakresie akcyzy.
Art. 7a.
W przypadku zawarcia przez 5]HF]SRVSROLWą 3ROVNą z SDĔVWZHP F]áRQNRZVNLP Unii
Europejskiej umowy w sprawie RGSRZLHG]LDOQRĞFL za EXGRZĊ lub utrzymanie mostu
transgranicznego, most i miejsce jego budowy, o których mowa w umowie, XZDĪD VLĊ
za F]ĊĞü terytorium SDĔVWZD które zgodnie z XPRZą jest odpowiedzialne za EXGRZĊ
lub utrzymanie mostu.
Art. 7b.
1. :LąĪąFD informacja taryfowa, o której mowa w art. 12 rozpor]ąG]HQLD Rady
(EWG) nr 2913/92 z dnia 12 SDĨG]LHUQLND 1992 r. XVWDQDZLDMąFHJR Wspólnotowy
Kodeks Celny (Dz. Urz. UE L 302 z 19.10.1992, str. 1, z SyĨQ zm.; Dz. Urz. UE
Polskie wydanie specjalne, rozdz. 2, t. 4, str. 307, z SyĨQ zm.), ma odpowiednio
zastosowanie w obrocie wyrobami akcyzowymi na terytorium kraju oraz w ich
nabyciu ZHZQąWU]ZVSyOQRWRZ\P zgodnie z przepisami UR]SRU]ąG]HQLD Rady
(EWG) nr 2913/92 XVWDQDZLDMąFHJR Wspólnotowy Kodeks Celny oraz rozporzą
dzenia Komisji (EWG) nr 2454/93 z dnia 2 lipca 1993 r. XVWDQDZLDMąFHJR przepisy w celu wykonania UR]SRU]ąG]HQLD Rady (EWG) nr 2913/92 XVWDQDZLDMąFHJR
Wspólnotowy Kodeks Celny (Dz. Urz. UE L 253 z 11.10.1993, str. 1, z SyĨQ
zm.; Dz. Urz. UE Polskie wydanie specjalne, rozdz. 2, t. 6, str. 3, z SyĨQ zm.).

3)

=PLDQ\ WHNVWX MHGQROLWHJR Z\PLHQLRQHM XVWDZ\ ]RVWDá\ RJáRV]RQH Z '] 8 ]  U 1U  SR]
727, Nr 86, poz. 732 i Nr 143, poz. 1199, z 2006 r. Nr 66, poz. 470, Nr 104, poz. 708, Nr 143, poz.
1031, Nr 217, poz. 1590 i Nr 225, poz. 1635, z 2007 r. Nr 112, poz. 769, Nr 120, poz. 818, Nr 192,
poz. 1378 i Nr 225, poz. 1671, z 2008 r. Nr 118, poz. 745, Nr 141, poz. 888, Nr 180, poz. 1109 i Nr
209, poz. 1316, 1318 i 1320, z 2009 r. Nr 18, poz. 97, Nr 44, poz. 362, Nr 57, poz. 466, Nr 131, poz.
1075, Nr 157, poz. 1241, Nr 166, poz. 1317, Nr 168, poz. 1323, Nr 213, poz. 1652 i Nr 216, poz.
1676, z 2010 r. Nr 40, poz. 230, Nr 57, poz. 355, Nr 127, poz. 858, Nr 167, poz. 1131, Nr 182, poz.
1228 i Nr 197, poz. 1306 oraz z 2011 r. Nr 34, poz. 173, Nr 75, poz. 398 i Nr 106, poz. 622.
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2. Przepisu ust. 1 nie stosuje VLĊ w przypadku ZLąĪąFHM informacji taryfowej wydanej na podstawie zmiany w Nomenklaturze Scalonej, która nie ]RVWDáD RNUHĞORQD
w niniejszej ustawie.
Art. 7c.
1. W przypadku wyrobów akcyzowych nie stosuje VLĊ pojedynczego pozwolenia na
stosowanie procedury uproszczonej, o którym mowa w art. 1 pkt 13 rozporzą
dzenia Komisji (EWG) nr 2454/93 z dnia 2 lipca 1993 r. XVWDQDZLDMąFHJR przepisy w celu wykonania UR]SRU]ąG]HQLD Rady (EWG) nr 2913/92 XVWDQDZLDMąFHJR
Wspólnotowy Kodeks Celny.
2. Procedur uproszczonych, o których mowa w art. 76 ust. 1 UR]SRU]ąG]HQLD Rady
(EWG) nr 2913/92 z dnia 12 SDĨG]LHUQLND 1992 r. XVWDQDZLDMąFHJR Wspólnotowy
Kodeks Celny, nie stosuje VLĊ w odniesieniu do:
1) alkoholu etylowego;
2) paliw silnikowych, z ]DVWU]HĪHQLHP ust. 3 i 4.
3. Procedury uproszczone, o których mowa w art. 76 ust. 1 UR]SRU]ąG]HQLD Rady
(EWG) nr 2913/92 z dnia 12 SDĨG]LHUQLND 1992 r. XVWDQDZLDMąFHJR Wspólnotowy
Kodeks Celny, PDMą zastosowanie do podmiotów, których Z\VRNRĞü obrotu w
rozumieniu przepisów o podatku od towarów i XVáXJ paliwami silnikowymi,
SU]HNURF]\áD w poprzednim roku podatkowym 40 mln ]á
4. W przypadku podmiotu UR]SRF]\QDMąFHJR G]LDáDOQRĞü w zakresie paliw silnikowych, warunkiem stosowania procedur uproszczonych, o których mowa w art. 76
ust. 1 UR]SRU]ąG]HQLD Rady (EWG) nr 2913/92 z dnia 12 SDĨG]LHUQLND 1992 r.
XVWDQDZLDMąFHJR Wspólnotowy Kodeks Celny, jest:
1) w roku UR]SRF]ĊFLD G]LDáDOQRĞFL – ]áRĪHQLH RĞZLDGF]HQLD w którym podmiot
zadeklaruje RVLąJQLĊFLH w danym roku obrotu SU]HNUDF]DMąFHJR Z\PDJDQą
Z\VRNRĞü obrotu ]PQLHMV]RQą proporcjonalnie do liczby PLHVLĊF\ prowadzenia G]LDáDOQRĞFL
2) w roku QDVWĊSXMąF\P po roku UR]SRF]ĊFLD G]LDáDOQRĞFL – uzyskanie w roku
UR]SRF]ĊFLD G]LDáDOQRĞFL obrotu SU]HNUDF]DMąFHJR Z\PDJDQą Z\VRNRĞü obrotu ]PQLHMV]RQą proporcjonalnie do liczby PLHVLĊF\ prowadzenia G]LDáDOQoĞFL
']LDá II
Opodatkowanie DNF\]ą wyrobów akcyzowych
5R]G]LDá 1
Przedmiot opodatkowania i powstanie RERZLą]NX podatkowego
Art. 8.
1. Przedmiotem opodatkowania DNF\]ą jest:
1) produkcja wyrobów akcyzowych;
2) wprowadzenie wyrobów akcyzowych do VNáDGX podatkowego;

2014-06-06

©Kancelaria Sejmu

s. 12/155

3) import wyrobów akcyzowych, z Z\áąF]HQLHP importu wyrobów akcyzowych Z\VáDQ\FK QDVWĊSQLH z zastosowaniem procedury zawieszenia poboru
akcyzy z miejsca importu przez zarejestrowanego Z\V\áDMąFHJR QLHEĊGąFHJR
importerem tych wyrobów;
4) nabycie ZHZQąWU]ZVSyOQRWRZH wyrobów akcyzowych, z Z\áąF]HQLHP nabycia ZHZQąWU]ZVSyOQRWRZHJR dokonywanego do VNáDGX podatkowego;
5) wyprowadzenie ze VNáDGX podatkowego, poza SURFHGXUą zawieszenia poboru
akcyzy, wyrobów akcyzowych QLHEĊGąF\FK ZáDVQRĞFLą podmiotu prowadzą
cego ten VNáDG podatkowy, z Z\áąF]HQLHP wyrobów akcyzowych REMĊW\FK
zwolnieniem od akcyzy ze Z]JOĊGX na ich przeznaczenie, przez podmiot, o
którym mowa w art. 13 ust. 3;
6) Z\VáDQLH z zastosowaniem procedury zawieszenia poboru akcyzy importowanych wyrobów akcyzowych z miejsca importu przez zarejestrowanego
Z\V\áDMąFHJR QLHEĊGąFHJR importerem tych wyrobów.
2. Przedmiotem opodatkowania DNF\]ą jest UyZQLHĪ
1) XĪ\FLH wyrobów akcyzowych REMĊW\FK zwolnieniem od akcyzy ze Z]JOĊGX
na ich przeznaczenie albo RNUHĞORQą VWDZNą akcyzy ]ZLą]DQą z ich przeznaczeniem, MHĪHOL ich XĪ\FLH
a) E\áR niezgodne z przeznaczeniem XSUDZQLDMąF\P do zwolnienia od akcyzy albo zastosowania tej stawki akcyzy lub
b) QDVWąSLáR bez zachowania warunków XSUDZQLDMąF\FK do zwolnienia od
akcyzy albo zastosowania tej stawki akcyzy;
2) dostarczenie wyrobów akcyzowych REMĊW\FK zwolnieniem od akcyzy ze
Z]JOĊGX na ich przeznaczenie, MHĪHOL RGE\áR VLĊ ono bez zachowania warunków XSUDZQLDMąF\FK do zastosowania zwolnienia od akcyzy;
3) VSU]HGDĪ wyrobów akcyzowych ]QDMGXMąF\FK VLĊ poza SURFHGXUą zawieszenia poboru akcyzy, REMĊW\FK RNUHĞORQą VWDZNą akcyzy ]ZLą]DQą z ich przeznaczeniem, MHĪHOL ich VSU]HGDĪ RGE\áD VLĊ bez zachowania warunków
XSUDZQLDMąF\FK do zastosowania tej stawki akcyzy;
4) nabycie lub posiadanie wyrobów akcyzowych ]QDMGXMąF\FK VLĊ poza proceGXUą zawieszenia poboru akcyzy, MHĪHOL od tych wyrobów nie ]RVWDáD ]DSáacona akcyza w QDOHĪQHM Z\VRNRĞFL a w wyniku kontroli podatkowej, postĊ
powania kontrolnego albo SRVWĊSRZDQLD podatkowego nie ustalono, ĪH podatek ]RVWDá ]DSáDFRQ\
3. Przedmiotem opodatkowania DNF\]ą Vą UyZQLHĪ ubytki wyrobów akcyzowych lub
FDáNRZLWH zniszczenie wyrobów akcyzowych, o których mowa w art. 2 ust. 1 pkt
20. Wyrób XZDĪD VLĊ za FDáNRZLFLH zniszczony, gdy nie PRĪH MXĪ ]RVWDü wykorzystany jako wyrób akcyzowy.
4. Przedmiotem opodatkowania DNF\]ą jest UyZQLHĪ ]XĪ\FLH
1) wyrobów akcyzowych RNUHĞORQ\FK w ]DáąF]QLNX nr 2 do ustawy, o których
mowa w art. 89 ust. 2, do produkcji innych wyrobów;
2) napojów alkoholowych, o których mowa w art. 32 ust. 4 pkt 2 i 3, przez
podmiot ]XĪ\ZDMąF\
5. Przedmiotem opodatkowania DNF\]ą jest UyZQLHĪ VSU]HGDĪ lub oferowanie na
VSU]HGDĪ papierosów lub tytoniu do palenia poza SURFHGXUą zawieszenia poboru
akcyzy, z RGSáDWQRĞFLą SRZ\ĪHM maksymalnej ceny detalicznej, w tym w SRáą
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czeniu z innym towarem lub XVáXJą lub w SRáąF]HQLX z przyznaniem nabywcy
QLHRGSáDWQHM premii w postaci innych towarów lub XVáXJ a w przypadku papierosów lub tytoniu do palenia oznaczonych MHGQRF]HĞQLH podatkowymi oraz legalizacyjnymi znakami akcyzy, MHĪHOL RGSáDWQRĞü przekracza NZRWĊ UyZQą sumie
maksymalnej ceny detalicznej i kwoty 1,30 ]á, VWDQRZLąFHM QDOHĪQRĞü za legalizacyjne znaki akcyzy.
6. -HĪHOL w stosunku do wyrobu akcyzowego SRZVWDá RERZLą]HN podatkowy w
]ZLą]NX z wykonaniem jednej z F]\QQRĞFL o których mowa w ust. 1, to nie powstaje RERZLą]HN podatkowy na podstawie innej F]\QQRĞFL SRGOHJDMąFHM opodatkowaniu DNF\]ą MHĪHOL kwota akcyzy ]RVWDáD po ]DNRĔF]HQLX procedury zawieszenia poboru akcyzy, RNUHĞORQD lub zadeklarowana w QDOHĪQHM Z\VRNRĞFL chyba ĪH przepisy ustawy VWDQRZLą inaczej.
Art. 9.
1. W przypadku energii elektrycznej przedmiotem opodatkowania DNF\]ą jest:
1) nabycie ZHZQąWU]ZVSyOQRWRZH energii elektrycznej przez QDE\ZFĊ NRĔFowego;
2) VSU]HGDĪ energii elektrycznej nabywcy NRĔFRZHPX na terytorium kraju, w
tym przez podmiot QLHSRVLDGDMąF\ koncesji na wytwarzanie, SU]HV\áDQLH
G\VWU\EXFMĊ lub obrót HQHUJLą HOHNWU\F]Qą w rozumieniu przepisów ustawy z
dnia 10 kwietnia 1997 r. – Prawo energetyczne, który Z\SURGXNRZDá WĊ
HQHUJLĊ
3) ]XĪ\FLH energii elektrycznej przez podmiot SRVLDGDMąF\ NRQFHVMĊ o której
mowa w pkt 2;
4) ]XĪ\FLH energii elektrycznej przez podmiot QLHSRVLDGDMąF\ koncesji, o której
mowa w pkt 2, który Z\SURGXNRZDá WĊ HQHUJLĊ
5) import energii elektrycznej przez QDE\ZFĊ NRĔFRZHJR
6) ]XĪ\FLH energii elektrycznej przez QDE\ZFĊ NRĔFRZHJR MHĪHOL nie ]RVWDáD od
niej ]DSáDFRQD akcyza w QDOHĪQHM Z\VRNRĞFL i nie PRĪQD XVWDOLü podmiotu,
który GRNRQDá VSU]HGDĪ\ tej energii elektrycznej nabywcy NRĔFRZHPX
2. Za ]XĪ\FLH energii elektrycznej nie uznaje VLĊ strat SRZVWDá\FK w wyniku przesyáDQLD lub dystrybucji energii elektrycznej, z Z\áąF]HQLHP energii ]XĪ\WHM w
]ZLą]NX z jej SU]HV\áDQLHP lub G\VWU\EXFMą oraz energii elektrycznej pobranej
nielegalnie.
3. -HĪHOL w stosunku do energii elektrycznej SRZVWDá RERZLą]HN podatkowy w
]ZLą]NX z wykonaniem jednej z F]\QQRĞFL o których mowa w ust. 1, to nie powstaje RERZLą]HN podatkowy w ]ZLą]NX z wykonaniem innej F]\QQRĞFL podlegaMąFHM opodatkowaniu DNF\]ą MHĪHOL kwota akcyzy ]RVWDáD RNUHĞORQD lub zadeklarowana w QDOHĪQHM Z\VRNRĞFL chyba ĪH przepisy ustawy VWDQRZLą inaczej.
Art. 9a.
:SU]\SDGNXZ\UREyZZĊJORZ\FKSU]HGPLRWHPRSRGDWNRZDQLDDNF\]ąMHVW
 VSU]HGDĪZ\UREyZZĊJORZ\FKQDWHU\WRULXP NUDMXILQDOQHPXQDE\ZF\ ZĊ
glowemu;
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  QDE\FLH ZHZQąWU]ZVSyOQRWRZH Z\UREyZ ZĊJORZ\FK SU]H] ILQDOQHJR QabywFĊZĊJORZHJR
 LPSRUWZ\UREyZZĊJORZ\FKSU]H]ILQDOQHJRQDE\ZFĊZĊJORZHJR
 XĪ\FLHZ\UREyZZĊJORZ\FKSU]H]SRĞUHGQLF]ąF\SRGPLRWZĊJORZ\
 XĪ\FLHZ\UREyZZĊJORZ\FKSU]H]ILQDOQHJRQDE\ZFĊZĊJORZHJR
a) nabytych w ramach zwolnienia, o którym mowa w art. 31a ust. 1, do ceOyZLQQ\FKQLĪ]ZROQLRQHQDSRGVWDZLHWHJRSU]HSLVXSU]\F]\P]DWaNLHXĪ\FLHX]QDMHVLĊUyZQLHĪQDUXV]HQLHZDUXQNyZRNWyU\FKPRZDZ
DUWDXVWDWDNĪHVSU]HGDĪHNVSRUWOXEGRVWDZĊZHZQąWU]ZVSyOQoWRZą Z\UREyZ ZĊJORZ\FK SU]H] ILQDOQHJR QDE\ZFĊ ZĊJORZHJR ]aPLDVWXĪ\FLDLFKGRFHOyZRNWyU\FKPRZDZDUWDXVW
E X]\VNDQ\FKZVSRVyELQQ\QLĪZGURG]HQDE\FLD
F  MHĪHOL QLH PRĪQD XVWDOLü SRGPLRWX NWyU\ GRNRQDá VSU]HGDĪ\ Z\UREyZ
ZĊJORZ\FK ILQDOQHPX QDE\ZF\ ZĊJORZHPX D Z Z\niku kontroli poGDWNRZHM SRVWĊSRZDQLD NRQWUROQHJR DOER SRVWĊSRZDQLD SRGDWNRZHJR
QLHXVWDORQRĪHSRGDWHN]RVWDá]DSáDFRQ\ZQDOHĪQHMZ\VRNRĞFL
  XĪ\FLH OXE VSU]HGDĪ Z\UREyZ ZĊJORZ\FK X]\VNDQ\FK Z GURG]H F]\QX ]aEURQLRQHJRSRGJURĨEąNDU\
7) powstanie uE\WNyZZ\UREyZZĊJORZ\FK
2. Za VSU]HGDĪ wyrobów ZĊJORZ\FK uznaje VLĊ ich:
1) VSU]HGDĪ w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny;
2) ]DPLDQĊ w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny;
3) wydanie w zamian za ZLHU]\WHOQRĞFL
4) wydanie w miejsce ĞZLDGF]HQLD SLHQLĊĪQHJR
5) GDURZL]QĊ w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny;
6) wydanie w zamian za dokonanie RNUHĞORQHM F]\QQRĞFL
7) przekazanie lub wykorzystanie na potrzeby reprezentacji albo reklamy;
8) przekazanie przez podatnika na potrzeby osobiste podatnika, wspólników,
XG]LDáRZFyZ akcjonariuszy, F]áRQNyZ VSyáG]LHOQL i ich domowników,
F]áRQNyZ organów VWDQRZLąF\FK osób prawnych, F]áRQNyZ stowarzyszenia,
a WDNĪH zatrudnionych przez niego pracowników oraz E\á\FK pracowników;
9) XĪ\FLH na potrzeby prowadzonej G]LDáDOQRĞFL gospodarczej.
3. -HĪHOL w stosunku do wyrobów ZĊJORZ\FK SRZVWDá RERZLą]HN podatkowy w
]ZLą]NX z wykonaniem jednej z F]\QQRĞFL SRGOHJDMąFHM opodatkowaniu DNF\]ą
to nie powstaje RERZLą]HN podatkowy na podstawie innej F]\QQRĞFL SRGOHJDMąFHM
opodatkowaniu DNF\]ą MHĪHOL kwota akcyzy ]RVWDáD RNUHĞORQD lub zadeklarowana
w QDOHĪQHM Z\VRNRĞFL chyba ĪH przepisy ustawy stanoZLą inaczej.
:SU]\SDGNXVSU]HGDĪ\Z\UREyZZĊJORZ\FKVSU]HGDZFDMHVWRERZLą]DQ\XVWaOLü F]\ VSU]HGDMH WH Z\URE\ SRĞUHGQLF]ąFHPX SRGPLRWRZL ZĊJORZHPX F]\ IiQDOQHPXQDE\ZF\ZĊJORZHPX
:SU]\SDGNXVSU]HGDĪ\Z\UREyZZĊJORZ\FKSRĞUHGQLF]ąFHPXSRGPLRWRZLZĊ
gORZHPXVSU]HGDZFDPRĪH]DĪąGDüRGQLHJRSU]HGVWDZLHQLDSRWZLHUG]HQLDSU]y2014-06-06
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MĊFLDSRZLDGRPLHQLDR]DPLDU]HUR]SRF]ĊFLDG]LDáDOQRĞFLJRVSRGDUF]HMMDNRSoĞUHGQLF]ąF\ SRGPLRW ZĊJORZ\ D Z UD]LH RGPRZ\ MHJR SU]HGVWDZLHQLD PRĪH
RGPyZLüVSU]HGDĪ\Z\UREyZZĊJORZ\FKSRFHQLHQLHXZ]JOĊGQLDMąFHMDNF\]\
Art. 9b.
1. W przypadku suszu tytoniowego przedmiotem opodatkowania DNF\]ąMHVW
1) QDE\FLH ZHZQąWU]ZVSyOQRWRZH VXV]X W\WRQLRZHJR SU]H] LQQ\ SRGPLRW QLĪ
SRGPLRW SURZDG]ąF\ VNáDG SRGDWNRZ\ OXE SRĞUHGQLF]ąF\ SRGPLRW tytoniowy;
2) VSU]HGDĪ suszu tytoniowego LQQHPX SRGPLRWRZL QLĪ SRGPLRW SURZDG]ąF\
VNáDGSRGDWNRZ\OXESRĞUHGQLF]ąF\SRGPLRWW\WRQLRZ\
3) LPSRUWVXV]XW\WRQLRZHJRSU]H]LQQ\SRGPLRWQLĪSRGPLRWSURZDG]ąF\VNáDG
SRGDWNRZ\OXESRĞUHGQLF]ąF\SRGPLRWW\WRQLRZ\;
4) ]XĪ\FLHVXV]XW\WRQLRZHJRSU]H]SRĞUHGQLF]ąF\SRGPLRWW\WRQLRZ\
5) ]XĪ\FLH VXV]X W\WRQLRZHJR SU]H] SRGPLRW SURZDG]ąF\ VNáDG SRGDWNRZ\ GR
LQQ\FKFHOyZQLĪSURGXNFMDZ\UREyZW\WRQLRZ\FK
6) nabycie lub posiadanie suszu tytoniowego przez inny podmiot niĪ SRGPLRW
SURZDG]ąF\VNáDGSRGDWNRZ\, SRĞUHGQLF]ąF\SRGPLRWW\WRQLRZ\OXEUROQLND
NWyU\ Z\SURGXNRZDá VXV] W\WRQLRZ\ MHĪHOL QLH ]RVWDáD RG QLHJR ]DSáDFRQD
DNF\]D Z QDOHĪQHM Z\VRNRĞFL L QLH PRĪQD XVWDOLü SRGPLRWX NWyU\ GRNRQDá
MHJRVSU]HGDĪ\
2. Za sprzedDĪX]QDMHVLĊF]\QQRĞFLRNWyU\FKPRZDZ art. 9a ust. 2 pkt 1–8.
3. -HĪHOLZVWRVXQNXGRVXV]XW\WRQLRZHJRSRZVWDáRERZLą]HNSRGDWNRZ\Z]ZLązNX]Z\NRQDQLHPMHGQHM]F]\QQRĞFLRNWyU\FKPRZDZXVWWRQLHSRZVWDMH
RERZLą]HN SRGDWNRZ\ QD SRGVWDZLH LQQHM F]\QQRĞFL SRGOHJDMąFHM RSRGDWNRZaQLXDNF\]ąMHĪHOLNZRWDDNF\]\]RVWDáDRNUHĞORQDOXE]DGHNODURZDQDZQDOHĪQHM
Z\VRNRĞFL
4. :SU]\SDGNXVSU]HGDĪ\VXV]XW\WRQLRZHJRVSU]HGDZFDMHVWRERZLą]DQ\XVWDOLü
F]\VSU]HGDMHWHQVXV]SRGPLRWRZLSURZDG]ąFHPXVNáDGSRGDWNRZ\OXESRĞUHdQLF]ąFHPXSRGPLRWRZLW\WRQLRZHPX
5. :V\WXDFMLRNWyUHMPRZDZXVWVSU]HGDZFDVXV]XW\WRQLRZHJRPRĪH]DĪąGDü
RGQDE\ZF\SU]HGVWDZLHQLD]H]ZROHQLDQDSURZDG]HQLHVNáDGXSRGDWNRZHJRDlER SRWZLHUG]HQLD SU]\MĊFLD SRZLDGRPLHQLD R ]DPLDU]H UR]SRF]ĊFLD G]LDáDOQRĞFL
JRVSRGDUF]HM MDNR SRĞUHGQLF]ąF\ SRGPLRW W\WRQLRZ\ D Z UD]LH RGPRZ\ LFK
SU]HGVWDZLHQLD SU]H] QDE\ZFĊ PRĪH RGPyZLü VSU]HGDĪ\ VXV]X W\WRQLRZHJR SR
FHQLHQLHXZ]JOĊGQLDMąFHMDNF\]\
Art. 9c.
1. W przypadku wyrobów gazowych przeGPLRWHPRSRGDWNRZDQLDDNF\]ąMHVW
 QDE\FLHZHZQąWU]ZVSyOQRWRZHwyrobów gazowych przez finalnego nabywFĊJD]RZHJR
2) VSU]HGDĪZ\UREyZJD]RZ\FKILQDOQHPXQDE\ZF\JD]RZHPX
3) LPSRUWZ\UREyZJD]RZ\FKSU]H]ILQDOQHJRQDE\ZFĊJD]RZHJR
4) XĪ\FLHZ\UREyZJD]RZ\FKSU]H]SRĞUHGQLF]ąF\SRGPLRWJD]RZ\
5) XĪ\FLHZ\UREyZJD]RZ\FKSU]H]ILQDOQHJRQDE\ZFĊJD]RZHJR
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a) X]\VNDQ\FKZVSRVyELQQ\QLĪZGURG]HQDE\FLD
b) MHĪHOLQLHPRĪQDXVWDOLüSRGPLRWXNWyU\GRNRQDáVSU]HGDĪ\W\FKZ\Uobów finalnemu nabywcy gazowemu, a w wyniku kontroli podatkowej,
SRVWĊSRZDQLD NRQWUROQHJR DOER SRVWĊSRZDQLD SRGDWNRZHJR QLH XVWDOoQRĪHDNF\]D]RVWDáD]DSáDFRQDZQDOHĪQHMZ\VRNRĞFL
c) nabytych w ramach zwolnienia, o którym mowa w art. 31b ust. 1–4, do
LQQ\FKFHOyZQLĪ]ZROQLRQHQDSodstawie tych przepisów, przy czym za
WDNLHXĪ\FLHXZDĪDVLĊUyZQLHĪQDUXV]HQLHZDUXQNXRNWyU\PPRZDZ
art. 31b ust. 5–7 lub 9, a WDNĪH VSU]HGDĪ HNVSRUW OXE GRVWDZĊ ZeZQąWU]ZVSyOQRWRZą Z\UREyZ JD]RZ\FK SU]H] ILQDOQHJR QDE\ZFĊ Ja]RZHJR]DPLDVWXĪ\FLDLFK do celów, o których mowa w art. 31b ust. 1–
4.
=DVSU]HGDĪILQDOQHPXQDE\ZF\JD]RZHPXZ\UREyZJD]RZ\FKX]QDMHVLĊF]\nQRĞFLRNWyU\FKPRZDZDUWDXVWSNW–8.
 -HĪHOL Z VWRVXQNX GR Z\UREyZ JD]RZ\FK SRZVWDá RERZLą]HN SRGDWNRZ\
w ]ZLą]NX]Z\NRQDQLHPMHGQHM]F]\QQRĞFLRNWyUHMPRZDZXVWWRQLHSoZVWDMHRERZLą]HNSRGDWNRZ\QDSRGVWDZLHLQQHMF]\QQRĞFLSRGOHJDMąFHMRSRGDtNRZDQLXDNF\]ąMHĪHOLNZRWDDNF\]\]RVWDáDRNUHĞORQDOXE]DGHNODURZDQDZQaOHĪQHMZ\VRNRĞFL
4. :SU]\SDGNXVSU]HGDĪ\Z\Uobów gazowych sprzedawca jest RERZLą]DQ\XVWDOLü
F]\VSU]HGDMHWHZ\URE\SRĞUHGQLF]ąFHPXSRGPLRWRZLJD]RZHPXF]\ILQDOQHPX
nabywcy gazowemu.
 6SU]HGDZFD Z\UREyZ JD]RZ\FK PRĪH ]DĪąGDü RG QDE\ZF\ SU]HGVWDZLHQLD SoWZLHUG]HQLD SU]\MĊFLD SRZLDGRPLHQLD R ]DPLDU]H UR]SRF]ĊFLD G]LDáDOQRĞFL JoVSRGDUF]HMMDNRSRĞUHGQLF]ąF\SRGPLRWJD]RZ\ DZUD]LHRGPRZ\MHJR SU]HdVWDZLHQLDSU]H]QDE\ZFĊ– PRĪHRGPyZLüVSU]HGDĪ\Z\UREyZJD]RZ\FKSRFeQLHQLHXZ]JOĊGQLDMąFHMDNF\]\
Art. 10.
1. 2ERZLą]HN podatkowy powstaje z dniem wykonania F]\QQRĞFL lub zaistnienia
stanu faktycznego SRGOHJDMąF\FK opodatkowaniu DNF\]ą chyba ĪH przepisy
ustawy VWDQRZLą inaczej.
la. 2ERZLą]HN podatkowy z W\WXáX VSU]HGDĪ\ wyrobów ZĊJORZ\FK na terytorium
kraju powstaje z dniem wydania wyrobów ZĊJORZ\Fh, w tym WDNĪH SU]HZRĨQikowi, a w przypadkach, o których mowa w art. 9a ust. 2 pkt 2–9, z dniem wykonania tych F]\QQRĞFL
lb. -HĪHOL VSU]HGDĪ wyrobów ZĊJORZ\FK jest potwierdzona IDNWXUą RERZLą]HN podatkowy powstaje z dniem wystawienia faktury, nie SyĨQLHM QLĪ w 7. dniu od dnia
wydania wyrobów ZĊJORZ\FK
2. 2ERZLą]HN podatkowy z W\WXáX importu wyrobów akcyzowych powstaje z dniem
powstania GáXJX celnego w rozumieniu przepisów prawa celnego.
3. 2ERZLą]HN podatkowy z W\WXáX nabycia ZHZQąWU]ZVSyOQRWRZHJR wyrobów akcyzowych przez zarejestrowanego RGELRUFĊ powstaje z dniem, w którym wyroby
akcyzowe ]RVWDá\ wprowadzone do RNUHĞORQHJR we ZáDĞFLZ\P zezwoleniu
miejsca odbioru wyrobów akcyzowych.
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4. 2ERZLą]HN podatkowy z W\WXáX nabycia ZHZQąWU]ZVSyOQRWRZHJR wyrobów akcyzowych z ]DSáDFRQą DNF\]ą dokonanego na potrzeby wykonywanej przez podatnika G]LDáDOQRĞFL gospodarczej na terytorium kraju, powstaje z dniem otrzymania wyrobów akcyzowych przez podatnika, nie SyĨQLHM jednak QLĪ w 7. dniu,
OLF]ąF od dnia dokonania Z\V\áNL RNUHĞORQHM w uproszczonym dokumencie towaU]\V]ąF\P
5. 2ERZLą]HN podatkowy z W\WXáX nabycia ZHZQąWU]ZVSyOQRWRZHJR wyrobów akcyzowych innych QLĪ RNUHĞORQH w ]DáąF]QLNX nr 2 do ustawy, REMĊW\FK VWDZNą
akcyzy LQQą QLĪ stawka zerowa, z Z\áąF]HQLHP wyrobów ZĊJORZ\FK powstaje z
dniem otrzymania tych wyrobów przez podatnika.
6. 2ERZLą]HN podatkowy z W\WXáX dokonanego przez RVREĊ IL]\F]Qą nabycia weZQąWU]ZVSyOQRWRZHJR wyrobów akcyzowych z ]DSáDFRQą DNF\]ą przeznaczonych na cele handlowe, o których mowa w art. 34, powstaje w dniu ich przemieszczenia na terytorium kraju.
7. 2ERZLą]HN podatkowy z W\WXáX nabycia ZHZQąWU]ZVSyOQRWRZHJR wyrobów akcyzowych z ]DSáDFRQą DNF\]ą dokonanego za SRĞUHGQLFWZHP przedstawiciela
podatkowego, o którym mowa w art. 79 ust. 1, powstaje z dniem odbioru dostarczonych wyrobów akcyzowych przez RGELRUFĊ na terytorium kraju.
8. 2ERZLą]HN podatkowy z W\WXáX VSU]HGDĪ\ wyrobów akcyzowych, o której mowa
w art. 8 ust. 2 pkt 3 i ust. 5, powstaje z dniem wydania ich nabywcy.
9. -HĪHOL VSU]HGDĪ o której mowa w art. 8 ust. 2 pkt 3, powinna E\ü potwierdzona
IDNWXUą RERZLą]HN podatkowy powstaje z FKZLOą wystawienia faktury, nie póĨ
niej jednak QLĪ w 7. dniu, OLF]ąF od dnia wydania wyrobu akcyzowego.
10. 2ERZLą]HN podatkowy z W\WXáX nabycia lub posiadania wyrobów akcyzowych, o
których mowa w art. 8 ust. 2 pkt 4, powstaje z dniem nabycia lub ZHMĞFLD w posiadanie tych wyrobów, z ]DVWU]HĪHQLHP ust. 11.
11. W przypadku organów administracji U]ąGRZHM które ZHV]á\ w posiadanie wyrobów akcyzowych RNUHĞORQ\FK w art. 8 ust. 2 pkt 4, SRGOHJDMąF\FK na mocy przepisów RGUĊEQ\FK F]\QQRĞFLRP RNUHĞORQ\P w przepisach o SRVWĊSRZDQLX egzekucyjnym w administracji wykonywanym przez te organy, RERZLą]HN podatkowy powstaje z dniem ]XĪ\FLD lub VSU]HGDĪ\ przez nie tych wyrobów.
Art. 11.
1. W przypadku energii elektrycznej RERZLą]HN podatkowy powstaje:
1) z dniem nabycia ZHZQąWU]ZVSyOQRWRZHJR energii elektrycznej przez nabywFĊ NRĔFRZHJR
2) z momentem wydania energii elektrycznej nabywcy NRĔFRZHPX w przypadku VSU]HGDĪ\ energii elektrycznej na terytorium kraju;
3) z dniem ]XĪ\FLD energii elektrycznej, w przypadkach, o których mowa w art.
9 ust. 1 pkt 3, 4 i 6;
4) z dniem powstania GáXJX celnego, w przypadku importu energii elektrycznej
przez QDE\ZFĊ NRĔFRZHJR
2. Wydanie energii elektrycznej, o którym mowa w ust. 1 pkt 2, nabywcy NRĔFowemu jest ]ZLą]DQH z wystawieniem przez podatnika faktury lub innego dokumentu, z którego wynika ]DSáDWD QDOHĪQRĞFL za VSU]HGDQą przez podatnika HQHUJLĊ
HOHNWU\F]Qą
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Art. 11a.
:SU]\SDGNXVXV]XW\WRQLRZHJRRERZLą]HNSRGDWNRZ\SRZVWDMH]GQLHP
1) QDE\FLDZHZQąWU]ZVSyOQRWRZHJRVXV]XW\WRQLRZHJR
2) Z\GDQLDVXV]XW\WRQLRZHJRZSU]\SDGNXGRNRQDQLDMHJRVSU]HGDĪ\
3) ]XĪ\FLDVXV]XW\WRQLRZHJR
4) QDE\FLDOXEZHMĞFLDZSRVLDGDQLHVXV]XW\WRQLRZHJRSU]H]LQQ\SRGPLRWQLĪ
SRGPLRW SURZDG]ąF\ VNáDG SRGDWNRZ\ SRĞUHGQLF]ąF\ SRGPLRW W\WRQLRZ\
OXEUROQLNDNWyU\Z\SURGXNRZDáVXV]W\WRQLRZ\MHĪHOLQLH]RVWDáDRGniego
]DSáDFRQDDNF\]DZQDOHĪQHMZ\VRNRĞFLLQLHPRĪQDXVWDOLüSRGPLRtu, który
GRNRQDáVSU]HGDĪ\VXV]XW\WRQLRZHJR
5) SRZVWDQLDGáXJXFHOQHJRZSU]\SDGNXLPSRUWXVXV]XW\WRQLRZHJR
Art. 11b.
:SU]\SDGNXZ\UREyZJD]RZ\FKRERZLą]HNSRGDWNRZ\SRZVWDMH] dniem:
  QDE\FLD ZHZQąWU]ZVSyOQRWRZHJR wyrobów gazowych przez finalnego naE\ZFĊJD]RZHJR
2) wydania wyrobów gazowych finalnemu nabywcy gazowemu, w przypadku
LFKVSU]HGDĪ\QDWHU\WRULXPNUDMX
3) SRZVWDQLD GáXJX FHOQHJR Z SU]\SDGNX LPSRUWX Z\UREyZ JD]RZ\FK SU]H]
ILQDOQHJRQDE\ZFĊJD]RZHJR
4) XĪ\FLDZ\UREyZJD]RZ\FKprzez podmioty w przypadkach, o których mowa
w art. 9c ust. 1 pkt 4 lub 5.
 -HĪHOL VSU]HGDĪ Z\UREyZ JD]RZ\FK MHVW SRWZLHUG]RQD IDNWXUą OXE LQQ\P GRNuPHQWHP]NWyUHJRZ\QLND]DSáDWDQDOHĪQRĞFL]DVSU]HGDQHSU]H]SRGDWQLNDZyroby gazowe, wydanie wyrobów gazowych finalnemu nabywcy gazowemu jest
]ZLą]DQH] wystawieniem przez podatnika faktury lub tego dokumentu.
Art. 12.
-HĪHOL nie PRĪQD RNUHĞOLü dnia, w którym SRZVWDá RERZLą]HN podatkowy z W\WXáX
F]\QQRĞFL lub stanu faktycznego SRGOHJDMąF\FK opodatkowaniu DNF\]ą za GDWĊ jego
powstania uznaje VLĊ G]LHĔ w którym uprawniony organ podatkowy lub organ kontroli skarbowej VWZLHUG]Lá dokonanie danej F]\QQRĞFL lub istnienie danego stanu faktycznego.
5R]G]LDá 2
Podatnik akcyzy.
:áDĞFLZRĞü organów podatkowych
Art. 13.
1. Podatnikiem akcyzy jest osoba fizyczna, osoba prawna oraz jednostka organizacyjna QLHPDMąFD RVRERZRĞFL prawnej, która dokonuje F]\QQRĞFL SRGOHJDMąF\FK
opodatkowaniu DNF\]ą lub wobec której ]DLVWQLDá stan faktyczny SRGOHJDMąF\
opodatkowaniu DNF\]ą w tym podmiot:
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1) QDE\ZDMąF\ lub SRVLDGDMąF\ wyroby akcyzowe ]QDMGXMąFH VLĊ poza proceduUą zawieszenia poboru akcyzy, MHĪHOL od wyrobów tych nie ]RVWDáD ]DSáDFRQD
akcyza w QDOHĪQHM Z\VRNRĞFL a w wyniku kontroli podatkowej, SRVWĊSRZania kontrolnego albo SRVWĊSRZDQLD podatkowego nie ustalono, ĪH podatek
]RVWDá ]DSáDFRQ\
2) EĊGąF\ QDE\ZFą NRĔFRZ\P ]XĪ\ZDMąF\P HQHUJLĊ HOHNWU\F]Qą MHĪHOL od tej
energii nie ]RVWDáD ]DSáDFRQD akcyza w QDOHĪQHM Z\VRNRĞFL i nie PRĪQD ustaOLü podmiotu, który GRNRQDá VSU]HGDĪ\ tej energii elektrycznej nabywcy koĔ
cowemu;
2a) EĊGąF\ QDE\ZFą OXE SRVLDGDF]HP VXV]X W\WRQLRZHJR QLHEĊGąF\ SRGPLRWHP
SURZDG]ąF\P VNáDG SRGDWNRZ\ SRĞUHGQLF]ąF\P SRGPLRWHP W\WRQLRZ\P
OXEUROQLNLHPNWyU\Z\SURGXNRZDáVXV]W\WRQLRZ\MHĪHOLQLH]RVWDáDRGWHJR
VXV]X]DSáDFRQDDNF\]DZQDOHĪQHMZ\VRNRĞFLLQLHPRĪQDXVWDOLüSRGPLRWX
NWyU\GRNRQDáVSU]HGDĪ\WHJRVXV]X
3) u którego SRZVWDMą ubytki wyrobów akcyzowych lub GRV]áR do FDáNRZLWHJR
zniszczenia wyrobów akcyzowych, o których mowa w art. 2 ust. 1 pkt 20,
UyZQLHĪ gdy nie jest ZáDĞFLFLHOHP tych wyrobów akcyzowych;
4) EĊGąF\ przedstawicielem podatkowym;
5) EĊGąF\ zarejestrowanym RGELRUFą z Z\áąF]HQLHP zarejestrowanego odbiorcy SRVLDGDMąFHJR zezwolenie na jednorazowe nabycie wyrobów akcyzowych
jako zarejestrowany odbiorca – z W\WXáX nabycia ZHZQąWU]ZVSyOQRWRZHJR
wyrobów akcyzowych na rzecz innego podmiotu;
6) EĊGąF\ zarejestrowanym Z\V\áDMąF\P MHĪHOL Z\V\áD z zastosowaniem procedury zawieszenia poboru akcyzy wyroby akcyzowe z miejsca importu;
7) GRNRQXMąF\ XĪ\FLD lub VSU]HGDĪ\ wyrobów ZĊJORZ\FK które X]\VNDá w
drodze czynu zabronionego pod JURĨEą kary;
8) EĊGąF\SRĞUHGQLF]ąF\PSRGPLRWHPW\WRQLRZ\P]XĪ\ZDMąF\PVXV]W\WRQLowy;
9) EĊGąF\SRGPLRWHPSURZDG]ąF\PVNáDGSRGDWNRZ\]XĪ\ZDMąF\PVXV]W\Woniowy do LQQ\FKFHOyZQLĪSURGXNFMDZ\UREyZW\WRQLRZ\FK;
  EĊGąF\ SRĞUHGQLF]ąF\P SRGPLRWHP ZĊJORZ\P XĪ\ZDMąF\P Z\UREyZ ZĊ
glowych;
 EĊGąF\ILQDOQ\PQDE\ZFąZĊJORZ\P– w przypadku, o którym mowa w art.
9a ust. 1 pkt 5;
12) EĊGąF\ SRĞUHGQLF]ąF\P SRGPLRWHP JD]RZ\P XĪ\ZDMąF\P Z\UREyZ JD]owych;
13) EĊGąF\ILQDOQ\PQDE\ZFąJD]RZ\P– w przypadku, o którym mowa w art.
9c ust. 1 pkt 5.
2. Podatnikiem jest UyZQLHĪ podmiot QLHEĊGąF\ importerem, MHĪHOL FLąĪ\ na nim obRZLą]HN uiszczenia FáD
3. Podatnikiem z W\WXáX wyprowadzenia ze VNáDGX podatkowego, poza SURFHGXUą
zawieszenia poboru akcyzy, wyrobów akcyzowych QLHEĊGąF\FK ZáDVQRĞFLą
podmiotu SURZDG]ąFHJR ten VNáDG podatkowy jest podmiot EĊGąF\ ZáDĞFLFLHOHP
tych wyrobów, który X]\VNDá od ZáDĞFLZHJR naczelnika XU]ĊGX celnego zezwolenie, o którym mowa w art. 54 ust. 1.
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4. -HĪHOL RERZLą]HN podatkowy FLąĪ\ na kilku podatnikach z W\WXáX dokonania czynQRĞFL lub zaistnienia stanu faktycznego, o których mowa w art. 8 ust. 1 pkt 3 oraz
ust. 2, 3 i 5, których przedmiotem Vą te same wyroby akcyzowe, ]DSáDWD akcyzy
]ZLą]DQHM z tymi wyrobami przez jednego z tych podatników powoduje wygaĞQLĊFLH ]RERZLą]DQLD podatkowego SR]RVWDá\FK podatników.
5. 3RGDWQLNLHPZSU]\SDGNXQDE\FLDZHZQąWU]ZVSyOQRWRZHJR
1) HQHUJLLHOHNWU\F]QHMSU]H]QDE\ZFĊNRĔFRZHJR
2) Z\UREyZJD]RZ\FKSU]H]ILQDOQHJRQDE\ZFĊJD]RZHJR
– RGSRGPLRWX]DJUDQLF]QHJRQLHPDMąFHJRVLHG]LE\PLHMVFD]DPLHV]NDQLDOXE
VWDáHJR PLHMVFD SURZDG]HQLD G]LDáDOQRĞFL QD WHU\WRULXP NUDMX MHVW SRGPLRW UeSUH]HQWXMąF\Z\]QDF]RQ\SU]H]SRGPLRW]DJraniczny.
6. W przypadku:
1) QLHZ\]QDF]HQLDSRGPLRWXUHSUH]HQWXMąFHJROXE
2) RGPRZ\ SU]\MĊFLD ]JáRV]HQLD UHMHVWUDF\MQHJR SRGPLRWX UHSUH]HQWXMąFHJR
SU]H]ZáDĞFLZHJRQDF]HOQLNDXU]ĊGXFHOQHJROXE
3) QLHSU]HVáDQLDZWHUPLQLHSU]H]QDE\ZFĊNRĔFRZHJRSRGPLRWRZi reprezentuMąFHPXNRSLLIDNWXU\RNWyUHMPRZDZDUWXVWSNW
– SRGDWQLNLHP ] W\WXáX QDE\FLD ZHZQąWU]ZVSyOQRWRZHJR HQHUJLL HOHNWU\F]QHM
RG SRGPLRWX ]DJUDQLF]QHJR QLHPDMąFHJR VLHG]LE\ PLHMVFD ]DPLHV]NDQLD OXE
VWDáHJR PLHMVFD SURZDG]HQLD G]LDáDOQRĞci na terytorium kraju jest nabywca
NRĔFRZ\NWyU\GRNRQDáQDE\FLDZHZQąWU]ZVSyOQRWRZHJRHQHUJLLHOHNWU\F]QHM
6a. W przypadku:
1) QLHZ\]QDF]HQLDSRGPLRWXUHSUH]HQWXMąFHJROXE
2) RGPRZ\ SU]\MĊFLD ]JáRV]HQLD UHMHVWUDF\MQHJR SRGPLRWX UHSUH]HQWXMąFHJR
przez ZáDĞFLZHJRQDF]HOQLNDXU]ĊGXFHOQHJROXE
3) QLHSU]HVáDQLDZWHUPLQLHSU]H]ILQDOQHJRQDE\ZFĊJD]RZHJRSRGPLRWRZLUeSUH]HQWXMąFHPXNRSLLIDNWXU\RNWyUHMPRZDZDUWEXVWSNW
– SRGDWQLNLHP ] W\WXáX QDE\FLD ZHZQąWU]ZVSyOQRWRZHJR Z\UREyZ JD]RZ\FK
od SRGPLRWX ]DJUDQLF]QHJR QLHPDMąFHJR VLHG]LE\ PLHMVFD ]DPLHV]NDQLD OXE
VWDáHJR PLHMVFD SURZDG]HQLD G]LDáDOQRĞFL QD WHU\WRULXP NUDMX MHVW ILQDOQ\ QaE\ZFD JD]RZ\ NWyU\ GRNRQDá QDE\FLD ZHZQąWU]ZVSyOQRWRZHJR Z\UREyZ Jazowych.
7. (uchylony).
Art. 14.
1. Organami podatkowymi ZáDĞFLZ\PL w zakresie akcyzy Vą naczelnik XU]ĊGX celnego i dyrektor izby celnej.
2. Zadania w zakresie akcyzy na terytorium kraju Z\NRQXMą odpowiednio naczelnicy XU]ĊGyZ celnych i dyrektorzy izb celnych wyznaczeni przez ministra ZáDĞFiwego do spraw finansów publicznych.
3. :áDĞFLZRĞü PLHMVFRZą naczelnika XU]ĊGX celnego i dyrektora izby celnej ustala
VLĊ ze Z]JOĊGX na miejsce wykonania F]\QQRĞFL lub Z\VWąSLHQLD stanu faktycznego, SRGOHJDMąF\FK opodatkowaniu DNF\]ą z ]DVWU]HĪHQLHP ust. 4–5b i 7–10.
4. -HĪHOL F]\QQRĞFL SRGOHJDMąFH opodatkowaniu DNF\]ą Vą wykonywane lub stany
faktyczne SRGOHJDMąFH opodatkowaniu DNF\]ą Z\VWĊSXMą na obszarze ZáDĞFLZo2014-06-06
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ĞFL miejscowej dwóch lub ZLĊFHM organów podatkowych, ZáDĞFLZRĞü PLHMVFRZą
z ]DVWU]HĪHQLHP ust. 5, ustala VLĊ dla:
1) osób prawnych oraz jednostek organizacyjnych QLHPDMąF\FK RVRERZRĞFL
prawnej – ze Z]JOĊGX na adres ich siedziby;
2) osób fizycznych – ze Z]JOĊGX na adres ich zamieszkania.
5. W sytuacjach:
1) ustalania norm dopuszczalnych ubytków wyrobów akcyzowych lub dopuszczalnych norm ]XĪ\FLD wyrobów akcyzowych,
2) przemieszczania wyrobów akcyzowych z zastosowaniem procedury zawieszenia poboru akcyzy,
3) powiadamiania naczelnika XU]ĊGX celnego przez podmiot SURZDG]ąF\ VNáDG
podatkowy o zamiarze wyprowadzenia wyrobów akcyzowych ze VNáDGX podatkowego,
4) (uchylony)
– ZáDĞFLZRĞü PLHMVFRZą ustala VLĊ ze Z]JOĊGX na miejsce wykonywania czynnoĞFL SRGOHJDMąF\FK opodatkowaniu DNF\]ą lub Z\VWĊSRZDQLD stanów faktycznych
SRGOHJDMąF\FK opodatkowaniu DNF\]ą z którymi ]ZLą]DQH Vą F]\QQRĞFL o których mowa w pkt 1–3.
5a. :áDĞFLZRĞü PLHMVFRZą organu podatkowego w sprawach odnotowania REFLąĪenia lub zwolnienia zabezpieczenia generalnego z REFLąĪHQLD ustala VLĊ ze wzglĊ
du na miejsce dokonania F]\QQRĞFL lub Z\VWąSLHQia stanu faktycznego, stanowią
cych SRGVWDZĊ do tego odnotowania.
5b. W przypadku gdy ]RERZLą]DQLH podatkowe wygasa na skutek jego ]DSáDW\ organem ZáDĞFLZ\P do odnotowania zwolnienia zabezpieczenia generalnego z obFLąĪHQLD jest naczelnik XU]ĊGX celnego, któremu podatnik VNáDGD GHNODUDFMĊ poGDWNRZą
6. W przypadku, o którym mowa w ust. 4, na wniosek ZáDĞFLZHJR naczelnika urzĊ
du celnego lub ZáDĞFLZHJR dyrektora izby celnej, RNUHĞORQH we wniosku czynnoĞFL VSUDZG]DMąFH kontroli podatkowej lub SRVWĊSRZDQLD podatkowego wykonuje odpowiednio naczelnik XU]ĊGX celnego lub dyrektor izby celnej, na którego
obszarze ZáDĞFLZRĞFL miejscowej Vą wykonywane F]\QQRĞFL SRGOHJDMąFH opodatkowaniu DNF\]ą lub Z\VWĊSXMą stany faktyczne SRGOHJDMąFH opodatkowaniu
DNF\]ą
7. W przypadku importu lub Z\VáDQLD z zastosowaniem procedury zawieszenia poboru akcyzy wyrobów akcyzowych z miejsca importu, o którym mowa w art. 8
ust. 1 pkt 6, organami podatkowymi w zakresie akcyzy Vą naczelnik XU]ĊGX celnego i dyrektor izby celnej, ZáDĞFLZL na podstawie przepisów prawa celnego, do
obliczenia i ]DNVLĊJRZDQLD kwoty QDOHĪQRĞFL celnych przywozowych wynikają
cych z GáXJX celnego.
8. W przypadku osób fizycznych, które GRNRQXMą nabycia ZHZQąWU]ZVSyOQRWRZHJR
z Z\MąWNLHP nabycia ZHZQąWU]ZVSyOQRWRZHJR w ramach prowadzonej G]LDáDOQoĞFL gospodarczej, organami podatkowymi ZáDĞFLZ\PL miejscowo Vą naczelnik
XU]ĊGX celnego i dyrektor izby celnej, ZáDĞFLZL ze Z]JOĊGX na adres zamieszkania tych osób.
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9. Organami podatkowymi ZáDĞFLZ\PL w zakresie zwrotu akcyzy, o którym mowa
w art. 42 ust. 4 i 8 oraz w art. 82 ust. 1, 2 i 2e, Vą naczelnik XU]ĊGX celnego i dyrektor izby celnej, u których dokonano rozliczenia i ]DSáDW\ akcyzy.
10. -HĪHOL nie PRĪQD XVWDOLü ZáDĞFLZRĞFL w sposób RNUHĞORQ\ w ust. 3–5 i 7–9, ZáaĞFLZ\P organem podatkowym jest Naczelnik 8U]ĊGX Celnego I w Warszawie i
Dyrektor Izby Celnej w Warszawie.
11. Minister ZáDĞFLZ\ do spraw finansów publicznych RNUHĞOL w drodze rozporzą
dzenia, wykaz XU]ĊGyZ celnych i izb celnych, których odpowiednio naczelnicy i
dyrektorzy Vą ZáDĞFLZL do wykonywania ]DGDĔ w zakresie akcyzy na terytorium
kraju, oraz terytorialny ]DVLĊJ ich G]LDáDQLD z XZ]JOĊGQLHQLHP liczby podatników SURZDG]ąF\FK G]LDáDOQRĞü na danym obszarze.
Art. 15.
1. Organami ZáDĞFLZ\PL w zakresie spraw GRW\F]ąF\FK znaków akcyzy Vą naczelnik XU]ĊGX celnego i dyrektor izby celnej, wyznaczeni przez ministra ZáDĞFLZHJR
do spraw finansów publicznych, zwani dalej odpowiednio ÄZáDĞFLZ\P naczelnikiem XU]ĊGX celnego w sprawach znaków akcyzy” oraz ÄZáDĞFLZ\P dyrektorem
izby celnej w sprawach znaków akcyzy”, których ZáDĞFLZRĞü PLHMVFRZą ustala
VLĊ ze Z]JOĊGX na adres siedziby lub zamieszkania podmiotu RERZLą]DQHJR do
oznaczania wyrobów akcyzowych znakami akcyzy.
2. -HĪHOL nie PRĪQD XVWDOLü ZáDĞFLZRĞFL miejscowej w sposób RNUHĞORQ\ w ust. 1,
ZáDĞFLZ\P naczelnikiem XU]ĊGX celnego w sprawach znaków akcyzy i ZáDĞFiwym dyrektorem izby celnej w sprawach znaków akcyzy jest Naczelnik 8U]ĊGX
Celnego II w Warszawie i Dyrektor Izby Celnej w Warszawie.
3. Minister ZáDĞFLZ\ do spraw finansów publicznych RNUHĞOL w drodze rozporzą
dzenia, wykaz XU]ĊGyZ celnych i izb celnych, których odpowiednio naczelnicy i
dyrektorzy Vą ZáDĞFLZL w zakresie spraw GRW\F]ąF\FK znaków akcyzy, a WDNĪH terytorialny ]DVLĊJ ich G]LDáDQLD XZ]JOĊGQLDMąF terytorialne rozmieszczenie podmiotów RERZLą]DQ\FK do oznaczania wyrobów akcyzowych znakami akcyzy.
5R]G]LDá 3
Rejestracja podmiotów
Art. 16.
1. Podmiot SURZDG]ąF\ G]LDáDOQRĞü JRVSRGDUF]ą jest RERZLą]DQ\ przed dniem wykonania pierwszej czyQQRĞFL SRGOHJDMąFHM opodatkowaniu DNF\]ą lub pierwszej
F]\QQRĞFL z wykorzystaniem wyrobów akcyzowych REMĊW\FK zwolnieniem od
akcyzy ze Z]JOĊGX na ich przeznaczenie, ]áRĪ\ü ]JáRV]HQLH rejestracyjne ZáDĞFiwemu naczelnikowi XU]ĊGX celnego.
2. =JáRV]HQLH rejestracyjne powinno ]DZLHUDü dane GRW\F]ąFH tego podmiotu i prowadzonej przez niego G]LDáDOQRĞFL gospodarczej, w V]F]HJyOQRĞFL LPLĊ i nazwisko lub QD]ZĊ podmiotu, adres jego siedziby lub zamieszkania oraz RNUHĞOHQLH
rodzaju prowadzonej G]LDáDOQRĞFL gospodarczej, a w przypadku G]LDáDOQRĞFL gospodarczej z XĪ\FLHP wyrobów akcyzowych REMĊW\FK zwolnieniem od akcyzy –
UyZQLHĪ adresy miejsc wykonywania G]LDáDOQRĞFL oraz RNUHĞOHQLH rodzaju i przewidywanej ĞUHGQLHM PLHVLĊF]QHM LORĞFL ]XĪ\ZDQHJR wyrobu akcyzowego.
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3. :áDĞFLZ\ naczelnik XU]ĊGX celnego, bez ]EĊGQHM ]ZáRNL nie SyĨQLHM QLĪ w FLąJX
7 dni od dnia SU]\MĊFLD ]JáRV]HQLD rejestracyjnego, pisemnie potwierdza jego
SU]\MĊFLH
D 3RGPLRW ]DPLHU]DMąF\ SURZDG]Lü G]LDáDOQRĞü JRVSRGDUF]ą MDNR SRĞUHGQLF]ąF\
podmiot ZĊJORZ\ SRĞUHGQLF]ąF\ SRGPLRW JD]RZ\ OXE SRĞUHGQLF]ąF\ SRGPLRW
W\WRQLRZ\]DPLDVW]áRĪHQLD]JáRV]HQLDUHMHVWUDF\MQHJRRNWyU\PPRZDZXVW
MHVWRERZLą]DQ\SRZLDGRPLüRW\PSLVHPQLHZáDĞFLZHJRQDF]HOQLNDXU]ĊGXFHlQHJR SU]HG GQLHP UR]SRF]ĊFLD WHM G]LDáDOQRĞFL 3RZLDGRPLHQLH SRZLQQR ]DZLeUDüGDQHGRW\F]ąFHWHJRSRGPLRWXLSURZDG]RQHMSU]H]QLHJRG]LDáDOQRĞFLJRVSoGDUF]HMZV]F]HJyOQRĞFLLPLĊLQD]ZLVNROXEQD]ZĊSRGPLRWXDGUHVMHJRVLHG]iby lub zamieszkania, NIP lub REGON albo inny numer identyfikacyjn\XĪ\ZDQ\
ZSDĔVWZLHVLHG]LE\OXE]DPLHV]NDQLDSRGPLRWXRUD]RNUHĞOHQLHURG]DMXSURZaG]RQHMG]LDáDOQRĞFLJRVSRGDUF]HM
E :áDĞFLZ\ QDF]HOQLN XU]ĊGX FHOQHJR EH] ]EĊGQHM ]ZáRNL SLVHPQLH SRWZLHUG]D
SU]\MĊFLHSRZLDGRPLHQLDR]DPLDU]HUR]SRF]ĊFLDG]LDáDOQRĞFLgospodarczej jako
SRĞUHGQLF]ąF\ SRGPLRW ZĊJORZ\ SRĞUHGQLF]ąF\ SRGPLRW JD]RZ\ OXE SRĞUHGQiF]ąF\ SRGPLRW W\WRQLRZ\ 3RWZLHUG]HQLH WR SRZLQQR ]DZLHUDü GDQH R NWyU\FK
PRZDZXVWDRUD]R]QDF]HQLHRUJDQXSRWZLHUG]DMąFHJR
F0LQLVWHUZáDĞFLZ\GRVSUDZILQDQVyZSXEOLF]Q\FKOXEXSRZDĪQLRQ\SU]H]QLHJR
RUJDQSXEOLNXMHEH]]EĊGQHM]ZáRNLZ%LXOHW\QLH,QIRUPDFML3XEOLF]QHMDNWXDOQą
OLVWĊ SRĞUHGQLF]ąF\FK SRGPLRWyZ ZĊJORZ\FK SRĞUHGQLF]ąF\FK SRGPLRWyZ Ja]RZ\FKRUD]SRĞUHGQLF]ąF\FKSRGPLRWyZW\WRQLRZ\FKREHMPXMąFąLFKQDVWĊSuMąFHGDQHLPLĊL QD]ZLVNROXEQD]ZĊRUD]DGUHVVLHG]LE\OXE]DPLHV]NDQLD1,3
lub 5(*21DOERLQQ\QXPHULGHQW\ILNDF\MQ\XĪ\ZDQ\ZSDĔVWZLHVLHG]LE\OXE
zamieszkania podmiotu RUD]RNUHĞOHQLHURG]DMXSURZDG]RQHMG]LDáDOQRĞFLJRVSodarczej.
4. JeĪHOLGDQH]DZDUWHZ]JáRV]HQLXUHMHVWUDF\MQ\POXESLVHPQ\PSRZLDGRPLHQLXR
]DPLDU]HUR]SRF]ĊFLDG]LDáDOQRĞFLJRVSRGDUF]HMMDNRSRĞUHGQLF]ąF\SRGPLRWZĊ
JORZ\ SRĞUHGQLF]ąF\ SRGPLRW JD]RZ\ OXE SRĞUHGQLF]ąF\ SRGPLRW W\WRQLRZ\
XOHJQą]PLDQLHSRGPLRWMHVWRERZLą]DQ\]JáRVLü]PLDQĊZáDĞFLZHPXQDF]HOQiNRZLXU]ĊGXFHOQHJRZWHUPLQLHGQLRGGQLDZNWyU\PQDVWąSLáD]PLDQD
D3RĞUHGQLF]ąF\SRGPLRWZĊJORZ\SRĞUHGQLF]ąF\SRGPLRWJD]RZ\RUD]SRĞUHGQiF]ąF\ SRGPLRW W\WRQLRZ\ Vą RERZLą]DQH SRLQIRUPRZDü ZáDĞFLZHJR QDFzelnika
XU]ĊGX FHOQHJR R ]DSU]HVWDQLX SURZDG]HQLD WDNLHM G]LDáDOQRĞFL Z WHUPLQLH  GQL
RGGQLDZNWyU\P]DSU]HVWDQRSURZDG]HQLDG]LDáDOQRĞFL
5. Przepis ust. 1 nie ma zastosowania w przypadku podmiotów SURZDG]ąF\FK dziaáDOQRĞü JRVSRGDUF]ą w zakresie wyrobów akcyzowych REMĊW\FK Z\áąF]QLH zeroZą VWDZNą akcyzy, z ]DVWU]HĪHQLHP ust. 8.
6. W przypadku zmiany zerowej stawki akcyzy na LQQą VWDZNĊ akcyzy ]JáRV]HQLH
rejestracyjne, o którym mowa w ust. 1, VNáDGD VLĊ w terminie 14 dni od dnia
zmiany stawki.
7. Przepisy ust. 1–6 nie PDMą zastosowania do podmiotów SURZDG]ąF\FK G]LDáDlQRĞü z XĪ\FLHP wyrobów akcyzowych REMĊW\FK zwolnieniem od akcyzy ze
Z]JOĊGX na ich przeznaczenie, QLHPDMąF\FK na terytorium kraju siedziby, miejsca
zamieszkania albo miejsca prowadzenia G]LDáDOQRĞFL gospodarczej.
7a. Przepis ust. 1 nie ma zastosowania do podmiotów SURGXNXMąF\FK HQHUJLĊ elekWU\F]Qą z generatorów o áąF]QHM mocy QLHSU]HNUDF]DMąFHM 1 MW, która nie jest
2014-06-06

©Kancelaria Sejmu

s. 24/155

dostarczana do instalacji SRáąF]RQ\FK i ZVSyáSUDFXMąF\FK ze VREą VáXĪąF\FK do
SU]HV\áDQLD tej energii, lecz jest ]XĪ\ZDQD przez ten podmiot, pod warunkiem ĪH
od wyrobów energetycznych wykorzystywanych do produkcji tej energii elektrycznej ]RVWDáD ]DSáDFRQD akcyza w QDOHĪQHM Z\VRNRĞFL
8. Podmiot ]DPLHU]DMąF\ SURZDG]Lü G]LDáDOQRĞü JRVSRGDUF]ą w zakresie wyrobów
energetycznych, o których mowa w art. 89 ust. 2, QLHEĊGąF\ podmiotem zarejestrowanym w trybie ust. 1, jest RERZLą]DQ\ przed dniem UR]SRF]ĊFLD tej G]LDáDlQRĞFL SRZLDGRPLü o tym ZáDĞFLZHJR naczelnika XU]ĊGX celnego, w celu ustalenia
dopuszczalnych norm ]XĪ\FLD o których mowa w art. 85 ust. 2 pkt 2.
Art. 16a.
1. : SU]\SDGNX VSU]HGDĪ\ SU]H] SRĞUHGQLF]ąF\ SRGPLRW W\WRQLRZ\ suszu tytoniowego QLHR]QDF]RQHJR]QDNDPLDNF\]\LQQHPXSRGPLRWRZLQLĪSRGPLRWSURZaG]ąF\VNáDGSRGDWNRZ\OXESRĞUHGQLF]ąF\SRGPLRWW\WRQLRZ\ZáDĞFLZ\QDF]HlQLNXU]ĊGXFHOQHJRZ\GDMH]XU]ĊGXGHF\]MĊRXWUDFLHZDĪQRĞFLZ\GDQHJRZF]eĞQLHMWHPXSRĞUHGQLF]ąFHPXSRGPLRWRZLW\WRQLRZHPXSLVHPQHJRSRWZLHUG]HQLD
SU]\MĊFLDSRZLDGRPLHQLDR]DPLDU]HUR]SRF]ĊFLD G]LDáDOQRĞFLJRVSRGDUF]HMMDNR
SRĞUHGQLF]ąF\SRGPLRWW\WRQLRZ\RUD]R VNUHĞOHQLXJR]OLVW\RNWyUHMPRZDZ
art. 16 ust. 3c.
2. 3LVHPQHSRWZLHUG]HQLHSU]\MĊFLDSRZLDGRPLHQLDR]DPLDU]HUR]SRF]ĊFLDG]LDáDlQRĞFLJRVSRGDUF]HMMDNRSRĞUHGQLF]ąF\SRGPLRWW\WRQLRZ\WUDFLZDĪQRĞü]GQLHP
wydania decyzji, o której mowa w ust. 1.
3. :áDĞFLZ\QDF]HOQLNXU]ĊGXFHOQHJRSRZ\GDQLXGHF\]MLRNWyUHMPRZDZXVW
Z\NUHĞODSRĞUHGQLF]ąF\SRGPLRWW\WRQLRZ\]OLVW\RNWyUHMPRZDZDUWXVW
3c, oraz zamieszcza w BiuleW\QLH ,QIRUPDFML 3XEOLF]QHM LQIRUPDFMĊ R utracie
ZDĪQRĞFLZ\GDQHJRZF]HĞQLHMWHPXSRĞUHGQLF]ąFHPXSRGPLRWRZLW\WRQLRZHPX
SLVHPQHJRSRWZLHUG]HQLDSU]\MĊFLDSRZLDGRPLHQLDR]DPLDU]HUR]SRF]ĊFLDG]LaáDOQRĞFLJRVSRGDUF]HMMDNRSRĞUHGQLF]ąF\SRGPLRWW\WRQLRZ\
4. 3RQRZQHZ\GDQLHSRGPLRWRZLZREHFNWyUHJR]RVWDáDZ\GDQDGHF\]MDRNWyUHM
PRZD Z XVW  SLVHPQHJR SRWZLHUG]HQLD SU]\MĊFLD SRZLDGRPLHQLD R ]DPLDU]H
UR]SRF]ĊFLDSURZDG]HQLDG]LDáDOQRĞFLJRVSRGDUF]HMMDNRSRĞUHGQLF]ąF\SRGPLRW
tytoniowy oraz umieszczenie JRQDOLĞFLHRNWyUHMPRZDZDUWXVWFPRĪ
OLZHMHVWSRXSá\ZLHWU]HFKODWRGGRUĊF]HQLDGHF\]ML, o której mowa w ust. 1.
Art. 17.
1. Podmiotem UHSUH]HQWXMąF\P o którym mowa w art. 13 ust. 5, PRĪH E\ü jedynie
podmiot SRVLDGDMąF\ VLHG]LEĊ na terytorium kraju, VSHáQLDMąF\ warunki, o których
mowa w art. 48 ust. 1 pkt 2–4, i który ]áRĪ\á ]JáRV]HQLH rejestracyjne zgodnie z
art. 16. Podmiot UHSUH]HQWXMąF\ w ]JáRV]HQLX rejestracyjnym powinien ZVND]Dü
ponadto reprezentowany przez niego podmiot zagraniczny.
2. :áDĞFLZ\ naczelnik XU]ĊGX celnego odmawia SU]\MĊFLD ]JáRV]HQLD rejestracyjnego podmiotu UHSUH]HQWXMąFHJR który nie VSHáQLD warunków, o których mowa w
art. 48 ust. 1 pkt 2–4.
3. Nabywca NRĔFRZ\ jest RERZLą]DQ\ SU]HV\áDü kopie faktur, o których mowa w
art. 24 ust. 1 pkt 1, podmiotowi UHSUH]HQWXMąFHPX w terminie 14 dni od dnia ich
otrzymania.
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3a. )LQDOQ\QDE\ZFDJD]RZ\MHVWRERZLą]DQ\SU]HV\áDüNRSLHIDNWXURNWyU\FKPoZDZDUWEXVWSNWSRGPLRWRZLUHSUH]HQWXMąFHPXZWHUPLQLH GQLRG
dnia ich otrzymania.
4. :áDĞFLZ\ naczelnik XU]ĊGX celnego Z\NUHĞOD z rejestru podmiot UHSUH]HQWXMąF\
w przypadku naruszenia któregokolwiek z warunków RNUHĞORQ\FK w art. 48 ust.
1 pkt 2–4. Art. 52 ust. 3 stosuje VLĊ odpowiednio.
Art. 18.
1. :áDĞFLZ\ naczelnik XU]ĊGX celnego prowadzi rejestr podmiotów, o których mowa w art. 16 ust. 1. Rejestr zawiera dane zawarte w ]JáRV]HQLX rejestracyjnym
tych podmiotów.
2. Na wniosek zainteresowanego podmiotu ZáDĞFLZ\ naczelnik XU]ĊGX celnego jest
RERZLą]DQ\ do wydania ]DĞZLDGF]HQLD VWZLHUG]DMąFHJR czy dany podmiot jest
zarejestrowanym podmiotem. Zainteresowanym podmiotem PRĪH E\ü zarówno
sam podmiot zarejestrowany, jak i inny podmiot PDMąF\ interes prawny w uzyskaniu informacji o zarejestrowaniu.
3. Minister ZáDĞFLZ\ do spraw finansów publicznych prowadzi HZLGHQFMĊ w formie
elektronicznej, która zawiera:
1) dane identyfikacyjne podmiotów SURZDG]ąF\FK VNáDG\ podatkowe, zarejestrowanych odbiorców, zarejestrowanych Z\V\áDMąF\FK oraz podmiotów poĞUHGQLF]ąF\FK adresy ich siedzib lub zamieszkania oraz adresy ich poczty
elektronicznej;
2) RNUHĞOHQLH rodzaju prowadzonej G]LDáDOQRĞFL przez podmioty, o których mowa w pkt 1, oraz RNUHĞOHQLH rodzaju wyrobów akcyzowych REMĊW\FK Wą dziaáDOQRĞFLą
3) adresy, pod którymi zlokalizowane Vą VNáDG\ podatkowe, miejsca odbioru
wyrobów akcyzowych przez zarejestrowanych odbiorców oraz miejsca, w
których jest wykonywana G]LDáDOQRĞü podmiotów SRĞUHGQLF]ąF\FK oraz ich
adresy poczty elektronicznej;
4) numery akcyzowe VNáDGyZ podatkowych, podmiotów SURZDG]ąF\FK VNáDG\
podatkowe, zarejestrowanych odbiorców, zarejestrowanych Z\V\áDMąF\FK a
WDNĪH numery podmiotów SRĞUHGQLF]ąF\FK
4. Dane z ewidencji, o których mowa w ust. 3 pkt 4, Vą potwierdzane na wniosek zainteresowanych podmiotów albo XGRVWĊSQLDQH ZáDĞFLZ\P organom SDĔVWZ
F]áRQNRZVNLFK Unii Europejskiej oraz Vą wykorzystywane przez System.
Art. 19.
1. -HĪHOL podmiot ]DSU]HVWDá wykonywania F]\QQRĞFL o których mowa w art. 16 ust.
1, jest RERZLą]DQ\ w terminie 7 dni ]áRĪ\ü ]JáRV]HQLH o zaprzestaniu wykonywania tych F]\QQRĞFL ZáDĞFLZHPX naczelnikowi XU]ĊGX celnego.
2. W przypadku SU]HMĊFLD praw i RERZLą]NyZ podmiotu zarejestrowanego na podstawie RGUĊEQ\FK przepisów oraz zaprzestania prowadzenia G]LDáDOQRĞFL gospodarczej, ]JáRV]HQLH o zaprzestaniu G]LDáDOQRĞFL VNáDGD QDVWĊSFD prawny podmiotu
zarejestrowanego lub inne osoby, które SU]HMĊá\ jego prawa i RERZLą]NL w terminie, o którym mowa w ust. 1.
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3. =JáRV]HQLD o których mowa w ust. 1 i 2, VWDQRZLą SRGVWDZĊ do Z\NUHĞOHQLD
podmiotu z rejestru przez ZáDĞFLZHJR naczelnika XU]ĊGX celnego.
4. W przypadku QLH]áRĪHQLD ]JáRV]HĔ zgodnie z ust. 1 i 2, ZáDĞFLZ\ naczelnik urzĊ
du celnego, który GRNRQDá rejestracji, z XU]ĊGX Z\NUHĞOD z rejestru podmiot zarejestrowany.
5. :áDĞFLZ\ naczelnik XU]ĊGX celnego powiadamia o Z\NUHĞOHQLX z rejestru:
1) podmiot zarejestrowany, chyba ĪH w wyniku SRGMĊW\FK F]\QQRĞFL sprawdzaMąF\FK RNDĪH VLĊ ĪH podmiot nie istnieje;
2) $JHQFMĊ Rezerw 0DWHULDáRZ\FK w przypadku podmiotów zarejestrowanych,
RERZLą]DQ\FK do tworzenia i utrzymywania zapasów RERZLą]NRZ\FK ropy
naftowej lub paliw na podstawie przepisów ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o
zapasach ropy naftowej, produktów naftowych i gazu ziemnego oraz zasadach SRVWĊSRZDQLD w sytuacjach ]DJURĪHQLD EH]SLHF]HĔVWZD paliwowego
SDĔVWZD i ]DNáyFHĔ na rynku naftowym (Dz. U. Nr 52, poz. 343, z SyĨQ
zm.4)).
6. Przepisy ust. 1, 3 i 4 stosuje VLĊ odpowiednio w przypadku zmiany stawki akcyzy
na ]HURZą VWDZNĊ akcyzy.
Art. 20.
Minister ZáDĞFLZ\ do spraw finansów publicznych RNUHĞOL w drodze UR]SRU]ąG]HQLD
wzór ]JáRV]HQLD rejestracyjnego, wzór potwierdzenia SU]\MĊFLD ]JáRV]HQLD rejestracyjnego oraz wzór ]JáRV]HĔ o których mowa w art. 19 ust. 1 i 2, XZ]JOĊGQLDMąF koQLHF]QRĞü zapewniania organom podatkowym informacji o podatnikach lub podmiotach GRNRQXMąF\FK F]\QQRĞFL z wykorzystaniem wyrobów akcyzowych.
5R]G]LDá 4
Deklaracja podatkowa.
Terminy SáDWQRĞFL akcyzy
Art. 21.
1. Podatnik jest RERZLą]DQ\ bez wezwania organu podatkowego:
1) VNáDGDü ZáDĞFLZHPX naczelnikowi urzĊGX celnego deklaracje podatkowe weGáXJ ustalonego wzoru,
2) REOLF]Dü i ZSáDFDü DNF\]Ċ na rachunek ZáDĞFLZHM izby celnej
– za PLHVLĊF]QH okresy rozliczeniowe, w terminie do 25. dnia PLHVLąFD QDVWĊSuMąFHJR po PLHVLąFX w którym SRZVWDá RERZLą]HN podatkowy, chyba ĪH przepisy
szczególne VWDQRZLą inaczej.
2. W przypadku zastosowania procedury zawieszenia poboru akcyzy, podatnik jest
RERZLą]DQ\ bez wezwania organu podatkowego:
1) VNáDGDü ZáDĞFLZHPX naczelnikowi XU]ĊGX celnego deklaracje podatkowe,
ZHGáXJ ustalonego wzoru,
2) REOLF]Dü i ZSáDFDü DNF\]Ċ na rachunek ZáDĞFLZHM izby celnej
4)

=PLDQ\Z\PLHQLRQHMXVWDZ\]RVWDá\RJáRV]RQHZ']8z 2008 r. Nr 157, poz. 976, z 2009 r. Nr 3,
poz. 11 oraz z 2010 r. Nr 81, poz. 532, Nr 182, poz. 1228 i Nr 229, poz. 1496.
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– za PLHVLĊF]QH okresy rozliczeniowe, w terminie do 25. dnia PLHVLąFD QDVWĊSuMąFHJR po PLHVLąFX w którym QDVWąSLáR ]DNRĔF]HQLH procedury zawieszenia poboru akcyzy VNXWNXMąFH powstaniem ]RERZLą]DQLD podatkowego.
3. Przepisy ust. 1 i 2 nie PDMą zastosowania:
1) w zakresie, w jakim podatnik jest RERZLą]DQ\ do ]áRĪHQLD deklaracji uproszczonej, obliczenia i ]DSáDW\ akcyzy, o których mowa w art. 78 ust. 1 pkt 3;
2) w zakresie, w jakim podatnik jest RERZLą]DQ\ do ]áRĪHQLD deklaracji podatkowej, obliczenia i ]DSáDW\ akcyzy od energii elektrycznej, o których mowa
w art. 24 ust. 1;
3) do podmiotu SURZDG]ąFHJR G]LDáDOQRĞü JRVSRGDUF]ą w zakresie wyrobów
akcyzowych REMĊW\FK ]HURZą VWDZNą akcyzy lub REMĊW\FK zwolnieniem od
akcyzy, z Z\MąWNLHP ]ZROQLHĔ F]ĊĞFLRZ\FK lub ]ZROQLHĔ realizowanych
przez zwrot akcyzy, lub ]ZROQLHĔ ubytków wyrobów akcyzowych lub caá
kowitego zniszczenia wyrobów akcyzowych, o których mowa w art. 30 ust.
3;
4) do importu wyrobów akcyzowych, o którym mowa w art. 27–29.
4. Podatnik, o którym mowa w art. 13 ust. 3, jest RERZLą]DQ\ SU]HVáDü do naczelnika
XU]ĊGX celnego ZáDĞFLZHJR dla podmiotu SURZDG]ąFHJR VNáDG podatkowy, z którego wyroby akcyzowe ]RVWDá\ wyprowadzone poza SURFHGXUą zawieszenia poboru akcyzy, NRSLĊ ]áRĪRQHM deklaracji podatkowej w zakresie GRW\F]ąF\P tych
wyrobów akcyzowych, w terminie trzech dni od dnia jej ]áRĪHQLD
5. =RERZLą]DQLH podatkowe przyjmuje VLĊ w Z\VRNRĞFL Z\QLNDMąFHM z deklaracji
podatkowej lub z deklaracji uproszczonej, chyba ĪH organ podatkowy lub organ
kontroli skarbowej RNUHĞOL LQQą Z\VRNRĞü tego ]RERZLą]DQLD
6. Podmiot SURZDG]ąF\ VNáDG podatkowy jest RERZLą]DQ\ bez wezwania organu
podatkowego, do 25. dnia QDVWĊSQHJR PLHVLąFD po PLHVLĊF]Q\P okresie rozliczeniowym, VNáDGDü ZáDĞFLZHPX naczelnikowi XU]ĊGX celnego informacje o wyrobach akcyzowych w VNáDG]LH podatkowym, ZHGáXJ ustalonego wzoru, zawierają
ce dane, o których mowa w art. 53 ust. 5.
7. Z ]DVWU]HĪHQLHP art. 23 ust. 4 oraz art. 27 ust. 2, NZRWĊ akcyzy REQLĪD VLĊ o NZRWĊ
VWDQRZLąFą ZDUWRĞü podatkowych znaków akcyzy SUDZLGáRZR naniesionych na
wyroby akcyzowe lub opakowania jednostkowe wyrobów akcyzowych, nie
ZF]HĞQLHM jednak QLĪ
1) QDVWĊSQHJR dnia po naniesieniu tych znaków na dany wyrób akcyzowy lub
opakowanie jednostkowe – w przypadku oznaczania wyrobów akcyzowych
znakami akcyzy w VNáDG]LH podatkowym na terytorium kraju, z ]DVWU]HĪeniem pkt 4 lit. b;
2) po powstaniu RERZLą]NX podatkowego – w przypadku:
a) produkcji wyrobów akcyzowych, o której mowa w art. 47 ust. 1 pkt 1, 2,
4 lub 5,
b) zarejestrowanego odbiorcy SRVLDGDMąFHJR zezwolenie na jednorazowe
nabycie wyrobów akcyzowych jako zarejestrowany odbiorca,
c) podatnika QDE\ZDMąFHJR ZHZQąWU]ZVSyOQRWRZR wyroby akcyzowe z
]DSáDFRQą DNF\]ą na terytorium SDĔVWZD F]áRQNRZVNLHJR na potrzeby
wykonywanej G]LDáDOQRĞFL gospodarczej,
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d) nabycia ZHZQąWU]ZVSyOQRWRZHJR wyrobów akcyzowych z ]DSáDFRQą
DNF\]ą dokonanego za SRĞUHGQLFWZHP przedstawiciela podatkowego, o
którym mowa w art. 79 ust. 1,
e) SRGPLRWXGRNRQXMąFHJRF]\QQRĞFLRNWyU\FKPRZDZDUWEXVW 1 pkt
1 i 2;
3) QDVWĊSQHJR dnia po wprowadzeniu wyrobów akcyzowych do VNáDGX podatkowego na terytorium kraju – w przypadku importu albo nabycia ZHZQąWUzwspólnotowego przez podmiot SURZDG]ąF\ VNáDG podatkowy wyrobów akcyzowych oznaczonych znakami akcyzy na terytorium SDĔVWZD trzeciego albo na terytorium SDĔVWZD F]áRQNRZVNLHJR
4) QDVWĊSQHJR dnia po powstaniu RERZLą]NX podatkowego – w przypadku:
a) zarejestrowanego odbiorcy, z Z\áąF]HQLHP zarejestrowanego odbiorcy
SRVLDGDMąFHJR zezwolenie na jednorazowe nabycie wyrobów akcyzowych jako zarejestrowany odbiorca,
b) ZáDĞFLFLHOD wyrobów akcyzowych, o którym mowa w art. 13 ust. 3.
8. Kwota akcyzy QDOHĪQD od danych wyrobów akcyzowych wyprodukowanych w
VNáDG]LH podatkowym lub poza VNáDGHP podatkowym zgodnie z art. 47 ust. 1 pkt
1 PRĪH E\ü REQLĪRQD o DNF\]Ċ ]DSáDFRQą od ]XĪ\W\FK do ich wyprodukowania
VNáDGQLNyZ EĊGąF\FK wyrobami akcyzowymi.
9. W przypadku ubytków wyrobów akcyzowych SU]HNUDF]DMąF\FK QRUP\ GRSXVzczalnych ubytków, o których mowa w art. 85 ust. 1 pkt 1, ust. 2 pkt 1 lit. a oraz w
SU]HSLVDFKZ\GDQ\FKQDSRGVWDZLHDUWXVWDWDNĪHFDáNRZLWHJR]QLV]F]HQLD
wyrobów akcyzowych, o których mowa w art. 2 ust. 1 pkt 20, z w\áąF]HQLHP
XE\WNyZ L FDáNRZLWHJR ]QLV]F]HQLD R NWyU\FK PRZD Z DUW  XVW  SRGDWQLN
MHVW RERZLą]DQ\ EH] ZH]ZDQLD RUJDQX SRGDWNRZHJR VNáDGDü GHNODUDFMĊ SRGDtNRZąREOLF]DüRUD]ZSáDFDüDNF\]Ċ]DG]LHQQ\RNUHVUR]OLF]HQLRZ\ZWHUPLQLH
do 25. dnia miesLąFD QDVWĊSXMąFHJR SR PLHVLąFX Z NWyU\P SRZVWDá WHQ XE\WHN
OXESRZVWDáRFDáNRZLWH]QLV]F]HQLH
Art. 21a.
1. W przypadku wyrobów ZĊJORZ\FK podatnik jest RERZLą]DQ\ bez wezwania organu podatkowego:
1) VNáDGDü ZáDĞFLZHPX naczelnikowi XU]ĊGX celnego deklaracje podatkowe weGáXJ ustalonego wzoru,
2) REOLF]Dü i ZSáDFDü DNF\]Ċ na rachunek ZáDĞFLZHM izby celnej
– za PLHVLĊF]QH okresy rozliczeniowe, w terminie do 25. dnia SU]\SDGDMąFHJR w
drugim PLHVLąFX od PLHVLąFD w którym SRZVWDá RERZLą]HN podatkowy, z zaVWU]HĪHQLHP art. 78 ust. 1 pkt 3.
2. Kwota akcyzy QDOHĪQD od danych wyrobów ZĊJORZ\FK PRĪH E\ü REQLĪRQD o akF\]Ċ ]DSáDFRQą od ]XĪ\W\FK do ich wyprodukowania innych wyrobów ZĊJOowych.
3. Przepis ust. 1 nie ma zastosowania do podmiotów GRNRQXMąF\FK F]\QQRĞFL podOHJDMąF\FK opodatkowaniu w zakresie wyrobów ZĊJORZ\FK zwolnionych od akcyzy.
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Art. 22.
1. Z ]DVWU]HĪHQLHP art. 47 ust. 1 pkt 1–4 i 6, w przypadku produkcji poza VNáDGHP
podatkowym wyrobów akcyzowych, o których mowa w ]DáąF]QLNX nr 2 do ustawy, oraz wyrobów akcyzowych innych QLĪ RNUHĞORQH w ]DáąF]QLNX nr 2 do ustawy, REMĊW\FK VWDZNą akcyzy LQQą QLĪ stawka zerowa, producent jest RERZLą]DQ\
bez wezwania organu podatkowego:
1) VNáDGDü ZáDĞFLZHPX naczelnikowi XU]ĊGX celnego deklaracje w sprawie
SU]HGSáDWy akcyzy, ZHGáXJ ustalonego wzoru,
2) REOLF]Dü i ZSáDFDü SU]HGSáDWĊ akcyzy na rachunek ZáDĞFLZHM izby celnej, w
Z\VRNRĞFL akcyzy, jaka EĊG]LH QDOHĪQD od wyprodukowanych wyrobów akcyzowych w danym PLHVLąFX
– za PLHVLĊF]QH okresy rozliczeniowe, w terminie do ostatniego dnia PLHVLąFD
SRSU]HG]DMąFHJR PLHVLąF w którym wyroby akcyzowe ]RVWDQą wyprodukowane.
2. :SáDFRQą SU]HGSáDWĊ akcyzy zalicza VLĊ na poczet akcyzy QDOHĪQHM za PLHVLąF
rozliczeniowy, o którym mowa w ust. 1.
3. :SáDFRQą SU]HGSáDWĊ akcyzy XZ]JOĊGQLD VLĊ w deklaracji podatkowej, o której
mowa w art. 21 ust. 1 pkt 1.
4. W przypadku gdy ZSáDFRQD SU]HGSáDWD akcyzy jest mniejsza od QDOHĪQHM akcyzy
za PLHVLąF rozliczeniowy, którego SU]HGSáDWD akcyzy dotyczy, od tej UyĪQLF\ naOHĪQH Vą odsetki jak od ]DOHJáRĞFL podatkowej, za okres od ostatniego dnia mieVLąFD SRSU]HG]DMąFHJR PLHVLąF w którym wyroby akcyzowe ]RVWDá\ wyprodukowane, do dnia, w którym powinna ]RVWDü ]DSáDFRQD QDOHĪQD akcyza za te wyroby. Przepisy o ]DOHJáRĞFLDFK podatkowych stosuje VLĊ odpowiednio.
5. W przypadku gdy ZSáDFRQD SU]HGSáDWD akcyzy jest ZLĊNV]D od QDOHĪQHM akcyzy
za PLHVLąF rozliczeniowy, którego SU]HGSáDWD akcyzy dotyczy, QDGZ\ĪNĊ przedSáDW\ akcyzy Z\ND]DQą w deklaracji podatkowej, o której mowa w art. 21 ust. 1
pkt 1, rozlicza VLĊ przy SU]HGSáDWDFK akcyzy za QDVWĊSQH okresy rozliczeniowe,
MHĪHOL podatnik nie posiada ]DOHJáRĞFL podatkowych oraz ELHĪąF\FK ]RERZLą]DĔ
podatkowych ani nie ]áRĪ\ wniosku o zaliczenie QDGSáDW\ w FDáRĞFL albo w F]ĊĞFL
na poczet SU]\V]á\FK ]RERZLą]DĔ podatkowych.
Art. 23.
1. Zarejestrowani odbiorcy, z Z\áąF]HQLHP zarejestrowanego odbiorcy SRVLDGDMąFego zezwolenie na jednorazowe nabycie wyrobów akcyzowych jako zarejestrowany odbiorca, podmioty SURZDG]ąFH VNáDG\ podatkowe oraz podatnicy, o których
mowa w art. 13 ust. 3, Vą RERZLą]DQL bez wezwania organu podatkowego, do
obliczenia i ]DSáDW\ akcyzy ZVWĊSQLH za okresy dzienne, na rachunek ZáDĞFLZHM
izby celnej.
2. :VWĊSQ\FK ZSáDW akcyzy za okresy dzienne, zwanych dalej ÄZSáDWDPL dziennymi”, dokonuje VLĊ nie SyĨQLHM QLĪ 25. dnia po dniu, w którym SRZVWDá RERZLą]HN
podatkowy, a w przypadku podmiotu SURZDG]ąFHJR VNáDG podatkowy – po dniu,
w którym QDVWąSLáR ]DNRĔF]HQLH procedury zawieszenia poboru akcyzy i powstaáR ]RERZLą]DQLH podatkowe.
3. :SáDW\ dzienne dokonane za PLHVLąF rozliczeniowy Vą XZ]JOĊGQLDQH w deklaracjach podatkowych, o których mowa w art. 21 ust. 1 pkt 1 lub ust. 2 pkt 1.
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4. :SáDW\ dzienne REQLĪD VLĊ o:
1) NZRWĊ VWDQRZLąFą ZDUWRĞü podatkowych znaków akcyzy SUDZLGáRZR naniesionych na wyroby akcyzowe lub opakowania jednostkowe wyrobów akcyzowych, nie ZF]HĞQLHM jednak QLĪ
a) QDVWĊSQHJR dnia po naniesieniu tych znaków na dany wyrób akcyzowy
lub opakowanie jednostkowe – w przypadku oznaczania wyrobów akcyzowych znakami akcyzy w VNáDG]LH podatkowym na terytorium kraju,
z ]DVWU]HĪHQLHP lit. c tiret pierwsze,
b) QDVWĊSQHJR dnia po wprowadzeniu wyrobów akcyzowych do VNáDGX podatkowego na terytorium kraju – w przypadku importu albo nabycia
ZHZQąWU]ZVSyOQRWRZHJR przez podmiot SURZDG]ąF\ VNáDG podatkowy
wyrobów akcyzowych oznaczonych znakami akcyzy na terytorium paĔ
stwa trzeciego albo na terytorium SDĔVWZD F]áRQNRZVNLHJR
c) QDVWĊSQHJR dnia po powstaniu RERZLą]NX podatkowego – w przypadku:
– zarejestrowanego odbiorcy, z Z\áąF]HQLHP zarejestrowanego odbiorcy SRVLDGDMąFHJR zezwolenie na jednorazowe nabycie wyrobów akcyzowych jako zarejestrowany odbiorca,
– ZáDĞFLFLHOD wyrobów akcyzowych, o którym mowa w art. 13 ust. 3;
2) kwoty SU]\VáXJXMąF\FK podatnikowi ]ZROQLHĔ i REQLĪHĔ akcyzy.
5. 1DGSáDWĊ ZSáDW dziennych Z\ND]DQą w deklaracji podatkowej, o której mowa w
art. 21 ust. 1 pkt 1 lub ust. 2 pkt 1, rozlicza VLĊ przy ZSáDWDFK dziennych za naVWĊSQH okresy rozliczeniowe, MHĪHOL podatnik nie posiada ]DOHJáRĞFL podatkowych
oraz ELHĪąF\FK ]RERZLą]DĔ podatkowych ani nie ]áRĪ\ wniosku o zaliczenie
QDGSáDW\ w FDáRĞFL albo w F]ĊĞFL na poczet SU]\V]á\FK ]RERZLą]DĔ podatkowych.
6. :SáDW\ dzienne VWDQRZLą ]DOLF]NĊ na DNF\]Ċ
Art. 24.
1. W przypadku energii elektrycznej podatnik jest RERZLą]DQ\ bez wezwania organu podatkowego, VNáDGDü ZáDĞFLZHPX naczelnikowi XU]ĊGX celnego deklaracje
podatkowe ZHGáXJ ustalonego wzoru oraz REOLF]Dü i ZSáDFDü DNF\]Ċ na rachunek
ZáDĞFLZHM izby celnej, w terminie do 25. dnia PLHVLąFD QDVWĊSXMąFHJR po miesią
cu, w którym:
1) XSá\Qąá termin SáDWQRĞFL Z\QLNDMąF\ z faktury, a MHĪHOL termin ten nie ]RVWDá
RNUHĞORQ\ – po PLHVLąFX w którym wystawiono IDNWXUĊ – w przypadku nabycia ZHZQąWU]ZVSyOQRWRZHJR energii elektrycznej przez QDE\ZFĊ NRĔFowego;
2) XSá\Qąá termin SáDWQRĞFL RNUHĞORQ\ w umowie ZáDĞFLZHM dla UR]OLF]HĔ z tytuáX dostaw energii elektrycznej albo, MHĪHOL termin ten nie ]RVWDá RNUHĞORQ\ w
umowie – XSá\Qąá termin SáDWQRĞFL Z\QLNDMąF\ z faktury lub innego dokumentu wystawionego przez podatnika, z którego wynika ]DSáDWD QDOHĪQRĞFL
za VSU]HGDQą przez podatnika HQHUJLĊ HOHNWU\F]Qą, a MHĪHOL termin SáDWQRĞFL
nie ]RVWDá RNUHĞORQ\ w umowie ani w fakturze lub w tym dokumencie – po
PLHVLąFX w którym wystawiono IDNWXUĊ lub ten dokument – w przypadku
VSU]HGDĪ\ energii elektrycznej nabywcy NRĔFRZHPX na terytorium kraju;
3) QDVWąSLáR ]XĪ\FLH energii elektrycznej – w przypadkach, o których mowa w
art. 9 ust. 1 pkt 3, 4 i 6.
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2. Przepis ust. 1 pkt 3 nie ma zastosowania do podmiotów SRVLDGDMąF\FK NRQFHVMĊ
na wytwarzanie energii elektrycznej w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 10
kwietnia 1997 r. – Prawo energetyczne, które ]XĪ\ZDMą HQHUJLĊ HOHNWU\F]Qą na
cele zwolnienia, o którym mowa w art. 30 ust. 6 lub 7, i nie Vą podatnikami z tyWXáX innych F]\QQRĞFL o których mowa w art. 9 ust. 1.
Art. 24a.
: SU]\SDGNX VXV]X W\WRQLRZHJR SRGDWQLN MHVW RERZLą]DQ\ EH] ZH]ZDQLD RUJDQX
SRGDWNRZHJR VNáDGDü ZáDĞFLZHPX QDF]HOQLNRZL XU]ĊGX FHOQHJR GHNODUDFMH SRGDtNRZHZHGáXJXVWDORQHJRZ]RUXRUD]REOLF]DüLZSáDFDüDNF\]ĊQDUDFKXQHNZáDĞFiwej izby celnej, ]D PLHVLĊF]QH RNUHV\ UR]OLF]HQLRZH Z WHUPLQLH GR  GQLD PLHVLąFD
QDVWĊSXMąFHJR SR PLHVLąFX Z NWyU\P SRZVWDá RERZLą]HN SRGDWNRZ\ ] ]DVWU]HĪHQLHP
art. 78 ust. 1 pkt 3.
Art. 24b.
1. W przypadku wyrobów gazowych podatnik jHVWRERZLą]DQ\EH]ZH]ZDQLDRUJaQX SRGDWNRZHJR VNáDGDü ZáDĞFLZHPX QDF]HOQLNRZL XU]ĊGX FHOQHJR GHNODUDFMH
SRGDWNRZHZHGáXJXVWDORQHJRZ]RUXRUD]REOLF]DüLZSáDFDüDNF\]ĊQDUDFKXQHN
ZáDĞFLZHM L]E\ FHOQHM ]D PLHVLĊF]QH RNUHV\ UR]OLF]HQLRZH Z WHUPLQLH GR 25.
GQLDPLHVLąFDQDVWĊSXMąFHJRSRPLHVLąFXZNWyU\P
1) XSá\QąáWHUPLQSáDWQRĞFLZ\QLNDMąF\]IDNWXU\DMHĪHOLWHUPLQWHQQLH]RVWDá
RNUHĞORQ\– SRPLHVLąFXZNWyU\PZ\VWDZLRQR IDNWXUĊ– w przypadku naE\FLDZHZQąWU]ZVSyOQRWRZHJR
2) XSá\QąáWHUPLQSáDWQRĞFLRNUHĞORQ\ZXPRZLHZáDĞFLZHMGODUR]OLF]HĔ]W\WuáX GRVWDZ Z\UREyZ JD]RZ\FK DOER MHĪHOL WHUPLQ WHQ QLH ]RVWDá RNUHĞORQ\
w umowie – XSá\Qąá WHUPLQ SáDWQRĞFL Z\QLNDMąF\ ] IDNWXU\ OXE LQQHJR Gokumentu wystawionego przez podatnika, z którego wynika zapáDWDQDOHĪQoĞFL ]D VSU]HGDQH SU]H] SRGDWQLND Z\URE\ JD]RZH D MHĪHOL WHUPLQ SáDWQRĞFL
QLH]RVWDáRNUHĞORQ\Z umowie ani w fakturze lub w tym dokumencie – po
PLHVLąFX Z NWyU\P Z\VWDZLRQR IDNWXUĊ OXE WHQ GRNXPHQW – w przypadku
VSU]HGDĪ\Z\UREyZJD]RZ\FKILQalnemu nabywcy gazowemu;
3) QDVWąSLáR XĪ\FLH Z\UREyZ JD]RZ\FK – w przypadkach, o których mowa
w art. 9c ust. 1 pkt 4 lub 5.
 3U]HSLV\ XVW  QLH PDMą ]DVWRVRZDQLD GR SRGPLRWyZ GRNRQXMąF\FK F]\QQRĞFL
SRGOHJDMąF\FK RSRGDWNRZDQLX Z ]DNUHVLH Z\UREyZ JD]RZ\FK zwolnionych od
akcyzy.
 .ZRWD DNF\]\ QDOHĪQD RG GDQ\FK Z\UREyZ JD]RZ\FK PRĪH E\ü REQLĪRQD
o DNF\]Ċ]DSáDFRQąRG]XĪ\W\FKGRLFKZ\SURGXNRZDQLDLQQ\FKZ\UREyZJD]owych.
Art. 25. (uchylony).
Art. 26.
1. Minister ZáDĞFLZ\ do spraw finansów publicznych okUHĞOL w drodze rozporzą
dzenia, wzory deklaracji podatkowych, deklaracji w sprawie SU]HGSáDW\ akcyzy
oraz informacji o wyrobach akcyzowych w VNáDG]LH podatkowym, ]DPLHV]F]DMąF
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REMDĞQLHQLD co do sposobu SUDZLGáRZHJR VNáDGDQLD tych deklaracji i informacji,
informacje o terminach i miejscu ich VNáDGDQLD pouczenie podatnika, ĪH deklaracje podatkowe VWDQRZLą SRGVWDZĊ do wystawienia W\WXáX wykonawczego, jak
UyZQLHĪ ]DSHZQLDMąF PRĪOLZRĞü SUDZLGáRZHJR obliczenia Z\VRNRĞFL akcyzy.
2. Minister ZáDĞFLZ\ do spraw finansów publicznych PRĪH RNUHĞOLü w drodze rozSRU]ąG]HQLD
1) V]F]HJyáRZ\ tryb lub warunki dokonywania UR]OLF]HĔ akcyzy, w szczególnoĞFL w przypadkach REQLĪHQLD kwoty akcyzy o NZRWĊ akcyzy ]DSáDFRQą w cenie zakupu wyrobów akcyzowych ]XĪ\W\FK do wytworzenia innych wyrobów akcyzowych,
2) Z\URE\ DNF\]RZH Z SU]\SDGNX NWyU\FK SRGDWQLF\ PRJą VWRVRZDü GáXĪV]H
QLĪZ\PLHQLRQHZDUWXVWLZDUWDXVWZDUWXVWZ
DUWXVWLZDUWEXVWRNUHV\UR]OLF]HQLRZHWHUPLQ\VNáDGDQLDdeNODUDFMLOXEZSáDW\DNF\]\OXEZDUXQNLNWyUHPXV]ąVSHáQLDüSRGPLRW\VWoVXMąFHWHRNUHV\OXEWHUPLQ\
– XZ]JOĊGQLDMąF ]DVDGĊ jednokrotnego opodatkowania DNF\]ą F]ĊVWRWOLZRĞü powstawania RERZLą]NX podatkowego w akcyzie oraz NRQLHF]QRĞü zapewnienia
SUDZLGáRZHJR wykonania RERZLą]NX podatkowego i ]DSáDW\ akcyzy.
5R]G]LDá 5
3RVWĊSRZDQLH w przypadku importu
Art. 27.
1. W przypadku importu podatnik jest RERZLą]DQ\ z ]DVWU]HĪHQLHP ust. 3, do obliczenia i wykazania kwoty akcyzy, z XZ]JOĊGQLHQLHP RERZLą]XMąF\FK stawek akcyzy:
1) w ]JáRV]HQLX celnym,
2) w przypadku stosowania procedur uproszczonych, o których mowa w art. 76
ust. 1 UR]SRU]ąG]HQLD Rady (EWG) nr 2913/92 z dnia 12 SDĨG]LHUQLND 1992
r. XVWDQDZLDMąFHJR Wspólnotowy Kodeks Celny, w:
a) ]JáRV]HQLX niekompletnym lub
b) ]JáRV]HQLX uproszczonym, lub
c) wpisie do ewidencji
– oraz w ]JáRV]HQLX X]XSHáQLDMąF\P w rozumieniu przepisów prawa celnego.
2. .ZRWĊ akcyzy SU]\SDGDMąFą do ]DSáDW\ z W\WXáX importu wyrobów akcyzowych
REQLĪD VLĊ o ZDUWRĞü podatkowych znaków akcyzy SUDZLGáRZR naniesionych na
wyroby akcyzowe lub opakowania jednostkowe wyrobów akcyzowych, REMĊWH
]JáRV]HQLHP celnym.
3. W przypadku REMĊFLD importowanych wyrobów akcyzowych SURFHGXUą zawieszenia poboru akcyzy lub w przypadku importu wyrobów akcyzowych REMĊW\FK
zwolnieniem od akcyzy ze Z]JOĊGX na ich przeznaczenie, podatnik jest obowią
zany ]DPLHĞFLü w dokumentach, o których mowa w ust. 1, LQIRUPDFMĊ o kwocie
akcyzy, która E\áDE\ QDOHĪQD gdyby wyroby akcyzowe nie ]RVWDá\ REMĊWH proceGXUą zawieszenia poboru akcyzy lub zwolnieniem od akcyzy.
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4. -HĪHOL ZáDĞFLZ\ naczelnik XU]ĊGX celnego stwierdzi, ĪH w ]JáRV]HQLX celnym
kwota akcyzy ]RVWDáD wykazana QLHSUDZLGáRZR wydaje GHF\]MĊ RNUHĞODMąFą
NZRWĊ akcyzy w QDOHĪQHM Z\VRNRĞFL :áDĞFLZ\ naczelnik XU]ĊGX celnego PRĪH
RNUHĞOLü NZRWĊ akcyzy w decyzji GRW\F]ąFHM QDOHĪQRĞFL celnych przywozowych.
5. Po SU]\MĊFLX ]JáRV]HQLD celnego, podatnik PRĪH Z\VWąSLü do ZáDĞFLZHJR naczelnika XU]ĊGX celnego o wydanie decyzji RNUHĞODMąFHM NZRWĊ akcyzy w QDOHĪQHM
Z\VRNRĞFL
6. W przypadkach innych QLĪ RNUHĞORQH w ust. 1, 4 i 5, ZáDĞFLZ\ naczelnik XU]ĊGX
celnego RNUHĞOD NZRWĊ akcyzy z W\WXáX importu wyrobów akcyzowych w drodze
decyzji.
7. W przypadku RNUHĞOHQLD kwoty akcyzy w decyzji naczelnika XU]ĊGX celnego podatnik jest RERZLą]DQ\ w terminie 10 dni, OLF]ąF od dnia GRUĊF]HQLD tej decyzji,
]DSáDFLü UyĪQLFĊ PLĊG]\ DNF\]ą Z\QLNDMąFą z tej decyzji a DNF\]ą SREUDQą przez
ten organ wraz z QDOHĪQ\PL odsetkami za ]ZáRNĊ
8. W przypadku stosowania procedury uproszczonej, o której mowa w art. 76 ust. 1
lit. c UR]SRU]ąG]HQLD Rady (EWG) nr 2913/92 z dnia 12 SDĨG]LHUQLND 1992 r.
XVWDQDZLDMąFHJR Wspólnotowy Kodeks Celny, zarejestrowany Z\V\áDMąF\ przekazuje ZáDĞFLZHPX naczelnikowi XU]ĊGX celnego NRSLĊ wpisu lub wydruku z
ewidencji towarów dopuszczonych do obrotu, QLH]ZáRF]QLH po SU]HVáDQLX do
Systemu projektu e-AD GRW\F]ąFHJR wyrobów akcyzowych EĊGąF\FK przedmiotem wpisu, z Z\áąF]HQLHP sytuacji, gdy po SU]HVáDQLX projektu e-AD QLH]ZáRFznie zostanie SU]HVáDQH ]JáRV]HQLH X]XSHáQLDMąFH w rozumieniu przepisów prawa
celnego.
Art. 28.
1. W zakresie nieuregulowanym w ustawie, w odniesieniu do terminów i sposobu
]DSáDW\ akcyzy z W\WXáX importu stosuje VLĊ odpowiednio przepisy prawa celnego
o terminach i sposobach uiszczania QDOHĪQRĞFL celnych, z Z\MąWNLHP przepisów
GRW\F]ąF\FK SU]HGáXĪHQLD terminu ]DSáDW\ odroczenia terminu SáDWQRĞFL oraz innych XáDWZLHĔ SáDWQLF]\FK RNUHĞORQ\FK tymi przepisami.
2. Podatnik jest RERZLą]DQ\ do ]DSáDW\ akcyzy UyZQLHĪ wtedy, gdy wyroby akcyzowe ]RVWDá\ zwolnione od QDOHĪQRĞFL celnych przywozowych lub stawki celne
]RVWDá\ zawieszone albo REQLĪRQH do stawki celnej zerowej.
3. :áDĞFLZ\ naczelnik XU]ĊGX celnego zabezpiecza NZRWĊ akcyzy, MHĪHOL nie ]RVWDáD
ona ]DSáDFRQD w przypadkach i trybie stosowanym przy zabezpieczaniu naleĪ
QRĞFL celnych na podstawie przepisów prawa celnego, z Z\MąWNLHP przypadków,
gdy wyrób akcyzowy ]RVWDá REMĊW\ SURFHGXUą zawieszenia poboru akcyzy i zostaáR ]áRĪRQH zabezpieczenie akcyzowe.
Art. 29.
-HĪHOL zgodnie z przepisami prawa celnego powiadomienie GáXĪQLND o Z\VRNRĞFL Gáugu celnego nie PRĪH QDVWąSLü z uwagi na przedawnienie, a istnieje podstawa do obliczenia lub zweryfikowania QDOHĪQRĞFL podatkowych, ZáDĞFLZ\ naczelnik XU]ĊGX celnego PRĪH RNUHĞOLü elementy kalkulacyjne ZHGáXJ zasad RNUHĞORQ\FK w przepisach
prawa celnego na potrzeby SUDZLGáRZHJR RNUHĞOHQLD kwoty akcyzy z W\WXáX importu.
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5R]G]LDá 6
Zwolnienia
Art. 30.
1. Zwalnia VLĊ od akcyzy HQHUJLĊ HOHNWU\F]Qą Z\WZDU]DQą z odnawialnych ĨUyGHá
energii, na podstawie dokumentu SRWZLHUG]DMąFHJR umorzenie ĞZLDGHFWZD pochodzenia energii, w rozumieniu przepisów prawa energetycznego.
2. Zwolnienie, o którym mowa w ust. 1, stosuje VLĊ nie ZF]HĞQLHM QLĪ z FKZLOą
otrzymania dokumentu SRWZLHUG]DMąFHJR umorzenie ĞZLDGHFWZD pochodzenia
energii, poprzez REQLĪHQLH akcyzy QDOHĪQHM od energii elektrycznej za QDMEOLĪV]H
okresy rozliczeniowe.
3. Zwalnia VLĊ od akcyzy ubytki wyrobów akcyzowych lub FDáNRZLWH zniszczenie
wyrobów akcyzowych, o których mowa w art. 2 ust. 1 pkt 20, SRZVWDáH wskutek
zdarzenia losowego lub VLá\ Z\ĪV]HM pod warunkiem ĪH podatnik Z\NDĪH zaistnienie RNROLF]QRĞFL XSUDZQLDMąF\FK do zwolnienia.
=ZDOQLDVLĊRGDNF\]\XE\WNLZ\UREyZDNF\]RZ\FKGRZ\VRNRĞFL
1) ustalonej dla danego podmiotu przez ZáDĞFLZHJRQDF]HOQLNDXU]ĊGXFHOQHJR
na podstawie art. 85 ust. 1 pkt 1 albo ust. 2 pkt 1 lit. a;
 RNUHĞORQHMZSU]HSLVDFKZ\GDQ\FKQDSRGVWDZLHDUWXVW
5. Zwolnienie, o którym mowa w ust. 3 i 4, nie ma zastosowania w przypadku ubytków lub FDáNRZitego zniszczenia wyrobów akcyzowych, Z\QLNDMąF\FK z popeá
nienia SU]HVWĊSVWZD przeciwko mieniu.
6. Zwalnia VLĊ od akcyzy ]XĪ\FLH energii elektrycznej w procesie produkcji energii
elektrycznej, jak UyZQLHĪ ]XĪ\FLH tej energii w celu podtrzymywania tych procesów produkcyjnych.
7. Zwalnia VLĊ od akcyzy ]XĪ\FLH energii elektrycznej w procesie produkcji energii
elektrycznej i FLHSáD w skojarzeniu.
8. Zwalnia VLĊ od akcyzy ]XĪ\FLH do celów ĪHJOXJL w tym rejsy rybackie, energii
elektrycznej wytwarzanej na statku.
9. Zwalnia VLĊ od akcyzy alkohol etylowy:
1) FDáNRZLFLH VNDĪRQ\ importowany, nabywany ZHZQąWU]ZVSyOQRWRZR albo
produkowany na terytorium kraju, wskazanymi przez dowolne SDĔVWZR
F]áRQNRZVNLH Unii Europejskiej, ĞURGNDPL dopuszczonymi do VNDĪDQLD alkoholu etylowego na podstawie UR]SRU]ąG]HQLD Komisji (WE) nr 3199/93 z
dnia 22 listopada 1993 r. w sprawie wzajemnego uznawania procedur FDáNowitego VNDĪHQLD alkoholu etylowego do celów zwolnienia z podatku akcyzowego, w tym zawarty w wyrobach nieprzeznaczonych do VSRĪ\FLD przez ludzi;
2) zawarty w nabywanych ZHZQąWU]ZVSyOQRWRZR wyrobach nieprzeznaczonych
do VSRĪ\FLD przez ludzi, VNDĪRQ\ ĞURGNDPL VNDĪDMąF\PL dopuszczonymi
przez SDĔVWZR F]áRQNRZVNLH Unii Europejskiej pochodzenia wyrobu;
3) zawarty w importowanych wyrobach nieprzeznaczonych do VSRĪ\FLD przez
ludzi, VNDĪRQ\ ĞURGNDPL VNDĪDMąF\PL o których mowa w art. 32 ust. 4 pkt 2;
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4) zawarty w produktach leczniczych w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 6
ZU]HĞQLD 2001 r. – Prawo farmaceutyczne (Dz. U. z 2008 r. Nr 45, poz. 271,
z SyĨQ zm. 5));
5) zawarty w olejkach eterycznych lub mieszaninach substancji zapachowych,
stosowanych do wytwarzania DUW\NXáyZ VSRĪ\ZF]\FK i napojów bezalkoholowych o rzeczywistej REMĊWRĞFLRZHM mocy alkoholu QLHSU]HNUDF]DMąFHM
1,2% REMĊWRĞFL
6) zawarty w DUW\NXáDFK VSRĪ\ZF]\FK lub SyáSURGXNWDFK o których mowa w
art. 32 ust. 4 pkt 3 lit. d.
Art. 31.
1. Zwalnia VLĊ od akcyzy F]\QQRĞFL SRGOHJDMąFH opodatkowaniu, których przedmiotem Vą wyroby akcyzowe PDMąFH E\ü wykorzystywane:
1) przez instytucje Unii Europejskiej;
2) w ramach stosunków dyplomatycznych lub konsularnych, w odniesieniu do
osób, które nie Vą obywatelami polskimi i nie PDMą VWDáHJR miejsca pobytu na
terytorium kraju;
3) przez organizacje PLĊG]\QDURGRZH uznawane przez ZáDĞFLZH organy na terytorium kraju oraz F]áRQNyZ takich organizacji, w granicach i na warunkach RNUHĞORQ\FK w konwencjach PLĊG]\QDURGRZ\FK XVWDQDZLDMąF\FK takie
organizacje lub w umowach w sprawie ich siedzib;
4) przez VLá\ zbrojne SDĔVWZD EĊGąFHJR VWURQą Traktatu 3yáQRFQRDWODQW\FNLHJR
innego QLĪ SDĔVWZR F]áRQNRZVNLH Unii Europejskiej, na terytorium którego
podatek akcyzowy jest wymagalny, a WDNĪH przez VLá\ zbrojne XF]HVWQLF]ąFH
w Partnerstwie dla Pokoju, .ZDWHUĊ *áyZQą Wielonarodowego Korpusu
3yáQRFQR-Wschodniego oraz przez dowództwa sojusznicze, w V]F]HJyOQRĞFL
Centrum Szkolenia 6Lá 3RáąF]RQ\FK do XĪ\WNX tych VLá zbrojnych lub towaU]\V]ąFHJR personelu cywilnego lub w celu zaopatrzenia ich mes lub kantyn;
5) do konsumpcji zgodnie z XPRZą ]DZDUWą z SDĔVWZDPL trzecimi lub organizacjami PLĊG]\QDURGRZ\PL pod warunkiem ĪH wyroby te Vą zwolnione od
podatku od towarów i XVáXJ
2. (uchylony).
3. =ZROQLHĔ o których mowa w ust. 1 pkt 4, nie stosuje VLĊ do 6Lá Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej.
4. Zwolnienia, o których mowa w ust. 1, PRJą E\ü realizowane UyZQLHĪ przez zwrot
]DSáDFRQHM kwoty akcyzy dokonywany przez wyznaczonego naczelnika XU]ĊGX
celnego.
5. W przypadku zwolnienia od akcyzy realizowanego przez zwrot ]DSáDFRQHM kwoty
akcyzy, wyznaczony naczelnik XU]ĊGX celnego RNUHĞOD w drodze decyzji, wysoNRĞü kwoty zwrotu akcyzy.
6. Minister ZáDĞFLZ\ do spraw finansów publicznych, w drodze UR]SRU]ąG]HQLD

5)

=PLDQ\WHNVWXMHGQROLWHJRZ\PLHQLRQHMXVWDZ\]RVWDá\RJáRV]RQHZ']8]UNr 227, poz.
1505 i Nr 234, poz. 1570, z 2009 r. Nr 18, poz. 97, Nr 31, poz. 206, Nr 92, poz. 753, Nr 95, poz.
788 i Nr 98, poz. 817, z 2010 r. Nr 78, poz. 513 i Nr 107, poz. 679 oraz z 2011 r. Nr 63, poz. 322,
Nr 82, poz. 451 i Nr 106, poz. 622.
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1) RNUHĞOL V]F]HJyáRZ\ zakres oraz warunki i tryb stosowania ]ZROQLHĔ od akcyzy, o których mowa w ust. 1,
2) wyznaczy naczelników XU]ĊGyZ celnych ZáDĞFLZ\FK w sprawach zwrotu zaSáDFRQHM kwoty akcyzy
– XZ]JOĊGQLDMąF NRQLHF]QRĞü skutecznego funkcjonowania ]ZROQLHĔ od akcyzy,
NRQLHF]QRĞü zapewnienia ZáDĞFLZHM kontroli oraz NRQLHF]QRĞü zapewnienia
SU]HSá\ZX informacji GRW\F]ąF\FK wyrobów zwolnionych od akcyzy.
Art. 31a.
=ZDOQLDVLĊRGDNF\]\F]\QQRĞFLSRGOHJDMąFHRSRGDWNRZDQLXNWyU\FKSU]HGPLoWHPVąZ\URE\ZĊJORZHSU]H]QDF]RQHGRFHOyZRSDáRZ\FK
1) w procesie produkcji energii elektrycznej;
2) w procesie produkcji wyrobów energetycznych;
  SU]H] JRVSRGDUVWZR GRPRZH RUJDQ DGPLQLVWUDFML SXEOLF]QHM MHGQRVWNĊ 6Lá
=EURMQ\FK 5]HF]\SRVSROLWHM 3ROVNLHM SRGPLRW V\VWHPX RĞZLDW\ R którym
PRZDZDUWXVWDZ\]GQLDZU]HĞQLDURV\VWHPLHRĞZLDW\ ']8]
U1USR]]SyĨQ]P 6) ĪáREHNLNOXEG]LHFLĊF\RNWyU\FK
PRZDZXVWDZLH]GQLDOXWHJRURRSLHFHQDGG]LHüPLZZLHNXGRODW
3 (Dz. U. 1USR]]SyĨQ]P 7)), podmiot leczniczy, o którym mowa
Z DUW  XVW  XVWDZ\ ] GQLD  NZLHWQLD  U R G]LDáDOQRĞFL OHF]QLF]HM
(Dz. U. z 2013 r. poz. 217  MHGQRVWNĊ RUJDQL]DF\MQą SRPRF\ VSRáHF]QHM
o której mowa w art. 6 pkt 5 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy spoáHF]QHM ']8]2013 r. poz. 182, ze zm. 8)), organizacje, o których mowa w
DUWXVWLXVWDZ\]GQLDNZLHWQLDURG]LDáDOQRĞFLSRĪ\WNXSublicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2010 r. 1U  SR]  ] SyĨQ
zm.9));
 GRSU]HZR]XWRZDUyZLSDVDĪHUyZNROHMą
 GRáąF]QHJRZ\WZDU]DQLDFLHSáDLHQHUJLLHOHNWU\F]QHM
 ZSUDFDFKUROQLF]\FKRJURGQLF]\FKZKRGRZOLU\ERUD]ZOHĞQLFWZLH
7) w procesach mineralogicznych, elektrolitycznych i metalurgicznych oraz do
redukcji chemicznej;
 SU]H]]DNáDGHQHUJRFKáRQQ\Z\NRU]\VWXMąF\Z\URE\ZĊJORZH

=PLDQ\ WHNVWX MHGQROLWHJR Z\PLHQLRQHM XVWDZ\ ]RVWDá\ RJáRV]RQH Z '] 8 ] 2004 r. Nr 273, poz.
2703 i Nr 281, poz. 2781, z 2005 r. Nr 17, poz. 141, Nr 94, poz. 788, Nr 122, poz. 1020, Nr 131, poz.
1091, Nr 167, poz. 1400 i Nr 249, poz. 2104, z 2006 r. Nr 144, poz. 1043, Nr 208, poz. 1532 i Nr 227,
poz. 1658, z 2007 r. Nr 42, poz. 273, Nr 80, poz. 542, Nr 115, poz. 791, Nr 120, poz. 818, Nr 180, poz.
1280 i Nr 181, poz. 1292, z 2008 r. Nr 70, poz. 416, Nr 145, poz. 917, Nr 216, poz. 1370 i Nr 235, poz.
1618, z 2009 r. Nr 6, poz. 33, Nr 31, poz. 206, Nr 56, poz. 458, Nr 157, poz. 1241 i Nr 219, poz. 1705,
z 2010 r. Nr 44, poz. 250, Nr 54, poz. 320, Nr 127, poz. 857 i Nr 148, poz. 991, z 2011 r. Nr 106, poz.
622, Nr 112, poz. 654, Nr 139, poz. 814, Nr 149, poz. 887 i Nr 205, poz. 1206, z 2012 r. poz. 941 i 979
oraz z 2013 r. poz. 87 i 827.
7)
=PLDQ\ Z\PLHQLRQHM XVWDZ\ ]RVWDá\ RJáRV]RQH Z '] 8 ] U Nr 131, poz. 764 i Nr 171, poz.
1016 oraz z 2013 r. poz. 747.
8)
=PLDQ\WHNVWXMHGQROLWHJRZ\PLHQLRQHMXVWDZ\]RVWDá\RJáRV]RQHZ']8z 2012 r. poz. 1544 i 1548
oraz z 2013 r. poz. 509.
9)
=PLDQ\WHNVWXMHGQROLWHJRZ\PLHQLRQHMXVWDZ\]RVWDá\RJáRV]RQHZ']8z 2011 r. Nr 112, poz. 654,
Nr 149, poz. 887, Nr 205, poz. 1211, Nr 208, poz. 1241, Nr 209, poz. 1244 i Nr 232, poz. 1378.
6)
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 SU]H]SRGPLRWJRVSRGDUF]\ZNWyU\PZSURZDG]RQ\]RVWDáZĪ\FLHV\VWHP
SURZDG]ąF\ GR RVLąJDQLD FHOyZ GRW\F]ąF\FK RFKURQ\ ĞURGRZLVND OXE GR
SRGZ\ĪV]HQLDHIHNW\ZQRĞFLHQHUJHW\F]QHM
=ZDOQLDVLĊRGDNF\]\SRZVWDáHXILQDOQHJRQDE\ZF\ZĊJORZHJRVWUDW\Z\UREyZ
ZĊJORZ\FK QDE\W\FK Z UDPDFK ]ZROQLHQLD R NWyU\P PRZD Z XVW  MHĪHOL Z
Z\QLNX NRQWUROL SRGDWNRZHM SRVWĊSRZDQLD NRQWUROQHJR DOER SRVWĊSRZDQLD SoGDWNRZHJRQLHXVWDORQRĪHQDVWąSLáRXĪ\FLHW\FKZ\UREyZGRFHOyZLQQ\FKQLĪ
wskazane w ust. 1.
3. Warunkiem zwolnienia, o którym mowa w ust. 1, jest:
 ZSU]\SDGNXVSU]HGDĪ\Z\UREyZZĊJORZ\FKQDWHU\WRULXPNUDMXILQDOQHPX
QDE\ZF\ZĊJORZHPX – Z\VWDZLHQLHSU]H]SRGPLRWVSU]HGDMąF\Z\URE\ZĊ
glowe dokumentu dostawy lub faktury, MHĪHOLRNUHĞODRQD SR]\FMĊ&1Z\UoEyZZĊJORZ\FKLFKLORĞüZNLORJUDPDFKLLFK SU]H]QDF]HQLHXSUDZQLDMąFH
do zwolnienia od akcyzy, oraz potwierdzenie podpisem nabycia tych wyroEyZSU]H]ILQDOQHJRQDE\ZFĊZĊJORZHJR
  Z SU]\SDGNX QDE\FLD ZHZQąWU]ZVSyOQRWRZHJR Z\UREyZ ZĊJORZ\FK SU]H]
ILQDOQHJR QDE\ZFĊ ZĊJORZHJR – XGRNXPHQWRZDQLH QDE\FLD ZHZQąWUzZVSyOQRWRZHJR IDNWXUą Z\VWDZLRQą SU]H] VSU]HGDZFĊ Z\UREyZ ZĊJORZ\FK
OXEGRNXPHQWHPGRVWDZ\ SRWZLHUG]DMąF\PWRQDE\FLHLRNUHĞODMąF\PSU]eznaczenie tych wyrobów;
3) w SU]\SDGNX LPSRUWX Z\UREyZ ZĊJORZ\FK SU]H] ILQDOQHJR QDE\ZFĊ ZĊ
glowego – udokumentowanie importu dokumentami wymaganymi przez
przepisy prawa celnego.
 3RGSLV SRWZLHUG]DMąF\ QDE\FLH Z\UREyZ ZĊJORZ\FK SU]H] ILQDOQHJR QDE\ZFĊ
ZĊJORZHJRRNWyU\PPRZDZXVW SNWPRĪH]RVWDü]áRĪRQ\
1) na dokumencie dostawy lub fakturze, o których mowa w ust. 3 pkt 1, lub
 ZXPRZLH]DZDUWHMSRPLĊG]\VSU]HGDZFąZ\UREyZZĊJORZ\FKDILQDOQ\P
QDE\ZFąZĊJORZ\P
:SU]\SDGNX]ZURWXSU]H]ILQDOQHJRQDE\ZFĊZĊJORZHJR wyrobów ZĊJORZ\FK
nabytych w ramach zwolnienia, o którym mowa w ust. 1, do podmiotu, który
VSU]HGDáPXWHZ\URE\]ZURWW\FKZ\UREyZRGE\ZDVLĊQDSRGVWDZLHGRNXPHnWXGRVWDZ\OXEIDNWXU\NRU\JXMąFHM
6. (uchylony).
3U]H] ]DNáDG HQHUJRFKáRQQ\ Z\NRU]\VWXMąF\ Z\URE\ ZĊJORZH UR]XPLH VLĊ SRdPLRWXNWyUHJRXG]LDá]DNXSXZ\UREyZZĊJORZ\FKZZDUWRĞFLSURGXNFMLVSU]eGDQHMZ\QRVLQLHPQLHM QLĪZURNXSRSU]HG]DMąF\PURN ZRGQLHVLHQLXGR
NWyUHJR MHVW XVWDODQ\ SURFHQWRZ\ XG]LDá =DNáDG HQHUJRFKáRQQ\ Z\NRU]\VWXMąF\
w\URE\ZĊJORZHQLHPRĪHE\üPQLHMV]\QLĪ]RUJDQL]RZDQDF]ĊĞüSU]HGVLĊELRrVWZD UR]XPLDQD MDNR RUJDQL]DF\MQLH L ILQDQVRZR Z\RGUĊEQLRQ\ Z LVWQLHMąF\P
SU]HGVLĊELRUVWZLH]HVSyáVNáDGQLNyZPDWHULDOQ\FKLQLHPDWHULDOQ\FKZW\P]oERZLą]DQLD SU]H]QDF]RQ\FK GR UHDOL]DFML RNUHĞORQ\FK ]DGDĔ JRVSRGDUF]\FK
NWyU\]DUD]HPPyJáE\VWDQRZLüQLH]DOHĪQHSU]HGVLĊELRUVWZRVDPRG]LHOQLHUHDOi]XMąFHWH]DGDQLD
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Art. 31b.
=ZDOQLDVLĊRGDNF\]\F]\QQRĞFLSRGOHJDMąFHRSRGDWNRZDQLXNWyU\FKSU]HGPLoWHPVąZ\URE\JD]RZHSU]H]QDF]RQHGRFHOyZRSDáRZ\FK
1) GRSU]HZR]XWRZDUyZLSDVDĪHUyZNROHMą
2) GRáąF]QHJRZ\WZDU]DQLDFLHSáDLHQHUJLLHOHNWU\F]QHM
3) ZSUDFDFKUROQLF]\FKRJURGQLF]\FKZKRGRZOLU\ERUD]ZOHĞQLFWZLH
4) w procesach mineralogicznych, elektrolitycznych i metalurgicznych oraz do
redukcji chemicznej;
5) SU]H] ]DNáDG HQHUJRFKáRQQ\ Z\NRU]\VWXMąF\ Z\URE\ JD]RZH Z NWyU\P
ZSURZDG]RQ\ ]RVWDá Z Ī\FLH V\VWHP SURZDG]ąF\ GR RVLąJDQLD FHOyZ GRWyF]ąF\FKRFKURQ\ĞURGRZLVNDOXEGRSRGZ\ĪV]HQLDHIHNW\ZQRĞFLHQHUJHW\Fznej.
=ZDOQLDVLĊRGDNF\]\F]\QQRĞFLSRGOHJDMąFHRSRGDWNRZDQLXNWyU\FKSU]HGPLoWHPVąZ\URE\JD]RZHRNRGDFK&1L
SU]H]QDF]RQHGRFHOyZRSDáRZ\FK przez:
1) gospodarstwa domowe;
2) organy administracji publicznej;
3) MHGQRVWNL6Lá=EURMQ\FK5]HF]\SRVSROLWHM3ROVNLHM
4) SRGPLRW\V\VWHPXRĞZLDW\RNWyU\FKPRZDZDUWXVWDZ\]GQLDZU]eĞQLD URV\VWHPLHRĞZLDW\
5) ĪáRENLLNOXE\G]LHFLĊFHRNWyU\FKmowa w ustawie z dnia 4 lutego 2011 r.
o RSLHFHQDGG]LHüPLZZLHNXGRODW
6) podmioty lecznicze, o których mowa w art. 4 ust. 1 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 URG]LDáDOQRĞFLOHF]QLF]HM
7) MHGQRVWNLRUJDQL]DF\MQHSRPRF\VSRáHF]QHMRNWyU\FKPRZDZart. 6 pkt 5
XVWDZ\]GQLDPDUFDURSRPRF\VSRáHF]QHM
8) organizacje, o których mowa w art. 3 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 24 kwietnia
2003 r. o G]LDáDOQRĞFLSRĪ\WNXSXEOLF]QHJRLRZRORQWDULDFLH
=ZDOQLDVLĊRGDNF\]\F]\QQRĞFLSRGOHJDMąFHRSRGDtkowaniu, których przedmioWHPVąZ\URE\JD]RZHSU]H]QDF]RQHGR
1) QDSĊGX
a) statków powietrznych,
b) ZĪHJOXG]HZáąF]DMąFUHMV\U\EDFNLH
– ]Z\áąF]HQLHPSU\ZDWQ\FKUHMVyZLSU\ZDWQ\FKORWyZRFKDUDNWHU]HUekreacyjnym, o których mowa w art. 32 ust. 2;
2) XĪ\FLDZSURFHVLHSURGXNFMLHQHUJLLHOHNWU\F]QHM
3) XĪ\FLDZSURFHVLHSURGXNFMLZ\UREyZHQHUJHW\F]Q\FK
=ZDOQLDVLĊRGDNF\]\F]\QQRĞFLSRGOHJDMąFHRSRGDWNRZDQLXNWyU\FKSU]HGPLoWHP VąZ\URE\ JD]RZH SU]H]QDF]RQH GR QDSĊGX VWDFMRQDUQ\FK XU]ąG]HĔOXE do
FHOyZRSDáRZ\FK]ZLą]DQ\FK]QDSĊGem VWDFMRQDUQ\FKXU]ąG]HĔXĪ\WH:
1) w przypadkach, o których mowa w ust. 1 pkt 1–5, lub
2) QDSRWU]HE\SU]HV\áDQLDG\VWU\EXFMLOXEPDJD]\QRZDQLDW\FKZ\UREyZ
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:SU]\SDGNXVSU]HGDĪ\Z\UREyZJD]RZ\FKZUDPDFK]ZROQLHĔ, o których mowa w ust. 1, ust. 2 pkt 2–8, ust. 3 pkt 2 i RUD]XVWSRGPLRWRPNWyUHXĪ\Mą
W\FK Z\UREyZGRFHOyZRNUHĞORQ\FK ZW\FKSU]HSLVDFKZDUXQNLHP]ZROQLHQLD
MHVWRNUHĞOHQLHZXPRZLH]DZDUWHMPLĊG]\VSU]HGDZFąDQDE\ZFąĪHZ\URE\WH
EĊGąXĪ\WH do tych celów.
6. Warunkiem zwolnienia, o którym mowa w ust. 2 pkt 1, jest:
1) w przypadku wyrobów gazowych o kodzie CN 2711 21 00 – VSU]HGDĪW\FK
Z\UREyZZLORĞFLDFKQLHSU]HNUDF]DMąF\FK
a) 10 m³/h – JD]X ]LHPQHJR Z\VRNRPHWDQRZHJR JUXS\ ( QLH ZLĊFHM QLĪ
8000 PHWUyZV]HĞFLHQQ\FKrocznie, albo
b) 25 m³/h – gazu ziemnego zaazotowanego grupy Lw, grupy Ls, grupy Ln
albo grupy Lm, QLHZLĊFHMQLĪPHWUyZV]HĞFLHQQ\FK rocznie;
2) w przypadku wyrobów gazowych o kodzie ex CN 2711 29 00 – VSU]HGDĪ
tych wyrobów ZLORĞFLDFKQLHSU]HNUDF]DMąF\FK
a) 10 m³/h – wyrobu gazowego propan-butan-SRZLHWU]H QLH ZLĊFHM QLĪ
5000 PHWUyZV]HĞFLHQQ\FK rocznie, albo
b) 10 m³/h – wyrobu gazowego propan-butan-UR]SUĊĪRQ\ QLH ZLĊFHM QLĪ
1000 PHWUyZV]HĞFLHQQ\FK rocznie;
3) w przypadNXVSU]HGDĪ\Z\UREyZJD]RZ\FK
a) o kodach CN 2705 00 00 i 2711 11 00,
E RNRG]LH&1ZLORĞFLDFKZLĊNV]\FKQLĪRNUHĞORQHZSNW
F RNRG]LHH[&1ZLORĞFLDFK ZLĊNV]\FKQLĪRNUHĞORQHZSNW 2
– uzyskanie od nabywcy tych wyrobów RĞZLDGF]HQLD ĪH QLH XĪ\ZD W\FK
Z\UREyZ QD LQQH SRWU]HE\ QLĪ SURZDG]HQLH JRVSRGDUVWZD GRPRZHJR Z
W\PQDSRWU]HE\SURZDG]RQHMG]LDáDOQRĞFLJRVSRGDUF]HMDOERRĞZLDGF]HQLD
R LORĞFL W\FK Z\UREyZ XĪ\ZDQ\FK QD LQQH SRWU]HE\ QLĪ SURZDG]RQH Jospodarstwo domowe, Z W\PQDSRWU]HE\SURZDG]RQHMG]LDáDOQRĞFLJRVSoGDUF]HMRNUHĞORQHMSU]H]QDE\ZFĊSURSRUFMRQDOQLHGRZ\NRU]\VWDQHMQDWH
SRWU]HE\ SRZLHU]FKQL QLHUXFKRPRĞFL ] XZ]JOĊGQLHQLHP PRF\ XU]ąG]HĔ
grzewczych.
:SU]\SDGNXVSU]HGDĪ\Z\UREyZJD]RZ\FKSURSDQ-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.
8. Na potrzeby zastosowania zwolnienia, o którym mowa w ust. 2 pkt 1, za gospoGDUVWZR GRPRZH QLH X]QDMH VLĊ QLHUXFKRPRĞFL Z FDáRĞFL Z\NRU]\VW\ZDQHM QD
SRWU]HE\ SURZDG]RQHM G]LDáDOQRĞFL JRVSRGDUF]HM Z NWyU\P XĪ\FLH Z\UREyZ R
NWyU\FK PRZD Z XVW  SNW  OXE  QLH SU]HNUDF]D LORĞFL RNUHĞORQ\FK Z W\FK
przepisach.
:SU]\SDGNXVSU]HGDĪ\ Z\UREyZRNWyU\FK PRZDZXVWSNWSRGPLRWRP
NWyUH XĪ\Mą W\FK Z\UREyZ GR FHOyZ RNUHĞORQ\FK Z W\P SU]HSLVLH ZDUXQNLHP
]ZROQLHQLDMHVWIDNWXUDZ\VWDZLRQDSU]H]VSU]HGDZFĊRUD]RĞZLDGF]HQLHQDE\wcy o przeznaczeniu wyrobów gazowych do tych celów.
 3U]H] ]DNáDG HQHUJRFKáRQQ\ Z\NRU]\VWXMąF\ Z\URE\ JD]RZH UR]XPLH VLĊ SRdPLRW X NWyUHJR XG]LDá ]DNXSX Z\UREyZ JD]RZ\FK Z ZDUWRĞFL SURGXNFML VSU]eGDQHM Z\QRVL QLH PQLHM QLĪ  Z URNX SRSU]HG]DMąF\P URN Z RGQLHVLHQLX GR
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któreJR MHVW XVWDODQ\ SURFHQWRZ\ XG]LDá =DNáDG HQHUJRFKáRQQ\ Z\NRU]\VWXMąF\
Z\URE\ JD]RZH QLH PRĪH E\ü PQLHMV]\ QLĪ ]RUJDQL]RZDQD F]ĊĞü SU]HGVLĊELRrVWZD UR]XPLDQD MDNR RUJDQL]DF\MQLH L ILQDQVRZR Z\RGUĊEQLRQ\ Z LVWQLHMąF\P
SU]HGVLĊELRUVWZLH]HVSyáVNáDGQLNyZPDterialnych i niematerialnych, w tym zoERZLą]DQLD SU]H]QDF]RQ\FK GR UHDOL]DFML RNUHĞORQ\FK ]DGDĔ JRVSRGDUF]\FK
NWyU\]DUD]HPPyJáE\VWDQRZLüQLH]DOHĪQHSU]HGVLĊELRUVWZRVDPRG]LHOQLHUHDOi]XMąFHWH]DGDQLD
=ZDOQLDVLĊRGDNF\]\SRZVWDáHXILQDOQHJRQDbywcy gazowego straty wyrobów
gazowych nabytych w ramach zwolnienia, o którym mowa w ust. 1–MHĪHOLZ
Z\QLNX NRQWUROL SRGDWNRZHM SRVWĊSRZDQLD NRQWUROQHJR DOER SRVWĊSRZDQLD SoGDWNRZHJRQLHXVWDORQRĪHQDVWąSLáRXĪ\FLHW\FKZ\UREyZGRFHOyZLQQ\FKQLĪ
okUHĞORQHZW\FKSU]HSLVDFK
Art. 32.
1. Zwalnia VLĊ od akcyzy ze Z]JOĊGX na przeznaczenie QDVWĊSXMąFH wyroby akcyzowe:
1) XĪ\ZDQH do statków powietrznych: benzyny lotnicze o kodzie CN 2710 11
31, paliwo typu benzyny do silników odrzutowych o kodzie CN 2710 11 70
oraz paliwo do silników odrzutowych o kodzie CN 2710 19 21 lub oleje
smarowe do silników lotniczych – w przypadkach, o których mowa w ust. 3,
MHĪHOL Vą VSHáQLRQH warunki, o których mowa w ust. 5–13;
2) XĪ\ZDQH do celów ĪHJOXJL ZáąF]DMąF rejsy rybackie, wyroby energetyczne –
w przypadkach, o których mowa w ust. 3, MHĪHOL Vą VSHáQLRQH warunki, o których mowa w ust. 5–13;
3) XĪ\ZDQH do celów RSDáRZ\FK SR]RVWDáH ZĊJORZRGRU\ gazowe o kodach CN
od 2711 12 11 do 2711 19 00 – w przypadkach, o których mowa w ust. 3, jeĪHOL Vą VSHáQLRQH warunki, o których mowa w ust. 5–13;
4) XĪ\ZDQHGRFHOyZRNWyU\FKPRZDZDUWb ust. 1, wyroby energetyczne
o NRG]LH &1    Z SU]\SDGNDFK R NWyU\FK PRZD Z XVW  MHĪHOL
VSHáQLRQHVąZDUXQNLRNWyU\FKPRZDZust. 5–13;
5) XĪ\ZDQHGRQDSĊGXVWDFMRQDUQ\FKXU]ąG]HĔZSURFHVLHáąF]QHJRZ\WZDU]aQLD FLHSáD L HQHUJLL HOHNWU\F]QHM SR]RVWDáH ZĊJORZRGRU\ JD]RZH o kodach
CN od 2711 12 11 do 2711 19 00, w przypadkach, o których mowa w ust. 3,
MHĪHOLVSHáQLRQHVąZDUXQNLo których mowa w ust. 5–13.
1a. Zwalnia VLĊ od akcyzy olej RSDáRZ\ inny QLĪ RNUHĞORQ\ w art. 90 ust. 1 pkt 1,
wykorzystywany do prowadzenia prób zdawczych u producentów silników dla
morskich jednostek Sá\ZDMąF\FK w przypadkach o których mowa w ust. 3 pkt 1,
3, 4 lub 7, MHĪHOL Vą VSHáQLRQH warunki, o których mowa w ust. 5–13.
2. Zwolnienia, o którym mowa w ust. 1 pkt 1 i 2, nie stosuje VLĊ w przypadku prywatnych rejsów i prywatnych lotów o charakterze rekreacyjnym, za które XZDĪD
VLĊ XĪ\FLH statku lub statku powietrznego przez jego ZáDĞFLFLHOD lub LQQą RVREĊ
IL]\F]Qą RVREĊ SUDZQą lub MHGQRVWNĊ RUJDQL]DF\MQą QLHPDMąFą RVRERZRĞFL
prawnej, które NRU]\VWDMą z niego na podstawie umowy najmu lub umowy o podobnym charakterze, w celach innych QLĪ gospodarcze, w V]F]HJyOQRĞFL innych
QLĪ przewóz SDVDĪHUyZ lub towarów albo ĞZLDGF]HQLH XVáXJ za wynagrodzeniem
lub XVáXJ na rzecz organów publicznych.
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3. Zwolnienie od akcyzy wyrobów, o których mowa w ust. 1, stosuje VLĊ Z\áąF]QLH
w przypadku ich:
1) dostarczenia ze VNáDGX podatkowego na terytorium kraju do podmiotu ]XĪyZDMąFHJR lub
2) dostarczenia ze VNáDGX podatkowego na terytorium kraju do podmiotu poĞUHGQLF]ąFHJR lub
3) dostarczenia od podmiotu SRĞUHGQLF]ąFHJR do podmiotu ]XĪ\ZDMąFHJR lub
4) nabycia ZHZQąWU]ZVSylnotowego przez zarejestrowanego RGELRUFĊ z Z\áą
czeniem zarejestrowanego odbiorcy SRVLDGDMąFHJR zezwolenie na jednorazowe nabycie wyrobów akcyzowych jako zarejestrowany odbiorca, w celu
]XĪ\FLD przez niego jako podmiot ]XĪ\ZDMąF\ lub
5) nabycia ZHZQąWU]ZVSyOQRWRZHJR przez zarejestrowanego RGELRUFĊ z Z\áą
czeniem zarejestrowanego odbiorcy SRVLDGDMąFHJR zezwolenie na jednorazowe nabycie wyrobów akcyzowych jako zarejestrowany odbiorca, w celu
dostarczenia do podmiotu ]XĪ\ZDMąFHJR lub
6) importu przez podmiot SRĞUHGQLF]ąF\ lub
7) importu przez podmiot ]XĪ\ZDMąF\ lub
8) ]XĪ\FLD przez podmiot SURZDG]ąF\ VNáDG podatkowy Z\VWĊSXMąF\ jako podmiot ]XĪ\ZDMąF\ lub
9) ]XĪ\FLD przez podmiot SRĞUHGQLF]ąF\ Z\VWĊSXMąF\ jako podmiot ]XĪ\ZDMąF\
4. Zwalnia siĊ od akcyzy ze Z]JOĊGX na przeznaczenie UyZQLHĪ
1) wyroby energetyczne ]XĪ\ZDQH w procesie produkcji energii elektrycznej –
Z\áąF]QLH w przypadkach, o których mowa w ust. 3 pkt 1–5, MHĪHOL Vą speá
nione warunki, o których mowa w ust. 5–13;
2) alkohol etylowy VNDĪRQ\ ĞURGNDPL VNDĪDMąF\PL RNUHĞORQ\PL przez ministra
ZáDĞFLZHJR do spraw finansów publicznych VSRĞUyG ĞURGNyZ dopuszczonych do VNDĪDQLD 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. Nr 31, poz. 353, z SyĨQ zm.10))
i wykorzystywany do produkcji produktów nieprzeznaczonych do VSRĪ\FLD
przez ludzi – Z\áąF]QLH w przypadkach, o których mowa w ust. 3 pkt 1 lub
8, MHĪHOL VSHáQLRQH Vą warunki, o których mowa w ust. 5–13; w przypadku
podmiotu ]XĪ\ZDMąFHJR zwolnienie od akcyzy dotyczy LORĞFL nieprzekraczaMąF\FK dopuszczalnych norm ]XĪ\FLD o których mowa w art. 85 ust. 1 pkt 2
lit. b oraz ust. 2 pkt 1 lit. b;
3) napoje alkoholowe XĪ\ZDQH
a) do produkcji octu REMĊWHJR SR]\FMą 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,

10)

=PLDQ\Z\PLHQLRQHMXVWDZ\]RVWDá\RJáRV]RQHZ']8]002 r. Nr 166, poz. 1362, z 2004 r. Nr
29, poz. 257 i Nr 173, poz. 1808 oraz z 2009 r. Nr 3, poz. 11.
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d) EH]SRĞUHGQLR do wytwarzania DUW\NXáyZ VSRĪ\ZF]\FK – rozlewanych
lub innych, lub jako VNáDGQLN do SyáSURGXNWyZ VáXĪąF\FK do wytwarzania DUW\NXáyZ VSRĪ\ZF]\FK – rozlewanych lub innych, pod warunkiem
ĪH w NDĪG\P przypadku ]DZDUWRĞü alkoholu etylowego w tych artykuáDFK VSRĪ\ZF]\FK 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
– Z\áąF]QLH w przypadkach, o których mowa w ust. 3 pkt 1, 4 lub 8, MHĪHOL
VSHáQLRQH Vą warunki, o których mowa w ust. 5–13; w przypadku podmiotu
]XĪ\ZDMąFHJR zwolnienie od akcyzy dotyczy LORĞFL QLHSU]HNUDF]DMąF\FK dopuszczalnych norm ]XĪ\FLD o których mowa w art. 85 ust. 1 pkt 2 lit. b oraz
ust. 2 pkt 1 lit. b.
5. Warunkiem ]ZROQLHĔ od akcyzy wyrobów akcyzowych ze Z]JOĊGX na ich przeznaczenie jest UyZQLHĪ
1) REMĊFLH wyrobów akcyzowych EĊGąF\FK przedmiotem zwolnienia zabezpieczeniem akcyzowym lub w przypadku importu – zabezpieczeniem ]áRĪRQ\P
w trybie stosowanym przy zabezpieczeniu QDOHĪQRĞFL celnych na podstawie
przepisów prawa celnego, ]áRĪRQ\P przez, odpowiednio: podmiot prowaG]ąF\ VNáDG podatkowy, podmiot SRĞUHGQLF]ąF\ lub zarejestrowanego odELRUFĊ z Z\áąF]HQLHP zarejestrowanego odbiorcy SRVLDGDMąFHJR zezwolenie
na jednorazowe nabycie wyrobów akcyzowych jako zarejestrowany odbiorca, w Z\VRNRĞFL ]RERZLą]DQLD podatkowego PRJąFHJR SRZVWDü w przypadku XĪ\FLD tych wyrobów niezgodnie z przeznaczeniem XSUDZQLDMąF\P do
zwolnienia od akcyzy lub naruszenia warunków zwolnienia – do czasu potwierdzenia odbioru wyrobów akcyzowych przez, odpowiednio: podmiot zuĪ\ZDMąF\ lub podmiot SRĞUHGQLF]ąF\ warunek ten nie dotyczy sytuacji, o
której mowa w ust. 3 pkt 4 lub 8;
2) GRáąF]HQLH do przemieszczanych wyrobów akcyzowych dokumentu dostawy
wyrobów REMĊW\FK zwolnieniem od akcyzy, zwanego dalej „dokumentem
dostawy”;
3) prowadzenie ewidencji wyrobów akcyzowych REMĊW\FK zwolnieniem przez
podmiot SURZDG]ąF\ VNáDG podatkowy, zarejestrowanego RGELRUFĊ z Z\áą
czeniem zarejestrowanego odbiorcy SRVLDGDMąFHJR zezwolenie na jednorazowe nabycie wyrobów akcyzowych jako zarejestrowany odbiorca, podmiot
SRĞUHGQLF]ąF\ oraz podmiot ]XĪ\ZDMąF\ SURZDG]ąF\ G]LDáDOQRĞü gospodarF]ą z XĪ\FLHP wyrobów akcyzowych REMĊW\FK zwolnieniem od akcyzy ze
Z]JOĊGX na ich przeznaczenie, z Z\áąF]HQLHP podmiotu ]XĪ\ZDMąFHJR który Z\áąF]QLH XĪ\ZD do celów RSDáRZ\FK SR]RVWDáH ZĊJORZRGRU\ gazowe o
kodach CN od 2711 12 11 do 2711 19 00.
6. Warunkiem ]ZROQLHĔ od akcyzy wyrobów akcyzowych ze Z]JOĊGX na ich przeznaczenie w przypadkach, o których mowa w ust. 3 pkt 1, 3 i 5, jest ponadto
przedstawienie przez PDMąF\ miejsce zamieszkania, VLHG]LEĊ lub miejsce prowadzenia G]LDáDOQRĞFL gospodarczej na terytorium kraju podmiot ]XĪ\ZDMąF\ proZDG]ąF\ G]LDáDOQRĞü JRVSRGDUF]ą z XĪ\FLHP wyrobów akcyzowych REMĊW\FK
zwolnieniem od akcyzy ze Z]JOĊGX na ich przeznaczenie podmiotowi dostarczaMąFHPX te wyroby akcyzowe, pisemnego potwierdzenia SU]\MĊFLD ]JáRV]HQLD rejestracyjnego, o którym mowa w art. 16 ust. 3.
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7. Ewidencja, o której mowa w ust. 5 pkt 3, PRĪH E\ü prowadzona w formie papierowej lub elektronicznej, po uprzednim pisemnym poinformowaniu ZáDĞFLZHJR
naczelnika XU]ĊGX celnego o formie jej prowadzenia.
8. Ewidencja, o której mowa w ust. 5 pkt 3, powinna ]DZLHUDü informacje XPRĪOiZLDMąFH ustalenie LORĞFL Z\VáDQ\FK lub otrzymanych wyrobów akcyzowych
zwolnionych od akcyzy ze Z]JOĊGX na przeznaczenie, terminu Z\VáDQLD lub odbioru tych wyrobów, a WDNĪH miejsca odbioru w przypadku ich przemieszczania
oraz informacje o dokumentach dostawy.
9. Ewidencja, o której mowa w ust. 5 pkt 3, powinna E\ü przechowywana do celów
kontroli przez okres 5 lat, OLF]ąF od NRĔFD roku kalendarzowego, w którym zostaáD VSRU]ąG]RQD
10. Dokument dostawy PRĪH E\ü ]DVWąSLRQ\ przez inny dokument, w przypadku gdy
dokument ten zawiera takie same dane, jakie Vą wymagane dla dokumentu dostawy i znajduje VZRMą SRGVWDZĊ w porozumieniach PLĊG]\QDURGRZ\FK lub w
przepisach prawa Unii Europejskiej. Do dokumentu ]DVWĊSXMąFHJR dokument dostawy, stosuje VLĊ odpowiednio przepisy o dokumencie dostawy.
11. 2GELHUDMąF\ wyroby akcyzowe zwolnione od akcyzy ze Z]JOĊGX na ich przeznaczenie jest RERZLą]DQ\ do potwierdzenia odbioru tych wyrobów na dokumencie
dostawy.
12. Podmiot ]XĪ\ZDMąF\ EĊGąF\ RVREą fizyF]Qą QLHSURZDG]ąFą G]LDáDOQRĞFL gospodarczej QDE\ZDMąFą wyroby akcyzowe zwolnione od akcyzy ze Z]JOĊGX na ich
przeznaczenie jest RERZLą]DQ\ do okazania GRVWDUF]DMąFHPX dowodu osobistego
lub innego dokumentu VWZLHUG]DMąFHJR jego WRĪVDPRĞü w celu potwierdzenia jego WRĪVDPRĞFL
13. Podmiot, który dostarcza wyroby akcyzowe zwolnione od akcyzy ze Z]JOĊGX na
ich przeznaczenie podmiotowi ]XĪ\ZDMąFHPX o którym mowa w ust. 12, jest
RERZLą]DQ\ RGPyZLü wydania tych wyrobów w przypadku, gdy podmiot ]XĪyZDMąF\ odmawia okazania dowodu osobistego lub innego dokumentu stwierdzaMąFHJR jego WRĪVDPRĞü lub gdy dane podane przez podmiot ]XĪ\ZDMąF\ do dokumentu dostawy nie ]JDG]DMą VLĊ z danymi Z\QLNDMąF\PL z dowodu osobistego
lub innego dokumentu VWZLHUG]DMąFHJR jego WRĪVDPRĞü
14. W przypadku zwrotu wyrobów akcyzowych zwolnionych od akcyzy ze Z]JOĊGX
na przeznaczenie przez:
1) podmiot ]XĪ\ZDMąF\ do podmiotu SRĞUHGQLF]ąFHJR
2) podmiot SRĞUHGQLF]ąF\ albo podmiot ]XĪ\ZDMąF\ do VNáDGX podatkowego
– przemieszczanie tych wyrobów odbywa VLĊ na podstawie dokumentu dostawy.
Art. 33.
1. Zwalnia VLĊ od akcyzy nabycie ZHZQąWU]ZVSyOQRWRZH paliw silnikowych przeznaczonych do XĪ\FLD podczas transportu i SU]\ZRĪRQ\FK w standardowych
zbiornikach:
1) XĪ\WNRZ\FK pojazdów silnikowych;
2) zamontowanych w pojemnikach specjalnego przeznaczenia;
3) statków powietrznych lub jednostek Sá\ZDMąF\FK
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2. Za XĪ\WNRZ\ pojazd silnikowy XZDĪD VLĊ silnikowy pojazd drogowy, ZáąF]DMąF
FLąJQLNL z SU]\F]HSą lub bez, który ze Z]JOĊGX na konstrXNFMĊ lub Z\SRVDĪHQLH
jest przeznaczony i nadaje VLĊ do transportu, RGSáDWQHJR i QLHRGSáDWQHJR towarów lub ZLĊFHM QLĪ G]LHZLĊFLX osób, ZáąF]DMąF NLHURZFĊ oraz NDĪG\ pojazd drogowy specjalnego przeznaczenia innego QLĪ transport.
3. Za standardowy zbiornik XZDĪD VLĊ
1) zbiornik paliwa na VWDáH zamontowany przez producenta we wszystkich ĞURdkach transportu tego samego rodzaju oraz którego zamontowanie na VWDáH
XPRĪOLZLD EH]SRĞUHGQLH wykorzystanie paliwa zarówno do QDSĊGX jak i, w
odpowiednim przypadku, do funkcjonowania w trakcie transportu systemu
FKáRG]ąFHJR i innych systemów;
2) zbiornik na VWDáH zamontowany przez producenta we wszystkich pojemnikach takiego samego typu i którego zamontowanie na VWDáH pozwala na bezSRĞUHGQLH wykorzystanie paliwa do funkcjonowania w trakcie transportu systemu FKáRG]HQLD i innych systemów, w które PRĪH E\ü Z\SRVDĪRQ\ pojemnik specjalnego przeznaczenia.
4. Za pojemnik specjalnego przeznaczenia XZDĪD VLĊ pojemnik Z\SRVDĪRQ\ w XNáady FKáRG]HQLD systemy tlenowe, izolacji termicznej oraz inne systemy.
5. Zwolnienie, o którym mowa w ust. 1, ma zastosowanie, pod warunkiem ĪH paliwa
silnikowe:
1) Vą wykorzystywane Z\áąF]QLH przez ĞURGHN transportu, w którym ]RVWDá\
przywiezione;
2) nie ]RVWDQą XVXQLĊWH z tego ĞURGND transportu ani nie EĊGą magazynowane,
chyba ĪH jest to konieczne w przypadku jego naprawy;
3) nie ]RVWDQą RGSáDWQLH lub QLHRGSáDWQLH RGVWąSLRQH przez RVREĊ NRU]\VWDMąFą
ze zwolnienia.
6. W przypadku naruszenia warunków, o których mowa w ust. 5, Z\VRNRĞü akcyzy
RNUHĞla VLĊ ZHGáXJ stanu z dnia naruszenia tych warunków, a MHĪHOL tego dnia nie
da VLĊ XVWDOLü – z dnia stwierdzenia ich naruszenia.
Art. 34.
1. Zwalnia VLĊ od akcyzy nabycie ZHZQąWU]ZVSyOQRWRZH wyrobów akcyzowych z
DNF\]ą ]DSáDFRQą na terytorium SDĔVWZD F]áRQNRZVNLHJR dokonywane przez
RVREĊ IL]\F]Qą gdy wyroby te Vą przemieszczane przez WĊ RVREĊ RVRELĞFLH na jej
ZáDVQ\ XĪ\WHN i MHĪHOL wyroby te nie Vą przeznaczone na cele handlowe.
2. W celu ustalenia przeznaczenia handlowego nabywanych ZHZQąWU]ZVSyOQRWRZR
wyrobów akcyzowych, o których mowa w ust. 1, organy podatkowe ELRUą pod
XZDJĊ
1) LORĞü wyrobów akcyzowych;
2) status handlowy osoby fizycznej QDE\ZDMąFHM ZHZQąWU]ZVSyOQRWRZR wyroby akcyzowe;
3) miejsce, gdzie wyroby akcyzowe Vą umieszczone, lub, w razie ZąWSOLZRĞFL
sposób transportu;
4) NDĪG\ dokument RGQRV]ąF\ VLĊ do wyrobów akcyzowych;
5) rodzaj wyrobów akcyzowych.
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3. Na przeznaczenie handlowe wskazuje w V]F]HJyOQRĞFL nabycie ZHZQąWU]ZVSylnotowe wyrobów akcyzowych w LORĞFLDFK SU]HNUDF]DMąF\FK
1) wyroby tytoniowe:
a) papierosy – 800 sztuk,
b) cygaretki (cygara o masie QLHSU]HNUDF]DMąFHM 3 JUDPyZV]WXNĊ – 400
sztuk,
c) cygara – 200 sztuk,
d) W\WRĔ do palenia – 1 kilogram;
2) napoje alkoholowe:
a) alkohol etylowy – 10 litrów,
b) wino i napoje fermentowane – 90 litrów, w tym wino PXVXMąFH – 60 litrów,
c) piwo – 110 litrów,
d) produkty SRĞUHGQLH – 20 litrów.
4. Nabycie ZHZQąWU]ZVSyOQRWRZH przez RVREĊ IL]\F]Qą w NDĪGHM LORĞFL wyrobów
energetycznych z DNF\]ą ]DSáDFRQą na terytorium SDĔVWZD F]áRQNRZVNLHJR
wskazuje na przeznaczenie handlowe tych wyrobów, MHĪHOL wyroby te Vą transportowane nietypowymi rodzajami transportu.
5. Za nietypowy rodzaj transportu XZDĪD VLĊ
1) transport paliw silnikowych, w inny sposób QLĪ w zbiornikach paliwowych
pojazdów samochodowych, montowanych na VWDáH przez producenta we
wszystkich pojazdach samochodowych, które SR]ZDODMą na EH]SRĞUHGQLH
wykorzystanie paliwa do QDSĊGX pojazdu samochodowego, lub przystosowanych do pojazdów samochodowych, SR]ZDODMąF\FK na EH]SRĞUHGQLH wykorzystanie gazu jako paliwa, lub w odpowiednich pojemnikach zapasowych
(kanistrach) ]DZLHUDMąF\FK paliwa silnikowe, przeznaczone do ]XĪ\FLD w
tych pojazdach, w LORĞFL QLHSU]HNUDF]DMąFHM 10 litrów;
2) transport paliw RSDáRZ\ch, w inny sposób QLĪ za SRPRFą cystern XĪ\ZDQ\FK
przez podmioty w ramach prowadzonej G]LDáDOQRĞFL gospodarczej.
Art. 35.
1. Zwalnia VLĊ od akcyzy import:
1) paliw silnikowych SU]HZRĪRQ\FK w standardowych zbiornikach:
a) pojazdów silnikowych, w LORĞFL QLHSU]HNUDF]DMąFHM 600 litrów na pojazd,
b) pojemników specjalnego przeznaczenia, w LORĞFL QLHSU]HNUDF]DMąFHM 200
litrów na pojemnik,
c) statków powietrznych lub jednostek Sá\ZDMąF\FK
2) paliw silnikowych ]QDMGXMąF\FK VLĊ w kanistrach SU]HZRĪRQ\FK przez pojazdy silnikowe i w LORĞFL QLHSU]HNUDF]DMąFHM 10 litrów na pojazd zgodnie z warunkami RNUHĞORQ\PL w przepisach GRW\F]ąF\FK przechowywania i transportu paliw;
3) smarów ]QDMGXMąF\FK VLĊ w ĞURGNDFK transportu, o których mowa w pkt 1,
QLH]EĊGQ\FK do ich eksploatacji.
2. Przepisy art. 33 ust. 3–6 stosuje VLĊ odpowiednio.
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Art. 36.
1. Zwalnia VLĊ od akcyzy import wyrobów tytoniowych lub napojów alkoholowych,
SU]\ZRĪRQ\FK w EDJDĪX osobistym SRGUyĪQHJR który XNRĔF]\á 17 lat, w ramach QDVWĊSXMąF\FK norm:
1) wyroby tytoniowe – w przypadku SRGUyĪQ\FK w transporcie lotniczym lub
morskim:
a) papierosy – 200 sztuk albo
b) cygaretki (cygara o masie QLHSU]HNUDF]DMąFHM 3 JUDPyZV]WXNĊ – 100
sztuk, albo
c) cygara – 50 sztuk, albo
d) W\WRĔ do palenia – 250 gramów, albo
e) zestaw wyrobów RNUHĞORQ\FK w lit. a–d, pod warunkiem ĪH suma wartoĞFL procentowych wykorzystania norm ustalonych w odniesieniu do poszczególnych wyrobów nie przekracza 100%;
2) wyroby tytoniowe – w przypadku SRGUyĪQ\FK w transporcie innym QLĪ lotniczy lub morski:
a) papierosy – 40 sztuk albo
b) cygaretki (cygara o masie QLHSU]HNUDF]DMąFHM 3 JUDPyZV]WXNĊ – 20
sztuk, albo
c) cygara – 10 sztuk, albo
d) W\WRĔ do palenia – 50 gramów, albo
e) zestaw wyrobów RNUHĞORQ\FK w lit. a–d, pod warunkiem ĪH suma wartoĞFL procentowych wykorzystania norm ustalonych w odniesieniu do poszczególnych wyrobów nie przekracza 100%;
3) QDVWĊSXMąFH napoje alkoholowe:
a) alkohol etylowy QLHVNDĪRQ\ o rzeczywistej REMĊWRĞFLRZHM mocy alkoholu
SU]HNUDF]DMąFHM 22% REMĊWRĞFL – 1 litr albo
b) alkohol etylowy, napoje fermentowane, wina PXVXMąFH i wyroby poĞUHGQLH o rzeczywistej REMĊWRĞFLRZHM mocy alkoholu QLHSU]HNUDF]DMąFHM
22% REMĊWRĞFL – áąF]QLH 2 litry, albo
c) zestaw wyrobów akcyzowych RNUHĞORQ\FK w lit. a i b, pod warunkiem
ĪH suma ZDUWRĞFL procentowych wykorzystania norm ustalonych w odniesieniu do poszczególnych wyrobów nie przekracza 100%;
4) QDVWĊSXMąFH napoje alkoholowe:
a) wina QLHPXVXMąFH – áąF]QLH 4 litry,
b) piwo – 16 litrów.
2. Za EDJDĪ osobisty XZDĪD VLĊ FDá\ EDJDĪ który SRGUyĪQ\ jest w stanie SU]HGVWDZLü
organom celnym, SU]\E\ZDMąF na terytorium kraju, jak UyZQLHĪ EDJDĪ który zostanie przedstawiony organom celnym w terminie SyĨQLHMV]\P pod warunkiem
przedstawienia tym organom dowodu, ĪH EDJDĪ E\á zarejestrowany jako bagDĪ
WRZDU]\V]ąF\ przez podmiot, który E\á odpowiedzialny za jego przewóz w momencie UR]SRF]ĊFLD SRGUyĪ\
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3. Przez SRGUyĪQ\FK w transporcie lotniczym rozumie VLĊ wszystkich SDVDĪHUyZ
SRGUyĪXMąF\FK GURJą SRZLHWU]Qą z Z\áąF]HQLHP prywatnych lotów o charakterze
rekreacyjnym.
4. Przez SRGUyĪQ\FK w transporcie morskim rozumie VLĊ wszystkich SDVDĪHUyZ poGUyĪXMąF\FK GURJą PRUVNą z Z\áąF]HQLHP prywatnych rejsów o charakterze rekreacyjnym.
5. Zwolnienia, o których mowa w ust. 1, Vą stosowane pod warunkiem, ĪH
1) charakter lub LORĞü SU]\ZRĪRQ\FK wyrobów akcyzowych nie wskazuje na
przywóz w celach handlowych;
2) przywóz tych wyrobów ma charakter okazjonalny;
3) wyroby te Vą przeznaczone Z\áąF]QLH na ZáDVQ\ XĪ\WHN SRGUyĪQHJR lub jego
rodziny lub Vą przeznaczone na prezenty.
6. Przepisy ust. 1–5 PDMą UyZQLHĪ zastosowanie, MHĪHOL SRGUyĪ obejmuje tranzyt
przez terytorium SDĔVWZD trzeciego, a SRGUyĪQ\ nie jest w stanie Z\ND]Dü ĪH towary SU]HZRĪRQH w jego EDJDĪX osobistym ]RVWDá\ nabyte na ogólnych zasadach
opodatkowania na terytorium Unii Europejskiej i nie dotyczy ich zwrot akcyzy.
Przelot bez OąGRZDQLD nie jest XZDĪDQ\ za tranzyt.
Art. 37.
1. Zwalnia VLĊ od akcyzy import wyrobów tytoniowych lub napojów alkoholowych,
umieszczonych w SU]HV\áFH Z\V\áDQHM z terytorium SDĔVWZD trzeciego przez osoEĊ IL]\F]Qą i przeznaczonej dla osoby fizycznej SU]HE\ZDMąFHM na terytorium kraju, MHĪHOL áąF]QLH VSHáQLRQH Vą QDVWĊSXMąFH warunki:
1) SU]HV\áND ma charakter okazjonalny;
2) SU]HV\áND zawiera wyroby akcyzowe przeznaczone Z\áąF]QLe do XĪ\WNX
osobistego odbiorcy lub jego rodziny;
3) FDáNRZLWD ZDUWRĞü wyrobów akcyzowych zawartych w SU]HV\áFH nie przekracza UyZQRZDUWRĞFL 45 euro;
4) LORĞü i rodzaj wyrobów akcyzowych nie ZVND]XMą na ich przeznaczenie handlowe;
5) odbiorca nie jest RERZLą]DQ\ do uiszczenia jakichkolwiek RSáDW na rzecz nadawcy w ]ZLą]NX z otrzymaniem SU]HV\áNL
2. Wyroby akcyzowe, o których mowa w ust. 1, Vą zwolnione od akcyzy w ramach
QDVWĊSXMąF\FK norm:
1) wyroby tytoniowe:
a) papierosy – 50 sztuk albo
b) cygaretki (cygara o masie QLHSU]HNUDF]DMąFHM 3 JUDPyZV]WXNĊ – 25
sztuk, albo
c) cygara – 10 sztuk, albo
d) W\WRĔ do palenia – 50 gramów;
2) napoje alkoholowe:
a) alkohol etylowy QLHVNDĪRQ\ o rzeczywistej REMĊWRĞFLRZHM mocy alkoholu
SU]HNUDF]DMąFHM 22% REMĊWRĞFL – 1 litr albo
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b) alkohol etylowy, napoje fermentowane i wyroby SRĞUHGQLH o rzeczywistej REMĊWRĞFLRZHM mocy alkoholu nieprzekraczającej 22% REMĊWRĞFL wina PXVXMąFH – 1 litr, albo
c) wina QLHPXVXMąFH – 2 litry.
3. W przypadku gdy LORĞü wyrobów akcyzowych, o których mowa w ust. 1, przekracza normy, o których mowa w ust. 2, opodatkowaniu SRGOHJDMą wszystkie wyroby tytoniowe i napoje alkoholowe importowane w SU]HV\áFH o której mowa w
ust. 1.
4. 5yZQRZDUWRĞü kwoty, o której mowa w ust. 1 pkt 3, Z\UDĪRQHM w euro ustala VLĊ
w ]áRW\FK na NDĪG\ rok kalendarzowy ZHGáXJ kursu RERZLą]XMąFHJR w pierwszym dniu roboczym SDĨG]LHUQLND poprzedniego roku, RJáDV]DQHJR w Dzienniku
8U]ĊGRZ\P Unii Europejskiej, z tym ĪH NZRWĊ Z\QLNDMąFą z przeliczenia zaoNUąJOD VLĊ do SHáQ\FK ]áRW\FK w ten sposób, ĪH NRĔFyZNL kwot Z\QRV]ąFH mniej
QLĪ 50 groszy pomija VLĊ a NRĔFyZNL kwot Z\QRV]ąFH 50 i ZLĊFHM groszy podZ\ĪV]D VLĊ do SHáQ\FK ]áRW\FK
Art. 38.
1. Minister ZáDĞFLZ\ do spraw finansów publicznych RNUHĞOL w drodze rozporzą
dzenia:
1) wzór oraz sposób ewidencjonowania i stosowania dokumentu dostawy, w
tym w przypadkach, o których mowa w art. 31a ust. 5 oraz w art. 42 ust. 1a,
RUD]SRGPLRW\NWyUHZ\VWDZLDMąGRNXPHQWGRVWDZ\
 V]F]HJyáRZ\]DNUHVGDQ\FKMDNLHSRZLQQD]DZLHUDüHZLGHncja wyrobów akF\]RZ\FKREMĊW\FK]ZROQLHQLHPRGDNF\]\]HZ]JOĊGXQDLFKSU]H]QDF]HQLH
i sposób jej prowadzenia, w tym termin dokonania wpisów do tej ewidencji,
3) ĞURGNL VNDĪDMąFH o których mowa w art. 32 ust. 4 pkt 2, ich LORĞü oraz warunki stosowania,
4) warunki i sposób zwrotu wyrobów akcyzowych zwolnionych od akcyzy ze
Z]JOĊGXQDSU]H]QDF]HQLH
– XZ]JOĊGQLDMąF NRQLHF]QRĞü skutecznego funkcjonowania ]ZROQLHĔ od akcyzy,
NRQLHF]QRĞü zapewnienia ZáDĞFLZHM kontroli oraz NRQLHF]QRĞü zapewnienia
SU]HSá\ZX informacji GRW\F]ąF\FK wyrobów zwolnionych od akcyzy.
2. Minister ZáDĞFLZ\ do spraw finansów publicznych PRĪH RNUHĞOLü w drodze rozSRU]ąG]HQLD
1) GRGDWNRZH ZDUXQNL L WU\E VWRVRZDQLD ]ZROQLHĔ R NWyU\FK PRZD Z DUW 
DUWDLDUWZV]F]HJyOQRĞFLw zakresie ewidencjonowania i dokumenWRZDQLDXSUDZQLHQLDGRVWRVRZDQLD]ZROQLHĔ
  V\WXDFMH Z NWyU\FK GR ]DVWRVRZDQLD ]ZROQLHQLD RG DNF\]\ QLH PXV]ą E\ü
VSHáQLRQHQLHNWyUHDOERZV]\VWNLHZDUXQNLRNWyU\FKPRZDZDUWDXVW
oraz w art. 32 ust. 3 lub 5–13,
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3) przypadki, o których mowa w art. 31a ust. 3 oraz w art. 32 ust. 3 pkt 1–3 i 5–
ZNWyU\FKQLHVWRVXMHVLĊGRNXPHQWXGRVWDZ\
 VSRVyEVWRVRZDQLDGRFHOyZ]ZROQLHQLDRGDNF\]\Z\UREyZZĊJORZ\FK]H
Z]JOĊGXQDLFKSU]H]QDF]HQLHLQQ\FKGRNXPHQWyZ QLĪGRNXPHQWGRVWDZ\R
których mowa w art. 31a ust. 3
– XZ]JOĊGQLDMąF VSHF\ILNĊ obrotu wyrobami akcyzowymi REMĊW\PL zwolnieniem
oraz NRQLHF]QRĞü zapewnienia ZáDĞFLZHM kontroli stosowania ]ZROQLHĔ od akcyzy.
Art. 39.
1. Minister ZáDĞFLZ\ do spraw finansów publicznych PRĪH w drodze UR]SRU]ąG]enia, ZSURZDG]Lü zwolnienia od akcyzy w przypadku, gdy:
1) uzasadnia to ZDĪQ\ interes ]ZLą]DQ\ z EH]SLHF]HĔVWZHP publicznym, obronQRĞFLą SDĔVWZD EH]SLHF]HĔVWZHP paliwowym SDĔVWZD lub RFKURQą ĞURGowiska,
2) wynika to z przepisów prawa Unii Europejskiej,
3) wynika to z umów PLĊG]\QDURGRZ\FK
4) wynika to z NRQLHF]QRĞFL XQLNQLĊFLD wielokrotnego opodatkowania wyrobów
akcyzowych,
5) na podstawie przepisów prawa celnego wyroby akcyzowe Vą zwolnione od
QDOHĪQRĞFL celnych przywozowych
– RNUHĞODMąF V]F]HJyáRZ\ zakres oraz warunki i tryb ich stosowania, XZ]JOĊGQLaMąF VSHF\ILNĊ obrotu zwolnionymi wyrobami akcyzowymi oraz NRQLHF]QRĞü zapewnienia ZáDĞFLZHM kontroli.
2. Zwolnienia od akcyzy PRJą E\ü
1) FDáNRZLWH albo F]ĊĞFLRZH
2) realizowane przez zwrot ]DSáDFRQHM kwoty akcyzy;
3) wprowadzane ze Z]JOĊGX na przeznaczenie, LORĞü lub sposób produkcji.
3. W przypadku zwolnienia od akcyzy realizowanego przez zwrot ]DSáDFRQHM kwoty
akcyzy, ZáDĞFLZ\ naczelnik XU]ĊGX celnego RNUHĞOD w drodze decyzji, Z\VRNRĞü
kwoty zwrotu akcyzy.
']LDá III
Organizacja obrotu wyrobami akcyzowymi
5R]G]LDá 1
Procedura zawieszenia poboru akcyzy
Art. 40.
1. Procedura zawieszenia poboru akcyzy ma zastosowanie, MHĪHOL
1) wyroby akcyzowe Vą
a) w VNáDG]LH podatkowym, w tym UyZQLHĪ w wyniku zwrotu przez podmiot SRĞUHGQLF]ąF\ albo podmiot ]XĪ\ZDMąF\
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b) przemieszczane PLĊG]\ VNáDGDPL podatkowymi na terytorium kraju,
c) przemieszczane, w celu dokonania eksportu, ze VNáDGX podatkowego na
terytorium kraju do XU]ĊGX celnego na terytorium kraju, który nadzoruje
faktyczne wyprowadzenie tych wyrobów poza terytorium Unii Europejskiej;
2) wyroby akcyzowe importowane i dopuszczone do obrotu Vą przemieszczane
przez zarejestrowanego Z\V\áDMąFHJR z miejsca importu na terytorium kraju
do:
a) VNáDGX podatkowego na terytorium kraju,
b) XU]ĊGX celnego na terytorium kraju, który nadzoruje faktyczne wyprowadzenie tych wyrobów poza terytorium Unii Europejskiej,
c) podmiotów REMĊW\FK zwolnieniem od akcyzy Z\QLNDMąF\P z art. 31 ust.
1;
3) (uchylony).
2. Procedura zawieszenia poboru akcyzy ma UyZQLHĪ zastosowanie, MHĪHOL wyroby
akcyzowe Vą przemieszczane:
1) ze VNáDGX podatkowego na terytorium kraju do VNáDGX podatkowego na terytorium SDĔVWZD F]áRQNRZVNLHJR
2) ze VNáDGX podatkowego na terytorium SDĔVWZD F]áRQNRZVNLHJR do VNáDGX
podatkowego na terytorium kraju;
3) w celu dokonania eksportu, ze VNáDGX podatkowego na terytorium kraju przez
terytorium SDĔVWZ F]áRQNRZVNLFK do XU]ĊGX celnego, który nadzoruje faktyczne wyprowadzenie tych wyrobów poza terytorium Unii Europejskiej;
4) ze VNáDGX podatkowego na terytorium SDĔVWZD F]áRQNRZVNLHJR do XU]ĊGX
celnego na terytorium kraju, który nadzoruje faktyczne wyprowadzenie tych
wyrobów poza terytorium Unii Europejskiej;
5) ze VNáDGX podatkowego na terytorium SDĔVWZD F]áRQNRZVNLHJR przez terytorium kraju do XU]ĊGX celnego na terytorium innego SDĔVWZD F]áRQNRZVNLHJR
który nadzoruje faktyczne wyprowadzenie tych wyrobów poza terytorium
Unii Europejskiej;
6) ze VNáDGX podatkowego na terytorium kraju do nabywcy na terytorium paĔ
stwa F]áRQNRZVNLHJR EĊGąFHJR podmiotem XSRZDĪQLRQ\P przez ZáDĞFLZH
ZáDG]H podatkowe tego SDĔVWZD F]áRQNRZVNLHJR Unii Europejskiej do
otrzymywania wyrobów akcyzowych w ramach procedury zawieszenia poboru akcyzy lub do podmiotów REMĊW\FK zwolnieniem od akcyzy wynikają
cym z art. 31 ust. 1;
7) ze VNáDGX podatkowego na terytorium SDĔVWZD F]áRQNRZVNLHJR do RNUHĞOonego we ZáDĞFLZ\P zezwoleniu miejsca ich odbioru przez zarejestrowanego
RGELRUFĊ na terytorium kraju lub do podmiotów REMĊW\FK zwolnieniem od
akcyzy Z\QLNDMąF\P z art. 31 ust. 1;
8) przez terytorium kraju PLĊG]\ VNáDGDPL podatkowymi na terytorium SDĔVWZ
F]áRQNRZVNLFK
9) przez terytorium kraju ze VNáDGX podatkowego na terytorium SDĔVWZD F]áRnkowskiego do nabywcy na terytorium SDĔVWZD F]áRQNRZVNLHJR EĊGąFHJR
podmiotem XSRZDĪQLRQ\P przez ZáDĞFLZH ZáDG]H podatkowe tego SDĔVWZD
F]áRQNRZVNLHJR Unii Europejskiej do otrzymywania wyrobów akcyzowych
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w ramach procedury zawieszenia poboru akcyzy lub do podmiotów REMĊtych
zwolnieniem od akcyzy Z\QLNDMąF\P z art. 31 ust. 1;
10) w przypadku importu i dopuszczenia do obrotu, z miejsca importu na terytorium kraju, przez zarejestrowanego Z\V\áDMąFHJR do:
a) VNáDGX podatkowego na terytorium SDĔVWZD F]áRQNRZVNLHJR
b) nabywcy na terytorium SDĔVWZD F]áRQNRZVNLHJR EĊGąFHJR podmiotem
XSRZDĪQLRQ\P przez ZáDĞFLZH ZáDG]H podatkowe tego SDĔVWZD F]áRnkowskiego Unii Europejskiej do otrzymywania wyrobów akcyzowych w
ramach procedury zawieszenia poboru akcyzy,
c) podmiotów REMĊW\FK zwolnieniem od akcyzy Z\QLNDMąF\P z art. 31 ust.
1,
d) XU]ĊGX celnego na terytorium SDĔVWZD F]áRQNRZVNLHJR który nadzoruje
faktyczne wyprowadzenie tych wyrobów poza terytorium Unii Europejskiej;
11) w przypadku importu i dopuszczenia do obrotu, z miejsca importu na terytorium SDĔVWZD F]áRQNRZVNLHJR przez zarejestrowanego Z\V\áDMąFHJR do:
a) VNáDGX podatkowego na terytorium kraju,
b) RNUHĞORQHJR we ZáDĞFLZ\P zezwoleniu miejsca odbioru tych wyrobów
przez zarejestrowanego RGELRUFĊ
c) podmiotów REMĊW\FK zwolnieniem od akcyzy Z\QLNDMąF\P z art. 31 ust.
1,
d) XU]ĊGX celnego na terytorium kraju, który nadzoruje faktyczne wyprowadzenie tych wyrobów poza terytorium Unii Europejskiej,
e) XU]ĊGX celnego na terytorium SDĔVWZD F]áRQNRZVNLHJR który nadzoruje
faktyczne wyprowadzenie tych wyrobów poza terytorium Unii Europejskiej, przez terytorium kraju.
2a. Procedura zawieszenia poboru akcyzy ma UyZQLHĪ zastosowanie, MHĪHOL w ramach
przemieszczania wyrobów akcyzowych, o którym mowa w ust. 2, wyroby te Vą
przemieszczane przez terytorium SDĔVWZD trzeciego.
3. (uchylony).
4. (uchylony).
5. 3URFHGXUĊ zawieszenia poboru akcyzy stosuje VLĊ do wyrobów akcyzowych okreĞORQ\FK w ]DáąF]QLNX nr 2 do ustawy, z ]DVWU]HĪHQLHP art. 47 ust. 1. W przypadku wyrobów akcyzowych oznaczonych kodami CN 2710 11 21, 2710 11 25 oraz
2710 19 29 SURFHGXUĊ zawieszenia poboru akcyzy stosuje VLĊ MHĪHOL wyroby te Vą
przemieszczane luzem.
6. 3URFHGXUĊ zawieszenia poboru akcyzy stosuje VLĊ na terytorium kraju UyZQLHĪ do
wyrobów akcyzowych innych QLĪ RNUHĞORQH w ]DáąF]QLNX nr 2 do ustawy, objĊ
tych VWDZNą akcyzy LQQą QLĪ stawka zerowa, z ]DVWU]HĪHQLHP art. 47 ust. 1 pkt 1 i
5.
7. 3URFHGXU\]DZLHV]HQLDSRERUXDNF\]\QLHVWRVXMHVLĊGRHQHUJLLHOHNWU\F]QHMZyUREyZJD]RZ\FKZ\UREyZZĊJORZ\FKRraz suszu tytoniowego.
8. Procedury zawieszenia poboru akcyzy nie stosuje VLĊ w przypadku przemieszczania PLĊG]\ terytorium kraju i terytorium SDĔVWZD F]áRQNRZVNLHJR wyrobów akcyzowych dla VLá zbrojnych wymienionych w art. 31 ust. 1 pkt 4, MHĪHOL do tego
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przemieszczania znajdzie zastosowanie procedura EH]SRĞUHGQLR oparta na Traktacie 3yáQRFQRDWODQW\FNLP chyba ĪH inne postanowienia Z\QLNDMą z porozumienia zawartego z SDĔVWZHP F]áRQNRZVNLP Unii Europejskiej.
Art. 41.
1. -HĪHOL procedura zawieszenia poboru akcyzy jest ]ZLą]DQD z przemieszczaniem
wyrobów akcyzowych, warunkiem jej zastosowania jest:
1) zastosowanie e-AD albo dokumentu ]DVWĊSXMąFHJR e-AD;
2) ]áRĪHQLH we ZáDĞFLZ\P XU]ĊG]LH celnym zabezpieczenia akcyzowego.
2. -HĪHOL procedura zawieszenia poboru akcyzy dotyczy dostawy ZHZQąWU]ZVSyOQotowej do podmiotu QLHSURZDG]ąFHJR VNáDGX podatkowego, warunkiem zastosowania procedury zawieszenia poboru akcyzy jest XSRZDĪQLHQLH wydane przez
ZáDĞFLZH ZáDG]H podatkowe SDĔVWZD F]áRQNRZVNLHJR Unii Europejskiej do odbioru przez QDE\ZFĊ wyrobów akcyzowych w ramach procedury zawieszenia
poboru akcyzy, a w przypadku podmiotów REMĊW\FK zwolnieniem od akcyzy wyQLNDMąF\P z art. 31 ust. 1 – zastosowanie ĞZLDGHFWZD zwolnienia, o którym mowa w UR]SRU]ąG]HQLX Komisji (WE) nr 31/96 z dnia 10 stycznia 1996 r. w sprawie ĞZLDGHFWZD zwolnienia z podatku akcyzowego (Dz. Urz. UE L 8 z
11.01.1996, str. 11; Dz. Urz. UE Polskie wydanie specjalne, rozdz. 9, t. l, str.
297). Przepis ust. 1 stosuje VLĊ odpowiednio.
3. -HĪHOL procedura zawieszenia poboru akcyzy dotyczy nabycia ZHZQąWU]ZVSyOQotowego przez podmioty REMĊWH zwolnieniem od akcyzy Z\QLNDMąF\P z art. 31 ust.
1, warunkiem zastosowania procedury zawieszenia poboru akcyzy jest zastosowanie ĞZLDGHFWZD zwolnienia, o którym mowa w ro]SRU]ąG]HQLX Komisji (WE)
nr 31/96 z dnia 10 stycznia 1996 r. w sprawie ĞZLDGHFWZD zwolnienia z podatku
akcyzowego. Przepis ust. 1 stosuje VLĊ odpowiednio.
4. -HĪHOL procedura zawieszenia poboru akcyzy dotyczy wyrobów akcyzowych, o
których mowa w art. 40 ust. 6, warunki, o których mowa w ust. 1, PDMą zastosowanie tylko przy przemieszczaniu tych wyrobów na terytorium kraju, a w przypadku przemieszczania tych wyrobów na terytorium kraju w ramach nabycia
ZHZQąWU]ZVSyOQRWRZHJR lub dostawy ZHZQąWU]ZVSyOQRWRZHM warunkiem zastosowania procedury zawieszenia poboru akcyzy jest Z\áąF]QLH GRáąF]HQLH do
przemieszczanych wyrobów dokumentów handlowych zamiast e-AD.
5. Przy przemieszczaniu wyrobów akcyzowych z zastosowaniem procedury zawieszenia poboru akcyzy nie powstaje ]RERZLą]DQLH podatkowe i wygasa SRZVWDá\
w wyniku dokonania RNUHĞORQHM F]\QQRĞFL SRGOHJDMąFHM opodatkowaniu obowią
zek podatkowy FLąĪąF\ na podatniku, z FKZLOą otrzymania przez niego:
1) raportu odbioru albo dokumentu ]DVWĊSXMąFHJR raport odbioru lub
2) raportu wywozu albo dokumentu ]DVWĊSXMąFHJR raport wywozu
– w F]ĊĞFL REMĊWHM potwierdzeniem.
6. (uchylony).
7. (uchylony).
8. (uchylony).
9. Procedura zawieszenia poboru akcyzy nie ma zastosowania wobec wyrobów akcyzowych oznaczonych znakami akcyzy przemieszczanych:
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1) w ramach dostawy ZHZQąWU]ZVSyOQRWRZHM
2) w celu dokonania eksportu;
3) PLĊG]\ VNáDGDPL podatkowymi na terytorium kraju, z Z\MąWNLHP VNáDGyZ
podatkowych tego samego podmiotu.
10. Podmiot SURZDG]ąF\ VNáDG podatkowy i zarejestrowany wysyáDMąF\ Vą RERZLą]ani do prowadzenia ewidencji dokumentów handlowych WRZDU]\V]ąF\FK przemieszczaniu wyrobów akcyzowych innych QLĪ RNUHĞORQH w ]DáąF]QLNX nr 2 do
ustawy, REMĊW\FK VWDZNą akcyzy LQQą QLĪ stawka zerowa.
11. Ewidencja, o której mowa w ust. 10, PRĪH E\ü prowadzona w formie papierowej
lub elektronicznej, po uprzednim pisemnym poinformowaniu ZáDĞFLZHJR naczelnika XU]ĊGX celnego o formie jej prowadzenia.
12. Ewidencja, o której mowa w ust. 10, powinna ]DZLHUDü dane GRW\F]ąFH dokumentów handlowych, w V]F]HJyOQRĞFL w zakresie podmiotów i wyrobów akcyzowych, których te dokumenty GRW\F]ą
13. Ewidencja, o której mowa w ust. 10, powinna E\ü przechowywana do celów kontroli przez okres 5 lat, OLF]ąF od NRĔFD roku kalendarzowego, w którym ]RVWDáD
VSRU]ąG]RQD.
14. (uchylony).
15. W przypadku dokonania kontroli lub Z\VWąSLHQLD w trakcie przemieszczania wyrobów akcyzowych z zastosowaniem procedury zawieszenia poboru akcyzy innego zdarzenia, które PRĪH PLHü ZSá\Z na przemieszczanie wyrobów akcyzowych z zastosowaniem tej procedury lub na jej dokumentowanie, ZáDĞFLZ\ naczelnik XU]ĊGX celnego zamieszcza w Systemie LQIRUPDFMĊ o dokonanej kontroli
lub o takim zdarzeniu.
Art. 41a.
1. Przemieszczanie wyrobów akcyzowych z zastosowaniem procedury zawieszenia
poboru akcyzy rozpoczyna VLĊ z FKZLOą
1) wyprowadzenia wyrobów akcyzowych ze VNáDGX podatkowego w przypadkach, o których mowa w art. 40 ust. 1 pkt 1 lit. b i c oraz ust. 2 pkt 1–9;
2) dopuszczenia wyrobów akcyzowych do obrotu w przypadkach, o których
mowa w art. 40 ust. 1 pkt 2 oraz ust. 2 pkt 10 i 11, pod warunkiem ĪH dane
GRW\F]ąFH wyrobów akcyzowych zawarte w ]JáRV]HQLX celnym ]JDG]DMą VLĊ
z danymi zawartymi w e-AD, sprawdzonym pod Z]JOĊGHP NRPSOHWQRĞFL i
SUDZLGáRZRĞFL danych i któremu ]RVWDá nadany numer referencyjny.
2. Przemieszczanie wyrobów akcyzowych z zastosowaniem procedury zawieszenia
poboru akcyzy NRĔF]\ VLĊ z FKZLOą
1) odbioru wyrobów akcyzowych przez podmiot RGELHUDMąF\ w przypadkach, o
których mowa w art. 40 ust. 1 pkt 1 lit. b i pkt 2 lit. a i c oraz ust. 2 pkt 1, 2,
6–9, pkt 10 lit. a–c i pkt 11 lit. a–c;
2) wyprowadzenia wyrobów akcyzowych poza terytorium Unii Europejskiej w
przypadkach, o których mowa w art. 40 ust. 1 pkt 1 lit. c i pkt 2 lit. b oraz
ust. 2 pkt 3–5, pkt 10 lit. d i pkt 11 lit. d i e.
3. Przemieszczanie wyrobów akcyzowych z zastosowaniem procedury zawieszenia
poboru akcyzy PRĪH E\ü UR]SRF]ĊWH po:
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1) SU]HVáDQLX przez podmiot Z\V\áDMąF\ do Systemu projektu e-AD i uzyskaniu
z Systemu e-AD, z nadanym numerem referencyjnym, sprawdzonego pod
Z]JOĊGHP NRPSOHWQRĞFL i SUDZLGáRZRĞFL danych zawartych w tym dokumencie, albo
2) VSRU]ąG]HQLX przez podmiot Z\V\áDMąF\ dokumentu ]DVWĊSXMąFHJR e-AD oraz
przekazaniu kopii tego dokumentu ZáDĞFLZHPX naczelnikowi XU]ĊGX celnego.
4. W przypadku, o którym mowa w ust. 1 pkt 2, zarejestrowany Z\V\áDMąF\ SU]HV\áD
do Systemu projekt e-AD przed dopuszczeniem do obrotu wyrobów akcyzowych, których e-AD dotyczy.
5. Przemieszczanie wyrobów akcyzowych z zastosowaniem procedury zawieszenia
poboru akcyzy odbywa VLĊ z ]DáąF]RQ\P
1) wydrukiem e-AD z nadanym numerem referencyjnym albo z ]DáąF]RQ\P innym dokumentem handlowym, w którym umieszczono numer referencyjny
nadany w Systemie e-AD ]ZLą]DQHPX z przemieszczaniem danych wyrobów akcyzowych, albo
2) dokumentem ]DVWĊSXMąF\P e-AD.
6. Z FKZLOą zweryfikowania projektu e-AD, przed SU]HVáDQLHP e-AD zgodnie z art.
41b ust. 1, QDVWĊSXMH automatyczne odnotowanie REFLąĪHQLD zabezpieczenia generalnego NZRWą akcyzy Z\QLNDMąFą z LORĞFL i rodzaju przemieszczanych wyrobów
akcyzowych albo QDVWĊSXMH automatyczne odnotowanie REMĊFLD wyrobów akcyzowych zabezpieczeniem U\F]DáWRZ\P
7. -HĪHOL System jest QLHGRVWĊSQ\ podmiot Z\V\áDMąF\ przed UR]SRF]ĊFLHP przemieszczania wyrobów akcyzowych z zastosowaniem procedury zawieszenia poboru akcyzy jest RERZLą]DQ\
1) SU]HND]Dü ZáDĞFLZHPX naczelnikowi XU]ĊGX celnego wraz z dokumentem, o
którym mowa w ust. 3 pkt 2, NRSLĊ dokumentu SRWZLHUG]DMąFHJR ]áRĪHQLH
zabezpieczenia akcyzowego, którym zostanie REMĊWH ]RERZLą]DQLH podatkowe GRW\F]ąFH przemieszczanych wyrobów;
2) ]áRĪ\ü ZáDĞFLZHPX naczelnikowi XU]ĊGX celnego RĞZLDGF]HQLH w sprawie
zabezpieczenia akcyzowego, którym zostanie REMĊWH ]RERZLą]DQLH podatkowe GRW\F]ąFH przemieszczanych wyrobów, o terminie ZDĪQRĞFL i kwocie
wolnej zabezpieczenia generalnego lub o Z\VRNRĞFL i terminie ZDĪQRĞFL zabezpieczenia U\F]DáWRZHJR
3) ]áRĪ\ü ZáDĞFLZHPX naczelnikowi XU]ĊGX celnego RĞZLDGF]HQLH SU]HZRĨQLND
lub spedytora, który ]áRĪ\á zabezpieczenie generalne, albo podmiotu odbieUDMąFHJR o Z\UDĪHQLX zgody na REMĊFLH ]RERZLą]DQLD podatkowego podmiotu Z\V\áDMąFHJR ich zabezpieczeniem akcyzowym – w przypadkach, o których mowa w art. 63 ust. 3 pkt 1 i ust. 4.
Art. 41b.
1. -HĪHOL projekt e-AD zawiera SUDZLGáRZH i kompletne dane, w Systemie jest mu
automatycznie nadawany numer referencyjny, a QDVWĊSQLH dokument ten jest automatycznie SU]HV\áDQ\ do podmiotu Z\V\áDMąFHJR oraz do:
1) podmiotu RGELHUDMąFHJR w przypadku SU]HPLHV]F]HĔ wyrobów akcyzowych
na terytorium kraju, albo
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2) ZáDĞFLZ\FK ZáDG] SDĔVWZD F]áRQNRZVNLHJR Unii Europejskiej podmiotu odELHUDMąFHJR w przypadku dostawy ZHZQąWU]ZVSyOQRWRZHM lub eksportu dokonywanego przez XU]ąG celny wyprowadzenia ]QDMGXMąF\ VLĊ w SDĔVWZLH
F]áRQNRZVNLP Unii Europejskiej.
2. -HĪHOL projekt e-AD zawiera niekompletne lub QLHSUDZLGáRZH dane, do podmiotu
Z\V\áDMąFHJR jest automatycznie Z\V\áDQD z Systemu informacja o EáĊGDFK
3. Podmiot Z\V\áDMąF\ PRĪH XQLHZDĪQLü e-AD do momentu UR]SRF]ĊFLD przemieszczania wyrobów akcyzowych.
4. Podmiot Z\V\áDMąF\ PRĪH w czasie przemieszczania wyrobów akcyzowych doNRQDü zmiany miejsca przeznaczenia wyrobów za SRĞUHGQLFWZHP Systemu.
5. Uprawnione organy PDMą prawo ZJOąGX do Systemu w NDĪGHM chwili, w celu
sprawdzenia ]JRGQRĞFL danych zawartych w e-AD ze stanem faktycznym, oraz
prawo ĪąGDQLD przedstawienia im, ]DáąF]RQHJR do przemieszczanych wyrobów
akcyzowych, wydruku e-AD z nadanym numerem referencyjnym albo innego
dokumentu handlowego, w którym umieszczono numer referencyjny e-AD, a w
przypadku gdy System jest QLHGRVWĊSQ\ w momencie UR]SRF]ĊFLD przemieszczania wyrobów akcyzowych, organy te PDMą prawo ĪąGDQLD przedstawienia im dokumentu ]DVWĊSXMąFHJR e-AD. Podmiot wezwany do przedstawienia dokumentów jest RERZLą]DQ\ do ich okazania.
6. W przypadku nabycia ZHZQąWU]ZVSyOQRWRZHJR wyrobów akcyzowych z zastosowaniem procedury zawieszenia poboru akcyzy e-AD jest przekazywany do
Systemu przez ZáDĞFLZH dla podmiotu Z\V\áDMąFHJR ZáDG]H SDĔVWZD F]áRQNRwskiego Unii Europejskiej, a QDVWĊSQLH jest przekazywany automatycznie do podmiotu RGELHUDMąFHJR
Art. 41c.
1. W przypadku przemieszczania wyrobów energetycznych z zastosowaniem procedury zawieszenia poboru akcyzy GURJą PRUVNą podmiot Z\V\áDMąF\ PRĪH nie
ZVND]\ZDü w projekcie e-AD podmiotu RGELHUDMąFHJR MHĪHOL nie jest on znany w
momencie SU]HV\áDQLD do Systemu projektu e-AD.
2. 1LH]ZáRF]QLH po uzyskaniu danych GRW\F]ąF\FK podmiotu RGELHUDMąFHJR nie
SyĨQLHM jednak QLĪ w momencie ]DNRĔF]HQLD przemieszczania, podmiot Z\V\áaMąF\ X]XSHáQLD w Systemie dane GRW\F]ąFH podmiotu RGELHUDMąFHJR
Art. 41d.
1. Podmiot Z\V\áDMąF\ ma RERZLą]HN dokonania zmiany miejsca przeznaczenia w
przypadkach:
1) odmowy SU]\MĊFLD FDáRĞFL lub F]ĊĞFL wyrobów akcyzowych przez podmiot
RGELHUDMąF\ po ]DNRĔF]HQLX przemieszczania tych wyrobów albo
2) otrzymania z Systemu informacji o odmowie wyprowadzenia wyrobów akcyzowych poza terytorium Unii Europejskiej, a w przypadku QLHGRVWĊSQRĞFL
Systemu – otrzymania dokumentu ]DVWĊSXMąFHJR raport wywozu stwierdzaMąFHJR RGPRZĊ wyprowadzenia wyrobów poza terytorium Unii Europejskiej, albo
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3) utraty przez podmiot RGELHUDMąF\ wskazany w dokumencie ]DVWĊSXMąF\P eAD, uprawnienia do odbioru wyrobów akcyzowych z zastosowaniem procedury zawieszenia poboru akcyzy.
2. Podmiot RGELHUDMąF\ po otrzymaniu e-AD z Systemu PRĪH SRLQIRUPRZDü ĪH
PRĪH nie SU]\Mąü albo ĪH nie przyjmie wyrobów akcyzowych.
3. Minister ZáDĞFLZ\ do spraw finansów publicznych PRĪH RNUHĞOLü w drodze rozSRU]ąG]HQLD inne przypadki, w których podmiot Z\V\áDMąF\ ma RERZLą]HN dokonania zmiany miejsca przeznaczenia wyrobów akcyzowych, XZ]JOĊGQLDMąF
NRQLHF]QRĞü ZáDĞFLZHJR i skutecznego funkcjonowania procedury zawieszenia
poboru akcyzy.

1.

2.

3.

4.

Art. 41e.
W przypadku otrzymania z Systemu informacji o zamiarze przeprowadzenia
przez ZáDĞFLZHJR naczelnika XU]ĊGX celnego kontroli odebranych wyrobów akcyzowych podmiot RGELHUDMąF\ ma RERZLą]HN SU]HVáDQLD do Systemu powiadomienia o przybyciu przemieszczanych wyrobów akcyzowych QLH]ZáRF]QLH po
ich odbiorze. Podmiot RGELHUDMąF\ nie dokonuje UR]áDGXQNX wyrobów do momentu przeprowadzenia kontroli.
Podmiot RGELHUDMąF\ SU]HV\áD do Systemu projekt raportu odbioru QLH]ZáRF]QLH
po:
1) przeprowadzeniu kontroli odebranych wyrobów akcyzowych albo
2) odbiorze wyrobów akcyzowych, w przypadku nieotrzymania, do momentu
odbioru tych wyrobów, informacji z Systemu o zamiarze przeprowadzenia
kontroli odebranych wyrobów akcyzowych
– nie SyĨQLHM jednak QLĪ w FLąJX 5 dni roboczych od dnia ]DNRĔF]HQLD przemieszczania.
-HĪHOL projekt raportu odbioru zawiera kompletne i SUDZLGáRZH dane, raport odbioru jest automatycznie SU]HV\áDQ\ z Systemu do podmiotu RGELHUDMąFHJR oraz
do:
1) podmiotu Z\V\áDMąFHJR w przypadku SU]HPLHV]F]HĔ wyrobów akcyzowych
na terytorium kraju, albo
2) ZáDĞFLZ\FK ZáDG] SDĔVWZD F]áRQNRZVNLHJR Unii Europejskiej podmiotu wyV\áDMąFHJR w przypadku nabycia ZHZQąWU]ZVSyOQRWRZHJR
-HĪHOL projekt raportu odbioru albo projekt raportu wywozu VSRU]ąG]RQ\ przez
ZáDĞFLZHJR naczelnika XU]ĊGX celnego zawiera niekompletne lub QLHSUDZLGáRZH
dane, do podmiotu RGELHUDMąFHJR albo do ZáDĞFLZHJR naczelnika XU]ĊGX celnego
jest automatycznie Z\V\áDQD z Systemu informacja o EáĊGDFK

5. W przypadku eksportu wyrobów akcyzowych przez XU]ąG celny wyprowadzenia
]QDMGXMąF\ VLĊ na terytorium kraju w Systemie jest tworzony raport wywozu na
podstawie informacji uzyskanej z elektronicznego systemu REVáXJL eksportu, poWZLHUG]DMąFHM Z\MĞFLH wyrobów poza terytorium Unii Europejskiej. Raport wywozu po sprawdzeniu pod Z]JOĊGHP NRPSOHWQRĞFL i SUDZLGáRZRĞFL danych w
nim zawartych jest automatycznie SU]HV\áDQ\ z Systemu do podmiotu Z\V\áDMą
cego albo do ZáDĞFLZ\FK dla podmiotu Z\V\áDMąFHJR ZáDG] SDĔVWZD F]áRQNRwskiego Unii Europejskiej.
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6. W przypadku dostawy ZHZQąWU]ZVSyOQRWRZHM albo eksportu dokonywanego
przez terytorium SDĔVWZD F]áRQNRZVNLHJR wyrobów akcyzowych z zastosowaniem procedury zawieszenia poboru akcyzy System otrzymuje od ZáDĞFLZ\FK
dla podmiotu RGELHUDMąFHJR ZáDG] SDĔVWZD F]áRQNRZVNLHJR Unii Europejskiej
raport odbioru albo raport wywozu, który QDVWĊSQLH jest automatycznie SU]HV\áany z Systemu do podmiotu Z\V\áDMąFHJR
7. W momencie zarejestrowania w Systemie raportu odbioru lub raportu wywozu
QDVWĊSXMH automatyczne odnotowanie zwolnienia zabezpieczenia generalnego z
REFLąĪHQLD albo automatyczne odnotowanie zwolnienia wyrobów akcyzowych z
REMĊFLD zabezpieczeniem U\F]DáWRZ\P
8. W przypadku braku raportu odbioru albo gdy raport odbioru potwierdza dostarczenie tylko F]ĊĞFL przemieszczanych wyrobów akcyzowych do podmiotu odbieUDMąFHJR odnotowanie zwolnienia zabezpieczenia generalnego z REFLąĪHQLD w
FDáRĞFL lub w F]ĊĞFL albo odnotowanie zwolnienia wyrobów z REMĊFLD zabezpieczeniem U\F]DáWRZ\P jest dokonywane w Systemie przez ZáDĞFLZHJR naczelnika
XU]ĊGX celnego, po uzyskaniu przez niego potwierdzenia, ĪH ]RERZLą]DQLH podatkowe GRW\F]ąFH przemieszczanych wyrobów w FDáRĞFL lub w F]ĊĞFL Z\JDVáR
lub ĪH nie PRĪH MXĪ ono SRZVWDü
9. Podmiot REMĊW\ zwolnieniem od akcyzy Z\QLNDMąF\P z art. 31 ust. 1 dostarcza do
ZáDĞFLZHJR naczelnika XU]ĊGX celnego dokument ]DVWĊSXMąF\ raport odbioru
wraz ze ĞZLDGHFWZHP zwolnienia w FLąJX 5 dni od dnia ]DNRĔF]HQLD przemieszczania. :áDĞFLZ\ naczelnik XU]ĊGX celnego QLH]ZáRF]QLH wprowadza raport odbioru do Systemu w imieniu tego podmiotu.
Art. 41f.
1. System jest QLHGRVWĊSQ\ MHĪHOL XĪ\WNRZQLN Systemu poinformuje dyrektora Izby
Celnej w àRG]L o QLHPRĪQRĞFL SU]HV\áDQLD do Systemu dokumentów, a dyrektor
potwierdzi QLHGRVWĊSQRĞü Systemu.
2. Po przywróceniu GRVWĊSQRĞFL Systemu, QLH]ZáRF]QLH po nadaniu e-AD numeru
referencyjnego w trybie art. 41b ust. 1, dokument ten ]DVWĊSXMH dokument zastĊ
SXMąF\ e-AD.
3. Podmiot Z\V\áDMąF\ przechowuje NRSLĊ dokumentu ]DVWĊSXMąFHJR e-AD z przySRU]ąGNRZDQ\P do niego numerem referencyjnym nadanym po przywróceniu
GRVWĊSQRĞFL Systemu.
4. W przypadku gdy System jest niHGRVWĊSQ\ podmiot Z\V\áDMąF\ i podmiot odbieUDMąF\ SU]HND]XMą ZáDĞFLZHPX naczelnikowi XU]ĊGX celnego informacje, które w
przypadku GRVWĊSQRĞFL Systemu SU]HV\áDMą do Systemu.
5. W przypadku gdy GRVWĊSQRĞü Systemu zostanie przywrócona, podmiot Z\V\áDMą
cy i podmiot RGELHUDMąF\ SU]HV\áDMą do Systemu informacje, które nie PRJá\ E\ü
SU]HVáDQH ZF]HĞQLHM z powodu QLHGRVWĊSQRĞFL Systemu.
6. Minister ZáDĞFLZ\ do spraw finansów publicznych PRĪH RNUHĞOLü w drodze rozSRU]ąG]HQLD V]F]HJyáRZH zasady SRVWĊSRZDQLD podmiotów Z\V\áDMąF\FK podmiotów RGELHUDMąF\FK oraz organów podatkowych w przypadku QLHGRVWĊSQRĞFL
Systemu oraz po przywróceniu jego GRVWĊSQRĞFL XZ]JOĊGQLDMąF NRQLHF]QRĞü
monitorowania przemieszczania wyrobów akcyzowych z zastosowaniem procedury zawieszenia poboru akcyzy.
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Art. 41g.
1. -HĪHOL w momencie ]DNRĔF]HQLD przemieszczania wyrobów akcyzowych z zastosowaniem procedury zawieszenia poboru akcyzy System jest QLHGRVWĊSQ\ lub do
tego momentu nie uzyskano e-AD, podmiot RGELHUDMąF\ przedstawia ZáDĞFLZemu naczelnikowi XU]ĊGX celnego, nie SyĨQLHM QLĪ w FLąJX 5 dni od dnia zakoĔ
czenia przemieszczania, dokument ]DVWĊSXMąF\ raport odbioru, SRWZLHUG]DMąF\
ĪH przemieszczanie ]RVWDáR ]DNRĔF]RQH
2. :áDĞFLZ\ naczelnik XU]ĊGX celnego SU]HV\áD otrzymany dokument zasWĊSXMąF\
raport odbioru ZáDĞFLZHPX dla podmiotu Z\V\áDMąFHJR naczelnikowi XU]ĊGX celnego, a w przypadku nabycia ZHZQąWU]ZVSyOQRWRZHJR – ZáDĞFLZ\P dla podmiotu Z\V\áDMąFHJR ZáDG]RP SDĔVWZD F]áRQNRZVNLHJR Unii Europejskiej. :áaĞFLZ\ dla podmiotu Z\V\áDMąFHJR naczelnik XU]ĊGX celnego SU]HV\áD otrzymany
dokument ]DVWĊSXMąF\ raport odbioru podmiotowi Z\V\áDMąFHPX
3. -HĪHOL w przypadku eksportu wyrobów akcyzowych, System jest QLHGRVWĊSQ\ lub
gdy nie uzyskano e-AD, naczelnik XU]ĊGX celnego, który nadzoruje faktyczne
wyprowadzenie tych wyrobów poza terytorium Unii Europejskiej, SU]HV\áD dokument ]DVWĊSXMąF\ raport wywozu ZáDĞFLZHPX dla podmiotu Z\V\áDMąFHJR naczelnikowi XU]ĊGX celnego albo ZáDĞFLZ\P dla podmiotu Z\V\áDMąFHJR ZáDG]RP
SDĔVWZD F]áRQNRZVNLHJR Unii Europejskiej. :áDĞFLZ\ naczelnik XU]ĊGX celnego
SU]HV\áD otrzymany dokument ]DVWĊSXMąF\ raport wywozu podmiotowi Z\V\áDMą
cemu.
Art. 41h.
1. :áDĞFLZ\ naczelnik XU]ĊGX celnego, podmiot Z\V\áDMąF\ oraz podmiot odbieraMąF\ Vą RERZLą]DQL ]DSHZQLü DNWXDOQą LQIRUPDFMĊ o przemieszczanych wyrobach
akcyzowych, MHĪHOL informacja taka nie jest automatycznie zapewniana przez
System.
2. Minister ZáDĞFLZ\ do spraw finansów publicznych RNUHĞOL w drodze rozporzą
dzenia, V]F]HJyáRZ\ zakres informacji, które zgodnie z ust. 1 powinny E\ü dostarczone do Systemu, oraz przypadki, w których informacje takie powinny E\ü
dostarczone, XZ]JOĊGQLDMąF NRQLHF]QRĞü zapewnienia ZáDĞFLZHM informacji dotyF]ąFHM przemieszczanych wyrobów akcyzowych.
Art. 42.
1. =DNRĔF]HQLH procedury zawieszenia poboru akcyzy QDVWĊSXMH
1) z dniem wyprowadzenia wyrobów akcyzowych ze VNáDGX podatkowego poza
SURFHGXUą zawieszenia poboru akcyzy, z ]DVWU]HĪHQLHP ust. 1a; ]RERZLą]anie podatkowe nie powstaje i wygasa RERZLą]HN podatkowy wobec podmiotu SURZDG]ąFHJR VNáDG podatkowy, MHĪHOL SRZVWDá RERZLą]HN podatkowy z
W\WXáX F]\QQRĞFL o której mowa w art. 8 ust. 1 pkt 5;
2) z dniem ]XĪ\FLD wyrobu akcyzowego w VNáDG]LH podatkowym; ]RERZLą]DQLH
podatkowe nie powstaje i wygasa RERZLą]HN podatkowy, gdy ]XĪ\to wyrób
akcyzowy do wyprodukowania innego wyrobu akcyzowego, UyZQLHĪ w ramach procesów VáXĪąF\FK EH]SRĞUHGQLR produkcji tego wyrobu; MHĪHOL LORĞü
napoju alkoholowego ]XĪ\WD do wyprodukowania innego wyrobu akcyzo2014-06-06
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wego przekracza dopuszczalne normy ]XĪ\FLD wyrobów akcyzowych, o których mowa w art. 85 ust. 1 pkt 2 lit. a lub ust. 2 pkt 1 lit. b, w stosunku do
LORĞFL SU]HNUDF]DMąFHM te normy RERZLą]HN podatkowy nie wygasa, a zoboZLą]DQLH podatkowe powstaje z dniem wyprowadzenia wyprodukowanego
wyrobu akcyzowego ze VNáDGX podatkowego poza SURFHGXUą zawieszenia
poboru akcyzy;
3) w przypadku nieotrzymania przez podmiot Z\V\áDMąF\ w terminie 2 miesiĊ
cy od dnia Z\V\áNL wyrobów akcyzowych, odpowiednio: raportu odbioru albo dokumentu ]DVWĊSXMąFHJR raport odbioru lub raportu wywozu albo dokumentu ]DVWĊSXMąFHJR raport wywozu, MHĪHOL przemieszczanie PLDáR miejsce
na terytorium kraju – QDVWĊSQHJR dnia po XSá\ZLH tego terminu;
4) w przypadku nieotrzymania przez podmiot Z\V\áDMąF\ w terminie 4 miesiĊ
cy od dnia Z\V\áNL wyrobów akcyzowych, odpowiednio: raportu odbioru albo dokumentu ]DVWĊSXMąFHJR raport odbioru lub raportu wywozu albo dokumentu ]DVWĊSXMąFHJR raport wywozu, MHĪHOL przemieszczanie PLDáR miejsce w
ramach dostawy ZHZQąWU]ZVSyOQRWRZHM albo eksportu przez terytorium paĔ
stwa F]áRQNRZVNLHJR – QDVWĊSQHJR dnia po XSá\ZLH tego terminu;
5) z dniem naruszenia innych QLĪ RNUHĞORQH w pkt 3 i 4 warunków procedury
zawieszenia poboru akcyzy, a gdy nie PRĪQD XVWDOLü dnia ich naruszenia – z
dniem stwierdzenia takiego naruszenia przez uprawniony organ;
6) w przypadku ubytków wyrobów akcyzowych lub FDáNRZLWHJR zniszczenia
wyrobów akcyzowych, o których mowa w art. 2 ust. 1 pkt 20 – z dniem powstania ubytków wyrobów akcyzowych lub ich FDáNRZLWHJR zniszczenia, a
gdy nie PRĪQD XVWDOLü tego dnia – z dniem stwierdzenia przez uprawniony
organ ubytków wyrobów akcyzowych lub ich FDáNRZLWHJR zniszczenia;
7) w przypadku dostawy ZHZQąWU]ZVSyOQRWRZHM albo eksportu wyrobów akcyzowych, o których mowa w art. 40 ust. 6 – z dniem otrzymania przez podmiot Z\V\áDMąF\ który GRNRQDá dostawy ZHZQąWU]ZVSyOQRWRZHM albo eksportu tych wyrobów, dokumentu handlowego lub innego dokumentu poWZLHUG]DMąFHJR GRVWDZĊ tych wyrobów na terytorium SDĔVWZD F]áRQNRwskiego albo wyprowadzenie ich poza terytorium Unii Europejskiej; zobowią
zanie podatkowe nie powstaje i wygasa SRZVWDá\ w wyniku dokonania okreĞORQHM F]\QQRĞFL SRGOHJDMąFHM opodatkowaniu RERZLą]HN podatkowy FLąĪąF\
na podatniku, z FKZLOą otrzymania przez niego tego dokumentu, w F]ĊĞFL obMĊWHj potwierdzeniem;
8) w przypadku nieotrzymania przez podmiot Z\V\áDMąF\ w terminie 4 miesiĊ
cy od dnia Z\V\áNL ze VNáDGX podatkowego wyrobów akcyzowych, dokumentu, o którym mowa w pkt 7, z potwierdzeniem dostawy tych wyrobów
akcyzowych na terytorium SDĔVWZD F]áRQNRZVNLHJR albo wyprowadzenia ich
poza terytorium Unii Europejskiej, MHĪHOL przemieszczanie PLDáR miejsce w
ramach dostawy ZHZQąWU]ZVSyOQRWRZHM albo eksportu przez terytorium paĔ
stwa F]áRQNRZVNLHJR – QDVWĊSQHJR dnia po XSá\ZLH tego terminu.
1a. W przypadku powrotnego wprowadzenia do VNáDGX podatkowego wyrobów akcyzowych zwolnionych od akcyzy ze Z]JOĊGX na przeznaczenie, niedostarczonych ze VNáDGX podatkowego do podmiotu SRĞUHGQLF]ąFHJR albo ze VNáDGX podatkowego do podmiotu ]XĪ\ZDMąFHJR uznaje VLĊ ĪH nie QDVWąSLáR naruszenie
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warunków zwolnienia oraz ĪH nie QDVWąSLáR ]DNRĔF]HQLH procedury zawieszenia
poboru akcyzy w stosunku do tych wyrobów.
2. W przypadku gdy w stosunku do przemieszczanych przez terytorium Unii Europejskiej wyrobów akcyzowych REMĊW\FK SURFHGXUą zawieszenia poboru akcyzy:
1) ]RVWDQą naruszone na terytorium kraju warunki tej procedury, co spowoduje
jej ]DNRĔF]HQLH lub
2) nie PRĪQD XVWDOLü miejsca naruszenia warunków procedury zawieszenia poboru akcyzy, a ich naruszenie zostanie stwierdzone na terytorium kraju
– ZáDĞFLZ\ naczelnik XU]ĊGX celnego pobiera DNF\]Ċ REOLF]DQą z zastosowaniem
stawek akcyzy RERZLą]XMąF\FK w dniu, w którym GRV]áR do tego naruszenia, a
MHĪHOL tego dnia nie PRĪQD XVWDOLü – RERZLą]XMąF\FK w dniu, w którym stwierdzono to naruszenie.
3. :áDĞFLZ\ naczelnik XU]ĊGX celnego, o którym mowa w ust. 2, informuje za poPRFą Systemu ZáDĞFLZH ZáDG]H podatkowe SDĔVWZD F]áRQNRZVNLHJR Unii Europejskiej, z terytorium którego dokonano Z\V\áNL o naruszeniu procedury zawieszenia poboru akcyzy oraz o powstaniu ]RERZLą]DQLD podatkowego na terytorium kraju.
4. Podmiotowi Z\V\áDMąFHPX który RWU]\PDá
1) raport odbioru albo dokument ]DVWĊSXMąF\ raport odbioru lub raport wywozu
albo dokument ]DVWĊSXMąF\ raport wywozu po XSá\ZLH terminów, o których
mowa w ust. 1 pkt 3 i 4, albo
2) dokumenty SRWZLHUG]DMąFH ]DSáDWĊ akcyzy na terytorium SDĔVWZD F]áRQNRwskiego, w którym GRV]áR do naruszenia lub stwierdzono naruszenie warunków procedury zawieszenia poboru akcyzy, w kwocie RGSRZLDGDMąFHM LORĞFL
wyrobów akcyzowych, których GRW\F]\áR to naruszenie, albo
3) dokument, o którym mowa w ust. 1 pkt 7, z potwierdzeniem dostawy na terytorium SDĔVWZD F]áRQNRZVNLHJR albo wyprowadzenia poza terytorium Unii
Europejskiej wyrobów akcyzowych po XSá\ZLH terminu, o którym mowa w
ust. 1 pkt 8
– SU]\VáXJXMH zwrot kwoty akcyzy ]DSáDFRQHM przez ten podmiot od tych wyrobów na terytorium kraju, na jego pisemny wniosek ]áRĪRQ\ do ZáDĞFLZHJR naczelnika XU]ĊGX celnego.
5. Wniosek, o którym mowa w ust. 4, PRĪH E\ü ]áRĪRQ\ w terminie 5 lat, OLF]ąF od
NRĔFD roku kalendarzowego, w którym XSá\Qąá termin SáDWQRĞFL akcyzy.
6. -HĪHOL w wyniku stwierdzenia naruszenia warunków procedury zawieszenia poboru akcyzy, VNXWNXMąFHJR jej ]DNRĔF]HQLHP akcyza zostanie pobrana na terytorium SDĔVWZD F]áRQNRZVNLHJR a przed XSá\ZHP 3 lat od daty UR]SRF]ĊFLD przemieszczania zostanie ustalone, ĪH naruszenie tych warunków QDVWąSLáR faktycznie
na terytorium kraju, ZáDĞFLZ\ naczelnik XU]ĊGX celnego pobiera DNF\]Ċ obliczaQą z zastosowaniem stawek akcyzy RERZLą]XMąF\FK w dniu, w którym warunki
procedury zawieszenia poboru akcyzy SRZRGXMąFH jej ]DNRĔF]HQLH ]RVWDá\ naruszone na terytorium kraju.
7. :áDĞFLZ\ naczelnik XU]ĊGX celnego, o którym mowa w ust. 6, jest RERZLą]DQ\
poinformRZDü ZáDĞFLZH ZáDG]H podatkowe SDĔVWZD F]áRQNRZVNLHJR Unii Europejskiej, w którym pobrano DNF\]Ċ w ]ZLą]NX ze stwierdzeniem naruszenia wa-
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runków procedury zawieszenia poboru akcyzy, VNXWNXMąFHJR jej ]DNRĔF]HQLHP o
fakcie naruszenia tych warunków oraz o pobraniu akcyzy na terytorium kraju.
8. -HĪHOL w wyniku stwierdzenia naruszenia warunków procedury zawieszenia poboru akcyzy, VNXWNXMąFHJR jej ]DNRĔF]HQLHP SRZVWDáR ]RERZLą]DQLH podatkowe na
terytorium kraju, a przed XSá\ZHP 3 lat od daty UR]SRF]ĊFLD przemieszczania zostanie ustalone, ĪH naruszenie tych warunków QDVWąSLáR faktycznie na terytorium
SDĔVWZD F]áRQNRZVNLHJR to w przypadku gdy akcyza:
1) ]RVWDáD pobrana na terytorium kraju – podmiotowi, który ]DSáDFLá DNF\]Ċ na
terytorium kraju, SU]\VáXJXMH zwrot ]DSáDFRQHM kwoty akcyzy,
2) nie ]RVWDáD pobrana na terytorium kraju w FDáRĞFL lub w F]ĊĞFL – SRZVWDáH
]RERZLą]DQLH podatkowe podlega umorzeniu w FDáRĞFL lub w F]ĊĞFL odpoZLDGDMąFHM kwocie niepobranej akcyzy
– pod warunkiem ĪH akcyza ]RVWDáD ]DSáDFRQD na terytorium SDĔVWZD F]áRQNRwskiego.
9. W przypadku, o którym mowa w ust. 8, zwrot akcyzy QDVWĊSXMH na pisemny
wniosek podmiotu, ]áRĪRQ\ do ZáDĞFLZHJR naczelnika XU]ĊGX celnego wraz z
dokumentami SRWZLHUG]DMąF\PL ]DSáDWĊ akcyzy na terytorium SDĔVWZD F]áRnkowskiego oraz na terytorium kraju, w terminie 5 lat, OLF]ąF od NRĔFD roku kalendarzowego, w którym XSá\Qąá termin SáDWQRĞFL akcyzy na terytorium kraju.
Art. 43.
1. Minister ZáDĞFLZ\ do spraw finansów publicznych PRĪH RNUHĞOLü w drodze rozpoU]ąG]HQLD
1) (uchylony);
2) (uchylony);
3) (uchylony);
4) V]F]HJyáRZ\ sposób stosowania i dokumentowania procedury zawieszenia
poboru akcyzy RGQRĞQLH wyrobów akcyzowych innych QLĪ RNUHĞORQH w zaáąF]QLNX nr 2 do ustawy, REMĊW\FK VWDZNą akcyzy LQQą QLĪ stawka zerowa,
sposób ewidencji dokumentów handlowych WRZDU]\V]ąF\FK przemieszczaniu tych wyrobów oraz zakres danych, które powinna ]DZLHUDü ewidencja;
5) (uchylony);
6) V]F]HJyáRZH warunki i tryb zwrotu akcyzy w przypadkach, o których mowa
w art. 42 ust. 4 i 8;
7) (uchylony).
2. Minister ZáDĞFLZ\ do spraw finansów publicznych Z\GDMąF UR]SRU]ąG]HQLH o
którym mowa w ust. 1, XZ]JOĊGQL
1) VSHF\ILNĊ poszczególnych wyrobów akcyzowych oraz obrotu tymi wyrobami;
2) NRQLHF]QRĞü skutecznego funkcjonowania procedury zawieszenia poboru akcyzy;
3) NRQLHF]QRĞü zapewnienia ZáDĞFLZHM kontroli nad wyrobami akcyzowymi;
4) NRQLHF]QRĞü zapewnienia SU]HSá\ZX informacji GRW\F]ąF\FK przemieszczania wyrobów akcyzowych, od których nie ]DSáDFRQR akcyzy;
5) przepisy prawa Unii Europejskiej w zakresie akcyzy.
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3. Minister ZáDĞFLZ\ do spraw finansów publicznych RNUHĞOL w drodze rozporzą
dzenia, które dane pozostawione do decyzji SDĔVWZ F]áRQNRZVNLFK Unii Europejskiej umieszcza VLĊ RERZLą]NRZR w e-AD lub w dokumencie ]DVWĊSXMąF\P eAD, XZ]JOĊGQLDMąF przepisy UR]SRU]ąG]HQLD 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.
Art. 44.
1. =DNRĔF]HQLH procedury zawieszenia poboru akcyzy QDVWĊSXMH UyZQLHĪ z dniem:
1) FRIQLĊFLD zezwolenia na prowadzenie VNáDGX podatkowego lub na Z\V\áDQLH
wyrobów akcyzowych jako zarejestrowany Z\V\áDMąF\
2) XSá\ZX okresu, na jaki ]RVWDáR wydane zezwolenie na prowadzenie VNáDGX
podatkowego lub na Z\V\áDQLH wyrobów akcyzowych jako zarejestrowany
Z\V\áDMąF\ MHĪHOL podmiot nie X]\VNDá nowego zezwolenia przed XSá\ZHP
tego okresu;
3) zaprzestania przez podmiot SURZDG]ąF\ VNáDG podatkowy lub zarejestrowanego Z\V\áDMąFHJR wykonywania F]\QQRĞFL SRGOHJDMąF\FK opodatkowaniu
DNF\]ą
4) likwidacji SU]HGVLĊELRUVWZD podmiotu SURZDG]ąFHJR VNáDG podatkowy lub
zarejestrowanego Z\V\áDMąFHJR
5) utraty ZDĪQRĞFL zabezpieczenia akcyzowego, MHĪHli przed XWUDWą ZDĪQRĞFL
podmiot SURZDG]ąF\ VNáDG podatkowy albo zarejestrowany Z\V\áDMąF\ nie
]áRĪ\á nowego zabezpieczenia akcyzowego albo podmiot SURZDG]ąF\ VNáDG
podatkowy nie X]\VNDá zwolnienia z RERZLą]NX ]áRĪHQLD zabezpieczenia akcyzowego, o którym mowa w art. 64 ust. 1;
6) utraty ZDĪQRĞFL zwolnienia z RERZLą]NX ]áRĪHQLD zabezpieczenia akcyzowego, o którym mowa w art. 64 ust. 1, MHĪHOL przed XWUDWą ZDĪQRĞFL podmiot
SURZDG]ąF\ VNáDG podatkowy nie ]áRĪ\á zabezpieczenia akcyzowego lub nie
X]\VNDá SU]HGáXĪHQLD zwolnienia.
2. W przypadkach, o których mowa w ust. 1, podmiot SURZDG]ąF\ VNáDG podatkowy
jest RERZLą]DQ\ do:
1) VSRU]ąG]HQLD spisu z natury wyrobów akcyzowych, zwanego dalej „spisem z
natury”, ZHGáXJ stanu na G]LHĔ ]DNRĔF]HQLD procedury zawieszenia poboru
akcyzy, w terminie 21 dni od tego dnia;
2) powiadomienia ZáDĞFLZHJR naczelnika XU]ĊGX celnego o VSRU]ąG]HQLX spisu
z natury i ustalonej LORĞFL wyrobów akcyzowych, a WDNĪH kwocie akcyzy
SU]\SDGDMąFHM do ]DSáDW\ od tych wyrobów, w terminie 7 dni od dnia zakoĔ
czenia VSRU]ąG]HQLD tego spisu, nie SyĨQLHM jednak QLĪ w terminie ]áRĪHQLD
deklaracji podatkowej i ]DSáDW\ akcyzy, o którym mowa w art. 21 ust. 2.
3. -HĪHOL spis z natury nie zostanie VSRU]ąG]RQ\ w terminie, o którym mowa w ust. 2
pkt 1, lub zostanie VSRU]ąG]RQ\ w sposób nierzetelny, ZáDĞFLZ\ naczelnik XU]ĊGX
celnego RNUHĞOD
1) LORĞü wyrobów akcyzowych w drodze oszacowania;
2) Z\VRNRĞü ]RERZLą]DQLD podatkowego w akcyzie.
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Art. 45.
1. W przypadku zastosowania procedury zawieszenia poboru akcyzy, ]RERZLą]DQLH
podatkowe powstaje z dniem ]DNRĔF]HQLD tej procedury, chyba ĪH przepisy ustawy VWDQRZLą inaczej.
2. W przypadku zastosowania procedury zawieszenia poboru akcyzy, do obliczenia
Z\VRNRĞFL ]RERZLą]DQLD podatkowego stosuje VLĊ VWDZNĊ akcyzy RERZLą]XMąFą
w dniu ]DNRĔF]HQLD procedury zawieszenia poboru akcyzy.
Art. 46.
1. Systemem administruje minister ZáDĞFLZ\ do spraw finansów publicznych.
2. 8Ī\WNRZQLNDPL Systemu Vą podmioty SURZDG]ąFH VNáDG\ podatkowe, zarejestrowani Z\V\áDMąF\ zarejestrowani odbiorcy, podmioty REMĊWH zwolnieniem od
akcyzy Z\QLNDMąF\P z art. 31 ust. 1 i organy podatkowe.
3. Zarejestrowany Z\V\áDMąF\ zarejestrowany odbiorca lub podmiot SURZDG]ąF\
VNáDG podatkowy NDĪGRUD]RZR dokonuje elektronicznego podpisu dokumentów
SU]HV\áDQ\FK do Systemu.
4. Dokument SU]HV\áDQ\ do Systemu podlega sprawdzeniu pod Z]JOĊGHP kompletQRĞFL i SUDZLGáRZRĞFL SU]HVáDQ\FK danych, w V]F]HJyOQRĞFL w zakresie zgodnoĞFL z danymi z ewidencji, o której mowa w art. 18 ust. 3.
5. Po SU]HVáDniu dokumentu do Systemu potwierdzenie jego otrzymania z podaniem
czasu otrzymania jest automatycznie Z\V\áDQH do podmiotu, który ten dokument
SU]HVáDá
6. W Systemie jest prowadzona ewidencja wszystkich SU]HPLHV]F]HĔ wyrobów akcyzowych z zastosowaniem procedury zawieszenia poboru akcyzy.
7. Z XU]ĊGX lub na wniosek ]áRĪRQ\ przez podmiot Z\V\áDMąF\ lub podmiot odbieraMąF\ do ZáDĞFLZHJR naczelnika XU]ĊGX celnego Vą usuwane stwierdzone w Systemie QLHSUDZLGáRZRĞFL spowodowane QLH]JRGQRĞFLą F]\QQRĞFL dokonywanych
w Systemie z przepisami niniejszej ustawy lub aktów wykonawczych wydanych
na jej podstawie. Odmowa XZ]JOĊGQLHQLD wniosku QDVWĊSXMH w drodze decyzji.
8. Minister ZáDĞFLZ\ do spraw finansów publicznych RNUHĞOL w drodze rozporzą
dzenia:
1) sposób komunikowania VLĊ XĪ\WNRZQLNyZ z Systemem, w V]F]HJyOQRĞFL
sposób podpisywania dokumentów SU]HV\áDQ\FK do Systemu SRF]Wą elektroQLF]Qą oraz sposób GRVWĊSX do Systemu przez XĪ\WNRZQLNyZ Systemu;
2) VWUXNWXUĊ lokalnego numeru referencyjnego;
3) warunki i sposób dostarczenia danych przez podmioty ZáDĞFLZHPX naczelnikowi XU]ĊGX celnego celem wprowadzenia ich do Systemu.
9. Minister ZáDĞFLZ\ do spraw finansów publicznych Z\GDMąF UR]SRU]ąG]HQLH o
którym mowa w ust. 8, XZ]JOĊGQL NRQLHF]QRĞü
1) skutecznego funkcjonowania procedury zawieszenia poboru akcyzy;
2) zapewnienia ZáDĞFLZHM kontroli nad wyrobami akcyzowymi;
3) zapewnienia SU]HSá\ZX informacji GRW\F]ąF\FK przemieszczania wyrobów
akcyzowych, od których nie ]DSáDFRQR akcyzy;
4) zapewnienia EH]SLHF]HĔVWZa SU]HV\áDQ\FK informacji.
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5R]G]LDá 2
6NáDG\ podatkowe
Art. 47.
1. Produkcja wyrobów akcyzowych RNUHĞORQ\FK w ]DáąF]QLNX nr 2 do ustawy oraz
wyrobów akcyzowych innych QLĪ RNUHĞORQH w ]DáąF]QLNX nr 2 do ustawy, objĊ
tych VWDZNą akcyzy LQQą QLĪ stawka zerowa, PRĪH RGE\ZDü VLĊ Z\áąF]QLH w
VNáDG]LH podatkowym, z Z\áąF]HQLHP produkcji:
1) wyrobów akcyzowych, z wykorzystaniem Z\áąF]QLH wyrobów akcyzowych,
od których akcyza ]RVWDáD ]DSáDFRQD w Z\VRNRĞFL równej lub Z\ĪV]HM od
kwoty akcyzy SU]\SDGDMąFHM do zapáDW\ od wyprodukowanych wyrobów akcyzowych, albo z wykorzystaniem Z\áąF]QLH wyrobów akcyzowych zwolnionych od akcyzy ze Z]JOĊGX na przeznaczenie, pod warunkiem ĪH wyprodukowany wyrób jest UyZQLHĪ wyrobem akcyzowym zwolnionym od akcyzy
ze Z]JOĊGX na przeznaczenie;
2) mniej QLĪ 1000 hektolitrów w FLąJX roku kalendarzowego, win uzyskanych z
winogron SRFKRG]ąF\FK z upraw ZáDVQ\FK o których mowa w art. 17 ust. 3
ustawy z dnia 12 maja 2011 r. o wyrobie i rozlewie wyrobów winiarskich,
obrocie tymi wyrobami i organizacji rynku wina (Dz. U. Nr 120, poz. 690);
3) piwa, wina i napojów fermentowanych, wytwarzanych domowym sposobem
przez osoby fizyczne na ZáDVQ\ XĪ\WHN i nieprzeznaczonych do VSU]HGDĪ\
4) mniej QLĪ 10 hektolitrów w FLąJX roku kalendarzowego, alkoholu etylowego,
dokonywanej przez gorzelnie prawnie i ekonomicznie QLH]DOHĪQH od wszelkich innych gorzelni oraz QLHG]LDáDMąFH na podstawie licencji uzyskanej od
innego podmiotu;
5) wyrobów akcyzowych, od których ]RVWDáD ]DSáDFRQD SU]HGSáDWD akcyzy;
6) energii elektrycznej;
7) wyrobów ZĊJORZ\FK;
8) suszu tytoniowego;
9) wyrobów gazowych.
2. Magazynowanie wyrobów akcyzowych w procedurze zawieszenia poboru akcyzy
PRĪH RGE\ZDü VLĊ Z\áąF]QLH w VNáDG]LH podatkowym.
3. W VNáDG]LH podatkowym miejsce przeznaczone do magazynowania wyrobów akcyzowych REMĊW\FK SURFHGXUą zawieszenia poboru akcyzy powinno E\ü wyodUĊEQLRQH i przeznaczone tylko do przechowywania tych wyrobów.
4. 3U]HáDGXQHN wyrobów akcyzowych przemieszczanych w procedurze zawieszenia
poboru akcyzy PRĪH RGE\ZDü VLĊ Z\áąF]QLH w VNáDG]LH podatkowym, z Z\áą
czeniem sytuacji:
1) losowych, w przypadkach, w których dokonanie SU]HáDGXQNX jest PRĪOLZH
tylko w miejscu zdarzenia losowego;
2) w których dochodzi do zmiany ĞURGND transportu, a SU]HáDGRZDQH wyroby
akcyzowe w FDáRĞFL Vą przemieszczane do jednego miejsca odbioru wskazanego w e-AD albo w dokumencie ]DVWĊSXMąF\P e-AD.
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5. Wina gronowe produkowane poza VNáDGHP podatkowym, o których mowa w ust.
1 pkt 2, Vą przemieszczane w ramach dostawy ZHZQąWU]ZVSyOQRWRZHM zgodnie z
wymogami RNUHĞORQ\PL w UR]SRU]ąG]HQLX Komisji (WE) nr 884/2001 z dnia 24
kwietnia 2001 r. XVWDQDZLDMąF\P V]F]HJyáRZH zasady stosowania GRW\F]ąFH dokumentów WRZDU]\V]ąF\FK przewozowi produktów winiarskich oraz rejestrów
prowadzonych w sektorze wina (Dz. Urz. WE L 128 z 10.05.2001, str. 32, z
SyĨQ zm.; Dz. Urz. UE Polskie wydanie specjalne, rozdz. 3, t. 32, str. 202, z
SyĨQ zm.), w V]F]HJyOQRĞFL w zakresie rejestru wyrobów Z\FKRG]ąF\FK oraz
wzoru dokumentu handlowego WRZDU]\V]ąFHJR produktom winiarskim RNUHĞOonego w ]DáąF]QLNX III do tego UR]SRU]ąG]HQLD Przepisy tego UR]SRU]ąG]HQLD w
zakresie rejestru wyrobów Z\FKRG]ąF\FK stosuje VLĊ UyZQLHĪ w przypadku
przemieszczania tych win gronowych na terytorium kraju.
6. Podmiot GRNRQXMąF\ nabycia ZHZQąWU]ZVSyOQRWRZHJR win gronowych wyprodukowanych poza VNáDGHP podatkowym jest RERZLą]DQ\ SRLQIRUPRZDü ZáDĞFiwego naczelnika XU]ĊGX celnego o odbiorze tych win oraz SU]HGVWDZLü dokument
handlowy WRZDU]\V]ąF\ produktom winiarskim, na którego podstawie dokonano
ich przemieszczenia na terytorium kraju.
Art. 48.
1. Zezwolenie na prowadzenie VNáDGX podatkowego jest wydawane podmiotowi,
który VSHáQLD áąF]QLH QDVWĊSXMąFH warunki:
1) prowadzi co najmniej jeden rodzaj G]LDáDOQRĞFL SROHJDMąFHM na produkcji,
SU]HáDGRZ\ZDQLX lub magazynowaniu wyrobów akcyzowych, w tym EĊGą
cych UyZQLHĪ ZáDVQRĞFLą innych podmiotów;
2) jest podatnikiem podatku od towarów i XVáXJ
3) jest podmiotem, którego G]LDáDOQRĞFLą NLHUXMą osoby nieskazane prawomocnym wyrokiem VąGX za SU]HVWĊSVWZR przeciwko ZLDU\JRGQRĞFL dokumentów, przeciwko mieniu, przeciwko obrotowi gospodarczemu, przeciwko obrotowi SLHQLĊG]PL i papierami ZDUWRĞFLRZ\PL lub SU]HVWĊSVWZR skarbowe;
4) nie posiada ]DOHJáRĞFL z W\WXáX FáD i podatków VWDQRZLąF\FK dochód EXGĪHWX
SDĔVWZD VNáDGHN na ubezpieczenia VSRáHF]QH i zdrowotne oraz nie jest wobec niego prowadzone SRVWĊSRZDQLH egzekucyjne, likwidacyjne lub XSDGáoĞFLRZH z Z\MąWNLHP SRVWĊSRZDQLD XSDGáRĞFLRZHJR z PRĪOLZRĞFLą zawarcia
XNáDGX
5) ]áRĪ\ zabezpieczenie akcyzowe, z ]DVWU]HĪHQLHP art. 64 ust. 1;
6) nie ]RVWDáR FRIQLĊWH ze Z]JOĊGX na naruszenie przepisów prawa, ĪDGQH z
udzielonych mu ]H]ZROHĔ o których mowa w art. 84 ust. 1, jak UyZQLHĪ
koncesja lub zezwolenie na prowadzenie G]LDáDOQRĞFL gospodarczej ani nie
]RVWDáD wydana decyzja o zakazie wykonywania przez niego G]LDáDOQRĞFL regulowanej w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie G]LDáDOQRĞFL gospodarczej (Dz. U. z 2010 r. Nr 220, poz. 1447 i Nr 239,
poz. 1593), w zakresie wyrobów akcyzowych;
7) posiada W\WXá prawny do korzystania z miejsca, w którym ma E\ü prowadzony VNáDG podatkowy.
2. Przepis ust. 1 pkt 2 nie ma zastosowania do rolników Z\VWĊSXMąF\FK z wnioskiem
o wydanie zezwolenia na prowadzenie VNáDGX podatkowego, w którym EĊGą wy2014-06-06
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konywane, zgodnie z XVWDZą z dnia 25 sierpnia 2006 r. o biokomponentach i biopaliwach FLHNá\FK (Dz. U. Nr 169, poz. 1199, z SyĨQ zm. 11)), Z\áąF]QLH czynnoĞFL SROHJDMąFH na wytwarzaniu na ZáDVQ\ XĪ\WHN estru lub czystego oleju URĞOLnnego, o których mowa w art. 2 ust. 1 pkt 11 lit. c tej ustawy.
3. W przypadku podmiotu XELHJDMąFHJR VLĊ o wydanie zezwolenia na prowadzenie
w VNáDG]LH podatkowym G]LDáDOQRĞFL SROHJDMąFHM Z\áąF]QLH na magazynowaniu
lub SU]HáDGRZ\ZDQLX wyrobów akcyzowych wyprodukowanych w innym VNáadzie podatkowym, oprócz warunków RNUHĞORQ\FK w ust. 1, dodatkowym warunkiem wydania zezwolenia, z ]DVWU]HĪHQLHP ust. 4, jest:
1) dla wyrobów tytoniowych – minimalna Z\VRNRĞü obrotu tymi wyrobami, w
rozumieniu przepisów o podatku od towarów i XVáXJ w roku poprzedzają
cym dany rok podatkowy Z\QRV]ąFD 700 mln ]á
2) dla napojów alkoholowych – minimalna Z\VRNRĞü obrotu tymi wyrobami, w
rozumieniu przepisów o podatku od towarów i XVáXJ w roku poprzedzają
cym dany rok podatkowy Z\QRV]ąFD 100 mln ]á
3) dla wyrobów energetycznych, z Z\áąF]HQLHP olejów smarowych i gazu – poMHPQRĞü magazynowa dla tych wyrobów, co najmniej na poziomie 5000 metrów V]HĞFLHQQ\FK
4) dla olejów smarowych – minimalna Z\VRNRĞü obrotu tymi wyrobami, w rozumieniu przepisów o podatku od towarów i XVáXJ w roku SRSU]HG]DMąF\P
dany rok podatkowy Z\QRV]ąFD 20 mln ]á
5) dla gazu – SRMHPQRĞü magazynowa dla tych wyrobów, co najmniej na poziomie 500 metrów V]HĞFLHQQ\FK
4. W przypadku podmiotu UR]SRF]\QDMąFHJR G]LDáDOQRĞü o której mowa w ust. 3, w
zakresie wyrobów tytoniowych, napojów alkoholowych lub olejów smarowych,
warunkiem wydania zezwolenia na prowadzenie VNáDGX podatkowego oprócz warunków RNUHĞORQ\FK w ust. 1, jest ]áRĪHQLH przez ten podmiot RĞZLDGF]HQLD w
którym zadeklaruje RVLąJQLĊFLH w danym roku minimalnych Z\VRNRĞFL obrotu
RNUHĞORQ\FK w ust. 3 pkt 1, 2 lub 4, proporcjonalnie w podziale na kolejne mieVLąFH
5. W przypadku podmiotu SURZDG]ąFHJR w VNáDG]LH podatkowym G]LDáDOQRĞü poleJDMąFą Z\áąF]QLH na SU]HáDGRZ\ZDQLX cystern kolejowych z gazem Sá\QQ\P nie
stosuje VLĊ warunku, o którym mowa w ust. 3 pkt 5, MHĪHOL SU]HáDGRZDQ\ gaz
Sá\QQ\ EĊG]LH przemieszczany w procedurze zawieszenia poboru akcyzy.
6. Podmiot SURZDG]ąF\ VNáDG podatkowy, w którym produkuje wyroby akcyzowe
PRĪH w tym VNáDG]LH podatkowym PDJD]\QRZDü i SU]HáDGRZ\ZDü wyroby akcyzowe REMĊWH zezwoleniem na prowadzenie VNáDGX podatkowego, UyZQLHĪ wyprodukowane przez inny podmiot, bez NRQLHF]QRĞFL VSHáQLHQLD warunków, o których mowa w ust. 3 pkt 1–5.
Art. 49.
1. Zezwolenie na prowadzenie VNáDGX podatkowego wydaje ZáDĞFLZ\ naczelnik
XU]ĊGX celnego na pisemny wniosek podmiotu.

11)

=PLDQ\ Z\PLHQLRQHMXVWDZ\]RVWDá\RJáRV]RQH Z']8]U1USR]L1USR]
666, z 2009 r. Nr 3, poz. 11 oraz z 2010 r. Nr 21, poz. 104, Nr 229, poz. 1496 i Nr 238, poz. 1578.
2014-06-06

©Kancelaria Sejmu

s. 67/155

2. Zezwolenie na prowadzenie VNáDGX podatkowego PRĪH E\ü wydane na czas
oznaczony, nie GáXĪV]\ QLĪ 3 lata, albo na czas nieoznaczony.
3. Wniosek o wydanie zezwolenia na prowadzenie VNáDGX podatkowego powinien
]DZLHUDü dane GRW\F]ąFH podmiotu oraz prowadzonej przez niego G]LDáDOQRĞFL
gospodarczej, w V]F]HJyOQRĞFL LPLĊ i nazwisko lub QD]ZĊ podmiotu, adres jego
siedziby lub zamieszkania, numer w Krajowym Rejestrze 6ąGRZ\P lub ewidencji G]LDáDOQRĞFL gospodarczej, numer identyfikacyjny REGON, numer identyfikacji podatkowej (NIP), adres poczty elektronicznej oraz RNUHĞOHQLH rodzaju i zakresu G]LDáDOQRĞFL która EĊG]LH prowadzona w VNáDG]LH podatkowym, jak rówQLHĪ wskazanie planowanej lokalizacji VNáDGX podatkowego, proponowanego zabezpieczenia akcyzowego oraz liczby MXĪ prowadzonych przez podmiot VNáDGyZ
podatkowych.
4. Przepis ust. 3, w zakresie numeru w Krajowym Rejestrze 6ąGRZ\P lub ewidencji
G]LDáDOQRĞFL gospodarczej, nie ma zastosowania do rolników Z\VWĊSXMąF\FK z
wnioskiem o wydanie zezwolenia na prowadzenie VNáDGX podatkowego, w którym EĊGą wykonywane, zgodnie z XVWDZą z dnia 25 sierpnia 2006 r. o biokomponentach i biopaliwach FLHNá\FK Z\áąF]QLH F]\QQRĞFL SROHJDMąFH na wytwarzaniu
na ZáDVQ\ XĪ\WHN estru lub czystego oleju URĞOLQQHJR o których mowa w art. 2
ust. 1 pkt 11 lit. c tej ustawy.
5. Wniosek o zezwolenie na prowadzenie pierwszego VNáDGX podatkowego stanowi
UyZQLHĪ wniosek o nadanie podmiotowi numeru akcyzowego podmiotu prowaG]ąFHJR VNáDG podatkowy.
6. Do wniosku ]DáąF]D VLĊ plan VNáDGX podatkowego oraz dokumenty potwierdzają
ce VSHáQLHQLH warunków RNUHĞORQ\FK w art. 48.
7. Podmiot SURZDG]ąF\ VNáDG podatkowy jest RERZLą]DQ\ do powiadamiania ZáaĞFLZHJR naczelnika XU]ĊGX celnego o zmianach danych zawartych we wniosku, o
którym mowa w ust. 1, w terminie 7 dni, OLF]ąF od dnia, w którym QDVWąSLáD
zmiana, z ]DVWU]HĪHQLHP ust. 8, 10 i 11.
8. Powiadomienia o planowanej zmianie danych REMĊW\FK WUHĞFLą zezwolenia QDOHĪ\
GRNRQ\ZDü przed dokonaniem tej zmiany, z ]DVWU]HĪHQLHP ust. 10 i 11.
9. Powiadomienie, o którym mowa w ust. 8, stanowi MHGQRF]HĞQLH wniosek o zmiaQĊ zezwolenia na prowadzenie VNáDGX podatkowego w zakresie GRW\F]ąF\P ]Jáoszonej zmiany.
10. Zmiana miejsca prowadzenia VNáDGX podatkowego lub podmiotu SURZDG]ąFHJR
VNáDG podatkowy wymaga uzyskania nowego zezwolenia na prowadzenie VNáDGX
podatkowego, z Z\áąF]HQLHP QDVWĊSFyZ prawnych lub podmiotów SU]HNV]WDáFonych w przypadkach wVWąSLHQLD przez nich w przewidziane w przepisach prawa
podatkowego prawa lub prawa i RERZLą]NL RNUHĞORQ\FK w ustawie z dnia 29
sierpnia 1997 r. – Ordynacja podatkowa.
11. -HĪHOL podmiot SURZDG]ąF\ VNáDG podatkowy zamierza SURGXNRZDü magazynoZDü lub GRNRQ\ZDü SU]HáDGXQNX wyrobów QDOHĪąF\FK do innej QLĪ EĊGąFD
przedmiotem dotychczasowej G]LDáDOQRĞFL grupy wyrobów akcyzowych wymienionej w art. 2 ust. 1 pkt 1, jest RERZLą]DQ\ X]\VNDü nowe zezwolenie na prowadzenie VNáDGX podatkowego.

2014-06-06

©Kancelaria Sejmu

s. 68/155

Art. 50.
1. :áDĞFLZ\ naczelnik XU]ĊGX celnego, Z\GDMąF zezwolenie na prowadzenie pierwszego VNáDGX podatkowego, nadaje podmiotowi RGUĊEQą GHF\]Mą numer akcyzowy podmiotu SURZDG]ąFHJR VNáDG podatkowy.
2. Dla NDĪGHJR VNáDGX podatkowego wydaje VLĊ RGUĊEQH zezwolenie na prowadzenie
VNáDGX podatkowego oraz RNUHĞOD VLĊ RGUĊEQ\ numer akcyzowy VNáDGX podatkowego.
3. Zezwolenie na prowadzenie VNáDGX podatkowego RNUHĞOD w V]F]HJyOQRĞFL
1) numer akcyzowy VNáDGX podatkowego;
2) adres, pod którym zlokalizowany jest VNáDG podatkowy;
3) rodzaj prowadzonej G]LDáDOQRĞFL w VNáDG]LH podatkowym;
4) rodzaj wyrobów akcyzowych EĊGąF\FK przedmiotem G]LDáDOQRĞFL w VNáDG]LH
podatkowym;
5) IRUPĊ i termin RERZLą]\ZDQLD zabezpieczenia akcyzowego, a w przypadku
zwolnienia podmiotu Z\VWĊSXMąFHJR z wnioskiem o zezwolenie na prowadzenie VNáDGX podatkowego z RERZLą]NX ]áRĪHQLD zabezpieczenia – przewiG\ZDQą PDNV\PDOQą NZRWĊ ]RERZLą]DQLD podatkowego SRGOHJDMąFHJR zabezpieczeniu akcyzowemu oraz termin ZDĪQRĞFL zwolnienia z RERZLą]NX
]áRĪHQia zabezpieczenia akcyzowego.
4. :áDĞFLZ\ naczelnik XU]ĊGX celnego, który Z\GDá zezwolenie, wskazuje w nim
numer akcyzowy podmiotu SURZDG]ąFHJR VNáDG podatkowy, nadany na podstawie ust. 1.
5. :áDĞFLZ\ naczelnik XU]ĊGX celnego przy wydawaniu zezwolenia na prowadzenie
VNáDGX podatkowego zatwierdza regulamin funkcjonowania VNáDGX podatkowego,
który RNUHĞOD warunki GRW\F]ąFH VNáDGX podatkowego. Zmiana regulaminu funkcjonowania VNáDGX podatkowego wymaga zatwierdzenia przez ZáDĞFLZHJR naczelnika XU]ĊGX celnego.
Art. 51.
1. Podmiot SURZDG]ąF\ VNáDG podatkowy jest RERZLą]DQ\ XPLHV]F]Dü w e-AD albo
w dokumencie ]DVWĊSXMąF\P e-AD numer akcyzowy VNáDGX podatkowego, z którego Vą wyprowadzane wyroby akcyzowe.
2. Podmiot SURZDG]ąF\ VNáDG podatkowy jest RERZLą]DQ\ Z\ND]\ZDü w deklaracji
podatkowej wszystkie numery akcyzowe VNáDGyZ podatkowych, których deklaracja ta dotyczy.
Art. 52.
1. :áDĞFLZ\ naczelnik XU]ĊGX celnego odmawia wydania zezwolenia na prowadzenie VNáDGX podatkowego, w przypadku gdy:
1) podmiot Z\VWĊSXMąF\ z wnioskiem o zezwolenie na prowadzenie VNáDGX podatkowego nie VSHáQLD warunków, o których mowa w art. 48 ust. 1, 3 lub 4,
przy czym przy ocenie VSHáQLHQLD warunku, o którym mowa w art. 48 ust. 1
pkt 6, bierze VLĊ pod XZDJĊ okres ostatnich 3 lat, OLF]ąF od dnia ]áRĪHQLD
wniosku o wydanie zezwolenia;
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2) wydanie zezwolenia PRĪH SRZRGRZDü ]DJURĪHQLH ZDĪQHJR interesu publicznego;
3) proponowana lokalizacja VNáDGX podatkowego, stan lub ZLHONRĞü pomieszF]HĔ w których ma E\ü prowadzony VNáDG podatkowy, lub stan ich wyposaĪHQLD XQLHPRĪOLZLDMą sprawowanie ZáDĞFLZHM kontroli.
2. :áDĞFLZ\ naczelnik XU]ĊGX celnego cofa z XU]ĊGX zezwolenie na prowadzenie
VNáDGX podatkowego, MHĪHOL
1) po uzyskaniu zezwolenia w terminie 3 PLHVLĊF\ nie SRGMĊWR G]LDáDOQRĞFL lub
Mą przerwano na czas GáXĪV]\ QLĪ 3 PLHVLąFH bez powiadomienia ZáDĞFLZHJR
naczelnika XU]ĊGX celnego;
2) podmiot SURZDG]ąF\ VNáDG podatkowy prowadzi G]LDáDOQRĞü niezgodnie z
przepisami prawa podatkowego lub uzyskanym zezwoleniem;
3) zabezpieczenie akcyzowe podmiotu SURZDG]ąFHJR VNáDG podatkowy XWUDFLáR
ZDĪQRĞü albo nie zapewnia MXĪ pokrycia w terminie lub w QDOHĪQHM wysokoĞFL kwoty jego ]RERZLą]DQLD podatkowego, a w przypadku gdy podmiot
SURZDG]ąF\ VNáDG podatkowy ]RVWDá zwolniony z RERZLą]NX ]áRĪHQia zabezpieczenia akcyzowego – MHĪHOL to zwolnienie XWUDFLáR ZDĪQRĞü a podmiot,
we ZáDĞFLZ\P terminie, nie X]\VNDá nowego zwolnienia lub nie ]áRĪ\á zabezpieczenia akcyzowego w QDOHĪQHM Z\VRNRĞFL
4) ]RVWDá naruszony którykolwiek z warunków RNUHĞORQ\FK w art. 48, z zastrzeĪHQLHP ust. 3;
5) w okresie trzech pierwszych PLHVLĊF\ po uzyskaniu zezwolenia podmiot, o
którym mowa w art. 48 ust. 4, nie RVLąJQąá zadeklarowanych minimalnych
Z\VRNRĞFL obrotu.
3. :áDĞFLZ\ naczelnik XU]ĊGX celnego nie cofa zezwolenia na prowadzenie VNáDGX
podatkowego, MHĪHOL podmiot dokona ]DSáDW\ ]DOHJáRĞFL z W\WXáX FáD podatków
VWDQRZLąF\FK dochód EXGĪHWX SDĔVWZD VNáDGHN na ubezpieczenia VSRáHF]QH i
zdrowotne, w terminie 7 dni, OLF]ąF od dnia ujawnienia ]DOHJáRĞFL z tym ĪH w
przypadku gdy Z\VRNRĞü ]RERZLą]DQLD podatkowego ]RVWDáD RNUHĞORQD przez organ podatkowy lub organ kontroli skarbowej – w terminie 7 dni, OLF]ąF od dnia
GRUĊF]HQLD decyzji RNUHĞODMąFHM Z\VRNRĞü ]RERZLą]DQLD podatkowego.
4. :áDĞFLZ\ naczelnik XU]ĊGX celnego cofa zezwolenie na prowadzenie VNáDGX podatkowego UyZQLHĪ na wniosek podmiotu SURZDG]ąFHJR VNáDG podatkowy.
5. W przypadku FRIQLĊFLD zezwolenia na prowadzenie VNáDGX podatkowego lub
XSá\ZX okresu, na który ]RVWDáR ono wydane i niewydania przed XSá\ZHP tego
okresu nowego zezwolenia, ZáDĞFLZ\ naczelnik XU]ĊGX celnego SU]HV\áD inforPDFMĊ o FRIQLĊFLX lub Z\JDĞQLĊFLX tego zezwolenia, odpowiednio, ZáDĞFLZHPX
organowi SURZDG]ąFHPX rejestr G]LDáDOQRĞFL regulowanej, organowi rejestrowemu, o którym mowa w art. 13 ust. 2 ustawy z dnia 25 sierpnia 2006 r. o biokomponentach i biopaliwach FLHNá\FK organowi koncesyjnemu lub organowi zezwaODMąFHPX na prowadzenie G]LDáDOQRĞFL gospodarczej.
Art. 53.
1. (uchylony).
2. (uchylony).
3. (uchylony).
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4. (uchylony).
4a. (uchylony).
4b. (uchylony).
5. Podmiot SURZDG]ąF\ VNáDG podatkowy jest RERZLą]DQ\ SURZDG]Lü HZLGHQFMĊ iloĞFLRZą lub LORĞFLRZR-ZDUWRĞFLRZą wyrobów akcyzowych XPRĪOLZLDMąFą w
V]F]HJyOQRĞFL
1) ustalenie LORĞFL wyrobów akcyzowych REMĊW\FK SURFHGXUą zawieszenia poboru akcyzy oraz Z\áąF]RQ\FK z tej procedury;
2) Z\RGUĊEQLHQLH kwoty akcyzy SU]\SDGDMąFHM do ]DSáDW\ oraz kwoty akcyzy,
której pobór podlega zawieszeniu w ]ZLą]NX z zastosowaniem procedury
zawieszenia poboru akcyzy;
3) RNUHĞOHQLH LORĞFL wyprodukowanych wyrobów akcyzowych w VNáDG]LH podatkowym innym QLĪ VNáDG podatkowy, o którym mowa w art. 48 ust. 3 i 4.
6. Ewidencja, o której mowa w ust. 5, PRĪH E\ü prowadzona w formie papierowej
lub elektronicznej, po uprzednim pisemnym poinformowaniu ZáDĞFLZHJR naczelnika XU]ĊGX celnego o formie jej prowadzenia.
7. Ewidencja, o której mowa w ust. 5, powinna E\ü przechowywana do celów kontroli przez okres 5 lat, OLF]ąF od NRĔFD roku kalendarzowego, w którym ]RVWDáD
VSRU]ąG]RQD
8. (uchylony).
Art. 54.
1. Zezwolenie na wyprowadzanie wyrobów akcyzowych z cudzego VNáDGX podatkowego poza SURFHGXUą zawieszenia poboru akcyzy przez podatnika, o którym
mowa w art. 13 ust. 3, zwane dalej „zezwoleniem wyprowadzenia”, dotyczy
konkretnego VNáDGX podatkowego i jest wydawane na czas oznaczony, nie GáXĪ
szy QLĪ 3 lata, albo na czas nieoznaczony, na wniosek podmiotu, który VSHáQLD
áąF]QLH warunki RNUHĞORQH w art. 48 ust. 1 pkt 2–6.
2. Wniosek o wydanie zezwolenia wyprowadzenia powinien ]DZLHUDü dane dotyF]ąFH podmiotu oraz prowadzonej przez niego G]LDáDOQRĞFL gospodarczej, w
V]F]HJyOQRĞFL LPLĊ i nazwisko lub QD]ZĊ podmiotu, adres jego siedziby lub zamieszkania, numer w Krajowym Rejestrze 6ąGRZ\P lub ewidencji G]LDáDOQRĞFL
gospodarczej, numer identyfikacyjny REGON, numer identyfikacji podatkowej
(NIP), adres poczty elektronicznej oraz RNUHĞOHQLH rodzaju wyrobów akcyzowych, a WDNĪH adres, pod którym jest zlokalizowany VNáDG podatkowy, z którego
EĊG]LH QDVWĊSRZDáR wyprowadzanie wyrobów akcyzowych poza SURFHGXUą zawieszenia poboru akcyzy, oraz numer akcyzowy tego VNáDGX podatkowego.
3. Do wniosku o wydanie zezwolenia wyprowadzenia ]DáąF]D VLĊ SLVHPQą ]JRGĊ
podmiotu SURZDG]ąFHJR VNáDG podatkowy na magazynowanie w tym VNáDG]LH
wyrobów akcyzowych podmiotu Z\VWĊSXMąFHJR z wnioskiem oraz dokumenty
SRWZLHUG]DMąFH VSHáQLHQLH warunków, o których mowa w art. 48 ust. 1 pkt 2–6.
4. Zezwolenie wyprowadzenia RNUHĞOD w V]F]HJyOQRĞFL
1) adres siedziby lub zamieszkania podatnika, o którym mowa w art. 13 ust. 3;
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2) adres, pod którym zlokalizowany jest VNáDG podatkowy, z którego EĊG]LH naVWĊSRZDáR wyprowadzanie wyrobów akcyzowych poza SURFHGXUą zawieszenia poboru akcyzy oraz numer akcyzowy tego VNáDGX podatkowego;
3) rodzaj wyrobów akcyzowych wyprowadzanych ze VNáDGX podatkowego poza
SURFHGXUą zawieszenia poboru akcyzy.
5. Podatnik, o którym mowa w art. 13 ust. 3, jest RERZLą]DQ\ do powiadamiania
ZáDĞFLZHJR naczelnika XU]ĊGX celnego o zmianach danych zawartych we wniosku, o którym mowa w ust. 1, w terminie 7 dni, OLF]ąF od dnia, w którym QDVWąSiáD zmiana, z ]DVWU]HĪHQLHP ust. 6, 8 i 9.
6. Powiadomienia o planowanej zmianie danych REMĊW\FK WUHĞFLą zezwolenia wyprowadzenia QDOHĪ\ GRNRQ\ZDü przed dokonaniem tej zmiany, z ]DVWU]HĪHQLHP
ust. 8 i 9.
7. Powiadomienie, o którym mowa w ust. 6, stanowi MHGQRF]HĞQLH wniosek o zmiaQĊ zezwolenia wyprowadzenia w zakresie GRW\F]ąF\P ]JáRV]RQHM zmiany.
8. Zmiana podmiotu SURZDG]ąFHJR VNáDG podatkowy lub miejsca prowadzenia VNáadu podatkowego, którego dotyczy zezwolenie wyprowadzenia, lub podatnika, o
którym mowa w art. 13 ust. 3, wymaga uzyskania nowego zezwolenia wyprowadzenia, z Z\áąF]HQLHP QDVWĊSFyZ prawnych lub podmiotów SU]HNV]WDáFRQ\FK w
przypadkach ZVWąSLHQLD przez nich w przewidziane w przepisach prawa podatkowego prawa lub prawa i RERZLą]NL RNUHĞORQ\FK w ustawie z dnia 29 sierpnia
1997 r. – Ordynacja podatkowa.
9. -HĪHOL podatnik, o którym mowa w art. 13 ust. 3, zamierza Z\SURZDG]Dü ze VNáadu podatkowego wyroby akcyzowe QDOHĪąFH do innej QLĪ EĊGąFD przedmiotem
dotychczasowej G]LDáDOQRĞFL grupy wyrobów akcyzowych wymienionej w art. 2
ust. 1 pkt 1, jest RERZLą]DQ\ X]\VNDü nowe zezwolenie wyprowadzenia.
10. :áDĞFLZ\ naczelnik XU]ĊGX celnego odmawia wydania zezwolenia wyprowadzenia, w przypadku gdy:
1) podmiot Z\VWĊSXMąF\ z wnioskiem o zezwolenie wyprowadzenia nie speáQLD
warunków, o których mowa w art. 48 ust. 1 pkt 2–6, przy czym przy ocenie
VSHáQLHQLD warunku, o którym mowa w art. 48 ust. 1 pkt 6, bierze VLĊ pod
XZDJĊ okres ostatnich 3 lat, OLF]ąF od dnia ]áRĪHQLD wniosku o wydanie zezwolenia;
2) wydanie zezwolenia wyprowadzenia PRĪH SRZRGRZDü ]DJURĪHQLH ZDĪQHJR
interesu publicznego.
11. :áDĞFLZ\ naczelnik XU]ĊGX celnego cofa z XU]ĊGX zezwolenie wyprowadzenia,
MHĪHOL
1) po uzyskaniu zezwolenia, w terminie 3 PLHVLĊF\ nie SRGMĊWR G]LDáDOQRĞFL lub
Mą przerwano na czas GáXĪV]\ QLĪ 3 PLHVLąFH bez powiadomienia ZáDĞFLZHJR
naczelnika XU]ĊGX celnego;
2) podatnik prowadzi G]LDáDOQRĞü niezgodnie z przepisami prawa podatkowego
lub uzyskanym zezwoleniem;
3) ]RVWDá naruszony którykolwiek z warunków RNUHĞORQ\FK w art. 48 ust. 1 pkt
2–6, z ]DVWU]HĪHQLHP ust. 12.
12. :áDĞFLZ\ naczelnik XU]ĊGX celnego nie cofa zezwolenia wyprowadzenia, MHĪHOL
podatnik dokona ]DSáDW\ ]DOHJáRĞFL z W\WXáX FáD podatków VWDQRZLąF\FK dochód
EXGĪHWX SDĔVWZD VNáDGHN na ubezpieczenia VSRáHF]QH i zdrowotne w terminie 7
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dni, OLF]ąF od dnia ujawnienia ]DOHJáRĞFL z tym ĪH w przypadku gdy ]RERZLą]anie podatkowe ]RVWDáR RNUHĞORQH przez organ podatkowy lub organ kontroli skarbowej – w terminie 7 dni, OLF]ąF od dnia GRUĊF]HQLD decyzji RNUHĞODMąFHM NZRWĊ
]RERZLą]DQLD
13. :áDĞFLZ\ naczelnik XU]ĊGX celnego cofa zezwolenie wyprowadzenia UyZQLHĪ na
wniosek podatnika, o którym mowa w art. 13 ust. 3.
14. Podatnik, o którym mowa w art. 13 ust. 3, jest RERZLą]DQ\ SU]HND]Dü NRSLĊ zezwolenia wyprowadzenia podmiotowi SURZDG]ąFHPX VNáDG podatkowy przed
pierwszym wyprowadzeniem wyrobów akcyzowych z tego VNáDGX poza proceduUą zawieszenia poboru akcyzy.
15. Podmiot SURZDG]ąF\ VNáDG podatkowy jest RERZLą]DQ\ SU]HND]Dü ZáDĞFLZHPX
naczelnikowi XU]ĊGX celnego SLVHPQą LQIRUPDFMĊ ]DZLHUDMąFą dane o wyrobach
akcyzowych i podmiotach, które Z\SURZDG]Lá\ te wyroby ze VNáDGX podatkowego w ramach posiadanych ]H]ZROHĔ wyprowadzenia, w terminie do 10. dnia mieVLąFD QDVWĊSXMąFHJR po PLHVLąFX w którym wyprowadzono te wyroby ze VNáDGX
podatkowego.
16. :áDĞFLZ\ naczelnik XU]ĊGX celnego GRUĊF]D NRSLĊ decyzji o zmianie lub cofniĊ
ciu zezwolenia wyprowadzenia podmiotowi SURZDG]ąFHPX VNáDG podatkowy, z
którego QDVWĊSRZDáR lub PRJáR QDVWąSLü wyprowadzanie wyrobów akcyzowych
poza SURFHGXUą zawieszenia poboru akcyzy, RNUHĞORQHPX w zezwoleniu wyprowadzenia.
Art. 55.
1. Minister ZáDĞFLZ\ do spraw finansów publicznych RNUHĞOL w drodze rozporzą
dzenia, V]F]HJyáRZH warunki prowadzenia VNáDGyZ podatkowych, w tym dotyF]ąFH regulaminu funkcjonowania VNáDGX podatkowego oraz miejsca, w którym
wyroby akcyzowe EĊGą magazynowane, XZ]JOĊGQLDMąF VSHF\ILNĊ produkcji poszczególnych wyrobów akcyzowych i obrotu tymi wyrobami, NRQLHF]QRĞü ZáaĞFLZHJR zabezpieczenia wyrobów akcyzowych przed ich wyprowadzeniem ze
VNáDGX podatkowego w sposób sprzeczny z RERZLą]XMąF\PL przepisami, koQLHF]QRĞü zapewnienia ZáDĞFLZHM kontroli wyrobów akcyzowych oraz VSHF\ILNĊ
ĞURGNyZ transportu stosowanych do przewozu wyrobów akcyzowych.
2. Minister ZáDĞFLZ\ do spraw finansów publicznych RNUHĞOL w drodze rozporzą
dzenia, V]F]HJyáRZ\ zakres danych, które powinny ]QDMGRZDü VLĊ w ewidencji, o
której mowa w art. 53 ust. 5 oraz sposób jej prowadzenia, XZ]JOĊGQLDMąF koQLHF]QRĞü SUDZLGáRZHJR dokumentowania LORĞFL wyrobów akcyzowych oraz
RNUHĞOHQLD kwot akcyzy.
3. Minister ZáDĞFLZ\ do spraw finansów publicznych PRĪH RNUHĞOLü w drodze rozSRU]ąG]HQLD V]F]HJyáRZH warunki dokonywania SU]HáDGXQNX wyrobów akcyzowych w procedurze zawieszenia poboru akcyzy poza VNáDGHP podatkowym,
XZ]JOĊGQLDMąF VSHF\ILNĊ poszczególnych wyrobów akcyzowych oraz ĞURGNyZ
transportu XĪ\ZDQ\FK do przemieszczania tych wyrobów, NRQLHF]QRĞü skutecznego funkcjonowania procedury zawieszenia poboru akcyzy oraz przepisy prawa
Unii Europejskiej w zakresie akcyzy.
4. Minister ZáDĞFLZ\ do spraw finansów publicznych PRĪH RNUHĞOLü w drodze rozSRU]ąG]HQLD w przypadku podmiotów SURZDG]ąF\FK w VNáDG]LH podatkowym
G]LDáDOQRĞü SROHJDMąFą Z\áąF]QLH na magazynowaniu lub SU]HáDGRZ\ZDQLX wy2014-06-06
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robów akcyzowych wyprodukowanych w innym VNáDG]LH podatkowym, sytuacje
inne QLĪ RNUHĞORQD w art. 48 ust. 5, w których nie PXV]ą E\ü VSHáQLRQH warunki, o
których mowa w art. 48 ust. 3 pkt 1–5, XZ]JOĊGQLDMąF VSHF\ILNĊ obrotu poszczególnymi wyrobami akcyzowymi, PRĪOLZRĞFL techniczne w zakresie wykonywania G]LDáDOQRĞFL w zakresie wyrobów akcyzowych, NRQLHF]QRĞü zapewnienia
ZáDĞFLZHM kontroli wyrobów akcyzowych, zasady EH]SLHF]HĔVWZD zaopatrzenia
na terytorium kraju w paliwa FLHNáH Z\QLNDMąFH z RGUĊEQ\FK przepisów.
5R]G]LDá 3
Podmiot SRĞUHGQLF]ąF\
Art. 56.
1. Zezwolenie na prowadzenie G]LDáDOQRĞFL jako podmiot SRĞUHGQLF]ąF\ jest wydawane na czas oznaczony, nie GáXĪV]\ QLĪ 3 lata, albo na czas nieoznaczony, na
wniosek podmiotu, który VSHáQLD áąF]QLH QDVWĊSXMąFH warunki:
1) jest podatnikiem podatku od towarów i XVáXJ
2) jest podmiotem, którego G]LDáDOQRĞFLą NLHUXMą osoby nieskazane prawomocnym wyrokiem VąGX za SU]HVWĊSVWZR przeciwko ZLDU\JRGQRĞFL dokumentów, przeciwko mieniu, przeciwko obrotowi gospodarczemu, przeciwko obrotowi SLHQLĊG]PL i papierami ZDUWRĞFLRZ\PL lub SU]HVWĊSVWZR skarbowe;
3) nie posiada ]DOHJáRĞFL z W\WXáX FáD i podatków VWDQRZLąF\FK dochód EXGĪHWX
SDĔVWZD VNáDGHN na ubezpieczenia VSRáHF]QH i zdrowotne oraz nie jest wobec niego prowadzone SRVWĊSRZDQLH egzekucyjne, likwidacyjne lub XSDGáoĞFLRZH z Z\MąWNLHP SRVWĊSRZDQLD XSDGáRĞFLRZHJR z PRĪOLZRĞFLą zawarcia
XNáDGX
4) ]áRĪ\á zabezpieczenie akcyzowe;
5) nie ]RVWDáR FRIQLĊWH ze Z]JOĊGX na naruszenie przepisów prawa, ĪDGQH z
udzielonych mu ]H]ZROHĔ o których mowa w art. 84 ust. 1, jak UyZQLHĪ
koncesja lub zezwolenie na prowadzenie G]LDáDOQRĞFL gospodarczej ani nie
]RVWDáD wydana decyzja o zakazie wykonywania przez niego G]LDáDOQRĞFL regulowanej w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie G]LDáDOQRĞFL gospodarczej, w zakresie wyrobów akcyzowych.
2. Wniosek, o którym mowa w ust. 1, powinien ]DZLHUDü dane GRW\F]ąFH podmiotu
oraz prowadzonej przez niego G]LDáDOQRĞFL gospodarczej, w V]F]HJyOQRĞFL LPLĊ i
nazwisko lub QD]ZĊ podmiotu, adres jego siedziby lub zamieszkania, numer w
Krajowym Rejestrze 6ąGRZ\P lub ewidencji G]LDáDOQRĞFL gospodarczej, numer
identyfikacyjny REGON, numer identyfikacji podatkowej (NIP), adres poczty
elektronicznej oraz RNUHĞOHQLH zakresu G]LDáDOQRĞFL która EĊG]LH prowadzona
przez podmiot, a WDNĪH proponowane zabezpieczenie akcyzowe.
3. Do wniosku, o którym mowa w ust. 1, ]DáąF]D VLĊ dokumenty SRWZLHUG]DMąFH
VSHáQLHQLH warunków RNUHĞORQ\FK w ust. 1.
4. Zezwolenie na prowadzenie G]LDáDOQRĞFL jako podmiot SRĞUHGQLF]ąF\ RNUHĞOD w
V]F]HJyOQRĞFL
1) numer podmiotu SRĞUHGQLF]ąFHJR
2) adres siedziby lub zamieszkania podmiotu SRĞUHGQLF]ąFHJR
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3) IRUPĊ i termin RERZLą]\ZDQLD zabezpieczenia akcyzowego;
4) zakres prowadzonej G]LDáDOQRĞFL
5) rodzaj wyrobów akcyzowych.
5. Podmiot SRĞUHGQLF]ąF\ jest RERZLą]DQ\ XPLHV]F]Dü swój numer w dokumencie
dostawy.
6. Podmiot SRĞUHGQLF]ąF\ jest RERZLą]DQ\ do powiadamiania ZáDĞFLZHJR naczelnika XU]ĊGX celnego o zmianach danych zawartych we wniosku, o którym mowa w
ust. 1, w terminie 7 dni, OLF]ąF od dnia, w którym QDVWąSLáD zmiana, z ]DVWU]HĪeniem ust. 7, 9 i 10.
7. Powiadomienia o planowanej zmianie danych REMĊW\FK WUHĞFLą zezwolenia QDOHĪ\
GRNRQ\ZDü przed dokonaniem tej zmiany, z ]DVWU]HĪHQLHP ust. 9 i 10.
8. Powiadomienie, o którym mowa w ust. 7, stanowi MHGQRF]HĞQLH wniosek o zmiaQĊ zezwolenia na prowadzenie G]LDáDOQRĞFL jako podmiot SRĞUHGQLF]ąF\ w zakresie GRW\F]ąF\P ]JáRV]RQHM zmiany.
9. Zmiana podmiotu SURZDG]ąFHJR G]LDáDOQRĞü jako podmiot SRĞUHGQLF]ąF\ wymaga uzyskania nowego zezwolenia na prowadzenie G]LDáDOQRĞFL jako podmiot poĞUHGQLF]ąF\ z Z\áąF]HQLHP QDVWĊSFyZ prawnych lub podmiotów SU]HNV]WDáFonych w przypadkach ZVWąSLHQLD przez nich w przewidziane w przepisach prawa
podatkowego prawa lub prawa i RERZLą]NL RNUHĞORQ\FK w ustawie z dnia 29
sierpnia 1997 r. – Ordynacja podatkowa.
10. -HĪHOL podmiot SRĞUHGQLF]ąF\ zamierza GRVWDUF]Dü wyroby akcyzowe QDOHĪąFH do
innej QLĪ EĊGąFD przedmiotem dotychczasowej G]LDáDOQRĞFL grupy wyrobów akcyzowych wymienionej w art. 2 ust. 1 pkt 1, jest RERZLą]DQ\ X]\VNDü nowe zezwolenie na prowadzenie G]LDáDOQRĞFL jako podmiot SRĞUHGQLF]ąF\
11. :áDĞFLZ\ naczelnik XU]ĊGX celnego odmawia wydania zezwolenia na prowadzenie G]LDáDOQRĞFL jako podmiot SRĞUHGQLF]ąF\ w przypadku, gdy:
1) podmiot Z\VWĊSXMąF\ z wnioskiem o zezwolenie na prowadzenie G]LDáDOQRĞFL
jako podmiot SRĞUHGQLF]ąF\ nie VSHáQLD warunków, o których mowa w ust. 1,
przy czym przy ocenie VSHáQLHQLD warunku, o którym mowa w ust. 1 pkt 5,
bierze VLĊ pod XZDJĊ okres ostatnich 3 lat, OLF]ąF od dnia ]áRĪHQLD wniosku o
wydanie zezwolenia;
2) wydanie zezwolenia PRĪH SRZRGRZDü ]DJURĪHQLH ZDĪQHJR interesu publicznego.
12. :áDĞFLZ\ naczelnik XU]ĊGX celnego cofa z XU]ĊGX zezwolenie na prowadzenie
G]LDáDOQRĞFL jako podmiot SRĞUHGQLF]ąF\ MHĪHOi:
1) po uzyskaniu zezwolenia w terminie 3 PLHVLĊF\ nie SRGMĊWR G]LDáDOQRĞFL lub
Mą przerwano na czas GáXĪV]\ QLĪ 3 PLHVLąFH bez powiadomienia ZáDĞFLZHJR
naczelnika XU]ĊGX celnego;
2) podmiot SRĞUHGQLF]ąF\ prowadzi G]LDáDOQRĞü niezgodnie z przepisami prawa
podatkowego lub uzyskanym zezwoleniem;
3) zabezpieczenie akcyzowe podmiotu SRĞUHGQLF]ąFHJR XWUDFLáR ZDĪQRĞü albo
nie zapewnia MXĪ pokrycia w terminie lub w QDOHĪQHM Z\VRNRĞFL kwoty jego
]RERZLą]DQLD podatkowego;
4) ]RVWDá naruszony którykolwiek z warunków RNUHĞORQ\FK w ust. 1, z zastrzeĪHQLHP ust. 14.
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13. :áDĞFLZ\ naczelnik XU]ĊGX celnego cofa zezwolenie na prowadzenie G]LDáDOQRĞFL
jako podmiot SRĞUHGQLF]ąF\ UyZQLHĪ na wniosek podmiotu SRĞUHGQLF]ąFHJR
14. :áDĞFLZ\ naczelnik XU]ĊGX celnego nie cofa zezwolenia na prowadzenie G]LDáDlQRĞFL jako podmiot SRĞUHGQLF]ąF\ MHĪHOL podmiot SRĞUHGQLF]ąF\ dokona ]DSáDW\
]DOHJáRĞFL z W\WXáX FáD podatków VWDQRZLąF\FK dochód EXGĪHWX SDĔVWZD VNáDGHN
na ubezpieczenia VSRáHF]QH i zdrowotne w terminie 7 dni, OLF]ąF od dnia ujawnienia ]DOHJáRĞFL z tym ĪH w przypadku gdy ]RERZLą]DQLH podatkowe ]RVWDáR
RNUHĞORQH przez organ podatkowy lub organ kontroli skarbowej – w terminie 7
dni, OLF]ąF od dnia GRUĊF]HQLD decyzji RNUHĞODMąFHM NZRWĊ ]RERZLą]DQLD
5R]G]LDá 4
Zarejestrowani odbiorcy
Art. 57.
1. :áDĞFLZ\ naczelnik XU]ĊGX celnego na pisemny wniosek podmiotu VSHáQLDMąFHJR
warunki wymienione:
1) w ust. 2 i art. 48 ust. 1 pkt 2–6 – wydaje zezwolenie na nabywanie wyrobów
akcyzowych jako zarejestrowany odbiorca;
2) w art. 48 ust. 1 pkt 2–6 – wydaje zezwolenie na jednorazowe nabycie wyrobów akcyzowych jako zarejestrowany odbiorca.
1a. Podmiot, o którym mowa w ust. 1 pkt 1, PRĪH X]\VNDü ZLĊFHM QLĪ jedno zezwolenie na nabywanie wyrobów akcyzowych jako zarejestrowany odbiorca.
2. Zarejestrowany odbiorca, z Z\áąF]HQLHP zarejestrowanego odbiorcy posiadają
cego zezwolenie na jednorazowe nabycie wyrobów akcyzowych jako zarejestrowany odbiorca, jest RERZLą]DQ\ SRVLDGDü W\WXá prawny do korzystania z wyodUĊEQLRQHJR miejsca przeznaczonego do odbierania wyrobów akcyzowych, zwanego dalej „miejscem odbioru wyrobów akcyzowych”. Zezwolenie na nabywanie
wyrobów akcyzowych jako zarejestrowany odbiorca oraz zezwolenie na jednorazowe nabycie wyrobów akcyzowych jako zarejestrowany odbiorca PRĪH dotyc]\ü tylko jednego miejsca odbioru wyrobów akcyzowych.
3. Wniosek o wydanie zezwolenia na nabywanie wyrobów akcyzowych jako zarejestrowany odbiorca powinien ]DZLHUDü
1) dane GRW\F]ąFH podmiotu oraz prowadzonej przez niego G]LDáDOQRĞFL gospodarczej, w V]F]HJyOQRĞFL LPLĊ i nazwisko lub QD]ZĊ podmiotu, adres jego
siedziby lub zamieszkania, numer w Krajowym Rejestrze 6ąGRZ\P lub w
ewidencji G]LDáDOQRĞFL gospodarczej, numer identyfikacyjny REGON oraz
numer identyfikacji podatkowej (NIP), adres poczty elektronicznej, a WDNĪH
SODQRZDQą ORNDOL]DFMĊ miejsca odbioru wyrobów akcyzowych;
2) LQIRUPDFMĊ o rodzaju wyrobów akcyzowych, które EĊGą nabywane weZQąWU]ZVSyOQRWRZR
3) proponowane zabezpieczenie akcyzowe;
4) LQIRUPDFMĊ o liczbie wydanych temu podmiotowi ]H]ZROHĔ na nabywanie
wyrobów akcyzowych jako zarejestrowany odbiorca.
3a. Wniosek o wydanie zezwolenia na jednorazowe nabycie wyrobów akcyzowych
jako zarejestrowany odbiorca powinien ]DZLHUDü
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1) dane GRW\F]ąFH podmiotu oraz prowadzonej przez niego G]LDáDOQRĞFL gospodarczej, w V]F]HJyOQRĞFL LPLĊ i nazwisko lub QD]ZĊ podmiotu, adres jego
siedziby lub zamieszkania, numer w Krajowym Rejestrze 6ąGRZ\P lub w
ewidencji G]LDáDOQRĞFL gospodarczej, numer identyfikacyjny REGON oraz
numer identyfikacji podatkowej (NIP), adres poczty elektronicznej, a WDNĪH
SODQRZDQą ORNDOL]DFMĊ miejsca odbioru wyrobów akcyzowych;
2) LQIRUPDFMĊ o rodzaju oraz LORĞFL wyrobów akcyzowych, które EĊGą nabyte
ZHZQąWU]ZVSyOQRWRZR
3) proponowane zabezpieczenie akcyzowe;
4) dane podmiotu, od którego EĊGą nabyte ZHZQąWU]ZVSyOQRWRZR wyroby akcyzowe.
4. Do wniosku, o którym mowa w ust. 3, ]DáąF]D VLĊ plan miejsca odbioru wyrobów
akcyzowych oraz dokumenty SRWZLHUG]DMąFH VSHáQLHQLH warunków RNUHĞORQ\FK
w ust. 2 i art. 48 ust. 1 pkt 2–6.
4a. Do wniosku, o którym mowa w ust. 3a, ]DáąF]D VLĊ dokumenty SRWZLHUG]DMąFH
VSHáQLHQLH warunków RNUHĞORQ\FK w art. 48 ust. 1 pkt 2–6.
5. Zezwolenie na nabywanie wyrobów akcyzowych jako zarejestrowany odbiorca
PRĪH E\ü wydane na czas oznaczony, nie dáXĪV]\ QLĪ 3 lata, albo na czas nieoznaczony. Zezwolenie na jednorazowe nabycie wyrobów akcyzowych jako zarejestrowany odbiorca powinno E\ü wykorzystane jednorazowo, w terminie 3 mieVLĊF\ od daty wydania zezwolenia.
6. Zarejestrowany odbiorca jest RERZLą]DQ\ do powiadamiania ZáDĞFLZHJR naczelnika XU]ĊGX celnego o zmianach danych zawartych we wniosku, o którym mowa
w ust. 3, w terminie 7 dni, OLF]ąF od dnia, w którym QDVWąSLáD zmiana, z zastrzeĪHQLHP ust. 7, 9 i 10.
7. Powiadomienia o planowanej zmianie danych REMĊW\FK WUHĞFLą zezwolenia na nabywanie wyrobów akcyzowych jako zarejestrowany odbiorca QDOHĪ\ GRNRQ\ZDü
przed dokonaniem tej zmiany, z ]DVWU]HĪHQLHP ust. 9 i 10.
8. Powiadomienie, o którym mowa w ust. 7, stanowi MHGQRF]HĞQLH wniosek o zmiaQĊ zezwolenia na nabywanie wyrobów akcyzowych jako zarejestrowany odbiorca w zakresie GRW\F]ąF\P ]JáRV]RQHM zmiany.
9. Zmiana miejsca odbioru wyrobów akcyzowych lub zarejestrowanego odbiorcy
wymaga uzyskania nowego zezwolenia na nabywanie wyrobów akcyzowych jako zarejestrowany odbiorca lub nowego zezwolenia na jednorazowe nabycie wyrobów akcyzowych jako zarejestrowany odbiorca, z Z\áąF]HQLHP QDVWĊSFyZ
prawnych lub podmiotów SU]HNV]WDáFRQ\FK w przypadkach ZVWąSLHQLD przez nich
w przewidziane w przepisach prawa podatkowego prawa lub prawa i RERZLą]NL
RNUHĞORQ\FK w ustawie z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Ordynacja podatkowa.
10. -HĪHOL zarejestrowany odbiorca SRVLDGDMąF\ zezwolenie na nabywanie wyrobów
akcyzowych jako zarejestrowany odbiorca zamierza QDE\ZDü ZHZQąWU]ZVSyOQotowo wyroby akcyzowe QDOHĪąFH do innej QLĪ EĊGąFD przedmiotem dotychczasowej G]LDáDOQRĞFL grupy wyrobów akcyzowych wymienionej w art. 2 ust. 1 pkt 1,
jest RERZLą]DQ\ X]\VNDü nowe zezwolenie na nabywanie wyrobów akcyzowych
jako zarejestrowany odbiorca.
11. Do odmowy wydania, FRIQLĊFLD lub Z\JDĞQLĊFLD zezwolenia na nabywanie wyrobów akcyzowych jako zarejestrowany odbiorca oraz zezwolenia na jednorazo2014-06-06
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we nabycie wyrobów akcyzowych jako zarejestrowany odbiorca stosuje VLĊ odpowiednio art. 52.
Art. 58.
1. :áDĞFLZ\ naczelnik XU]ĊGX celnego, Z\GDMąF zezwolenie na nabywanie wyrobów
akcyzowych jako zarejestrowany odbiorca lub zezwolenie na jednorazowe nabycie wyrobów akcyzowych jako zarejestrowany odbiorca, nadaje podmiotowi numer akcyzowy zarejestrowanego odbiorcy ]ZLą]DQ\ z miejscem odbioru wyrobów akcyzowych.
2. Zezwolenie na nabywanie wyrobów akcyzowych jako zarejestrowany odbiorca
RNUHĞOD w V]F]HJyOQRĞFL
1) numer akcyzowy zarejestrowanego odbiorcy ]ZLą]DQ\ z miejscem odbioru
wyrobów akcyzowych;
2) adres siedziby lub miejsca zamieszkania zarejestrowanego odbiorcy;
3) adres miejsca odbioru wyrobów akcyzowych;
4) rodzaj nabywanych ZHZQąWU]ZVSyOQRWRZR wyrobów akcyzowych;
5) IRUPĊ i termin RERZLą]\ZDQLD zabezpieczenia akcyzowego.
3. Zezwolenie na jednorazowe nabycie wyrobów akcyzowych jako zarejestrowany
odbiorca RNUHĞOD w V]F]HJyOQRĞFL
1) numer akcyzowy zarejestrowanego odbiorcy ]ZLą]DQ\ z miejscem odbioru
wyrobów akcyzowych;
2) adres siedziby lub miejsca zamieszkania zarejestrowanego odbiorcy;
3) dane podmiotu, od którego Vą nabywane ZHZQąWU]ZVSyOQRWRZR wyroby akcyzowe;
4) adres miejsca odbioru wyrobów akcyzowych;
5) rodzaj oraz LORĞü nabywanych ZHZQąWU]ZVSyOQRWRZR wyrobów akcyzowych;
6) Z\VRNRĞü zabezpieczenia akcyzowego.

1.
2.

3.

4.

5.

Art. 59.
Zarejestrowany odbiorca nie PRĪH PDJD]\QRZDü ani Z\V\áDü wyrobów akcyzowych z zastosowaniem procedury zawieszenia poboru akcyzy.
Zarejestrowany odbiorca, z Z\áąF]HQLHP zarejestrowanego odbiorcy posiadają
cego zezwolenie na jednorazowe nabycie wyrobów akcyzowych jako zarejestrowany odbiorca, jest RERZLą]DQ\ SURZDG]Lü HZLGHQFMĊ nabywanych ZHZQąWUzwspólnotowo wyrobów akcyzowych.
Zarejestrowany odbiorca, z Z\áąF]HQLHP zarejestrowanego odbiorcy posiadają
cego zezwolenie na jednorazowe nabycie wyrobów akcyzowych jako zarejestrowany odbiorca, PRĪH GRNRQ\ZDü nabycia ZHZQąWU]ZVSyOQRWRZHJR wyrobów
akcyzowych na rzecz innych podmiotów.
Ewidencja, o której mowa w ust. 2, PRĪH E\ü prowadzona w formie papierowej
lub elektronicznej, po uprzednim pisemnym poinformowaniu ZáDĞFLZHJR naczelnika XU]ĊGX celnego o formie jej prowadzenia.
Ewidencja, o której mowa w ust. 2, powinna ]DZLHUDü w V]F]HJyOQRĞFL informacje GRW\F]ąFH wyrobów akcyzowych nabywanych ZHZQąWU]ZVSyOQRWRZR pod2014-06-06
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miotu Z\V\áDMąFHJR wyroby akcyzowe oraz podmiotu, na rzecz którego wyroby
akcyzowe Vą nabywane ZHZQąWU]ZVSyOQRWRZR przez zarejestrowanego RGELRUFĊ
6. Ewidencja, o której mowa w ust. 2, powinna E\ü przechowywana do celów kontroli przez okres 5 lat, OLF]ąF od NRĔFD roku kalendarzowego, w którym ]RVWDáD
VSRU]ąG]RQD
7. Minister ZáDĞFLZ\ do spraw finansów publicznych RNUHĞOL w drodze rozporzą
dzenia:
1) warunki GRW\F]ąFH miejsca odbioru wyrobów akcyzowych nabywanych weZQąWU]ZVSyOQRWRZR przez zarejestrowanego odbiRUFĊ z Z\áąF]HQLHP zarejestrowanego odbiorcy SRVLDGDMąFHJR zezwolenie na jednorazowe nabycie
wyrobów akcyzowych jako zarejestrowany odbiorca,
2) V]F]HJyáRZ\ zakres danych, które powinny ]QDMGRZDü VLĊ w ewidencji nabywanych ZHZQąWU]ZVSyOQRWRZR wyrobów akcyzowych, oraz sposób jej
prowadzenia
– XZ]JOĊGQLDMąF NRQLHF]QRĞü zapewnienia ZáDĞFLZHM kontroli oraz SUDZLGáRZHJR
dokumentowania LORĞFL wyrobów akcyzowych i RNUHĞOHQLD kwot akcyzy.
5R]G]LDá 5
(uchylony)
5R]G]LDá 5a
Zarejestrowani Z\V\áDMąF\
Art. 62a.
1. :áDĞFLZ\ naczelnik XU]ĊGX celnego, na pisemny wniosek podmiotu VSHáQLDMąFHJR
warunki, wymienione w art. 48 ust. 1 pkt 2–6, wydaje zezwolenie na Z\V\áDQLH
importowanych wyrobów akcyzowych z zastosowaniem procedury zawieszenia
poboru akcyzy, w ramach prowadzonej G]LDáDOQRĞFL gospodarczej, zwane dalej
„zezwoleniem na Z\V\áDQLH wyrobów akcyzowych jako zarejestrowany Z\V\áaMąF\´
2. Wniosek o wydanie zezwolenia na Z\V\áDQLH wyrobów akcyzowych jako zarejestrowany Z\V\áDMąF\ powinien ]DZLHUDü
1) dane GRW\F]ąFH podmiotu oraz prowadzonej przez niego G]LDáDOQRĞFL gospodarczej, w V]F]HJyOQRĞFL LPLĊ i nazwisko lub QD]ZĊ podmiotu, adres jego
siedziby lub zamieszkania, numer w Krajowym Rejestrze 6ąGRZ\P lub w
ewidencji G]LDáDOQRĞFL gospodarczej, numer identyfikacyjny REGON, numer
identyfikacji podatkowej (NIP) oraz adres poczty elektronicznej;
2) LQIRUPDFMĊ o rodzaju wyrobów akcyzowych, które EĊGą Z\V\áDQH z zastosowaniem procedury zawieszenia poboru akcyzy;
3) proponowane zabezpieczenie akcyzowe;
4) inIRUPDFMĊ o liczbie wydanych temu podmiotowi ]H]ZROHĔ na Z\V\áDQLH wyrobów akcyzowych jako zarejestrowany Z\V\áDMąF\
3. Do wniosku ]DáąF]D VLĊ dokumenty SRWZLHUG]DMąFH VSHáQLHQLH warunków okreĞORQ\FK w art. 48 ust. 1 pkt 2–6.
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4. Zezwolenie na Z\V\áDQLH wyrobów akcyzowych jako zarejestrowany Z\V\áDMąF\
PRĪH E\ü wydane na czas oznaczony, nie GáXĪV]\ QLĪ 3 lata, albo na czas nieoznaczony.
5. Zarejestrowany Z\V\áDMąF\ jest RERZLą]DQ\ do powiadamiania ZáDĞFLZHJR naczelnika XU]ĊGX celnego o zmianach danych zawartych we wniosku, o którym
mowa w ust. 1, w terminie 7 dni, OLF]ąF od dnia, w którym QDVWąSLáD zmiana, z
]DVWU]HĪHQLHP ust. 6, 8 i 9.
6. Powiadomienia o planowanej zmianie danych REMĊW\FK WUHĞFLą zezwolenia na wyV\áDQLH wyrobów akcyzowych jako zarejestrowany Z\V\áDMąF\ QDOHĪ\ dokonyZDü przed dokonaniem tej zmiany, z ]DVWU]HĪHQLHP ust. 8 i 9.
7. Powiadomienie, o którym mowa w ust. 6, stanowi MHGQRF]HĞQLH wniosek o zmiaQĊ zezwolenia na Z\V\áDQLH wyrobów akcyzowych jako zarejestrowany Z\V\áaMąF\ w zakresie GRW\F]ąF\P ]JáRV]RQHM zmiany.
8. Zmiana zarejestrowanego Z\V\áDMąFHJR wymaga uzyskania nowego zezwolenia
na Z\V\áDQLH wyrobów akcyzowych jako zarejestrowany Z\V\áDMąF\ z Z\áąF]eniem QDVWĊSFyZ prawnych lub podmiotów SU]HNV]WDáFRQ\FK w przypadkach
ZVWąSLHQLD przez nich w przewidziane w przepisach prawa podatkowego prawa
lub prawa i RERZLą]NL RNUHĞORQ\FK w ustawie z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Ordynacja podatkowa.
9. -HĪHOL zarejestrowany Z\V\áDMąF\ zamierza Z\V\áDü z zastosowaniem procedury
zawieszenia poboru akcyzy wyroby akcyzowe QDOHĪąFH do innej QLĪ EĊGąFD
przedmiotem dotychczasowej G]LDáDOQRĞFL grupy wyrobów akcyzowych wymienionej w art. 2 ust. 1 pkt 1, jest RERZLą]DQ\ X]\VNDü nowe zezwolenie na wysyáDQLH wyrobów akcyzowych jako zarejestrowany Z\V\áDMąF\
10. Do odmowy wydania, FRIQLĊFLD lub Z\JDĞQLĊFLD zezwolenia na Z\V\áDQLH wyrobów akcyzowych jako zarejestrowany Z\V\áDMąF\ stosuje VLĊ odpowiednio art.
52.
Art. 62b.
1. :áDĞFLZ\ naczelnik XU]ĊGX celnego, Z\GDMąF zezwolenie na Z\V\áDQLH wyrobów
akcyzowych jako zarejestrowany Z\V\áDMąF\ nadaje podmiotowi numer akcyzowy zarejestrowanego Z\V\áDMąFHJR
2. Zezwolenie na Z\V\áDQLH wyrobów akcyzowych jako zarejestrowany Z\V\áDMąF\
RNUHĞOD w V]F]HJyOQRĞFL
1) numer akcyzowy zarejestrowanego Z\V\áDMąFHJR
2) adres siedziby lub miejsca zamieszkania zarejestrowanego Z\V\áDMąFHJR
3) rodzaj Z\V\áDQ\FK wyrobów akcyzowych;
4) IRUPĊ i termin RERZLą]\ZDQLD zabezpieczenia akcyzowego.
Art. 62c.
1. Zarejestrowany Z\V\áDMąF\ nie PRĪH PDJD]\QRZDü wyrobów akcyzowych z zastosowaniem procedury zawieszenia poboru akcyzy.
2. Zarejestrowany Z\V\áDMąF\ jest RERZLą]DQ\
1) po dopuszczeniu do obrotu wyrobów akcyzowych Z\VáDü wyroby akcyzowe
z zastosowaniem procedury zawieszenia poboru akcyzy;
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2) SURZDG]Lü ewidencjĊ wyrobów akcyzowych Z\V\áDQ\FK z zastosowaniem
procedury zawieszenia poboru akcyzy.
3. Ewidencja, o której mowa w ust. 2 pkt 2, PRĪH E\ü prowadzona w formie papierowej lub elektronicznej, po uprzednim pisemnym poinformowaniu ZáDĞFLZHJR
naczelnika XU]ĊGX celnego o formie jej prowadzenia.
4. Ewidencja, o której mowa w ust. 2 pkt 2, powinna ]DZLHUDü w V]F]HJyOQRĞFL informacje GRW\F]ąFH wyrobów akcyzowych Z\V\áDQ\FK z zastosowaniem procedury zawieszenia poboru akcyzy oraz podmiotu, do którego Vą Z\V\áDQH wyroby
akcyzowe.
5. Ewidencja, o której mowa w ust. 2 pkt 2, powinna E\ü przechowywana do celów
kontroli przez okres 5 lat, OLF]ąF od NRĔFD roku kalendarzowego, w którym zostaáD VSRU]ąG]RQD
6. Minister ZáDĞFLZ\ do spraw finansów publicznych RNUHĞOL w drodze rozporzą
dzenia, V]F]HJyáRZ\ zakres danych, które powinny ]QDMGRZDü VLĊ w ewidencji
wyrobów akcyzowych Z\V\áDQ\FK z zastosowaniem procedury zawieszenia poboru akcyzy przez zarejestrowanego Z\V\áDMąFHJR oraz sposób prowadzenia tej
ewidencji, XZ]JOĊGQLDMąF NRQLHF]QRĞü zapewnienia SUDZLGáRZHM kontroli oraz
SUDZLGáRZHJR dokumentowania LORĞFL wyrobów akcyzowych i RNUHĞOHQLD kwot
akcyzy.
5R]G]LDá 6
Zabezpieczenie akcyzowe
Art. 63.
1. Do ]áRĪHQLD zabezpieczenia akcyzowego w kwocie SRNU\ZDMąFHM SRZVWDáH albo
PRJąFH SRZVWDü ]RERZLą]DQLH podatkowe Vą RERZLą]DQH QDVWĊSXMąFH podmioty:
1) podmiot SURZDG]ąF\ VNáDG podatkowy;
2) zarejestrowany odbiorca;
3) zarejestrowany Z\V\áDMąF\
4) podatnik, o którym mowa w art. 13 ust. 3;
5) podatnik, o którym mowa w art. 78 ust. 1;
6) podmiot SRĞUHGQLF]ąF\
7) przedstawiciel podatkowy.
2. Zabezpieczenie akcyzowe PRĪH E\ü ]áRĪRQH na czas oznaczony albo nieoznaczony, dla zagwarantowania pokrycia jednego albo wielu ]RERZLą]DĔ podatkowych.
3. Na wniosek podmiotu RERZLą]DQHJR do ]áRĪHQLD zabezpieczenia akcyzowego,
ZáDĞFLZ\ naczelnik XU]ĊGX celnego przyjmuje zabezpieczenie akcyzowe, w formach RNUHĞORQ\FK w art. 67 ust. 1 pkt 1–3, ]áRĪRQH zamiast tego podmiotu lub
áąF]QLH z tym podmiotem przez:
1) SU]HZRĨQLND lub spedytora – w przypadku przemieszczania przez nich wyrobów akcyzowych podmiotu RERZLą]DQHJR do ]áRĪHQLD zabezpieczenia akcyzowego z zastosowaniem procedury zawieszenia poboru akcyzy, dla zagwarantowania pokrycia ]RERZLą]DĔ podatkowych PRJąF\FK SRZVWDü w stosunku do tych wyrobów akcyzowych,
2) ZáDĞFLFLHOD wyrobów akcyzowych,
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3) RGELRUFĊ wyrobów akcyzowych,
4) wszystkie lub kilka podmiotów, o których mowa w pkt 1–3
– w kwocie SRNU\ZDMąFHM zabezpieczenie akcyzowe w wymaganej Z\VRNRĞFL
4. W przypadku przemieszczania na terytorium kraju wyrobów akcyzowych PLĊG]\
VNáDGDPL podatkowymi ]RERZLą]DQLH podatkowe podmiotu Z\V\áDMąFHJR PRĪH
E\ü na jego wniosek, REMĊWH zabezpieczeniem akcyzowym podmiotu odbierają
cego, ]áRĪRQ\P na terytorium kraju w formach RNUHĞORQ\FK w art. 67 ust. 1 pkt
1–3, za ]JRGą podmiotu RGELHUDMąFHJR
5. Osoba, która ]áRĪ\áD zabezpieczenie akcyzowe zgodnie z ust. 3 lub której zabezpieczeniem akcyzowym ]RVWDáR REMĊWH ]RERZLą]DQLH podatkowe podmiotu wysyáDMąFHJR zgodnie z ust. 4, odpowiada FDá\P swoim PDMąWNLHP za ]RERZLą]DQLH
podatkowe podmiotu RERZLą]DQHJR do ]áRĪHQLD zabezpieczenia akcyzowego
wraz z odsetkami za ]ZáRNĊ solidarnie z tym podmiotem, do Z\VRNRĞFL kwoty:
1) ]áRĪRQHJR zabezpieczenia akcyzowego – w przypadku, o którym mowa w
ust. 3;
2) któUą ]RVWDáR REFLąĪRQH zabezpieczenie generalne, lub kwoty ]RERZLą]DQLD
podatkowego REMĊWHJR zabezpieczeniem U\F]DáWRZ\P wraz z odsetkami za
]ZáRNĊ – w przypadku, o którym mowa w ust. 4.
Art. 64.
1. :áDĞFLZ\ naczelnik XU]ĊGX celnego zwalnia podmiot SURZDG]ąF\ VNáDG podatkowy z RERZLą]NX ]áRĪHQLD zabezpieczenia akcyzowego, MHĪHOL podmiot ten
VSHáQLD QDVWĊSXMąFH warunki:
1) ma VZRMą VLHG]LEĊ lub miejsce zamieszkania na terytorium kraju;
2) stosuje SURFHGXUĊ zawieszenia poboru akcyzy co najmniej od roku;
3) jego sytuacja finansowa i posiadany PDMąWHN ]DSHZQLDMą Z\ZLą]\ZDQLH VLĊ z
]RERZLą]DĔ podatkowych;
4) nie posiada ]DOHJáRĞFL z W\WXáX FáD i podatków VWDQRZLąF\FK dochód EXGĪHWX
SDĔVWZD VNáDGHN na ubezpieczenia VSRáHF]QH i zdrowotne oraz nie jest wobec niego prowadzone SRVWĊSRZDQLH egzekucyjne, likwidacyjne lub XSDGáoĞFLRZH z Z\MąWNLHP SRVWĊSRZDQLD XSDGáRĞFLRZHJR z PRĪOLZRĞFLą zawarcia
XNáDGX
5) ]RERZLą]Dá VLĊ do ]DSáDFHQLD na pierwsze pisemne ĪąGDQLH ZáDĞFLZHJR naczelnika XU]ĊGX celnego, kwoty akcyzy SU]\SDGDMąFHM do ]DSáDW\ z W\WXáX
powstania ]RERZLą]DQLD podatkowego.
1a. :áDĞFLZ\ naczelnik XU]ĊGX celnego zwalnia podatnika, o którym mowa w art. 13
ust. 3, z RERZLą]NX ]áRĪHQLD zabezpieczenia akcyzowego, MHĪHOL podatnik ten
VSHáQLD warunki, o których mowa w ust. 1 pkt 1 oraz 3–5.
2. Przepisy ust. 1 pkt 2 i 3 nie PDMą zastosowania do rolników SURZDG]ąF\FK VNáDG
podatkowy, w którym Vą wykonywane, zgodnie z XVWDZą z dnia 25 sierpnia 2006
r. o biokomponentach i biopaliwach FLHNá\FK Z\áąF]QLH F]\QQRĞFL SROHJDMąFH na
wytwarzaniu na ZáDVQ\ XĪ\WHN estru lub czystego oleju URĞOLQQHJR 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
GáXĪV]\ QLĪ 2 lata, w drodze decyzji, na pisemny wniosek podmiotu. Na pisemny
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wniosek zwolnionego podmiotu zwolnienie PRĪH E\ü SU]HGáXĪRQH w drodze decyzji, na kolejne okresy nie GáXĪV]H QLĪ 2 lata.
4. Wnioski, o których mowa w ust. 3, powinny ]DZLHUDü dane GRW\F]ąFH podmiotu i
prowadzonej przez niego G]LDáDOQRĞFL gospodarczej, w V]F]HJyOQRĞFL LPLĊ i nazwisko lub QD]ZĊ adres zamieszkania lub siedziby podmiotu, a WDNĪH RNUHĞOHQLH
przewidywanej maksymalnej kwoty ]RERZLą]DĔ podatkowych SRGOHJDMąF\FK
zabezpieczeniu akcyzowemu oraz terminu, na jaki zwolnienie ma E\ü udzielone
lub SU]HGáXĪRQH Wniosek o udzielenie zwolnienia, VNáDGDQ\ przez podmiot proZDG]ąF\ VNáDG podatkowy, powinien ]DZLHUDü ponadto RNUHĞOHQLH rodzaju dziaáDOQRĞFL prowadzonej przez podmiot w VNáDG]LH podatkowym.
5. Do wniosków, o których mowa w ust. 3, ]DáąF]D VLĊ dokumenty SRWZLHUG]DMąFH
VSHáQLHQLH warunków RNUHĞORQ\FK w ust. 1.
6. Zwolnienia, o którym mowa w ust. 1, nie stosuje VLĊ w przypadku przemieszczania wyrobów akcyzowych w procedurze zawieszenia poboru akcyzy lub REMĊW\FK
zwolnieniem od akcyzy ze Z]JOĊGX na ich przeznaczenie.
7. Zwolnienie, o którym mowa w ust. 1, PRĪH E\ü stosowane w przypadku przemieszczania UXURFLąJLHP ropopochodnych wyrobów akcyzowych SRPLĊG]\ VNáadami podatkowymi prowadzonymi przez ten sam podmiot na terytorium kraju.
8. Podmiot zwolniony z RERZLą]NX ]áRĪHQLD zabezpieczenia akcyzowego jest oboZLą]DQ\ do powiadamiania ZáDĞFLZHJR naczelnika XU]ĊGX celnego o zmianach
danych zawartych we wniosku o zwolnienie z RERZLą]NX ]áRĪHQLD zabezpieczenia
akcyzowego lub we wniosku o SU]HGáXĪHQLH zwolnienia, w terminie 7 dni, OLF]ąF
od dnia, w którym QDVWąSLáD zmiana.
9. :áDĞFLZ\ naczelnik XU]ĊGX celnego cofa zwolnienie, o którym mowa w ust. 1 lub
1a, w przypadku gdy podmiot, któremu udzielono zwolnienia, naruszy którykolwiek z warunków RNUHĞORQ\FK w ust. 1 pkt 1, 3 lub 4, z ]DVWU]HĪHQLHP ust. 2.
10. Minister ZáDĞFLZ\ do spraw finansów publicznych RNUHĞOL w drodze rozporzą
dzenia, sposób dokumentowania VSHáQLHQLD warunków RNUHĞORQ\FK w ust. 1, w
tym rodzaj dokumentów SRWZLHUG]DMąF\FK ich VSHáQLHQLH wzór wniosków, o których mowa w ust. 3, a WDNĪH V]F]HJyáRZ\ sposób udzielania, SU]HGáXĪDQLD i cofania zwolnienia, o którym mowa w ust. 1 i 1a, XZ]JOĊGQLDMąF NRQLHF]QRĞü ZáaĞFLZHJR zabezpieczenia ]RERZLą]DĔ podatkowych oraz NRQLHF]QRĞü zapewnienia
SU]HSá\ZX informacji o zwolnieniach z RERZLą]NX ]áRĪHQLD zabezpieczenia akcyzowego.
Art. 65.
1. Podmioty RERZLą]DQH do ]áRĪHQLD zabezpieczenia akcyzowego:
1) podmiot SURZDG]ąF\ VNáDG podatkowy,
2) zarejestrowany odbiorca, z Z\áąF]HQLHP zarejestrowanego odbiorcy posiadaMąFHJR zezwolenie na jednorazowe nabycie wyrobów akcyzowych jako zarejestrowany odbiorca,
3) zarejestrowany Z\V\áDMąF\
4) podmiot SRĞUHGQLF]ąF\
5) podatnik, o którym mowa w art. 13 ust. 3
– VNáDGDMą zabezpieczenie w formie zabezpieczenia generalnego w celu zagwarantowania pokrycia wielu ]RERZLą]DĔ podatkowych, z ]DVWU]HĪHQLHP ust. 8.
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1a. Zabezpieczenie generalne PRĪH E\ü UyZQLHĪ ]áRĪRQH na pisemny wniosek:
1) podatnika, o którym mowa w art. 78 ust. 1, lub przedstawiciela podatkowego, dla zagwarantowania pokrycia ich ]RERZLą]DĔ podatkowych;
2) SU]HZRĨQLND lub spedytora, dla zagwarantowania pokrycia ]RERZLą]DĔ podatkowych PRJąF\FK SRZVWDü w stosunku do przemieszczanych przez nich,
z zastosowaniem procedury zawieszania poboru akcyzy, wyrobów akcyzowych podmiotów RERZLą]DQ\FK do ]áRĪHQLD zabezpieczenia akcyzowego.
2. :áDĞFLZ\ naczelnik XU]ĊGX celnego ustala Z\VRNRĞü zabezpieczenia generalnego,
z XZ]JOĊGQLHQLHP ust. 3 lub 3a, na poziomie równym:
1) Z\VRNRĞFL ]RERZLą]DĔ podatkowych, gdy kwota ta PRĪH ]RVWDü GRNáDGQLH
obliczona przy przyjmowaniu zabezpieczenia;
2) szacunkowej kwocie maksymalnej Z\QLNDMąFHM z PRJąF\FK SRZVWDü zoboZLą]DĔ podatkowych.
3. :\VRNRĞü zabezpieczenia generalnego VNáDGDQHJR przez podmiot SRĞUHGQLF]ąF\
ustala VLĊ w kwocie równej Z\VRNRĞFL maksymalnej kwoty PLHVLĊF]QHJR zoboZLą]DQLD podatkowego PRJąFHJR SRZVWDü w przypadku XĪ\FLD wyrobów akcyzowych niezgodnie z przeznaczeniem XSUDZQLDMąF\P do zwolnienia od akcyzy
lub naruszenia warunków tego zwolnienia.
3a. :\VRNRĞü zabezpieczenia generalnego VNáDGDQHJR przez podmiot, o którym mowa w ust. 1a, ustala VLĊ w kwocie wskazanej przez ten podmiot we wniosku o
]áRĪHQLH zabezpieczenia generalnego, oszacowanej przez ten podmiot na poziomie SR]ZDODMąF\P na pokrycie w NDĪG\P czasie ]RERZLą]DĔ podatkowych, które PDMą E\ü REMĊWH tym zabezpieczeniem.
4. Dla ustalenia Z\VRNRĞFL zabezpieczenia akcyzowego stosuje VLĊ stawki akcyzy
RERZLą]XMąFH w dniu powstania RERZLą]NX podatkowego, a w przypadku gdy tego dnia nie PRĪQD XVWDOLü – w dniu ]áRĪHQLD zabezpieczenia; MHĪHOL jednak stawki
akcyzy XOHJQą zmianie w trakcie trwania procedury zawieszenia poboru akcyzy,
ZáDĞFLZ\ naczelnik XU]ĊGX celnego koryguje Z\VRNRĞü zabezpieczenia akcyzowego i powiadamia o tym podmiot, który ]áRĪ\á zabezpieczenie.
5. W przypadku gdy jest przyjmowane zabezpieczenie generalne ]RERZLą]DĔ podatkowych, których Z\VRNRĞü PRĪH ulec zmianie z XSá\ZHP czasu, podmioty, o
których mowa w ust. 1 lub 1a, Vą RERZLą]DQH ZVWĊSQLH RV]DFRZDü Z\VRNRĞü takiego zabezpieczenia na poziomie SR]ZDODMąF\P na pokrycie w NDĪG\P czasie
tych ]RERZLą]DĔ podatkowych.
6. Podmiot SRĞUHGQLF]ąF\ jest RERZLą]DQ\ DNWXDOL]RZDü Z\VRNRĞü zabezpieczenia
generalnego w sposób ]DSHZQLDMąF\ pokrycie PRJąF\FK SRZVWDü w NDĪG\P czasie jego ]RERZLą]DĔ podatkowych.
7. Dokonanie F]\QQRĞFL lub zaistnienie stanu faktycznego, SRZRGXMąF\FK powstanie
RERZLą]NX podatkowego, wymaga odnotowania REFLąĪHQLD zabezpieczenia generalnego NZRWą SRZVWDáHJR lub PRJąFHJR SRZVWDü zoboZLą]DQLD podatkowego,
po uprzednim ustaleniu stanu jego wykorzystania.
7a. Z ]DVWU]HĪHQLHP art. 41a ust. 6, REFLąĪHQLH zabezpieczenia generalnego NZRWą
SRZVWDáHJR lub PRJąFHJR SRZVWDü ]RERZLą]DQLD podatkowego oraz jego zwolnienie z REFLąĪHQLD w przypadkach, o których mowa:
1) w ust. 1 pkt 1–3 i 5 oraz ust. 1a – odnotowuje ZáDĞFLZ\ naczelnik XU]ĊGX
celnego;
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2) w ust. 1 pkt 4 – odnotowuje podmiot SRĞUHGQLF]ąF\
8. Na wniosek podmiotu RNUHĞORQHJR w ust. 1, który VSHáQLD warunki RNUHĞORQH w
art. 64 ust. 1 pkt 1, 3 i 4, ZáDĞFLZ\ naczelnik XU]ĊGX celnego Z\UDĪD ]JRGĊ na
]áRĪHQLH zabezpieczenia U\F]DáWRZHJR dla zabezpieczenia wykonania ]RERZLą]DĔ
podatkowych tego podmiotu. Przepisy art. 64 ust. 3–5, 8 i 9 oraz przepisy wydane na podstawie art. 64 ust. 10 GRW\F]ąFH sposobu dokumentowania VSHáQLHQLD
warunków RNUHĞORQ\FK w art. 64 ust. 1, w tym rodzaju dokumentów potwierdzaMąF\FK ich VSHáQLHQLH stosuje VLĊ odpowiednio.
9. :áDĞFLZ\ naczelnik XU]ĊGX celnego ustala Z\VRNRĞü zabezpieczenia U\F]DáWRZego na poziomie 30% Z\VRNRĞFL zabezpieczenia generalnego, do którego ]áRĪHQLD
jest RERZLą]DQ\ podmiot VNáDGDMąF\ wniosek o ]áRĪHQLH zabezpieczenia ryczaá
towego.
10. :áDĞFLZ\ naczelnik XU]ĊGX celnego ustala ponownie Z\VRNRĞü zabezpieczenia
U\F]DáWRZHJR co 6 PLHVLĊF\ SRF]ąZV]\ od dnia ]áRĪHQLD wniosku o Z\UDĪHQLH
zgody na jego ]áRĪHQLH :áDĞFLZ\ naczelnik XU]ĊGX celnego PRĪH GRNRQDü
pierwszego ponownego ustalenia Z\VRNRĞFL zabezpieczenia U\F]DáWRZHJR przed
XSá\ZHP 6 PLHVLĊF\ od dnia ]áRĪHQLD wniosku.
Art. 66.
1. Minister ZáDĞFLZ\ do spraw finansów publicznych RNUHĞOL w drodze rozporzą
dzenia:
1) wzór wniosku o Z\UDĪHQLH zgody na ]áRĪHQLH zabezpieczenia U\F]DáWRZHJR i
wniosku o SU]HGáXĪHQLH zgody na ]áRĪHQLH zabezpieczenia U\F]DáWRZHJR
2) V]F]HJyáRZ\ sposób ustalania Z\VRNRĞFL zabezpieczenia generalnego i ryF]DáWRZHJR
3) V]F]HJyáRZ\ sposób stosowania zabezpieczenia generalnego i U\F]DáWRZHJR
w tym:
a) sposób ustalania stanu wykorzystania zabezpieczenia generalnego oraz
odnotowywania jego REFLąĪHQLD i zwolnienia z REFLąĪHQLD NZRWą poZVWDáHJR lub PRJąFHJR SRZVWDü ]RERZLą]DQLD podatkowego,
b) sposób stosowania zabezpieczenia generalnego i U\F]DáWRZHJR przy wykorzystaniu Systemu,
4) V]F]HJyáRZ\ sposób REMĊFLD zabezpieczeniem akcyzowym wyrobów akcyzowych zwolnionych od akcyzy ze Z]JOĊGX na ich przeznaczenie, o którym
mowa w art. 32 ust. 5 pkt 1,
5) sposób i F]ĊVWRWOLZRĞü aktualizacji zabezpieczenia generalnego, o której mowa w art. 65 ust. 6
– XZ]JOĊGQLDMąF NRQLHF]QRĞü ZáDĞFLZHJR zabezpieczenia QDOHĪQRĞFL akcyzowych.
2. Minister ZáDĞFLZ\ do spraw finansów publicznych PRĪH RNUHĞOLü w drodze rozSRU]ąG]HQLD
1) inne QLĪ RNUHĞORQH w art. 63 ust. 4 przypadki, w których ]RERZLą]DQLD podatkowe podmiotów, o których mowa w art. 63 ust. 1, PRJą E\ü na ich wniosek, REMĊWH zabezpieczeniem akcyzowym osoby trzeciej, za ]JRGą tej osoby,
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2) inne QLĪ RNUHĞORQH w art. 65 ust. 8 przypadki, w których PRĪH E\ü ]áRĪRQH
zabezpieczenie U\F]DáWRZH
3) przypadki, w których stosuje VLĊ dla niektórych wyrobów akcyzowych QLĪV]\
poziom zabezpieczenia akcyzowego QLĪ RNUHĞORQ\ w ustawie, oraz RNUHĞOLü
ten poziom,
4) inne QLĪ RNUHĞORQH w art. 65 ust. 7a przypadki lub warunki, w których obcią
ĪHQLH zabezpieczenia generalnego NZRWą SRZVWDáHJR lub PRJąFHJR SRZVWDü
]RERZLą]DQLD podatkowego lub zwolnienie go z tego REFLąĪHQLD odnotowuje
podmiot RERZLą]DQ\ do jego ]áRĪHQLD
5) przypadki, w których nie odnotowuje VLĊ REFLąĪHQLD zabezpieczenia generalnego NZRWą SRZVWDáHJR lub PRJąFHJR SRZVWDü ]RERZLą]DQLD podatkowego
– XZ]JOĊGQLDMąF NRQLHF]QRĞü ZáDĞFLZHJR zabezpieczenia QDOHĪQRĞFL akcyzowych, zapewnienia sprawnego stosowania ]DEH]SLHF]HĔ akcyzowych, a WDNĪH
uproszczenia obrotu wyrobami akcyzowymi.
Art. 67.
1. Zabezpieczenie akcyzowe PRĪH ]RVWDü ]áRĪRQH w formie:
1) depozytu w gotówce;
2) gwarancji bankowej lub ubezpieczeniowej;
3) czeku potwierdzonego przez RVREĊ SUDZQą PDMąFą VLHG]LEĊ na terytorium
Unii Europejskiej lub terytorium SDĔVWZD F]áRQNRZVNLHJR Europejskiego
Stowarzyszenia Wolnego Handlu (EFTA) – strony umowy o Europejskim
Obszarze Gospodarczym lub przez RGG]LDá banku zagranicznego, którzy
SURZDG]ą na terytorium kraju G]LDáDOQRĞü EDQNRZą w rozumieniu przepisów
ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Prawo bankowe (Dz. U. z 2002 r. Nr 72,
poz. 665, z SyĨQ zm. 12));
4) weksla ZáDVQHJR
5) innego dokumentu PDMąFHJR ZDUWRĞü SáDWQLF]ą
2. Zabezpieczenie akcyzowe RERZLą]XMH na FDá\P terytorium Unii Europejskiej.
3. Minister ZáDĞFLZ\ do spraw finansów publicznych RNUHĞOL w drodze rozporzą
dzenia:
1) sposób i miejsce VNáDGDQLD zabezpieczenia akcyzowego,
2) rodzaje innych dokumentów PDMąF\FK ZDUWRĞü SáDWQLF]ą które PRJą E\ü
przyjmowane jako zabezpieczenie akcyzowe,
3) sposób dokonania potwierdzenia SU]\MĊFLD zabezpieczenia akcyzowego,
12)

=PLDQ\WHNVWXMHGQROLWHJRZ\PLHQLRQHMXVWDZ\]RVWDá\RJáRV]one w Dz. U. z 2002 r. Nr 126, poz.
1070, Nr 141, poz. 1178, Nr 144, poz. 1208, Nr 153, poz. 1271, Nr 169, poz. 1385 i 1387 i Nr 241,
poz. 2074, z 2003 r. Nr 50, poz. 424, Nr 60, poz. 535, Nr 65, poz. 594, Nr 228, poz. 2260 i Nr 229,
poz. 2276, z 2004 r. Nr 64, poz. 594, Nr 68, poz. 623, Nr 91, poz. 870, Nr 96, poz. 959, Nr 121,
poz. 1264, Nr 146, poz. 1546 i Nr 173, poz. 1808, z 2005 r. Nr 83, poz. 719, Nr 85, poz. 727, Nr
167, poz. 1398 i Nr 183, poz. 1538, z 2006 r. Nr 104, poz. 708, Nr 157, poz. 1119, Nr 190, poz.
1401 i Nr 245, poz. 1775, z 2007 r. Nr 42, poz. 272 i Nr 112, poz. 769, z 2008 r. Nr 171, poz. 1056,
Nr 192, poz. 1179, Nr 209, poz. 1315 i Nr 231, poz. 1546, z 2009 r. Nr 18, poz. 97, Nr 42, poz.
341, Nr 65, poz. 545, Nr 71, poz. 609, Nr 127, poz. 1045, Nr 131, poz. 1075, Nr 144, poz. 1176, Nr
165, poz. 1316, Nr 166, poz. 1317, Nr 168, poz. 1323 i Nr 201, poz. 1540, z 2010 r. Nr 40, poz.
226, Nr 81, poz. 530, Nr 126, poz. 853, Nr 182, poz. 1228 i Nr 257, poz. 1724 oraz z 2011 r. Nr 72,
poz. 388.
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4) wzory druków VáXĪąF\FK do potwierdzenia SU]\MĊFLD zabezpieczenia akcyzowego
– XZ]JOĊGQLDMąF NRQLHF]QRĞü ZáDĞFLZHJR zabezpieczenia wykonania zobowią
]DĔ podatkowych w akcyzie.
Art. 68.
Depozyt w gotówce VNáDGD VLĊ w walucie polskiej, chyba ĪH przepis szczególny stanowi inaczej.
Art. 69.
1. Gwarant powinien ]RERZLą]Dü VLĊ na SLĞPLH do ]DSáDFHQLD solidarnie z podatnikiem, jego QDVWĊSFDPL prawnymi oraz RVREą której XG]LHOLá gwarancji bankowej
lub ubezpieczeniowej, ]áRĪRQHM przez WĊ RVREĊ jako zabezpieczenie akcyzowe
zamiast podmiotu RERZLą]DQHJR do ]áRĪHQLD zabezpieczenia akcyzowego lub
áąF]QLH z nim, bezwarunkowo i QLHRGZRáDOQLH na NDĪGH wezwanie ZáDĞFLZHJR
naczelnika XU]ĊGX celnego, zabezpieczonej kwoty ]RERZLą]DQLD podatkowego
wraz z odsetkami za ]ZáRNĊ MHĪHOL jej ]DSáDFHQLH stanie VLĊ wymagalne.
2. Gwarant odpowiada FDá\P swoim PDMąWNLHP solidarnie z podatnikiem, jego naVWĊSFDPL prawnymi oraz RVREą której XG]LHOLá gwarancji bankowej lub ubezpieczeniowej, ]áRĪRQHM przez WĊ RVREĊ jako zabezpieczenie akcyzowe zamiast podmiotu RERZLą]DQHJR do ]áRĪHQLD zabezpieczenia akcyzowego lub áąF]QLH z nim,
za ]RERZLą]DQLH podatkowe REMĊWH JZDUDQFMą do czasu jego Z\JDĞQLĊFLD wraz z
odsetkami za ]ZáRNĊ – do Z\VRNRĞFL kwoty gwarancji.
3. Gwarantem PRĪH E\ü jedynie osoba prawna PDMąFD VLHG]LEĊ na terytorium Unii
Europejskiej lub terytorium SDĔVWZD F]áRQNRZVNLHJR Europejskiego Stowarzyszenia Wolnego Handlu (EFTA) – strony umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym, RGG]LDá banku zagranicznego oraz JáyZQ\ RGG]LDá ]DNáDGX ubezpieF]HĔ które SURZDG]ą na terytorium kraju G]LDáDOQRĞü EDQNRZą lub ubezpieczeQLRZą w rozumieniu przepisów, odpowiednio, ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r.
– Prawo bankowe lub ustawy z dnia 22 maja 2003 r. o G]LDáDOQRĞFL ubezpieczeniowej (Dz. U. z 2010 r. Nr 11, poz. 66, z SyĨQ zm. 13)), oraz:
1) SRVLDGDMą na podstawie tych przepisów uprawnienie do udzielania gwarancji
bankowych lub ubezpieczeniowych na FDá\P terytorium kraju;
2) ]DZLDGRPLą w formie pisemnej, ministra ZáDĞFLZHJR do spraw finansów
publicznych o zamiarze udzielania gwarancji bankowych lub ubezpieczeniowych, VNáDGDQ\FK jako zabezpieczenie akcyzowe.
4. Minister ZáDĞFLZ\ do spraw finansów publicznych po uzgodnieniu z PrzewodniF]ąF\P Komisji Nadzoru Finansowego RJáDV]D w drodze obwieszczenia, wykaz
gwarantów, o których mowa w ust. 3.
5. Minister ZáDĞFLZ\ do spraw finansów publicznych PRĪH RNUHĞOLü w drodze rozSRU]ąG]HQLD wzory WUHĞFL gwarancji bankowych i ubezpieczeniowych VNáDGDQ\FK

13)

=PLDQ\WHNVWXMHGQROLWHJRZ\PLHQLRQHMXVWDZ\]RVWDá\RJáRV]RQHZ']8]U1USR]
530, Nr 126, poz. 853 i Nr 127, poz. 858 oraz z 2011 r. Nr 75, poz. 398, Nr 80, poz. 432 i Nr 106,
poz. 622.
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jako zabezpieczenie akcyzowe, XZ]JOĊGQLDMąF NRQLHF]QRĞü zapewnienia prawiGáRZHM realizacji przez gwaranta ]RERZLą]DQLD o którym mowa w ust. 1.
Art. 70.
1. Podmioty RERZLą]DQH do ]áRĪHQLD zabezpieczenia akcyzowego PRJą Z\EUDü
IRUPĊ zabezpieczenia VSRĞUyG form RNUHĞORQ\FK w art. 67 ust. 1.
2. Zabezpieczenie akcyzowe PRĪH E\ü ]áRĪRQH w kilku formach RNUHĞORQ\FK w art.
67 ust. 1, pod warunkiem ĪH áąF]QLH SRNU\Mą FDáą Z\PDJDQą NZRWĊ zabezpieczenia akcyzowego.
Art. 71.
1. :áDĞFLZ\ naczelnik XU]ĊGX celnego odmawia SU]\MĊFLD zabezpieczenia akcyzowego, MHĪHOL stwierdzi, ĪH nie zapewni ono pokrycia w QDOHĪQHM Z\VRNRĞFL kwoty
]RERZLą]DQLD podatkowego.
2. :áDĞFLZ\ naczelnik XU]ĊGX celnego odmawia SU]\MĊFLD zabezpieczenia akcyzowego z RNUHĞORQ\P terminem ZDĪQRĞFL MHĪHOL nie zabezpiecza ono w sposób
skuteczny pokrycia w terminie kwoty ]RERZLą]DQLD podatkowego.
Art. 72.
1. -HĪHOL ZáDĞFLZ\ naczelnik XU]ĊGX celnego stwierdzi, ĪH ]áRĪRQH zabezpieczenie
akcyzowe nie zapewnia pokrycia w QDOHĪQHM Z\VRNRĞFL lub w terminie kwoty
]RERZLą]DQLD podatkowego, jest RERZLą]DQ\ ]DĪąGDü SU]HGáXĪHQLD zabezpieczenia, ]áRĪHQLD dodatkowego lub nowego zabezpieczenia akcyzowego.
2. Podmiot, który ]áRĪ\á zabezpieczenie akcyzowe na czas oznaczony, jest obowią
zany QDMSyĨQLHM na PLHVLąF przed XSá\ZHP tego terminu XGRNXPHQWRZDü przeGáXĪHQLH jego ZDĪQRĞFL lub ]áRĪ\ü nowe zabezpieczenie akcyzowe.
Art. 73.
1. -HĪHOL RNUHĞORQD lub zadeklarowana kwota akcyzy nie ]RVWDáD ]DSáDFRQD w terminie, organ podatkowy pokrywa Mą ze ]áRĪRQHJR zabezpieczenia akcyzowego, z
]DVWU]HĪHQLHP ust. 1a.
1a. Organ podatkowy nie pokrywa kwoty akcyzy, o której mowa w ust. 1, z zabezpieczenia akcyzowego podmiotu, o którym mowa w art. 63 ust. 3, w przypadku,
o którym mowa w art. 42 ust. 1 pkt 4, MHĪHOL podmiot ten nie ]RVWDá poinformowany lub nie PyJá E\ü poinformowany o nieotrzymaniu przez podmiot Z\V\áDMąF\
raportu odbioru albo dokumentu ]DVWĊSXMąFHJR raport odbioru EąGĨ raportu wywozu albo dokumentu ]DVWĊSXMąFHJR raport wywozu i, w terminie jednego mieVLąFD od dnia przekazania mu informacji o tym fakcie przez organ podatkowy,
przedstawi dowód, ĪH przemieszczanie wyrobów akcyzowych z zastosowaniem
procedury zawieszenia poboru akcyzy ]DNRĔF]\áR VLĊ zgodnie z art. 41a ust. 2,
lub dowód SRWZLHUG]DMąF\ miejsce Z\VWąSLHQLD QLHSUDZLGáRZRĞFL na terytorium
SDĔVWZD F]áRQNRZVNLHJR
2. -HĪHOL w celu pokrycia kwoty akcyzy QLH]DSáDFRQHM w terminie wymagana jest
VSU]HGDĪ w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks
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cywilny (Dz. U. Nr 16, poz. 93, z SyĨQ zm.14)), praw z dokumentów PDMąF\FK
ZDUWRĞü SáDWQLF]ą ]áRĪRQ\FK jako zabezpieczenie akcyzowe, do VSU]HGDĪ\ stosuje
VLĊ przepisy ustawy z dnia 17 czerwca 1966 r. o SRVWĊSRZDQLX egzekucyjnym w
administracji (Dz. U. z 2005 r. Nr 229, poz. 1954, z SyĨQ zm. 15)).
3. W przypadku, o którym mowa w ust. 1, QDOHĪQH odsetki za ]ZáRNĊ od ]DOHJáRĞFL
podatkowej Vą naliczane do dnia pokrycia kwoty akcyzy.
Art. 74.
1. Zabezpieczenie akcyzowe nie PRĪH ]RVWDü zwrócone, dopóki ]RERZLą]DQLH podatkowe nie Z\JDĞQLH lub nie EĊG]LH PRJáR MXĪ SRZVWDü
2. (uchylony).
3. -HĪHOL ]RERZLą]DQLH podatkowe Z\JDĞQLH F]ĊĞFLRZR lub nie EĊG]LH PRJáR MXĪ
SRZVWDü do F]ĊĞFL zabezpieczonej kwoty, ]áRĪRQH zabezpieczenie zostaje nie]ZáRF]QLH F]ĊĞFLRZR zwrócone podmiotowi, który je ]áRĪ\á na jego wniosek.
4. -HĪHOL ]RERZLą]DQLH podatkowe Z\JDĞQLH lub nie PRĪH MXĪ SRZVWDü zabezpieczenie akcyzowe zostaje zwrócone na wniosek podmiotu, który je ]áRĪ\á w terminie 7 dni.
5. Minister ZáDĞFLZ\ do spraw finansów publicznych RNUHĞOL w drodze rozporzą
dzenia, V]F]HJyáRZH warunki i tryb zwrotu zabezpieczenia akcyzowego,
XZ]JOĊGQLDMąF NRQLHF]QRĞü zabezpieczenia wykonania ]RERZLą]DĔ podatkowych
w akcyzie.
Art. 75.
Od kwoty zwracanego zabezpieczenia akcyzowego nie SU]\VáXJXMą odsetki.
Art. 76.
Minister ZáDĞFLZ\ do spraw finansów publicznych RNUHĞOL w drodze UR]SRU]ąG]HQLD
wzór dokumentu potwierdzenia ]áRĪHQLD zabezpieczenia akcyzowego lub ]DSáDW\ ak=PLDQ\Z\PLHQLRQHMXVWDZ\]RVWDá\RJáRV]RQHZ Dz. U. z 1971 r. Nr 27, poz. 252, z 1976 r. Nr 19,
poz. 122, z 1982 r. Nr 11, poz. 81, Nr 19, poz. 147 i Nr 30, poz. 210, z 1984 r. Nr 45, poz. 242, z
1985 r. Nr 22, poz. 99, z 1989 r. Nr 3, poz. 11, z 1990 r. Nr 34, poz. 198, Nr 55, poz. 321 i Nr 79,
poz. 464, z 1991 r. Nr 107, poz. 464 i Nr 115, poz. 496, z 1993 r. Nr 17, poz. 78, z 1994 r. Nr 27,
poz. 96, Nr 85, poz. 388 i Nr 105, poz. 509, z 1995 r. Nr 83, poz. 417, z 1996 r. Nr 114, poz. 542,
Nr 139, poz. 646 i Nr 149, poz. 703, z 1997 r. Nr 43, poz. 272, Nr 115, poz. 741, Nr 117, poz. 751 i
Nr 157, poz. 1040, z 1998 r. Nr 106, poz. 668 i Nr 117, poz. 758, z 1999 r. Nr 52, poz. 532, z 2000
r. Nr 22, poz. 271, Nr 74, poz. 855 i 857, Nr 88, poz. 983 i Nr 114, poz. 1191, z 2001 r. Nr 11, poz.
91, Nr 71, poz. 733, Nr 130, poz. 1450 i Nr 145, poz. 1638, z 2002 r. Nr 113, poz. 984 i Nr 141,
poz. 1176, z 2003 r. Nr 49, poz. 408, Nr 60, poz. 535, Nr 64, poz. 592 i Nr 124, poz. 1151, z 2004
r. Nr 91, poz. 870, Nr 96, poz. 959, Nr 162, poz. 1692, Nr 172, poz. 1804 i Nr 281, poz. 2783, z
2005 r. Nr 48, poz. 462, Nr 157, poz. 1316 i Nr 172, poz. 1438, z 2006 r. Nr 133, poz. 935 i Nr
164, poz. 1166, z 2007 r. Nr 80, poz. 538, Nr 82, poz. 557 i Nr 181, poz. 1287, z 2008 r. Nr 116,
poz. 731, Nr 163, poz. 1012, Nr 220, poz. 1425 i 1431 i Nr 228, poz. 1506, z 2009 r. Nr 42, poz.
341, Nr 79, poz. 662 i Nr 131, poz. 1075, z 2010 r. Nr 40, poz. 222 i Nr 155, poz. 1037 oraz z 2011
r. Nr 80, poz. 432 i Nr 85, poz. 458.
15)
=PLDQ\WHNVWXMHGQROLWHJRZ\PLHQLRQHMXVWDZ\]RVWDá\RJáRV]RQHZ']8]U1USR]
708 i 711, Nr 133, poz. 935, Nr 157, poz. 1119 i Nr 187, poz. 1381, z 2007 r. Nr 89, poz. 589, Nr
115, poz. 794, Nr 176, poz. 1243 i Nr 192, poz. 1378, z 2008 r. Nr 209, poz. 1318, z 2009 r. Nr 3,
poz. 11, Nr 39, poz. 308, Nr 131, poz. 1075, Nr 157, poz. 1241 i Nr 201, poz. 1540, z 2010 r. Nr
28, poz. 143, Nr 40, poz. 229, Nr 75, poz. 474, Nr 122, poz. 826, Nr 152, poz. 1018 i Nr 229, poz.
1497 oraz z 2011 r. Nr 85, poz. 458.

14)
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cyzy na terytorium kraju, o którym mowa w art. 78 ust. 1 pkt 2, XZ]JOĊGQLDMąF koQLHF]QRĞü zapewnienia informacji o ]áRĪRQ\P zabezpieczeniu akcyzowym lub o zaSáDFRQHM kwocie akcyzy.
RR]G]LDá 7
Wyroby akcyzowe z ]DSáDFRQą DNF\]ą
Art. 77.
1. Dostawa ZHZQąWU]ZVSyOQRWRZD lub nabycie ZHZQąWU]ZVSyOQRWRZH na potrzeby
wykonywanej G]LDáDOQRĞFL gospodarczej na terytorium kraju, wyrobów akcyzowych, od których ]RVWDáD ]DSáDFRQD akcyza, Vą dokonywane na podstawie
uproszczonego dokumentu WRZDU]\V]ąFHJR z ]DVWU]HĪHQLHP art. 47 ust. 5.
2. Uproszczony dokument WRZDU]\V]ąF\ PRĪH E\ü ]DVWąSLRQ\ przez dokument handlowy w przypadku, gdy dokument ten zawiera takie same dane, jakie Vą wymagane dla uproszczonego dokumentu WRZDU]\V]ąFHJR Do dokumentu handlowego
]DVWĊSXMąFHJR uproszczony dokument WRZDU]\V]ąF\ stosuje VLĊ odpowiednio
przepisy o uproszczonym dokumencie WRZDU]\V]ąF\P
3. Minister ZáDĞFLZ\ do spraw finansów publicznych PRĪH RNUHĞOLü w drodze rozSRU]ąG]HQLD wzór oraz sposób obiegu kart uproszczonego dokumentu towarzyV]ąFHJR a WDNĪH warunki, na jakich dokument handlowy PRĪH ]DVWąSLü uproszczony dokument WRZDU]\V]ąF\ XZ]JOĊGQLDMąF NRQLHF]QRĞü zapewnienia informacji GRW\F]ąF\FK LORĞFL nabywanych wyrobów akcyzowych oraz kwot akcyzy
SU]\SDGDMąFHM do ]DSáDW\
Art. 78.
1. W przypadku gdy podatnik nabywa ZHZQąWU]ZVSyOQRWRZR wyroby akcyzowe z
DNF\]ą ]DSáDFRQą na terytorium SDĔVWZD F]áRQNRZVNLHJR na potrzeby wykonywanej G]LDáDOQRĞFL gospodarczej na terytorium kraju, jest RERZLą]DQ\
1) przed wprowadzeniem wyrobów akcyzowych na terytorium kraju GRNRQDü
]JáRV]HQLD o planowanym nabyciu ZHZQąWU]ZVSyOQRWRZ\P do ZáDĞFLZHJR
naczelnika XU]ĊGX celnego i ]áRĪ\ü zabezpieczenie akcyzowe;
2) potwiHUG]Lü odbiór wyrobów akcyzowych na uproszczonym dokumencie toZDU]\V]ąF\P oraz Z\VWDZLü i GRáąF]\ü do zwracanego uproszczonego dokumentu WRZDU]\V]ąFHJR dokument potwierdzenia ]áRĪHQLD zabezpieczenia
akcyzowego lub ]DSáDW\ akcyzy na terytorium kraju;
3) bez wezwania organu podatkowego, ]áRĪ\ü ZáDĞFLZHPX naczelnikowi urzĊ
du celnego GHNODUDFMĊ XSURV]F]RQą ZHGáXJ ustalonego wzoru, oraz REOLF]\ü
DNF\]Ċ i GRNRQDü jej ]DSáDW\ na terytorium kraju, na rachunek ZáDĞFLZHM izby
celnej, w terminie 10 dni, OLF]ąF od dnia powstania RERZLą]NX podatkowego;
4) SURZDG]Lü HZLGHQFMĊ nabywanych ZHZQąWU]ZVSyOQRWRZR wyrobów akcyzowych.
2. Podatnik, o którym mowa w ust. 1, przed GRáąF]HQLHP do zwracanego uproszczonego dokumentu WRZDU]\V]ąFHJR dokumentu potwierdzenia ]áRĪHQLD zabezpieczenia akcyzowego lub ]DSáDW\ akcyzy na terytorium kraju, o którym mowa w
ust. 1 pkt 2, jest RERZLą]DQ\ X]\VNDü na tym dokumencie potwierdzenie przez
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ZáDĞFLZHJR naczelnika XU]ĊGX celnego ]áRĪHQLD zabezpieczenia akcyzowego lub
]DSáDW\ akcyzy.
3. Przepisy ust. 1 pkt 1, 3 i 4 stosuje VLĊ odpowiednio do przypadków nabycia weZQąWU]ZVSyOQRWRZHJR wyrobów akcyzowych niewymienionych w ]DáąF]QLNX nr
2 do ustawy, które Vą REMĊWH na terytorium kraju VWDZNą akcyzy LQQą QLĪ stawka
zerowa.
4. Przepisy ust. 1 pkt 1 i 3 stosuje VLĊ odpowiednio w przypadku nabycia weZQąWU]ZVSyOQRWRZHJR przez RVREĊ IL]\F]Qą wyrobów akcyzowych przeznaczonych na cele handlowe w rozumieniu art. 34.
5. Ewidencja, o której mowa w ust. 1 pkt 4, PRĪH E\ü prowadzona w formie papierowej lub elektronicznej, po uprzednim pisemnym poinformowaniu ZáDĞFLZHJR
naczelnika XU]ĊGX celnego o formie jej prowadzenia.
6. Ewidencja, o której mowa w ust. 1 pkt 4, powinna ]DZLHUDü w V]F]HJyOQRĞFL informacje GRW\F]ąFH wyrobów akcyzowych nabywanych ZHZQąWU]ZVSyOQRWRZR
uproszczonego dokumentu WRZDU]\V]ąFHJR podmiotu Z\V\áDMąFHJR wyroby akcyzowe.
7. Ewidencja, o której mowa w ust. 1 pkt 4, powinna E\ü przechowywana do celów
kontroli przez okres 5 lat, OLF]ąF od NRĔFD roku kalendarzowego, w którym zostaáD VSRU]ąG]RQD
8. Minister ZáDĞFLZ\ do spraw finansów publicznych RNUHĞOL w drodze rozporzą
dzenia, wzór ]JáRV]HQLD o planowanym nabyciu ZHZQąWU]ZVSyOQRWRZ\P o którym mowa w ust. 1 pkt 1, XZ]JOĊGQLDMąF NRQLHF]QRĞü zapewnienia informacji doW\F]ąF\FK LORĞFL nabywanych wyrobów akcyzowych oraz kwoty akcyzy przypaGDMąFHM do ]DSáDW\
9. Minister ZáDĞFLZ\ do spraw finansów publicznych RNUHĞOL w drodze rozporzą
dzenia, V]F]HJyáRZ\ zakres danych, które powinny ]QDMGRZDü VLĊ w ewidencji
nabywanych wyrobów akcyzowych, o której mowa w ust. 1 pkt 4, oraz sposób
jej prowadzenia, XZ]JOĊGQLDMąF NRQLHF]QRĞü zapewnienia informacji dotyczą
cych LORĞFL nabywanych wyrobów akcyzowych oraz kwot akcyzy SU]\SDGDMąFHM
do ]DSáDW\
10. Minister ZáDĞFLZ\ do spraw finansów publicznych RNUHĞOL w drodze rozporzą
dzenia, wzór deklaracji uproszczonej, o której mowa w ust. 1 pkt 3, wraz z objaĞQLHQLDPL co do sposobu SUDZLGáRZHJR ]áRĪHQLD tej deklaracji, LQIRUPDFMą o terminie i miejscu jej ]áRĪHQLD pouczeniem podatnika, ĪH deklaracja ta stanowi
SRGVWDZĊ do wystawienia W\WXáX wykonawczego, XZ]JOĊGQLDMąF NRQLHF]QRĞü zapewnienia SUDZLGáRZHJR obliczenia Z\VRNRĞFL akcyzy.
Art. 79.
1. -HĪHOL osoba fizyczna zamierza QDE\ü ZHZQąWU]ZVSyOQRWRZR nie w celach prowadzonej G]LDáDOQRĞFL gospodarczej, wyroby akcyzowe z DNF\]ą ]DSáDFRQą na terytorium SDĔVWZD F]áRQNRZVNLHJR i wyroby te PDMą E\ü jej dostarczane na terytorium kraju, to takie nabycie PRĪH E\ü dokonane Z\áąF]QLH za SRĞUHGQLFWZHP
przedstawiciela podatkowego. W sytuacji tej przyjmuje VLĊ ĪH nabycia weZQąWU]ZVSyOQRWRZHJR nie dokonuje ta osoba fizyczna lecz przedstawiciel podatkowy.
2. Przedstawiciela podatkowego na terytorium kraju wyznacza sprzedawca.
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Art. 80.
1. Przedstawicielem podatkowym PRĪH E\ü Z\áąF]QLH podmiot, VSHáQLDMąF\ áąF]QLH
warunki, o których mowa w art. 48 ust. 1 pkt 2–6, któremu ZáDĞFLZ\ naczelnik
XU]ĊGX celnego Z\GDá zezwolenie na wykonywanie F]\QQRĞFL w charakterze
przedstawiciela podatkowego.
2. Przedstawiciel podatkowy jest RERZLą]DQ\
1) REOLF]Dü DNF\]Ċ i GRNRQ\ZDü ]DSáDW\ akcyzy SU]\SDGDMąFHM do ]DSáDW\
2) VNáDGDü ZáDĞFLZHPX naczelnikowi XU]ĊGX celnego deklaracje podatkowe;
3) SURZDG]Lü HZLGHQFMĊ wyrobów akcyzowych dostarczanych na terytorium
kraju przez VSU]HGDZFĊ którego jest przedstawicielem.
3. Ewidencja, o której mowa w ust. 2 pkt 3, PRĪH E\ü prowadzona w formie papierowej lub elektronicznej, po uprzednim pisemnym poinformowaniu ZáDĞFLZHJR
naczelnika XU]ĊGX celnego o formie jej prowadzenia.
4. Ewidencja, o której mowa w ust. 2 pkt 3, powinna zawLHUDü w V]F]HJyOQRĞFL informacje GRW\F]ąFH wyrobów akcyzowych nabywanych ZHZQąWU]ZVSyOQRWRZR
podmiotu Z\V\áDMąFHJR wyroby akcyzowe, podmiotu, na rzecz którego wyroby
akcyzowe Vą nabywane ZHZQąWU]ZVSyOQRWRZR przez przedstawiciela podatkowego.
5. Ewidencja, o której mowa w ust. 2 pkt 3, powinna E\ü przechowywana do celów
kontroli przez okres 5 lat, OLF]ąF od NRĔFD roku kalendarzowego, w którym zostaáD VSRU]ąG]RQD
6. Minister ZáDĞFLZ\ do spraw finansów publicznych RNUHĞOL w drodze rozporzą
dzenia, V]F]HJyáRZ\ zakres danych, które powinny ]QDMGRZDü VLĊ w ewidencji
RNUHĞORQHM w ust. 2 pkt 3 oraz sposób jej prowadzenia, XZ]JOĊGQLDMąF konieczQRĞü zapewnienia informacji GRW\F]ąF\FK LORĞFL nabywanych za SRĞUHGQLFWZHP
przedstawiciela podatkowego wyrobów akcyzowych oraz kwot akcyzy przypadaMąFHM do ]DSáDW\
Art. 81.
1. Zezwolenie na wykonywanie F]\QQRĞFL w charakterze przedstawiciela podatkowego wydawane jest na czas oznaczony, nie GáXĪV]\ QLĪ 3 lata, albo na czas nieoznaczony, przez ZáDĞFLZHJR naczelnika XU]ĊGX celnego, na wniosek sprzedawcy.
2. Wniosek, o którym mowa w ust. 1, powinien ]DZLHUDü dane GRW\F]ąFH sprzedawcy i prowadzonej przez niego G]LDáDOQRĞFL gospodarczej, w V]F]HJyOQRĞFL LPLĊ i
nazwisko lub QD]ZĊ sprzedawcy, adres jego siedziby lub zamieszkania, RNUHĞOenie rodzaju prowadzonej G]LDáDOQRĞFL gospodarczej, dane identyfikacyjne przedstawiciela podatkowego, w V]F]HJyOQRĞFL LPLĊ i nazwisko lub QD]ZĊ przedstawiciela podatkowego, adres jego siedziby lub zamieszkania, numer w Krajowym
Rejestrze 6ąGRZ\P lub ewidencji G]LDáDOQRĞFL gospodarczej, numer identyfikacyjny REGON oraz numer identyfikacji podatkowej (NIP), adres poczty elektronicznej, a WDNĪH rodzaj wyrobów akcyzowych, które EĊGą nabywane ZHZQąWUzwspólnotowo.
3. Do wniosku, o którym mowa w ust. 1, sprzedawca jest RERZLą]DQ\ ]DáąF]\ü
RĞZLDGF]HQLH o Z\UDĪHQLX zgody przez przedstawiciela podatkowego na wyko2014-06-06
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nywanie przez niego F]\QQRĞFL w tym charakterze oraz dokumenty potwierdzaMąFH VSHáQLHQLH przez przedstawiciela podatkowego warunków, o których mowa
w art. 48 ust. 1 pkt 2–6.
4. Zezwolenie na wykonywanie F]\QQRĞFL w charakterze przedstawiciela podatkowego RNUHĞOD w V]F]HJyOQRĞFL
1) adres siedziby lub zamieszkania przedstawiciela podatkowego;
2) LPLĊ i nazwisko lub QD]ZĊ oraz adres siedziby lub zamieszkania sprzedawcy;
3) rodzaj wyrobów akcyzowych nabywanych ZHZQąWU]ZVSyOQRWRZR
5. Przedstawiciel podatkowy jest RERZLą]DQ\ do powiadamiania ZáDĞFLZHJR naczelnika XU]ĊGX celnego o zmianach danych zawartych we wniosku, o którym
mowa w ust. 1, w terminie 7 dni, OLF]ąF od dnia, w którym QDVWąSLáD zmiana, z
]DVWU]HĪHQLHP ust. 6, 8 i 9.
6. Powiadomienia o planowanej zmianie danych zawartych w zezwoleniu na wykonywanie F]\QQRĞFL w charakterze przedstawiciela podatkowego QDOHĪ\ dokonyZDü przed dokonaniem tej zmiany, z ]DVWU]HĪHQLHP ust. 8 i 9.
7. Powiadomienie, o którym mowa w ust. 6, stanowi MHGQRF]HĞQLH wniosek o zmiaQĊ zezwolenia w zakresie GRW\F]ąF\P ]JáRV]RQHM zmiany.
8. Zmiana przedstawiciela podatkowego lub sprzedawcy RNUHĞORQ\FK w zezwoleniu
na wykonywanie F]\QQRĞFL w charakterze przedstawiciela podatkowego wymaga
uzyskania nowego zezwolenia, z Z\áąF]HQLHP QDVWĊSFyZ prawnych lub podmiotów SU]HNV]WDáFRQ\FK w przypadkach ZVWąSLHQLD przez nich w przewidziane w
przepisach prawa podatkowego prawa lub prawa i RERZLą]NL RNUHĞORQ\FK w
ustawie z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Ordynacja podatkowa.
9. -HĪHOL przedstawiciel podatkowy zamierza QDE\ZDü ZHZQąWU]ZVSyOQRWRZR wyroby akcyzowe QDOHĪąFH do innej QLĪ EĊGąFD przedmiotem dotychczasowej dziaáDOQRĞFL grupy wyrobów akcyzowych wymienionej w art. 2 ust. 1 pkt 1, jest obRZLą]DQ\ X]\VNDü nowe zezwolenie na wykonywanie F]\QQRĞFL w charakterze
przedstawiciela podatkowego.
10. Do odmowy wydania, FRIQLĊFLD lub Z\JDĞQLĊFLD zezwolenia na wykonywanie
F]\QQRĞFL w charakterze przedstawiciela podatkowego stosuje VLĊ odpowiednio
art. 52.
Art. 82.
1. W przypadku dostawy ZHZQąWU]ZVSyOQRWRZHM wyrobów akcyzowych, od których
akcyza ]RVWDáD ]DSáDFRQD na terytorium kraju, SU]\VáXJXMH zwrot akcyzy:
1) podatnikowi, który GRNRQDá dostawy ZHZQąWU]ZVSyOQRWRZHM tych wyrobów
akcyzowych, albo
2) podmiotowi, który QDE\á te wyroby akcyzowe od podatnika i GRNRQDá ich dostawy ZHZQąWU]ZVSyOQRWRZHM
– na pisemny wniosek ]áRĪRQ\ do ZáDĞFLZHJR naczelnika XU]ĊGX celnego wraz z
dokumentami SRWZLHUG]DMąF\PL ]DSáDWĊ akcyzy na terytorium kraju.
2. W przypadku eksportu wyrobów akcyzowych, od których akcyza ]RVWDáD ]DSáacona na terytorium kraju, SU]\VáXJXMH zwrot akcyzy:
1) podatnikowi, który GRNRQDá eksportu tych wyrobów akcyzowych, albo
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2) podmiotowi, który QDE\á te wyroby akcyzowe od podatnika i GRNRQDá ich
eksportu
– na pisemny wniosek ]áRĪRQ\ do ZáDĞFLZHJR naczelnika XU]ĊGX celnego w cią
gu roku od dnia dokonania eksportu wraz z dokumentami, o których mowa w ust.
4.
2a. W przypadku gdy w stosunku do przemieszczanych przez terytorium Unii Europejskiej wyrobów akcyzowych z ]DSáDFRQą DNF\]ą
1) SRZVWDáD QLHSUDZLGáRZRĞü na terytorium kraju lub
2) nie PRĪQD XVWDOLü miejsca, gdzie SRZVWDáD QLHSUDZLGáRZRĞü a powstanie tej
QLHSUDZLGáRZRĞFL zostanie stwierdzone na terytorium kraju
– ZáDĞFLZ\ naczelnik XU]ĊGX celnego pobiera DNF\]Ċ REOLF]DQą z zastosowaniem
stawek akcyzy RERZLą]XMąF\FK w dniu, w którym SRZVWDáD QLHSUDZLGáRZRĞü a
MHĪHOL tego dnia nie PRĪQD XVWDOLü – RERZLą]XMąF\FK w dniu, w którym stwierdzono powstanie tej QLHSUDZLGáRZRĞFL
2b. :áDĞFLZ\ naczelnik XU]ĊGX celnego, o którym mowa w ust. 2a, jest RERZLą]DQ\
SRLQIRUPRZDü ZáDĞFLZH ZáDG]H podatkowe SDĔVWZD F]áRQNRZVNLHJR Unii Europejskiej, z terytorium którego dokonano Z\V\áNL o powstaniu lub stwierdzeniu
powstania QLHSUDZLGáRZRĞFL oraz pobraniu akcyzy na terytorium kraju.
2c. -HĪHOL w wyniku stwierdzenia powstania QLHSUDZLGáRZRĞFL akcyza zostanie pobrana na terytorium SDĔVWZD F]áRQNRZVNLHJR a przed XSá\ZHP 3 lat od daty nabycia wyrobów akcyzowych przez RGELRUFĊ zostanie ustalone, ĪH QLHSUDZLGáoZRĞü SRZVWDáD na terytorium kraju, ZáDĞFLZ\ naczelnik XU]ĊGX celnego pobiera
DNF\]Ċ REOLF]DQą z zastosowaniem stawek akcyzy RERZLą]XMąF\FK w dniu, w
którym QLHSUDZLGáRZRĞü ta SRZVWDáD
2d. :áDĞFLZ\ naczelnik XU]ĊGX celnego, o którym mowa w ust. 2c, jest RERZLą]DQ\
SRLQIRUPRZDü ZáDĞFLZH ZáDG]H podatkowe SDĔVWZD F]áRQNRZVNLHJR Unii Europejskiej, w którym pobrano DNF\]Ċ w ]ZLą]NX ze stwierdzeniem powstania nieSUDZLGáRZRĞFL o powstaniu nieprawiGáRZRĞFL oraz o pobraniu akcyzy na terytorium kraju.
2e. -HĪHOL w wyniku stwierdzenia powstania QLHSUDZLGáRZRĞFL akcyza zostanie pobrana na terytorium kraju, a przed XSá\ZHP 3 lat od daty nabycia wyrobów akcyzowych przez RGELRUFĊ zostanie ustalone, ĪH QLHSUDZLGáRZRĞü SRZVWDáD na terytorium SDĔVWZD F]áRQNRZVNLHJR i akcyza zostanie tam pobrana, podmiotowi,
który ]DSáDFLá DNF\]Ċ w ]ZLą]NX ze stwierdzeniem powstania QLHSUDZLGáRZRĞFL
na terytorium kraju, SU]\VáXJXMH zwrot ]DSáDFRQHM akcyzy.
2f. W przypadku, o którym mowa w ust. 2e, zwrot akcyzy QDVWĊSXMH na pisemny
wniosek podmiotu, ]áRĪRQ\ do ZáDĞFLZHJR naczelnika XU]ĊGX celnego, w terminie 5 lat, OLF]ąF od NRĔFD roku kalendarzowego, w którym XSá\Qąá termin SáDWQoĞFL akcyzy.
2g. Za QLHSUDZLGáRZRĞü XZDĪD VLĊ sytuacje, do których dochodzi w trakcie przemieszczania wyrobów akcyzowych z ]DSáDFRQą DNF\]ą w wyniku których FDáH
przemieszczanie lub F]ĊĞü przemieszczania tych wyrobów nie NRĔF]\ VLĊ zgodnie z przepisami, z Z\áąF]HQLHP sytuacji, w których GRV]áR do FDáNRZLWHJR
zniszczenia lub nieodwracalnej utraty wyrobów akcyzowych.
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3. Podatnik lub podmiot, o których mowa w ust. 1, Z\VWĊSXMąF\ z wnioskiem o
zwrot akcyzy Vą RERZLą]DQL po dokonaniu dostawy ZHZQąWU]ZVSyOQRWRZHM
SU]HGáRĪ\ü ZáDĞFLZHPX naczelnikowi XU]ĊGX celnego:
1) dokumenty WRZDU]\V]ąFH przemieszczaniu wyrobów akcyzowych;
2) potwierdzenie otrzymania wyrobów akcyzowych przez RGELRUFĊ z SDĔVWZD
F]áRQNRZVNLHJR Unii Europejskiej na uproszczonym dokumencie towarzyV]ąF\P lub na kopii dokumentu handlowego, o którym mowa w art. 77 ust.
2, lub na dokumencie, o którym mowa w art. 47 ust. 5;
3) dokument SRWZLHUG]DMąF\ ]DSáDWĊ akcyzy lub ]áRĪHQLH deklaracji w SDĔVWZLH
F]áRQNRZVNLP Unii Europejskiej lub ]áRĪHQLH zabezpieczenia albo dokument
SRWZLHUG]DMąF\ ĪH akcyza w tym SDĔVWZLH nie jest wymagana.
4. Podatnik lub podmiot, o których mowa w ust. 2, Z\VWĊSXMąF\ z wnioskiem o
zwrot akcyzy Vą RERZLą]DQL SU]HGáRĪ\ü ZáDĞFLZHPX naczelnikowi XU]ĊGX celnego:
1) dokumenty SRWZLHUG]DMąFH ]DSáDWĊ akcyzy na terytorium kraju;
2) udokumentowane potwierdzenie wywozu wyrobów akcyzowych z terytorium kraju poza obszar celny Unii Europejskiej, w rozumieniu art. 3 ust. 1
UR]SRU]ąG]HQLD Rady (EWG) nr 2913/92 z dnia 12 SDĨG]LHUQLND 1992 r.
XVWDQDZLDMąFHJR Wspólnotowy Kodeks Celny, w sposób zgodny z przepisami prawa celnego.
4a. Podmiot, o którym mowa w ust. 2e, Z\VWĊSXMąF\ z wnioskiem o zwrot akcyzy
jest RERZLą]DQ\ SU]HGáRĪ\ü ZáDĞFLZHPX naczelnikowi XU]ĊGX celnego:
1) dokumenty WRZDU]\V]ąFH przemieszczaniu wyrobów akcyzowych;
2) dokument poWZLHUG]DMąF\ ]DSáDWĊ akcyzy na terytorium SDĔVWZD F]áRQNRwskiego, w którym SRZVWDáD QLHSUDZLGáRZRĞü
3) dokument SRWZLHUG]DMąF\ ]DSáDWĊ akcyzy w ]ZLą]NX ze stwierdzeniem powstania QLHSUDZLGáRZRĞFL na terytorium kraju.
5. Zwrotowi nie podlega akcyza w przypadku dostawy ZHZQąWU]ZVSyOQRWRZHM i
eksportu wyrobów akcyzowych oznaczonych znakami akcyzy, a WDNĪH kwota akcyzy QLĪV]D od minimalnej kwoty zwrotu.
6. :áDĞFLZ\ naczelnik XU]ĊGX celnego dokonuje weryfikacji wniosku o zwrot akcyzy w oparciu o dokumenty, o których mowa w ust. 1 i 3–4a.
6a. W przypadku niedokonania przez ZáDĞFLZHJR naczelnika XU]ĊGX celnego zwrotu
akcyzy, o którym mowa w ust. 1, 2 i 2e, w terminach RNUHĞORQ\FK w przepisach
wydanych na podstawie ust. 7, zwrot ten traktuje VLĊ jako QDGSáDWĊ podatku podOHJDMąFą oprocentowaniu w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 29 sierpnia
1997 r. – Ordynacja podatkowa.
7. Minister ZáDĞFLZ\ do spraw finansów publicznych RNUHĞOL w drodze rozporzą
dzenia, tryb i terminy dokonywania zwrotu akcyzy, o którym mowa w ust. 1, 2 i
2e, PLQLPDOQą NZRWĊ zwrotu oraz wzór wniosku o zwrot akcyzy, XZ]JOĊGQLDMąF
1) NRQLHF]QRĞü zapewnienia informacji GRW\F]ąF\FK LORĞFL dostarczanych weZQąWU]ZVSyOQRWRZR lub eksportowanych wyrobów akcyzowych;
2) NRQLHF]QRĞü SUDZLGáRZHJR RNUHĞOHQLD kwot zwracanej akcyzy;
3) HNRQRPLF]Qą RSáDFDOQRĞü dokonania zwrotu akcyzy.
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Art. 83.
1. W przypadku reklamacji wyrobów akcyzowych z ]DSáDFRQą DNF\]ą uznanej
przez podmiot SURZDG]ąF\ VNáDG podatkowy, podmiot ten PRĪH GRNRQDü REQLĪenia kwoty akcyzy, do której ]DSáDFHQLD jest ]RERZLą]DQ\ o NZRWĊ akcyzy ]DSáaconej od reklamowanych wyrobów.
2. Podmiot SURZDG]ąF\ VNáDG podatkowy PRĪH GRNRQDü REQLĪHQLD o którym mowa
w ust. 1, w przypadku wykorzystania reklamowanych wyrobów akcyzowych do
produkcji wyrobów akcyzowych.
Art. 83a.
1. W przypadku reklamacji wyrobów akcyzowych z ]DSáDFRQą DNF\]ą uznanej
przez podatnika PRĪH on GRNRQDü REQLĪHQLD kwoty akcyzy, do której ]DSáDFHQLD
jest RERZLą]DQ\ o NZRWĊ akcyzy ]DSáDFRQHM od reklamowanych wyrobów.
2. Podatnik PRĪH GRNRQDü REQLĪHQLD o którym mowa w ust. 1, w przypadku FDáNowitego zniszczenia reklamowanych wyrobów akcyzowych:
1) w VNáDG]LH podatkowym albo,
2) za ]JRGą ZáDĞFLZHJR naczelnika XU]ĊGX celnego – w innym miejscu VSHáQLaMąF\P warunki niszczenia wyrobów na podstawie przepisów RGUĊEQ\FK w
REHFQRĞFL przedstawiciela organu podatkowego.
3. Z F]\QQRĞFL zniszczenia wyrobów akcyzowych, o którym mowa w ust. 2 pkt 2,
VSRU]ąG]D VLĊ w dwóch egzemplarzach, SURWRNyá zniszczenia wyrobów akcyzowych, w którym podaje VLĊ przyczyny tego zniszczenia. 3URWRNyá zniszczenia wyrobów akcyzowych podpisuje podatnik oraz obecny przy F]\QQRĞFL zniszczenia
przedstawiciel organu podatkowego.
5R]G]LDá 8
Zezwolenia
Art. 84.
1. Wydanie, odmowa wydania, zmiana oraz FRIQLĊFLH zezwolenia:
1) na prowadzenie VNáDGX podatkowego,
2) na nabywanie wyrobów akcyzowych jako zarejestrowany odbiorca,
2a) na jednorazowe nabycie wyrobów akcyzowych jako zarejestrowany odbiorca,
3) (uchylony),
3a) na Z\V\áDQLH wyrobów akcyzowych jako zarejestrowany Z\V\áDMąF\
4) na wykonywanie F]\QQRĞFL w charakterze przedstawiciela podatkowego,
5) na prowadzenie G]LDáDOQRĞFL jako podmiot SRĞUHGQLF]ąF\
6) wyprowadzenia
– QDVWĊSXMH w drodze decyzji.
1a. Do SRVWĊSRZDĔ w sprawach ]H]ZROHĔ o których mowa w ust. 1, do których stosuje VLĊ przepisy UR]G]LDáX 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o 6áXĪELH Celnej
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(Dz. U. Nr 168, poz. 1323, z SyĨQ zm.16)) w zakresie SRVWĊSRZDQLD audytowego,
nie stosuje VLĊ art. 6.
2. Minister ZáDĞFLZ\ do spraw finansów publicznych RNUHĞOL w drodze rozporzą
dzenia:
1) V]F]HJyáRZ\ sposób wydawania oraz cofania ]H]ZROHĔ o których mowa w
ust. 1;
2) wzory wniosków o wydanie ]H]ZROHĔ o których mowa w ust. 1, a WDNĪH sposób dokumentowania VSHáQLHQLD warunków, od których X]DOHĪQLRQH jest wydanie danego zezwolenia.
3. Minister ZáDĞFLZ\ do spraw finansów publicznych, Z\GDMąF UR]SRU]ąG]HQLH o
którym mowa w ust. 2, XZ]JOĊGQL
1) SRWU]HEĊ uzyskania dostatecznych informacji o podatniku, w V]F]HJyOQRĞFL
ZSá\ZDMąF\FK na RNUHĞOHQLe zabezpieczenia akcyzowego i SRWU]HEĊ prawiGáRZHJR G]LDáDQLD podmiotu;
2) NRQLHF]QRĞü zapewnienia swobody SU]HSá\ZX wyrobów akcyzowych.
5R]G]LDá 9
Normy dopuszczalnych ubytków wyrobów akcyzowych i dopuszczalne normy
]XĪ\FLD wyrobów akcyzowych
Art. 85.
1. :áDĞFLZ\QDF]HOQLNXU]ĊGXFHOQHJR]]DVWU]HĪHQLHPXVWXVWDOD w drodze decyzji, dla poszczególnych podmiotów, na ich wniosek:
1) normy dopuszczalnych ubytków wyrobów akcyzowych;
2) dopuszczalne normy ]XĪ\FLD napojów alkoholowych:
a) REMĊW\FK SURFHGXUą zawieszenia poboru akcyzy, w przypadku ich XĪ\FLD
do produkcji innych wyrobów,
b) o których mowa w art. 32 ust. 4 pkt 2 i 3, w przypadku ich XĪ\FLD przez
podmiot ]XĪ\ZDMąF\
2. :áDĞFLZ\ QDF]HOQLN XU]ĊGX FHOQHJR ] ]DVWU]HĪHQLHP XVW  w drodze decyzji
Z\GDQHM]XU]ĊGXGODSRV]F]HJyOQ\FKSRGPLRWyZ
1) PRĪH XVWDOLü
a) normy dopuszczalnych ubytków wyrobów akcyzowych,
b) dopuszczalne normy ]XĪ\FLD wyrobów akcyzowych
– o których mowa w ust. 1;
2) ustala dopuszczalne normy ]XĪ\FLD wyrobów akcyzowych RNUHĞORQ\FK w zaáąF]QLNX nr 2 do ustawy, o których mowa w art. 89 ust. 2, ]QDMGXMąF\FK VLĊ
poza SURFHGXUą zawieszenia poboru akcyzy i REMĊW\FK ]HURZą VWDZNą akcyzy, w przypadku ich ]XĪ\FLD do produkcji innych wyrobów.
3. W przypadku posiadania przez podatnika ZLĊFHM QLĪ jednego zezwolenia na prowadzenie VNáDGX podatkowego, normy dopuszczalnych ubytków wyrobów akcy-

16)

=PLDQ\Z\PLHQLRQHMXVWDZ\]RVWDá\RJáRV]RQHZ']8]U1USR]]U1U
182, poz. 1228 oraz z 2011 r. Nr 63, poz. 322 i Nr 73, poz. 390.
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zowych lub dopuszczalne normy ]XĪ\FLD wyrobów akcyzowych, o których mowa
w ust. 1 i 2, ustala VLĊ RGUĊEQLH dla NDĪGHJR VNáDGX podatkowego.
4. :áDĞFLZ\ naczelnik XU]ĊGX celnego, XVWDODMąF normy dopuszczalnych ubytków
wyrobów akcyzowych oraz dopuszczalne normy ich ]XĪ\FLD XZ]JOĊGQL
1) rodzaj wyrobów akcyzowych;
2) VSHF\ILNĊ poszczególnych etapów produkcji i SR]RVWDá\FK F]\QQRĞFL w trakcie których PRĪH GRMĞü do powstania ubytków wyrobów akcyzowych;
3) warunki techniczne i technologiczne Z\VWĊSXMąFH w danym przypadku;
4) maksymalne normy dopuszczalnych ubytków wyrobów akcyzowych okreĞORQH w UR]SRU]ąG]HQLX wydanym na podstawie ust. 5.
5. Minister ZáDĞFLZ\ do spraw finansów publicznych RNUHĞOL w drodze rozporzą
dzenia:
1) Z\VRNRĞü maksymalnych norm dopuszczalnych ubytków niektórych wyrobów akcyzowych SRZVWDMąF\FK w czasie wykonywania niektórych czynnoĞFL w trakcie których PRĪH GRMĞü do powstania ubytków wyrobów akcyzowych;
2) V]F]HJyáRZ\ zakres i sposób ustalania norm dopuszczalnych ubytków wyrobów akcyzowych lub dopuszczalnych norm ]XĪ\FLD wyrobów akcyzowych;
3) sposób rozliczania ubytków wyrobów akcyzowych, w V]F]HJyOQRĞFL w przypadkach UR]SRF]ĊFLD F]\QQRĞFL w trakcie których PRĪH GRMĞü do powstania
ubytków wyrobów akcyzowych, lub zmiany warunków technicznych i technologicznych przy dokonywaniu tych F]\QQRĞFL do czasu ustalenia w tych
przypadkach przez ZáDĞFLZHJR naczelnika XU]ĊGX celnego norm dopuszczalnych ubytków wyrobów akcyzowych.
6. Minister ZáDĞFLZ\ do spraw finansów publicznych, Z\GDMąF UR]SRU]ąG]HQLH o
którym mowa w ust. 5, XZ]JOĊGQL
1) rodzaj wyrobów akcyzowych;
2) VSHF\ILNĊ poszczególnych etapów produkcji i SR]RVWDá\FK F]\QQRĞFL w trakcie których PRĪH GRMĞü do powstania ubytków wyrobów akcyzowych;
3) warunki techniczne i technologiczne Z\VWĊSXMąFH w danym przypadku.
0LQLVWHUZáDĞFLZ\GRVSUDZILQDQVyZSXEOLF]Q\FKPRĪHRNUHĞOLüZGURG]HURzSRU]ąG]HQLDQRUP\dopuszczalnych ubytków niektórych albo wszystkich wyroEyZ DNF\]RZ\FK XZ]JOĊGQLDMąF URG]DM Z\UREyZ DNF\]RZ\FK VSHF\ILNĊ SoV]F]HJyOQ\FKHWDSyZSURGXNFMLLSR]RVWDá\FKF]\QQRĞFLZWUDNFLHNWyU\FKPRĪH
GRMĞü GR SRZVWDQLD XE\WNyZ Z\UREyZ DNF\]RZ\FK warunki techniczne i technoORJLF]QHZW\PĞURGNLWUDQVSRUWXZ\VWĊSXMąFHZGDQ\PSU]\SDGNX
=GQLHPZHMĞFLDZĪ\FLHSU]HSLVyZZ\GDQ\FKQDSRGVWDZLHXVWGHF\]MHZ\GaQH QD SRGVWDZLH XVW  SNW  L XVW  SNW  OLW D WUDFą PRF Z F]ĊĞFL GRW\F]ąFHM
norm dopuszF]DOQ\FKXE\WNyZNWyUH]RVWDá\RNUHĞORQHZW\FKSU]HSLVDFK
-HĪHOLGHF\]MHZ\GDQHQDSRGVWDZLHXVWSNWLXVWSNWOLWDXVWDODMąQRUP\
GRSXV]F]DOQ\FKXE\WNyZZ\UREyZDNF\]RZ\FKNRU]\VWQLHMV]HGODSRGPLRWXQLĪ
RNUHĞORQHZSU]HSLVDFKZ\GDQ\FKQDSRGVWDZLHXVWGHF\]MHWH]DFKRZXMąPRF
GRNRĔFDRNUHVXQDMDNL]RVWDá\Z\GDQHDZSU]\SDGNXGHF\]MLEH]WHUPLQRZ\FK
– GRNRĔFDURNXNDOHQGDU]RZHJRQDVWĊSXMąFHJRSRURNXNDOHQGDU]RZ\PZNWóU\PZHV]á\ZĪ\FLHSU]HSLV\Z\GDQHQDSRGVWDZLHXVW
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D]LDá IV
Wyroby akcyzowe – przepisy V]F]HJyáRZH
Podstawa opodatkowania i stawki akcyzy
5R]G]LDá 1
Wyroby energetyczne i energia elektryczna
Art. 86.
1. Do wyrobów energetycznych, w rozumieniu ustawy, zalicza VLĊ wyroby:
1) REMĊWH pozycjami CN od 1507 do 1518 00, MHĪHOL Vą przeznaczone do celów
RSDáRZ\FK lub QDSĊGRZ\FK
2) REMĊWH pozycjami CN 2701, 2702 oraz od 2704 do 2715;
3) REMĊWH pozycjami CN 2901 i 2902;
4) oznaczone kodem CN 2905 11 00, QLHEĊGąFH pochodzenia syntetycznego, jeĪHOL Vą przeznaczone do celów RSDáRZ\FK lub QDSĊGRZ\FK
5) REMĊWH SR]\FMą CN 3403;
6) REMĊWH SR]\FMą CN 3811;
7) REMĊWH SR]\FMą CN 3817;
8) oznaczone kodami CN 3824 90 91 i 3824 90 97, MHĪHOL Vą przeznaczone do
celów RSDáRZ\FK lub QDSĊGRZ\FK
9) SR]RVWDáH wyroby, z Z\áąF]HQLHP substancji stosowanych do znakowania i
barwienia, o którym mowa w art. 90 ust. 1, przeznaczone do XĪ\FLD oferowane na VSU]HGDĪ lub XĪ\ZDQH jako paliwa silnikowe lub jako dodatki lub
domieszki do paliw silnikowych – bez Z]JOĊGX na kod CN;
10) SR]RVWDáH wyroby EĊGąFH ZĊJORZRGRUDPL z Z\áąF]HQLHP torfu, przeznaczone do XĪ\FLD oferowane na VSU]HGDĪ lub XĪ\ZDQH jako paliwa RSDáRZH lub
jako dodatki lub domieszki do paliw RSDáRZ\FK – bez Z]JOĊGX na kod CN.
2. Paliwami silnikowymi w rozumieniu ustawy Vą wyroby energetyczne przeznaczone do XĪ\FLD oferowane na VSU]HGDĪ lub XĪ\ZDQH do QDSĊGX silników spalinowych.
3. Paliwami RSDáRZ\PL w rozumieniu ustawy Vą wyroby energetyczne przeznaczone do XĪ\FLD oferowane na VSU]HGDĪ lub XĪ\ZDQH do celów RSDáRZ\FK z Z\áą
czeniem wyrobów, o których mowa w ust. 2.
4. Biokomponentami Vą biokomponenty w rozumieniu ustawy z dnia 25 sierpnia
2006 r. o biokomponentach i biopaliwach FLHNá\FK
Art. 87.
1. 3URGXNFMą wyrobów energetycznych w rozumieniu ustawy jest wytwarzanie lub
przetwarzanie wyrobów energetycznych, w tym UyZQLHĪ mieszanie lub przeklasyfikowanie komponentów paliwowych, rozlew gazu skroplonego do butli gazowych, a WDNĪH barwienie i znakowanie wyrobów energetycznych.
2. Nie uznaje VLĊ za SURGXNFMĊ wyrobów energetycznych uzyskiwania niewielkiej
LORĞFL wyrobów energetycznych jako produktu ubocznego w procesie wytwarza2014-06-06
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nia wyrobów QLHEĊGąF\FK wyrobami akcyzowymi. Za QLHZLHONą LORĞü XZDĪD VLĊ
LORĞü wyrobów energetycznych, MHĪHOL przychód RVLąJQLĊW\ z ich sprzedaĪ\ stanowi nie ZLĊFHM QLĪ 0,1% FDáRĞFL przychodu, w rozumieniu ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (Dz. U. z 2011 r. Nr 74,
poz. 397), uzyskanego z prowadzonej G]LDáDOQRĞFL gospodarczej za poprzedni rok
obrotowy lub deklarowanego w przypadku UR]SRF]ĊFLD G]LDáDOQRĞFL gospodarczej.
3. Podmiot X]\VNXMąF\ jako produkt uboczny QLHZLHONą LORĞü wyrobów energetycznych, o której mowa w ust. 2, jest RERZLą]DQ\ do:
1) pisemnego powiadomienia ZáDĞFLZHJR naczelnika XU]ĊGX celnego o rodzaju
prowadzonej G]LDáDOQRĞFL i rodzaju uzyskiwanych wyrobów – w terminie 14
dni od dnia uzyskania po raz pierwszy tych wyrobów;
2) przedstawienia ZáDĞFLZHPX naczelnikowi XU]ĊGX celnego pisemnej informacji o uzyskanym przychodzie, z wyszczególnieniem LORĞFL uzyskanych wyrobów, o których mowa w ust. 2, a WDNĪH o Z\VRNRĞFL przychodu RVLąJQLĊWego ze VSU]HGDĪ\ tych wyrobów – na ]DNRĔF]HQLH NDĪGHJR roku obrotowego.
4. Nie uznaje VLĊ za SURGXNFMĊ wyrobów energetycznych dodawania do paliw silnikowych lub paliw RSDáRZ\FK dodatków lub domieszek w LORĞFL VWDQRZLąFHM nie
ZLĊFHM QLĪ 0,2% REMĊWRĞFL wyrobu energetycznego ]DZLHUDMąFHJR te dodatki, z
Z\áąF]HQLHP barwienia i znakowania wyrobów energetycznych, o którym mowa
w art. 90 ust. 1.
Art. 88.
1. 3RGVWDZą opodatkowania wyrobów energetycznych jest ich LORĞü Z\UDĪRQD w
]DOHĪQRĞFL od rodzaju wyrobów, w litrach gotowego wyrobu w temperaturze
15°C lub w kilogramach gotowego wyrobu, albo ZDUWRĞü RSDáRZD Z\UDĪRQD w
JLJDGĪXODFK (GJ).
2. 3RGVWDZą opodatkowania energii elektrycznej jest jej LORĞü Z\UDĪRQD w megawatogodzinach (MWh).
2a. W przypadku nielegalnego poboru energii elektrycznej SRGVWDZą opodatkowania
energii elektrycznej jest jej szacunkowa LORĞü Z\UDĪRQD w megawatogodzinach
(MWh).
2b. Podmiot, który RNUHĞOD V]DFXQNRZą LORĞü nielegalnie pobranej energii elektrycznej, jest RERZLą]DQ\ SRZLDGRPLü ZáDĞFLZHJR dla podatnika naczelnika XU]ĊGX
celnego o tym fakcie w terminie 7 dni od dnia ustalenia podmiotu GRNRQXMąFHJR
nielegalnego poboru energii elektrycznej.
3. 3RGVWDZą opodatkowania w przypadku XĪ\FLD do celów QDSĊGRZ\FK z Z\áąF]eniem celów ĪHJOXJL
1) paliw RSDáRZ\FK
2) olejów QDSĊGRZ\FK przeznaczonych do celów ĪHJOXJL
– jest ich LORĞü Z\UDĪRQD w litrach, która PRĪH E\ü przechowywana w zbiorniku SRGáąF]RQ\P do odmierzacza paliw lub w zbiorniku pojazdu EąGĨ innego
ĞURGND przewozowego.
4. Za XĪ\FLH paliw RSDáRZ\FK lub olejów QDSĊGRZ\FK o których mowa w ust. 3,
niezgodnie z przeznaczeniem uznaje VLĊ UyZQLHĪ ich posiadanie lub VSU]HGDĪ ze
zbiornika SRGáąF]RQHJR do odmierzacza paliw.
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5. Za odmierzacz paliw RNUHĞORQ\ w RGUĊEQ\FK przepisach uznaje VLĊ LQVWDODFMĊ poPLDURZą SU]H]QDF]RQą do tankowania pojazdów silnikowych, PDá\FK áRG]L i maá\FK samolotów.
6. Do celów poboru akcyzy ustala VLĊ ZDUWRĞFL RSDáRZH wyrobów ZĊJORZ\FK które
Z\QRV]ą odpowiednio:
1) 23,8 GJ/1000 kilogramów dla ZĊJOD REMĊWHJR SR]\FMą CN 2701;
2) 8,6 GJ/1000 kilogramów dla ZĊJOD brunatnego REMĊWHJR SR]\FMą CN 2702;
3) 27,5 GJ/1000 kilogramów dla koksu REMĊWHJR SR]\FMą CN 2704.
7. 'RFHOyZSRERUXDNF\]\XVWDODVLĊZDUWRĞFLRSDáRZHNWyUHZ\QRV]ą
1) dla wyrobów gazowych o kodzie CN 2705 00 00:
a)  *- PHWUyZ V]HĞFLHQQ\FK GOD JD]X NRNVRZQLF]HJR SRZVWDMą
cego w SURFHVLH SURGXNFML NRNVX PHWRGą Z\VRNRWHPSHUDWXURZHJR Rdga]RZDQLDZĊJODNRNVRZHJR
b)  *- PHWUyZ V]HĞFLHQQ\FK GOD JD]X HNVSDQV\MQHJR L JD]yZ
UHV]WNRZ\FK SRZVWDMąF\FK QD FLąJDFK WHFKQRORJLF]Q\FK QLHRUJDQLFznych,
c)  *- PHWUyZ V]HĞFLHQQ\FK GOD JD]X NRQZHUWRURZHJR EĊGąFHJR
produktem ubocznym w trakcLH SURFHVX ]DFKRG]ąFHJR Z NRQZHUWRU]H
WOHQRZ\PZF]DVLHSU]HGPXFKLZDQLDWOHQHPFLHNáHMVXUyZNLĪHOD]D
d) *-PHWUyZV]HĞFLHQQ\FKGODJD]XZLHONRSLHFRZHJREĊGąFHJR
SURGXNWHPXERF]Q\PZWUDNFLHSURFHVX]DFKRG]ąFHJRZZLHONLPSLHFX
podczas przetapianLDVSLHNXUXGQHJRLUXG\ĪHOD]DQDVXUyZNĊZSURFesie redukcyjnym,
e)  *- PHWUyZ V]HĞFLHQQ\FK GOD JD]X QDGPLDURZHJR EĊGąFHJR
SURGXNWHPXERF]Q\PVXFKHJRFKáRG]HQLDNRNVX
f) *-PHWUyZV]HĞFLHQQ\FKGODJD]XJDUG]LHORZHJRVWDQRZLąFHJR
produkWRGSDGRZ\SRZVWDMąF\ZSURFHVLHZ\WDSLDQLDZSLHFDFKV]\Eowych wsadu w postaci brykietów koncentratu miedziowego, koksu oraz
PLHV]DQNLĪXĪODNRQZHUWRURZHJRLĪXĪOD]Z\WRSXRáRZLX
g)  *- PHWUyZ V]HĞFLHQQ\FK GOD Z\UREX JD]RZHJR QLHZ\PLenionego w lit. a–IOXEJG\QLHPRĪQDXVWDOLüURG]DMXZ\UREXJD]RZHJR
2) dla wyrobów gazowych o kodzie CN 2711 11 00 – 45,2 GJ/1000 kilogramów;
3) dla wyrobów energetycznych o kodach CN od 2711 12 do 2711 19 00 –
46,0 GJ/1000 kilogramów;
4) dla wyrobów gazowych o kodzie CN 2711 21 00:
a) *-PHWUyZV]HĞFLHQQ\FKGODJD]X]LHPQHJRZ\VRNRPHWDQowego grupy E,
b) *- PHWUyZ V]HĞFLHQQ\FK GOD JD]X ]LHPQHJR ]DD]RWRZDQHJR
grupy Lw,
c)  *- PHWUyZ V]HĞFLHQQ\FK GOD JD]X ]LHPQHJR ]DD]RWRZDQHJR
grupy Ls,
G   *- PHWUyZ V]HĞFLHQQ\FK GOD JD]X ]LHPQHJR ]DD]RWRZDQHJR
grupy Ln,
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H   *- PHWUyZ V]HĞFLHQQ\FK GOD JD]X ]LHPQHJR ]DD]RWRZDQHJR
grupy Lm,
f) *-PHWUyZV]HĞFLHQQ\FKGODZ\UREXJD]RZHJRQLHZ\PLHQLonego w lit. a–e;
5) dla wyrobów gazowych o kodzie ex CN 2711 29 00:
D *-PHWUyZV]HĞFLHQQ\FKGODZ\UREXJD]RZHJRSURSDQ-butanpowietrze,
E *-PHWUyZV]HĞFLHQQ\FKGODZ\UREXJD]RZHJRSURSDQ-butanUR]SUĊĪRQ\
6) dla wyrobów energetycznych o kodzie CN 2901 10 00 – 31,0 GJ/1000 meWUyZV]HĞFLHQQ\FK
7) dla wyrobów gazowych niewymienionych w pkt 1, 2, 4 i 5 – 31,0 GJ/1000
PHWUyZV]HĞFLHQQ\FK
: SU]\SDGNX VSU]HGDĪ\ ILQDOQHPX QDE\ZF\ JD]RZHPX Z\UREyZ JD]RZ\FK GR
REOLF]HQLDSRGVWDZ\RSRGDWNRZDQLDW\FKZ\UREyZSU]\MPXMHVLĊLORĞüW\FKZyUREyZZ\QLNDMąFą]IDNWXU\GRNXPHQWXMąFHMLFKVSU]HGDĪ
Art. 89.
1. Stawki akcyzy na wyroby energetyczne Z\QRV]ą dla:
1) ZĊJOD i koksu przeznaczonych do celów RSDáRZ\FK REMĊW\FK pozycjami CN
2701, 2702 oraz 2704 00 – 1,28 ]á JLJDGĪXO (GJ);
2) 17) benzyn silnikowych o kodach CN 2710 11 45 lub 2710 11 49 oraz wyrobów SRZVWDá\FK ze zmieszania tych benzyn z biokomponentami, VSHáQLDMą
cych wymagania MDNRĞFLRZH RNUHĞORQH w RGUĊEQ\FK przepisach – 1 565,00
]á 000 litrów;
3) (uchylony);
4) benzyn lotniczych o kodzie CN 2710 11 31, paliw typu benzyny do silników
odrzutowych o kodzie CN 2710 11 70 oraz nafty SR]RVWDáHM o kodzie CN
2710 19 25 – 1822,00 ]á litrów;
5) paliw do silników odrzutowych o kodzie CN 2710 19 21 – 1446,00 ]á
litrów;
6) olejów QDSĊGRZ\FK o kodzie CN 2710 19 41 oraz wyrobów SRZVWDá\FK ze
zmieszania tych olejów z biokomponentami, VSHáQLDMąF\FK wymagania jakoĞFLRZH RNUHĞORQH w RGUĊEQ\FK przepisach – 1196,00 ]á litrów;
7) (uchylony);
8) biokomponentów VWDQRZLąF\FK samoistne paliwa, VSHáQLDMąF\FK wymagania
MDNRĞFLRZH RNUHĞORQH w RGUĊEQ\FK przepisach, przeznaczonych do QDSĊGX
silników spalinowych, bez Z]JOĊGX na kod CN – 1196,00 ]á litrów;
9) olejów QDSĊGRZ\FK przeznaczonych do celów RSDáRZ\FK o kodach CN od
2710 19 41 do 2710 19 49, zabarwionych na czerwono i oznaczonych
znacznikiem zgodnie z przepisami szczególnymi – 232,00 ]á litrów;

17)

2GPDMDGRGQLDJUXGQLDUGRRNUHĞOHQLDVWDZNLDNF\]\VWRVXMHVLĊDUWSNWXVWDZ\]
dnia 26 listopada 2010 r. o zPLDQLHQLHNWyU\FKXVWDZ]ZLą]DQ\FK]UHDOL]DFMąXVWDZ\EXGĪHWRZHM
(Dz. U. Nr 238, poz. 1578).
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10) olejów RSDáRZ\FK o kodach CN od 2710 19 51 do 2710 19 69:
a) z których 30% lub ZLĊFHM REMĊWRĞFLRZR destyluje przy 350qC lub których JĊVWRĞü w temperaturze 15qC jest QLĪV]D QLĪ 890 kilogramów/metr
V]HĞFLHQQ\ zabarwionych na czerwono i oznaczonych znacznikiem
zgodnie z przepisami szczególnymi – 232,00 ]á litrów,
b) SR]RVWDá\FK QLHSRGOHJDMąF\FK RERZLą]NRZL barwienia i znakowania na
podstawie przepisów szczególnych – 64,00 ]á 000 kilogramów;
11) olejów smarowych, SR]RVWDá\FK olejów o kodach CN od 2710 19 71 do 2710
19 99, z Z\áąF]HQLHP wyrobów o kodzie CN 2710 19 85 (oleje ELDáH parafina FLHNáD oraz smarów plastycznych zaliczanych do kodu CN 2710 19 99 –
1 180,00 ]á 000 litrów;
12) gazów przeznaczonych do QDSĊGX silników spalinowych:
a) gazu ziemnego (mokrego) i SR]RVWDá\FK ZĊJORZRGRUyZ gazowych objĊ
tych SR]\FMą CN 2711 oraz gazowych ZĊJORZRGRUyZ alifatycznych obMĊW\FK SR]\FMą CN 2901:
– skroplonych – 695,00 ]á 000 kilogramów,
– w stanie gazowym – 11,04 ]á JLJDGĪXO (GJ),
b) wyprodukowanych w VNáDG]LH podatkowym i VSHáQLDMąF\FK wymagania
MDNRĞFLRZH RNUHĞORQH w RGUĊEQ\FK przepisach:
– biogazu, bez Z]JOĊGX na kod CN – 0 ]á
– wodoru i biowodoru o kodzie CN 2804 10 00 – 0 ]á
c) SR]RVWDá\FK– ]á*-
13) gazu ziemnego (mokrego) i SR]RVWDá\FK ZĊJORZRGRUyZ gazowych REMĊW\FK
SR]\FMą CN 2711, przeznaczonych do celów RSDáRZ\FK – 1,28 ]á JLJDGĪXO
(GJ);
14) SR]RVWDá\FK paliw silnikowych –1822,00 ]á litrów;
15) SR]RVWDá\FK paliw RSDáRZ\FK
a) w przypadku gdy ich JĊVWRĞü w temperaturze 15°C jest:
– QLĪV]D QLĪ 890 kilogramów/metr V]HĞFLHQQ\ – 232,00 ]á 000 litrów,
– równa lub Z\ĪV]D QLĪ 890 kilogramów/metr V]HĞFLHQQ\ – 64,00
]á 000 kilogramów,
b) gazowych – 1,28 ]áJLJDGĪXO (GJ).
2. Stawka akcyzy na wyroby energetyczne inne QLĪ RNUHĞORQH w ust. 1 pkt 1–13,
przeznaczone do celów innych QLĪ RSDáRZH jako dodatki lub domieszki do paliw
RSDáRZ\FK do QDSĊGX silników spalinowych albo jako dodatki lub domieszki do
paliw silnikowych, wynosi 0 ]á
3. Stawka akcyzy na HQHUJLĊ HOHNWU\F]Qą wynosi 20,00 ]á za PHJDZDWRJRG]LQĊ
(MWh).
4. W przypadku:
1) XĪ\FLD wyrobów, o których mowa w ust. 1 pkt 9, 10 i pkt 15 lit. a, do QDSĊGX
silników spalinowych, XĪ\FLD ich, gdy nie VSHáQLDMą warunków RNUHĞORQ\FK
w szczególnych przepisach w zakresie SUDZLGáRZHJR znakowania i barwienia, a WDNĪH ich posiadania w zbiorniku SRGáąF]RQ\P do odmierzacza paliw
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lub VSU]HGDĪ\ z takiego zbiornika, stosuje VLĊ odpowiednio VWDZNĊ 1822,00
]á litrów, a w przypadku gdy ich JĊVWRĞü w temperaturze 15qC jest
równa lub Z\ĪV]D od 890 kilogramów/metr V]HĞFLHQQ\ – 2047,00 ]á kilogramów;
2) przekroczenia dopuszczalnych norm ]XĪ\FLD o których mowa w art. 85 ust.
2 pkt 2, ustalonych dla wyrobów akcyzowych RNUHĞORQ\FK w ]DáąF]QLNX nr 2
do ustawy, o których mowa w ust. 2, ]QDMGXMąF\FK VLĊ poza SURFHGXUą zawieszenia poboru akcyzy w przypadku ich ]XĪ\FLD do produkcji innych wyrobów, stosuje VLĊ odpowiednio VWDZNĊ RNUHĞORQą w ust. 1 pkt 14, a w przypadku ]XĪ\FLD tych wyrobów do celów RSDáRZ\FK – VWDZNĊ RNUHĞORQą w ust.
1 pkt 15;
3) XE\WNyZ Z\UREyZ HQHUJHW\F]Q\FK SRZVWDá\FK Z F]DVLH WUDQVSRUWX UXURFLą
JLHPSU]HV\áRZ\PGDOHNRVLĊĪQ\PSU]HNUDF]DMąF\FKQRUP\GRSXV]F]DOQ\FK
ubytków wyrobów akcyzowych, 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, stosuje
VLĊVWDZNĊDNF\]\EĊGąFąĞUHGQLąZDĪRQąVWDZHNQDZV]\VWNLHZ\Uoby enerJHW\F]QHZ\VáDQHZRNUHVLHURF]Q\PGRZV]\VWNLFKRGELRUFyZ
5. Sprzedawca wyrobów akcyzowych QLHREMĊW\FK zwolnieniem od akcyzy ze
Z]JOĊGX na ich przeznaczenie, RNUHĞORQ\FK w ust. 1 pkt 9, 10 i pkt 15 lit. a, jest
RERZLą]DQ\ w przypadku VSU]HGDĪ\
1) osobom prawnym, jednostkom organizacyjnym QLHPDMąF\P RVRERZRĞFL
prawnej oraz osobom fizycznym SURZDG]ąF\P G]LDáDOQRĞü JRVSRGDUF]ą – do
uzyskania od nabywcy RĞZLDGF]HQLD ĪH nabywane wyroby Vą przeznaczone
do celów RSDáRZ\FK lub EĊGą sprzedane z przeznaczeniem do celów RSDáowych, XSUDZQLDMąF\FK do stosowania stawek akcyzy RNUHĞORQ\FK w ust. 1
pkt 9, 10 i pkt 15 lit. a;
2) osobom fizycznym QLHSURZDG]ąF\P G]LDáDOQRĞFL gospodarczej – do uzyskania od nabywcy RĞZLDGF]HQLD ĪH nabywane wyroby Vą przeznaczone do celów RSDáRZ\FK XSUDZQLDMąF\FK do stosowania stawek akcyzy RNUHĞORQ\FK
w ust. 1 pkt 9, 10 i pkt 15 lit. a; RĞZLDGF]HQLH to powinno E\ü ]DáąF]RQH do
kopii paragonu lub kopii innego dokumentu VSU]HGDĪ\ wystawionego nabywcy, a w przypadku braku takiej PRĪOLZRĞFL sprzedawca jest RERZLą]DQ\
ZSLVDü na RĞZLDGF]HQLX numer i GDWĊ wystawienia dokumentu potwierdzają
cego WĊ VSU]HGDĪ
6. 2ĞZLDGF]HQLH o którym mowa w ust. 5 pkt 1, z ]DVWU]HĪHQLHP ust. 7, powinno
E\ü GRáąF]RQH do kopii faktury oraz powinno ]DZLHUDü
1) dane GRW\F]ąFH nabywcy, w tym QD]ZĊ oraz adres siedziby lub zamieszkania, a WDNĪH NIP lub REGON;
2) RNUHĞOHQLH LORĞFL i rodzaju oraz przeznaczenia nabywanych wyrobów;
3) wskazanie rodzaju, typu oraz liczby posiadanych XU]ąG]HĔ grzewczych oraz
miejsca (adresu), gdzie ]QDMGXMą VLĊ te XU]ąG]HQLD
4) GDWĊ i miejsce ]áRĪHQLD RĞZLDGF]HQLD
5) czytelny podpis VNáDGDMąFHJR RĞZLDGF]HQLH
7. 2ĞZLDGF]HQLH o którym mowa w ust. 5 pkt 1, MHĪHOL jest czytelnie podpisane, moĪH E\ü UyZQLHĪ ]áRĪRQH na wystawianej fakturze, ze wskazaniem rodzaju, typu
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oraz liczby posiadanych XU]ąG]HĔ grzewczych oraz miejsca (adresu), gdzie znajGXMą VLĊ te XU]ąG]HQLD
8. 2ĞZLDGF]HQLH o którym mowa w ust. 5 pkt 2, powinno ]DZLHUDü
1) LPLĊ i nazwisko, numer dowodu osobistego lub QD]ZĊ i numer innego dokumentu VWZLHUG]DMąFHJR WRĪVDPRĞü numer PESEL nabywcy lub SHáQROHWQLHM
osoby zameldowanej pod tym samym adresem co nabywca;
2) adres zameldowania nabywcy oraz adres zamieszkania, MHĪHOL jest inny od adresu zameldowania;
3) RNUHĞOHQLH LORĞFL rodzaju oraz przeznaczenia nabywanych wyrobów;
4) RNUHĞOHQLH liczby posiadanych XU]ąG]HĔ grzewczych, w których PRJą E\ü
wykorzystane te wyroby oraz miejsc (adresów), gdzie ]QDMGXMą VLĊ te urzą
dzenia;
5) wskazanie rodzaju i typu XU]ąG]HĔ grzewczych;
6) GDWĊ i miejsce VSRU]ąG]HQLD RĞZLDGF]HQLD oraz czytelny podpis VNáDGDMąFHJR
RĞZLDGF]HQLH
8a. -HĪHOL QDE\ZFą wyrobów akcyzowych RNUHĞORQ\FK w ust. 1 pkt 9, 10 i pkt 15 lit.
a jest organ administracji publicznej, jednostka 6Lá Zbrojnych Rzeczypospolitej
Polskiej, publiczna V]NRáD i placówka, o której mowa w art. 2 ustawy z dnia 7
ZU]HĞQLD 1991 r. o systemie RĞZLDW\ (Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572, z SyĨQ
zm.18)), publiczny ]DNáDG opieki zdrowotnej, o którym mowa w art. 2 ust. 1 ustawy z dnia 30 sierpnia 1991 r. o ]DNáDGDFK opieki zdrowotnej (Dz. U. z 2007 r. Nr
14, poz. 89, z SyĨQ zm. 19)), publiczna jednostka organizacyjna pomocy VSRáHFznej, o której mowa w art. 6 pkt 5 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy spoáHF]QHM (Dz. U. z 2009 r. Nr 175, poz. 1362, z SyĨQ zm. 20)), RĞZLDGF]HQLH o którym mowa w ust. 5 pkt 1, PRĪH E\ü ]DVWąSLRQH RĞZLDGF]HQLHP ]áRĪRQ\P w
okresowej umowie zawartej PLĊG]\ VSU]HGDZFą a QDE\ZFą które wywiera skutek jedynie w stosunku do nabywanych wyrobów akcyzowych w LORĞFL wynikaMąFHM z tej umowy, ]DZLHUDMąF\P dane RNUHĞORQH w ust. 6, pod warunkiem:
1) przekazania kopii tej umowy ZáDĞFLZHPX dla sprzedawcy naczelnikowi
XU]ĊGX celnego przed dokonaniem pierwszej VSU]HGDĪ\ tych wyrobów;
2) potwierdzenia NDĪGHM VSU]HGDĪ\ IDNWXUą
9. Osoba fizyczna QLHSURZDG]ąFD G]LDáDOQRĞFL gospodarczej QDE\ZDMąFD wyroby
akcyzowe RNUHĞORQH w ust. 1 pkt 9, 10 i pkt 15 lit. a jest RERZLą]DQD do okazania

18)

19)

20)

=PLDQ\WHNVWXMHGQROLWHJRZ\PLHQLRQHMXVWDZ\]RVWDá\RJáRV]RQHZ']8]U1USR]
2703 i Nr 281, poz. 2781, z 2005 r. Nr 17, poz. 141, Nr 94, poz. 788, Nr 122, poz. 1020, Nr 131,
poz. 1091, Nr 167, poz. 1400 i Nr 249, poz. 2104, z 2006 r. Nr 144, poz. 1043, Nr 208, poz. 1532 i
Nr 227, poz. 1658, z 2007 r. Nr 42, poz. 273, Nr 80, poz. 542, Nr 115, poz. 791, Nr 120, poz. 818,
Nr 180, poz. 1280 i Nr 181, poz. 1292, z 2008 r. Nr 70, poz. 416, Nr 145, poz. 917, Nr 216, poz.
1370 i Nr 235, poz. 1618, z 2009 r. Nr 6, poz. 33, Nr 31, poz. 206, Nr 56, poz. 458, Nr 157, poz.
poz. 1241 i Nr 219, poz. 1705, z 2010 r. Nr 44, poz. 250, Nr 54, poz. 320, Nr 127, poz. 857 i Nr
148, poz. 991 oraz z 2011 r. Nr 106, poz. 622.
Zmiany tekstu jednolitego wymienionHMXVWDZ\]RVWDá\RJáRV]RQHZ']8]U1USR]
849, Nr 166, poz. 1172, Nr 176, poz. 1240 i Nr 181, poz. 1290, z 2008 r. Nr 171, poz. 1056 i Nr
234, poz. 1570, z 2009 r. Nr 19, poz. 100, Nr 76, poz. 641, Nr 98, poz. 817, Nr 157, poz. 1241 i Nr
219, poz. 1707 oraz z 2010 r. Nr 96, poz. 620, Nr 107, poz. 679 i Nr 230, poz. 1507.
=PLDQ\WHNVWXMHGQROLWHJRZ\PLHQLRQHMXVWDZ\]RVWDá\RJáRV]RQHZ']8]U1USR]
1551, Nr 219, poz. 1706 i Nr 221, poz. 1738, z 2010 r. Nr 28, poz. 146, Nr 40, poz. 229, Nr 81,
poz. 527, Nr 125, poz. 842 i Nr 217, poz. 1427 oraz z 2011 r. Nr 81, poz. 440 i Nr 106m poz. 622.
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sprzedawcy dokumentu, o którym mowa w ust. 8 pkt 1, w celu potwierdzenia jej
WRĪVDPRĞFL
10. Sprzedawca wyrobów akcyzowych RNUHĞORQ\FK w ust. 1 pkt 9, 10 i pkt 15 lit. a
osobom fizycznym QLHSURZDG]ąF\P G]LDáDOQRĞFL gospodarczej jest RERZLą]DQ\
]DVWRVRZDü VWDZNĊ akcyzy RNUHĞORQą w ust. 4 pkt 1 albo RGPyZLü VSU]HGDĪ\ tych
wyrobów w przypadku, gdy:
1) osoba QDE\ZDMąFD te wyroby odmawia okazania dokumentu, o którym mowa
w ust. 8 pkt 1;
2) dane zawarte w RĞZLDGF]HQLX Vą niekompletne, nieczytelne lub nie ]JDG]DMą
VLĊ z danymi Z\QLNDMąF\PL z dokumentu, o którym mowa w ust. 8 pkt 1;
3) adres, pod który sprzedawca GRVWDUF]\á wyroby akcyzowe, jest inny QLĪ
wskazane w RĞZLDGF]HQLX nabywcy miejsce (adres), gdzie ]QDMGXMą VLĊ urzą
dzenia grzewcze;
4) LORĞü i rodzaj nabywanych wyrobów akcyzowych Vą inne QLĪ wskazane w
RĞZLDGF]HQLX
11. Importer i podmiot GRNRQXMąF\ nabycia ZHZQąWU]ZVSyOQRWRZHJR wyrobów akcyzowych RNUHĞORQ\FK w ust. 1 pkt 9, 10 i pkt 15 lit. a VNáDGD ZáDĞFLZHPX naczelnikowi XU]ĊGX celnego RĞZLDGF]HQLH ĪH SU]\ZRĪRQH wyroby ]RVWDQą przeznaczone do celów RSDáRZ\FK lub EĊGą sprzedane z przeznaczeniem do celów
RSDáRZ\FK XSUDZQLDMąF\FK do stosowania stawek akcyzy RNUHĞORQ\FK w ust. 1
pkt 9, 10 i pkt 15 lit. a.
12. 2ĞZLDGF]HQLH o którym mowa w ust. 11, powinno ]DZLHUDü dane GRW\F]ąFH importera lub podmiotu dRNRQXMąFHJR nabycia ZHZQąWU]ZVSyOQRWRZHJR RNUHĞOenie LORĞFL i rodzaju oraz przeznaczenia nabywanych wyrobów, GDWĊ i miejsce ]áoĪHQLD tego RĞZLDGF]HQLD oraz czytelny podpis VNáDGDMąFHJR RĞZLDGF]HQLH kopie
]áRĪRQ\FK RĞZLDGF]HĔ powinny E\ü przechowywane przez importera i podmiot
GRNRQXMąF\ nabycia ZHZQąWU]ZVSyOQRWRZHJR przez okres 5 lat, OLF]ąF od NRĔFD
roku kalendarzowego, w którym ]RVWDá\ VSRU]ąG]RQH i XGRVWĊSQLDQH w celu kontroli.
13. W przypadku importu wyrobów akcyzowych RNUHĞORQ\FK w ust. 1 pkt 9, 10 i pkt
15 lit. a, gdy naczelnik XU]ĊGX celnego SU]\MPXMąF\ ]JáRV]HQLH celne w procedurze dopuszczenia do obrotu jest inny QLĪ ZáDĞFLZ\ naczelnik XU]ĊGX celnego w
zakresie akcyzy na terytorium kraju dla podmiotu GRNRQXMąFHJR importu, importer jest RERZLą]any do VSRU]ąG]HQLD i przekazania do ZáDĞFLZHJR dla niego naczelnika XU]ĊGX celnego w zakresie akcyzy na terytorium kraju PLHVLĊF]QHJR zestawienia RĞZLDGF]HĔ o których mowa w ust. 11, w terminie do 25. dnia miesią
ca QDVWĊSXMąFHJR po PLHVLąFX w którym ]RVWDáR ]áRĪRQH ]JáRV]HQLH celne.
14. Sprzedawca wyrobów akcyzowych RNUHĞORQ\FK w ust. 1 pkt 9, 10 i pkt 15 lit. a
VSRU]ąG]D i przekazuje do ZáDĞFLZHJR naczelnika XU]ĊGX celnego, w terminie do
25. dnia PLHVLąFD QDVWĊSXMąFHJR po PLHVLąFX w którym dokonano VSU]HGDĪ\
PLHVLĊF]QH zestawienie RĞZLDGF]HĔ o których mowa w ust. 5; RU\JLQDá\ RĞZLDdF]HĔ powinny E\ü przechowywane przez VSU]HGDZFĊ przez okres 5 lat, OLF]ąF od
NRĔFD roku kalendarzowego, w którym ]RVWDá\ VSRU]ąG]RQH i XGRVWĊSQLDQH w celu kontroli.
15. 0LHVLĊF]QH zestawienie RĞZLDGF]HĔ powinno ]DZLHUDü
1) w przypadku sprzedawcy, o którym mowa w ust. 14:
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a) LPLĊ i nazwisko albo QD]ZĊ oraz adres siedziby lub zamieszkania podmiotu SU]HND]XMąFHJR zestawienie,
b) LORĞü i rodzaj oraz przeznaczenie wyrobów, których dotyczy RĞZLDGF]enie,
c) GDWĊ ]áRĪHQLD RĞZLDGF]HQLD
d) GDWĊ i miejsce VSRU]ąG]HQLD zestawienia oraz czytelny podpis osoby spoU]ąG]DMąFHM zestawienie,
e) RNUHĞOHQLH liczby XU]ąG]HĔ grzewczych posiadanych przez nabywców,
Z\QLNDMąFHM ze ]áRĪRQ\FK przez nich RĞZLDGF]HĔ
f) miejsce (adres), gdzie ]QDMGXMą VLĊ XU]ąG]HQLD grzewcze wskazane w
RĞZLDGF]HQLDFK
g) w przypadku RĞZLDGF]HĔ o których mowa w:
– ust. 5 pkt 1 – LPLĊ i nazwisko albo QD]ZĊ oraz adres siedziby lub
miejsca zamieszkania, a WDNĪH NIP, numer PESEL lub REGON
VNáDGDMąFHJR RĞZLDGF]HQLH
– ust. 5 pkt 2 – LPLĊ i nazwisko, adres miejsca zamieszkania oraz
numer PESEL VNáDGDMąFHJR RĞZLDGF]HQLH
2) w przypadku importera, o którym mowa w ust. 13, dane, o których mowa w
pkt 1 lit. a–d.
16. W przypadku QLHVSHáQLHQLD warunków RNUHĞORQ\FK w ust. 5–15 stosuje VLĊ stawNĊ akcyzy RNUHĞORQą w ust. 4 pkt 1.
Art. 90.
1. 2ERZLą]NRZL znakowania i barwienia SRGOHJDMą
1) oleje RSDáRZH o kodach CN od 2710 19 51 do 2710 19 69, z których 30% lub
ZLĊFHM REMĊWRĞFLRZR destyluje przy 350°C lub których JĊVWRĞü w temperaturze 15°C jest QLĪV]D QLĪ 890 kilogramów/metr V]HĞFLHQQ\
2) oleje QDSĊGRZH o kodach CN od 2710 19 41 do 2710 19 49 – przeznaczone
na cele RSDáRZH
3) oleje QDSĊGRZH o kodach CN od 2710 19 41 do 2710 19 49 – wykorzystywane do celów ĪHJOXJL w tym rejsów rybackich.
1a. 2ERZLą]NRZL barwienia nie SRGOHJDMą wyroby energetyczne, o których mowa w
ust. 1 pkt 1 i 3, wykorzystywane do celów ĪHJOXJL przez 6Lá\ Zbrojne Rzeczypospolitej Polskiej.
2. 2ERZLą]HN znakowania i barwienia wyrobów energetycznych, o których mowa w
ust. 1, FLąĪ\ na podmiotach SURZDG]ąF\FK VNáDG\ podatkowe, importerach, podmiotach GRNRQXMąF\FK nabycia ZHZQąWU]ZVSyOQRWRZHJR i przedstawicielach podatkowych.
3. Minister ZáDĞFLZ\ do spraw finansów publicznych RNUHĞOL w drodze rozporzą
dzenia:
1) rodzaje substancji stosowanych do znakowania i barwienia;
2) LORĞFL substancji stosowanych do znakowania i barwienia, Z\UDĪRQH w miligramach/litr wyrobu energetycznego, po których dodaniu wyrób XZDĪD VLĊ
za SUDZLGáRZR oznaczony i zabarwiony.
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4. Minister ZáDĞFLZ\ do spraw finansów publicznych, Z\GDMąF UR]SRU]ąG]HQLH o
którym mowa w ust. 3, XZ]JOĊGQL
1) V\WXDFMĊ U\QNRZą w obrocie wyrobami energetycznymi, a ]ZáDV]F]D koQLHF]QRĞü SU]HFLZG]LDáDQLD unikaniu opodatkowania DNF\]ą
2) techniczne PRĪOLZRĞFL ]DSHZQLDMąFH SUDZLGáRZH oznaczenie i zabarwienie
wyrobów energetycznych;
3) przeznaczenie wyrobów energetycznych.
Art. 91.
1. Podatnik GRNRQXMąF\ VSU]HGDĪ\ energii elektrycznej nabywcy NRĔFRZHPX zuĪ\ZDMąF\ HQHUJLĊ HOHNWU\F]Qą w sytuacji, o której mowa w art. 9 ust. 1 pkt 3 i 4, a
WDNĪH podmiot UHSUH]HQWXMąF\ o którym mowa w art. 13 ust. 5, Vą RERZLą]DQL do
prowadzenia LORĞFLRZHM ewidencji energii elektrycznej na podstawie ZVND]DĔ
XU]ąG]HĔ pomiarowo-rozliczeniowych u nabywcy NRĔFRZHJR lub podmiotu zuĪ\ZDMąFHJR HQHUJLĊ a w przypadku braku XU]ąG]HĔ pomiarowych – na podstawie
ZVSyáF]\QQLNRZR RNUHĞORQHJR poziomu poboru energii przez poszczególne
XU]ąG]HQLD wskazanego w dokumentacji prowadzonej przez podatnika.
1a. Przepis ust. 1 nie ma zastosowania do podmiotów SURGXNXMąF\FK HQHUJLĊ elekWU\F]Qą z generatorów o áąF]QHM mocy QLHSU]HNUDF]DMąFHM 1 MW, która nie jest
dostarczana do instalacji SRáąF]RQ\FK i ZVSyáSUDFXMąF\FK ze VREą VáXĪąF\FK do
SU]HV\áDQLD tej energii, lecz jest ]XĪ\ZDQD przez ten podmiot, pod warunkiem ĪH
od wyrobów energetycznych wykorzystywanych do produkcji tej energii elektrycznej ]RVWDáD ]DSáDFRQD akcyza w QDOHĪQHM Z\VRNRĞFL
2. Podmiot GRNRQXMąF\ dostawy wewnąWU]ZVSyOQRWRZHM lub eksportu energii elektrycznej jest RERZLą]DQ\ do prowadzenia LORĞFLRZHM ewidencji energii elektrycznej na podstawie ZVND]DĔ XU]ąG]HĔ pomiarowo-rozliczeniowych, a w przypadku
braku takich PRĪOLZRĞFL – na podstawie dokumentów rozliczeniowych.
3. Ewidencja, o której mowa w ust. 1 i 2, powinna ]DZLHUDü odpowiednio dane nie]EĊGQH do RNUHĞOHQLD w okresach PLHVLĊF]Q\FK z GRNáDGQRĞFLą do 0,001 MWh,
áąF]QHM LORĞFL
1) wyprodukowanej, nabytej ZHZQąWU]ZVSyOQRWRZR zaimportowanej, zakupionej na terytorium kraju energii elektrycznej;
2) energii elektrycznej sprzedanej nabywcom NRĔFRZ\P na terytorium kraju;
3) energii elektrycznej sprzedanej podmiotom SRVLDGDMąF\P NRQFHVMĊ w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. – Prawo energetyczne;
4) energii elektrycznej dostarczonej ZHZQąWU]ZVSyOQRWRZR i wyeksportowanej;
5) energii elektrycznej ]XĪ\WHM na potrzeby ZáDVQH
6) energii elektrycznej zwolnionej od akcyzy na podstawie art. 30 ust. 6 i 7 oraz
przepisów wydanych na podstawie art. 39 ust. 1 pkt 2;
7) strat energii elektrycznej QLHSRGOHJDMąF\FK opodatkowaniu, o których mowa
w art. 9.
4. -HĪHOL brak jest XU]ąG]HĔ pomiarowych SR]ZDODMąF\FK na precyzyjne RNUHĞOHQLH
LORĞFL o których mowa w ust. 3 pkt 5 i 7, SURZDG]ąF\ HZLGHQFMĊ RNUHĞOD LORĞFL
szacunkowe.
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5. Ewidencja, o której mowa w ust. 1 i 2, PRĪH E\ü prowadzona w formie papierowej lub elektronicznej, po uprzednim pisemnym poinformowaniu ZáDĞFLZHJR
naczelnika XU]ĊGX celnego o formie jej prowadzenia.
6. Ewidencja, o której mowa w ust. 1 i 2, powinna E\ü przechowywana do celów
kontroli przez okres 5 lat, OLF]ąF od NRĔFD roku kalendarzowego, w którym zostaáD VSRU]ąG]RQD
7. Minister ZáDĞFLZ\ do spraw finansów publicznych RNUHĞOL w drodze rozporzą
dzenia, sposób prowadzenia LORĞFLRZHM ewidencji energii elektrycznej, o której
mowa w ust. 1 i 2, XZ]JOĊGQLDMąF
1) NRQLHF]QRĞü RNUHĞOHQLD RGUĊEQLH LORĞFL energii elektrycznej zakupionej,
sprzedanej nabywcy NRĔFRZHPX sprzedanej podmiotowi QLHEĊGąFHPX naE\ZFą NRĔFRZ\P wyprodukowanej i ]XĪ\WHM na ZáDVQH potrzeby, dostarczonej ZHZQąWU]ZVSyOQRWRZR wyeksportowanej oraz strat SRZVWDá\FK w
wyniku SU]HV\áDQLD lub dystrybucji energii elektrycznej;
2) NRQLHF]QRĞü Z\RGUĊEQLHQLD kwoty akcyzy QDOHĪQHM do ]DSáDW\ od energii
elektrycznej;
3) PRĪOLZRĞü zapewnienia ZáDĞFLZ\FK informacji GRW\F]ąF\FK energii elektrycznej sprzedanej nabywcy NRĔFRZHPX wyprodukowanej i ]XĪ\WHM na
ZáDVQH potrzeby, dostarczonej ZHZQąWU]ZVSyOQRWRZR wyeksportowanej
oraz strat SRZVWDá\FK w wyniku SU]HV\áDQLD lub dystrybucji energii elektrycznej;
4) przepisy prawa Unii Europejskiej w zakresie akcyzy.
Art. 91a.
3RĞUHGQLF]ąF\SRGPLRWZĊJORZ\GRNRQXMąF\VSU]HGDĪ\Z\UREyZZĊJORZ\FKQD
WHU\WRULXP NUDMX ILQDOQHPX QDE\ZF\ ZĊJORZHPX MHVW RERZLą]DQ\ SURZDG]Lü
ewidenFMĊZ\UREyZZĊJORZ\FK]DZLHUDMąFąQDVWĊSXMąFHGDQH
 LORĞüNDĪGRUD]RZRVSU]HGDQ\FKna terytorium kraju finalnemu nabywcy wĊ
glowemu Z\UREyZZĊJORZ\FKZNLORJUDPDFKZHGáXJQD]Z\RUD]SR]\FML
CN;
 GDWĊVSU]HGDĪ\Z\UREyZZĊJORZ\FKLGDWĊLFKZ\GDQLDILQDlnemu nabywcy
ZĊJORZHPX
  LPLĊ L QD]ZLVNR OXE QD]ZĊ RUD] DGUHV ]DPLHV]NDQLD OXE VLHG]LE\ ILQDOQHJR
QDE\ZF\ZĊJORZHJR
  GDWĊ Z\VWDZLHQLD L QXPHU LGHQW\ILNXMąF\ GRNXPHQW GRVWDZ\ DOER LQQ\ GoNXPHQW]DVWĊSXMąF\GRNXPHQWGRVWDZ\QDSRGVWDZLHNWyUHJRWHZ\Uoby zoVWDá\VSU]HGDQHQDWHU\WRULXPNUDMXILQDOQHPXQDE\ZF\ZĊJORZHPX
 3RĞUHGQLF]ąF\ SRGPLRW ZĊJORZ\ XĪ\ZDMąF\ Z\UREyZ ZĊJORZ\FK MHVW RERZLą
]DQ\SURZDG]LüHZLGHQFMĊZ\UREyZZĊJORZ\FK]DZLHUDMąFąLORĞüZ\UREyZZĊ
glowych:
 XĪ\W\FKZUDPDFK]ZROQLHĔRNtórych mowa w art. 31a ust. 1, lub
 XĪ\W\FKGRFHOyZQLHREMĊW\FK]ZROQLHQLHP
– ZSRG]LDOHQDPLHVLąFHZNLORJUDPDFKZHGáXJQD]Z\RUD]SR]\FML&1
(ZLGHQFMDRNWyUHMPRZDZXVWLPRĪHE\üSURZDG]RQDZIRUPLHSDSLHUowej lub elektronicznej.
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4. Ewidencja, o której mowa w ust. 1 i 2, dokument dostawy i inne dokumenty, o
NWyU\FKPRZDZDUWDXVWSRZLQQ\E\üSU]HFKRZ\ZDQHGRFHOyZNRQWUROL
SU]H]RNUHVODWOLF]ąFRGNRĔFDURNXNDOHQGDU]RZHJRZNWyU\PHZLGHQFMD]oVWDáDVSRU]ąG]RQDDGRNXPHQW\]RVWDá\Z\VWDZLRQH
 (ZLGHQFMD R NWyUHM PRZD Z XVW  L  PRĪH E\ü ]DVWąSLRQD SU]H] HZLGHQFMĊ
SURZDG]RQąQDSRWU]HE\SRGDWNRZHOXENVLĊJRZHLQQHQLĪDNF\]DMHĪHOL]DZLHUD
ona wszystkie dane wymienione w ust. 1 lub 2.
Art. 91b.
3RĞUHGQLF]ąF\SRGPLRWJD]RZ\GRNRQXMąF\VSU]HGDĪ\Z\UREyZJD]RZ\FKQDWeU\WRULXP NUDMX ILQDOQHPX QDE\ZF\ JD]RZHPX MHVW RERZLą]DQ\ SURZDG]Lü HZiGHQFMĊZ\UREyZJD]RZ\FK]DZLHUDMąFąQDVWĊSXMąFHGDQH
1) LORĞüNDĪGRUD]RZRVSU]HGDQ\FKQDWHU\WRULXPNUDMXILQDOQHPXQDE\ZF\Jazowemu wyrobów gazowych, odpowiednio w kilogramach albo metrach
V]HĞFLHQQ\FKZHGáXJQD]Z\RUD]NRGyZ&1RUD]LFKZDUWRĞüRSDáRZą
2) GDWĊVSU]HGDĪ\Z\UREyZJD]RZ\FK
3) LPLĊ L QD]ZLVNR OXE QD]ZĊ RUD] DGUHV ]DPLHV]NDQLD OXE VLHG]LE\ ILQDOQHJR
nabywcy gazowego;
4) GDWĊ Z\VWDZLHQLDLQXPHUIDNWXU\OXELQQHJR GRNXPHQWX]NWyUHJR Z\QLND
]DSáDWDQDOHĪQRĞFL]DVSU]HGDQHSU]H]SRGDWQLNDZ\URE\JD]RZHQDSRGVWaZLHNWyU\FKWHZ\URE\]RVWDá\VSU]HGDQHQDWHU\WRULXPNUDMXILQDOQHPXQabywcy gazowemu.
3RĞUHGQLF]ąF\SRGPLRWJD]RZ\XĪ\ZDMąF\Z\UREyZJD]RZ\FKMHVWRERZLą]DQ\
SURZDG]LüHZLGHQFMĊZ\UREyZJD]RZ\FK]DZLHUDMąFąQDVWĊSXMąFHGDQH
1) LORĞüZ\UREyZJD]RZ\FKRGSRZLHGQLRGRGRNRQDQ\FKF]\QQRĞFL
a) XĪ\W\FKZUDPDFK]ZROQLHĔRNWyU\FKPRZDZDUWEXVW lub 3,
lub
b) XĪ\W\FKGRFHOyZQLHREMĊW\FK]ZROQLHQLHPOXE
c) wyprodukowanych, lub
d) QDE\W\FKZHZQąWU]ZVSyOQRWRZROXE
e) GRVWDUF]RQ\FKZHZQąWU]ZVSyOQRWRZROXE
f) importowanych, lub
g) eksportowanych, lub
h) nabytych na terytorium kraju, lub
i) sprzedanych na terytorium kraju
– Z SRG]LDOH QD PLHVLąFH GRNRQDQLD F]\QQRĞFL RGSRZLHGQLR Z NLORJUaPDFKDOERPHWUDFKV]HĞFLHQQ\FKZHGáXJQD]Z\RUD]NRGyZ&1RUD]LFK
ZDUWRĞüRSDáRZą
2) GDWĊRUD]DGUHVPLHMVFDGRNRQDQLDF]\QQRĞFL
3) w przypadkach, o których mowa w pkt 1 lit. d–i, dane kontrahentów, z któU\PLGRNRQDQRW\FKF]\QQRĞFL
(ZLGHQFMDRNWyUHMPRZDZXVWLPRĪHE\üSURZDG]RQDZIRUPLHSDSLHUowej lub elektronicznej.
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4. Ewidencja, o której mowa w ust. 1 i 2, faktury i inne dokumenty, z których wyniND ]DSáDWD QDOHĪQRĞFL ]D VSU]HGDQH SU]H] SRGDWQLND Z\URE\ JD]RZH R NWyU\FK
PRZDZXVWSNWSRZLQQ\E\üSU]HFKRZ\ZDQHGRFHOyZNRQWUROLSU]H]RNUHV
ODWOLF]ąFRGNRĔFDURNXNDOHQGDU]RZHJRZNWyU\PHZLGHQFMD]RVWDáDVSRU]ą
dzona, a faktury OXELQQHGRNXPHQW\]RVWDá\Z\VWDZLRQH
(ZLGHQFMĊRNWyUHMPRZDZXVWLSURZDG]LVLĊQDSRGVWDZLHZVND]DĔXU]ą
G]HĔSRPLDURZR-UR]OLF]HQLRZ\FKDZSU]\SDGNXEUDNXW\FKXU]ąG]HĔ– na podVWDZLH ZVSyáF]\QQLNRZR RNUHĞORQHJR SR]LRPX SRERUX Z\UREyZ JD]Rwych
SU]H]SRV]F]HJyOQHXU]ąG]HQLDZVND]DQHJRZGRNXPHQWDFMLSURZDG]RQHMSU]H]
podatnika.
 (ZLGHQFMD R NWyUHM PRZD Z XVW  L  PRĪH E\ü ]DVWąSLRQD SU]H] HZLGHQFMĊ
SURZDG]RQąQDSRWU]HE\SRGDWNRZHOXENVLĊJRZHLQQHQLĪDNF\]DMHĪHOL]DZLHUD
ona wszystkie dane wymienione w ust. 1 lub 2.
:SU]\SDGNXRNWyU\PPRZDZXVWMHĪHOLVSU]HGDĪMHVWXGRNXPHQWRZDQDW\lNRSDUDJRQHPILVNDOQ\PHZLGHQFMDRNWyUHMPRZDZXVWSRZLQQD]DZLHUDü
dane, o których mowa w ust. 1 pkt 1, 2 i 4.
5R]G]LDá 2
Napoje alkoholowe
Art. 92.
Do napojów alkoholowych w rozumieniu ustawy zalicza VLĊ alkohol etylowy, piwo,
wino, napoje fermentowane oraz wyroby SRĞUHGQLH
Art. 93.
1. Do alkoholu etylowego w rozumieniu ustawy zalicza VLĊ
1) wszelkie wyroby o rzeczywistej REMĊWRĞFLRZHM mocy alkoholu przekraczają
cej 1,2% REMĊWRĞFL REMĊWH pozycjami CN 2207 i 2208, nawet MHĪHOL Vą to wyroby VWDQRZLąFH F]ĊĞü wyrobu QDOHĪąFHJR do innego G]LDáX Nomenklatury
Scalonej;
2) wyroby REMĊWH pozycjami CN 2204, 2205 i 2206 00, o rzeczywistej REMĊWoĞFLRZHM mocy alkoholu SU]HNUDF]DMąFHM 22% REMĊWRĞFL
3) napoje ]DZLHUDMąFH UR]FLHĔF]RQ\ lub QLHUR]FLHĔF]RQ\ alkohol etylowy.
2. 3URGXNFMą alkoholu etylowego w rozumieniu ustawy jest wytwarzanie, przetwarzanie, oczyszczanie, VNDĪDQLH lub odwadnianie alkoholu etylowego, a WDNĪH jego
rozlew.
3. 3RGVWDZą opodatkowania alkoholu etylowego jest liczba hektolitrów alkoholu
etylowego 100% vol. w temperaturze 20°C zawartego w gotowym wyrobie.
4. Stawka akcyzy na alkohol etylowy wynosi 5704,00 ]á od 1 hektolitra alkoholu
etylowego 100% vol. zawartego w gotowym wyrobie.
Art. 94.
1. Piwem w rozumieniu ustawy Vą wszelkie wyroby REMĊWH SR]\FMą CN 2203 00
oraz wszelkie wyroby ]DZLHUDMąFH PLHV]DQLQĊ piwa z napojami bezalkoholowy-
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mi, REMĊWH SR]\FMą CN 2206 00, MHĪHOL rzeczywista REMĊWRĞFLRZD moc alkoholu w
tych wyrobach przekracza 0,5% REMĊWRĞFL
2. 3URGXNFMą piwa w rozumieniu ustawy jest wytwarzanie lub przetwarzanie piwa, a
WDNĪH jego rozlew.
3. 3RGVWDZą opodatkowania piwa jest liczba hektolitrów gotowego wyrobu na 1 stoSLHĔ Plato.
4. Stawka akcyzy na piwo wynosi 7,79 ]á od 1 hektolitra za NDĪG\ VWRSLHĔ Plato gotowego wyrobu.
5. Minister ZáDĞFLZ\ do spraw finansów publicznych RNUHĞOL w drodze rozporzą
dzenia, V]F]HJyáRZH metody ustalania parametrów VáXĪąF\FK do RNUHĞOHQLD podstawy opodatkowania piwa, o których mowa w ust. 3, w V]F]HJyOQRĞFL wyznaczania liczby stopni Plato w piwie gotowym, XZ]JOĊGQLDMąF przepisy prawa Unii
Europejskiej w zakresie akcyzy oraz WHFKQRORJLĊ wytwarzania piwa.
Art. 95.
1. Winem w rozumieniu ustawy jest:
1) wino QLHPXVXMąFH – wszelkie wyroby REMĊWH pozycjami CN 2204 i 2205, z
Z\MąWNLHP wina PXVXMąFHJR RNUHĞORQHJR w pkt 2:
a) o rzeczywistej REMĊWRĞFLRZHM mocy alkoholu SU]HNUDF]DMąFHM 1,2% objĊ
WRĞFL lecz QLHSU]HNUDF]DMąFHM 15% REMĊWRĞFL pod warunkiem ĪH FDá\ alkohol etylowy zawarty w gotowym wyrobie pochodzi Z\áąF]QLH z procesu fermentacji, albo
b) o rzeczywistej REMĊWRĞFLRZHM mocy alkoholu SU]HNUDF]DMąFHM 15% objĊ
WRĞFL lecz QLHSU]HNUDF]DMąFHM 18% REMĊWRĞFL pod warunkiem ĪH nie zaZLHUDMą ĪDGQ\FK dodatków Z]ERJDFDMąF\FK oraz ĪH FDá\ alkohol etylowy zawarty w gotowym wyrobie pochodzi Z\áąF]QLH z procesu fermentacji;
2) wino PXVXMąFH – wszelkie wyroby oznaczone kodami CN 2204 10, 2204 21
10, 2204 29 10 oraz REMĊWH SR]\FMą 2205, które áąF]QLH VSHáQLDMą QDVWĊSXMąFH
warunki:
a) ]QDMGXMą VLĊ w butelkach zaopatrzonych w korek w NV]WDáFLH grzybka,
umocowany za SRPRFą ZĊ]áyZ lub spinek, albo FHFKXMą VLĊ FLĞQLHQLHP
Z\QRV]ąF\P co najmniej 3 bary, spowodowanym REHFQRĞFLą dwutlenku ZĊgla w roztworze,
b) PDMą U]HF]\ZLVWą REMĊWRĞFLRZą moc alkoholu SU]HNUDF]DMąFą 1,2% objĊ
WRĞFL lecz QLHSU]HNUDF]DMąFą 15% REMĊWRĞFL
c) FDá\ alkohol etylowy zawarty w gotowym wyrobie pochodzi Z\áąF]QLH z
procesu fermentacji.
2. 3URGXNFMą wina w rozumieniu ustawy jest wytwarzanie lub przetwarzanie wina, a
WDNĪH jego rozlew.
3. 3RGVWDZą opodatkowania wina jest liczba hektolitrów gotowego wyrobu.
4. Stawka akcyzy na wino wynosi 158,00 ]á od 1 hektolitra gotowego wyrobu.
Art. 96.
1. Napojami fermentowanymi w rozumieniu ustawy Vą
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1) PXVXMąFH napoje fermentowane – wszelkie wyroby REMĊWH SR]\FMą CN 2206
00 oraz wyroby oznaczone kodami CN 2204 10, 2204 21 10, 2204 29 10 i
REMĊWH SR]\FMą 2205, niewymienione w art. 95, które ]QDMGXMą VLĊ w butelkach zaopatrzonych w korek w NV]WDáFLH grzybka, umocowany za SRPRFą
ZĊ]áyZ lub spinek, albo FHFKXMą VLĊ FLĞQLHQLHP Z\QRV]ąF\P co najmniej 3
bary, spowodowanym REHFQRĞFLą dwutlenku ZĊJOD w roztworze, oraz:
a) PDMą U]HF]\ZLVWą REMĊWRĞFLRZą moc alkoholu SU]HNUDF]DMąFą 1,2% objĊ
tRĞFL lecz QLHSU]HNUDF]DMąFą 13% REMĊWRĞFL albo
b) PDMą U]HF]\ZLVWą REMĊWRĞFLRZą moc alkoholu SU]HNUDF]DMąFą 13% objĊ
WRĞFL lecz QLHSU]HNUDF]DMąFą 15% REMĊWRĞFL
– pod warunkiem ĪH FDá\ alkohol etylowy zawarty w gotowym wyrobie
pochodzi Z\áąF]QLH z procesu fermentacji.
2) QLHPXVXMąFH napoje fermentowane – QLHEĊGąFH PXVXMąF\PL napojami fermentowanymi RNUHĞORQ\PL w pkt 1 – wszelkie wyroby REMĊWH pozycjami CN
2204 i 2205, z Z\MąWNLHP wyrobów RNUHĞORQ\FK w art. 95 ust. 1, oraz wyroby REMĊWH SR]\FMą CN 2206 00, z Z\MąWNLHP wszelkich wyrobów RNUHĞOonych w art. 94 ust. 1:
a) o rzeczywistej REMĊWRĞFLRZHM mocy alkoholu SU]HNUDF]DMąFHM 1,2% objĊ
WRĞFL lecz QLHSU]HNUDF]DMąFHM 10% REMĊWRĞFL albo
b) o rzeczywistej REMĊWRĞFLRZHM mocy alkoholu SU]HNUDF]DMąFHM 10% objĊ
WRĞFL lecz QLHSU]HNUDF]DMąFHM 15% REMĊWRĞFL
– pod warunkiem ĪH FDá\ alkohol etylowy zawarty w gotowym wyrobie
pochodzi Z\áąF]QLH z procesu fermentacji;
2. 3URGXNFMą napojów fermentowanych w rozumieniu ustawy jest wytwarzanie lub
przetwarzanie napojów fermentowanych, a WDNĪH ich rozlew.
3. 3RGVWDZą opodatkowania napojów fermentowanych jest liczba hektolitrów gotowego wyrobu.
4. 6WDZNLDNF\]\QDQDSRMHIHUPHQWRZDQHZ\QRV]ą
1) na cydr i perry o kodach CN 2206 00 31, 2206 00 51 oraz 2206 00 81, o rzeF]\ZLVWHMREMĊWRĞFLRZHMPRF\DONRKROXQLHSU]HNUDF]DMąFHMREMĊWRĞFL–
]áRG 1 hektolitra gotowego wyrobu;
2) QDSR]RVWDáHQDSRMHIHUPHQWRZDQH– ]áRGKHNWROLWUDJRWRZHJRZyrobu.
Art. 97.
1. Wyrobami SRĞUHGQLPL w rozumieniu ustawy Vą wszelkie wyroby o rzeczywistej
REMĊWRĞFLRZHM mocy alkoholu SU]HNUDF]DMąFHM 1,2% REMĊWRĞFL lecz nieprzekraczaMąFHM 22% REMĊWRĞFL REMĊWH pozycjami CN 2204, 2205 i 2206 00, z Z\MąWNLHP
wyrobów RNUHĞORQ\FK w art. 94–96.
2. 3URGXNFMą wyrobów SRĞUHGQLFK w rozumieniu ustawy jest wytwarzanie lub przetwarzanie wyrobów SRĞUHGQLFK a WDNĪH ich rozlew.
3. 3RGVWDZą opodatkowania wyrobów SRĞUHGQLFK jest liczba hektolitrów gotowego
wyrobu.
4. Stawka akcyzy na wyroby SRĞUHGQLH wynosi 318,00 ]á od 1 hektolitra gotowego
wyrobu.
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5R]G]LDá 3
Wyroby tytoniowe i susz tytoniowy
Art. 98.
1. Do wyrobów tytoniowych w rozumieniu ustawy zalicza VLĊ bez Z]JOĊGX na kod
CN:
1) papierosy;
2) W\WRĔ do palenia;
3) cygara i cygaretki.
2. Za papierosy uznaje VLĊ
1) W\WRĔ zrolowany QDGDMąF\ VLĊ do palenia w tej postaci, który nie jest cygarami
ani cygaretkami w rozumieniu ust. 4;
2) W\WRĔ zrolowany, który w drodze prostej, QLHSU]HP\VáRZHM obróbki jest
umieszczany w tutkach z ELEXá\ papierosowej;
3) W\WRĔ zrolowany, który w drodze prostej, QLHSU]HP\VáRZHM obróbki jest owijany w ELEXáĊ SDSLHURVRZą
3. Do celów akcyzy, W\WRĔ zrolowany, o którym mowa w ust. 2, uznaje VLĊ za:
1) dwa papierosy – w przypadku gdy, Z\áąF]DMąF filtr lub ustnik, jest on GáXĪ
szy QLĪ 8 centymetrów, ale nie GáXĪV]\ QLĪ 11 centymetrów;
2) trzy papierosy – w przypadku gdy, Z\áąF]DMąF filtr lub ustnik, jest on GáXĪV]\
QLĪ 11 centymetrów, ale nie GáXĪV]\ QLĪ 14 centymetrów;
3) cztery papierosy – w przypadku gdy, Z\áąF]DMąF filtr lub ustnik, jest on GáXĪ
szy QLĪ 14 centymetrów, ale nie GáXĪV]\ QLĪ 17 centymetrów;
4) SLĊü papierosów – w przypadku gdy, Z\áąF]DMąF filtr lub ustnik, jest on GáXĪ
szy QLĪ 17 centymetrów, ale nie GáXĪV]\ QLĪ 20 centymetrów.
3a. Przepis ust. 3 stosuje VLĊ odpowiednio do ustalenia, co QDOHĪ\ X]QDü za V]HĞü siedem i ZLĊNV]ą OLF]EĊ papierosów.
4. Za cygara lub cygaretki, ELRUąF pod XZDJĊ ich ZáDĞFLZRĞFL i ]Z\NáH oczekiwania
konsumentów, uznaje VLĊ
1) W\WRĔ zrolowany o ]HZQĊWU]Q\P RZLQLĊFLX z naturalnego tytoniu,
2) W\WRĔ zrolowany z poszarpanym, wymieszanym ZNáDGHP RZLQLĊW\ OLĞFLHP
tytoniu w naturalnym kolorze cygara z odtworzonego tytoniu SRNU\ZDMąF\P
produkt w FDáRĞFL áąF]QLH z filtrem, tam gdzie zachodzi taka NRQLHF]QRĞü
ale nie ustnik, w przypadku cygar z ustnikiem, gdzie waga sztuki, Z\áąF]aMąF filtr lub ustnik, wynosi nie mniej QLĪ 2,3 grama i nie ZLĊFHM QLĪ 10 gramów, a obwód równy przynajmniej jednej trzeciej GáXJRĞFL wynosi nie mniej
QLĪ 34 milimetry
– MHĪHOL Vą oraz PRJą E\ü przeznaczone Z\áąF]QLH do palenia w stanie niezmienionym.
5. Za W\WRĔ do palenia uznaje VLĊ
1) W\WRĔ który ]RVWDá SRFLĊW\ lub inaczej podzielony, VNUĊFRQ\ lub sprasowany
w postaci bloków oraz QDGDMąF\ VLĊ do palenia bez dalszego przetwarzania
SU]HP\VáRZHJR
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2) odpady tytoniowe EĊGąFH SR]RVWDáRĞFLami OLĞFL tytoniu i produktami ubocznymi uzyskanymi podczas przetwarzania tytoniu lub produkcji wyrobów tytoniowych, oddane do VSU]HGDĪ\ detalicznej, QLHEĊGąFH papierosami, cygarami lub cygaretkami, a QDGDMąFH VLĊ do palenia.
6. (uchylony).
7. Produkty VNáDGDMąFH VLĊ w F]ĊĞFL z substancji innych QLĪ W\WRĔ lecz poza tym
VSHáQLDMąFH kryteria ustalone w ust. 4, Vą traktowane jako cygara i cygaretki.
8. Produkty VNáDGDMąFH VLĊ w FDáRĞFL albo w F]ĊĞFL z substancji innych QLĪ W\WRĔ lecz
poza tym VSHáQLDMąFH kryteria ustalone w ust. 2, 3 lub 5, Vą traktowane jako papierosy i W\WRĔ do palenia. -HGQDNĪH nie traktuje VLĊ jako wyrobów tytoniowych
produktów, które nie ]DZLHUDMą tytoniu i Vą wykorzystywane Z\áąF]QLH w celach
medycznych.
Art. 99.
1. 3URGXNFMą wyrobów tytoniowych w rozumieniu ustawy jest ich wytwarzanie,
przetwarzanie, a WDNĪH pakowanie.
2. Stawki akcyzy na wyroby tytoniowe Z\QRV]ą
1) na papierosy, z ]DVWU]HĪHQLHP ust. 10 – 206,76 ]á za NDĪGH 1000 sztuk i
31,41% maksymalnej ceny detalicznej;
2) na W\WRĔ do palenia, z ]DVWU]HĪHQLHP ust. 10 – 141,29 ]á za NDĪG\ kilogram i
31,41% maksymalnej ceny detalicznej;
3) na cygara i cygaretki – 280,25 ]á za NDĪGH 1000 sztuk.
3. Na papierosy lub W\WRĔ do palenia QLHREMĊWH RERZLą]NLHP oznaczania znakami
akcyzy i nieoznaczone PDNV\PDOQą FHQą GHWDOLF]Qą stawki akcyzy Z\QRV]ą
1) na papierosy – 343,98 ]á za NDĪGH 1000 sztuk;
2) QDW\WRĔGRSDOHQLD– 229,32 ]á za NDĪG\ kilogram.
4. Minimalna stawka akcyzy na papierosy wynosi 100% FDáNRZLWHM kwoty akcyzy,
naliczonej od ceny równej ĞUHGQLHM ZDĪRQHM detalicznej cenie VSU]HGDĪ\ papierosów.
5. (uchylony).
5a. ĝUHGQLą ZDĪRQą GHWDOLF]Qą FHQĊ VSU]HGDĪ\ papierosów albo ĞUHGQLą ZDĪRQą detaOLF]Qą FHQĊ VSU]HGDĪ\ tytoniu do palenia stanowi iloraz FDáNRZLWHM ZDUWRĞFL odpowiednio wszystkich papierosów albo tytoniu do palenia, ]QDMGXMąF\FK VLĊ poza
SURFHGXUą zawieszenia poboru akcyzy, i odpowiednio liczby tych papierosów albo LORĞFL tytoniu do palenia.
5b. &DáNRZLWą ZDUWRĞü o której mowa w ust. 5a, oblicza VLĊ w oparciu o detaliczne
ceny VSU]HGDĪ\ REHMPXMąFH wszystkie podatki.
5c. ĝUHGQLą ZDĪRQą GHWDOLF]Qą FHQĊ VSU]HGDĪ\ papierosów oraz ĞUHGQLą ZDĪRQą detaOLF]Qą FHQĊ VSU]HGDĪ\ tytoniu do palenia oblicza VLĊ na podstawie danych z roku
SRSU]HG]DMąFHJR rok kalendarzowy, na który te ĞUHGQLH ZDĪRQH detaliczne ceny
VSU]HGDĪ\ Vą obliczane.
5d. Na potrzeby ustalenia minimalnej stawki akcyzy na papierosy stosuje VLĊ ĞUHGQLą
ZDĪRQą GHWDOLF]Qą FHQĊ VSU]HGDĪ\ papierosów REOLF]DQą na podstawie danych za
pierwszych 10 PLHVLĊF\ roku SRSU]HG]DMąFHJR rok kalendarzowy, na który ĞUHdnia ZDĪRQD detaliczna cena VSU]HGDĪ\ papierosów jest obliczana.
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6. Za PDNV\PDOQą FHQĊ GHWDOLF]Qą przyjmuje VLĊ FHQĊ Z\]QDF]RQą i Z\GUXNRZDQą
przez producenta, importera lub podmiot GRNRQXMąF\ nabycia ZHZQąWU]ZVSyOQotowego na opakowaniu jednostkowym papierosów lub tytoniu do palenia, z zaVWU]HĪHQLHP ust. 9.
7. Producent, importer lub podmiot GRNRQXMąF\ nabycia ZHZQąWU]ZVSyOQRWRZHJR
papierosów lub tytoniu do palenia, przeznaczonych do VSU]HGDĪ\ na terytorium
kraju, jest RERZLą]DQ\ Z\]QDF]\ü i Z\GUXNRZDü PDNV\PDOQą FHQĊ GHWDOLF]Qą na
opakowaniu jednostkowym tych wyrobów.
8. W przypadku importu lub nabycia ZHZQąWU]ZVSyOQRtowego papierosów lub tytoniu do palenia ]QDMGXMąF\FK VLĊ poza SURFHGXUą zawieszenia poboru akcyzy, w
opakowaniach jednostkowych nieoznaczonych PDNV\PDOQą FHQą GHWDOLF]Qą stosuje VLĊ odpowiednio stawki akcyzy w Z\VRNRĞFL RNUHĞORQHM w ust. 2 pkt 1 i 2,
przy czym za PDNV\PDOQą FHQĊ GHWDOLF]Qą przyjmuje VLĊ WU]\NURWQą ZDUWRĞü
ĞUHGQLHM ZDĪRQHM detalicznej ceny VSU]HGDĪ\ papierosów, o której mowa w ust.
5d, przeliczonej na MHGQRVWNĊ 1000 sztuk dla papierosów, a dla tytoniu do palenia, SU]\MPXMąF ]DáRĪHQLH ĪH jednostka 1000 sztuk papierosów odpowiada 1 kilogramowi tytoniu do palenia.
9. W przypadku nabycia lub posiadania papierosów lub tytoniu do palenia znajdują
cych VLĊ poza SURFHGXUą zawieszenia poboru akcyzy, w opakowaniach jednostkowych nieoznaczonych albo oznaczonych PDNV\PDOQą FHQą GHWDOLF]Qą MHĪHOL
od tych wyrobów nie ]RVWDáD ]DSáDFRQD akcyza w QDOHĪQHM Z\VRNRĞFL a w wyniku kontroli podatkowej, SRVWĊSRZDQLD kontrolnego albo SRVWĊSRZDQLD podatkowego nie ustalono, ĪH podatek ]RVWDá ]DSáDFRQ\ stosuje VLĊ odpowiednio stawki
akcyzy w Z\VRNRĞFL RNUHĞORQHM w ust. 2 pkt 1 i 2, przy czym za PDNV\PDOQą ceQĊ GHWDOLF]Qą przyjmuje VLĊ WU]\NURWQą ZDUWRĞü ĞUHGQLHM ZDĪRQHM detalicznej ceny
VSU]HGDĪ\ papierosów, o której mowa w ust. 5d, przeliczonej na MHGQRVWNĊ 1 000
sztuk dla papierosów, a dla tytoniu do palenia, SU]\MPXMąF ]DáRĪHQLH ĪH jednostka 1 000 sztuk papierosów odpowiada 1 kilogramowi tytoniu do palenia.
10. W przypadku, o którym mowa w art. 8 ust. 5, stosuje VLĊ VWDZNĊ akcyzy w wysoNRĞFL 70% maksymalnej ceny detalicznej wydrukowanej na opakowaniu jednostkowym.
11. Producent, importer, podmiot GRNRQXMąF\ nabycia ZHZQąWU]ZVSyOQRWRZHJR papierosów lub tytoniu do palenia Vą RERZLą]DQL do VSRU]ąG]DQLD i przekazywania
ministrowi ZáDĞFLZHPX do spraw finansów publicznych informacji o liczbie
]QDMGXMąF\FK VLĊ poza SURFHGXUą zawieszenia poboru akcyzy papierosów poszczególnych marek i LORĞFL tytoniu do palenia oznaczonych PDNV\PDOQą FHQą
GHWDOLF]Qą w okresie:
1) pierwszych 10 PLHVLĊF\ roku kalendarzowego,
2) roku kalendarzowego
– SRSU]HG]DMąF\FK rok kalendarzowy, na który Vą obliczane ĞUHGQLH ZDĪRQH detaliczne ceny VSU]HGDĪ\
12. Minister ZáDĞFLZ\ do spraw finansów publicznych RNUHĞOL w drodze rozporzą
dzenia, termin, IRUPĊ przekazywania oraz zakres informacji, o których mowa w
ust. 11, XZ]JOĊGQLDMąF SRWU]HEĊ ustalenia ĞUHGQLHM ZDĪRQHM detalicznej ceny
VSU]HGDĪ\ papierosów oraz ĞUHGQLHM ZDĪRQHM detalicznej ceny VSU]HGDĪ\ tytoniu
do palenia.
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13. Minister ZáDĞFLZ\ do spraw finansów publicznych RJáDV]D w drodze obwieszczenia, w Dzienniku 8U]ĊGRZ\P Rzeczypospolitej Polskiej „Monitor Polski”,
ĞUHGQLą ZDĪRQą GHWDOLF]Qą FHQĊ VSU]HGDĪ\ papierosów, przed NRĔFHP roku kalendarzowego SRSU]HG]DMąFHJR rok kalendarzowy, na który jest ustalana, na podstawie danych, o których mowa w ust. 11 pkt 1, na potrzeby ustalenia minimalnej
stawki akcyzy na papierosy.
14. Minister ZáDĞFLZ\ do spraw finansów publicznych RJáDV]D w drodze obwieszczenia, w Dzienniku 8U]ĊGRZ\P Rzeczypospolitej Polskiej „Monitor Polski”,
ĞUHGQLą ZDĪRQą GHWDOLF]Qą FHQĊ VSU]HGDĪ\ papierosów oraz ĞUHGQLą ZDĪRQą detaOLF]Qą FHQĊ sprzedDĪ\ tytoniu do palenia, QDMSyĨQLHM do dnia 1 marca danego roku kalendarzowego, na podstawie danych, o których mowa w ust. 11 pkt 2.
Art. 99a.
1. Za susz tytoniowy uznaje VLĊ bez Z]JOĊGX na ZLOJRWQRĞü W\WRĔ który nie jest poáąF]RQ\ z Ī\Zą URĞOLQą i nie jest jeszcze wyrobem tytoniowym.
2. 3RGVWDZąRSRGDWNRZDQLDVXV]XW\WRQLRZHJRMHVWLORĞüWHJRVXV]XZ\UDĪRQDZNilogramach.
3. Stawka akcyzy na susz tytoniowy wynosi 229,32 ]á za NDĪG\ kilogram.
4. W przypadku:
1) QDE\FLDZHZQąWU]ZVSyOQRWRZHJROXELPSRUWXsuszu tytoniowego przez inny
SRGPLRW QLĪ SRGPLRW SURZDG]ąF\ VNáDG SRGDWNRZ\ OXE SRĞUHGQLF]ąF\ SRdmiot tytoniowy, lub
2) VSU]HGDĪ\ VXV]X W\WRQLRZHJR LQQHPX SRGPLRWRZL QLĪ SRGPLRW SURZDG]ąF\
VNáDGSRGDWNRZ\OXESRĞUHGQLF]ąF\SRGPLRWW\WRQLRZ\
– bez jego oznaczenia znakami akcyzy, stawka akcyzy wynosi 458,64 ]á za
NDĪG\ kilogram.
5. W przypadku nabycia lub posiadania suszu tytoniowego nieoznaczonego znakami
DNF\]\SU]H]LQQ\SRGPLRWQLĪSRGPLRWSURZDG]ąF\VNáDGSRGDWNRZ\SRĞUHGQiF]ąF\SRGPLRWW\WRQLRZ\OXEUROQLNDNWyU\Z\SURGXNRZDáVXV]W\WRQLRZ\MHĪHOL
QLH]RVWDáDRGQLHJR]DSáDFRQDDNF\]DZQDOHĪQHMZ\VRNRĞFLLQLHPRĪQDXVWDOLü
SRGPLRWXNWyU\GRNRQDáVSU]HGDĪ\WHJRVXV]XVWRVXMHVLĊVWDZNĊDNF\]\RNWórej mowa w ust. 4.
6. 1LHGRNRQXMHVLĊ
1) naE\FLDZHZQąWU]ZVSyOQRWRZHJROXELPSRUWXVXV]XW\WRQLRZHJRSU]H]LQQ\
SRGPLRW QLĪ SRGPLRW SURZDG]ąF\ VNáDG SRGDWNRZ\ OXE SRĞUHGQLF]ąF\ SRdmiot tytoniowy, lub
2) VSU]HGDĪ\ VXV]X W\WRQLRZHJR LQQHPX SRGPLRWRZL QLĪ SRGPLRW SURZDG]ąF\
VNáDGSRGDWNRZ\OXESRĞUHGQLF]ąF\ podmiot tytoniowy
– luzem bez opakowania.
']LDá V
Opodatkowanie DNF\]ą samochodów osobowych
Art. 100.
1. W przypadku samochodu osobowego przedmiotem opodatkowania DNF\]ą jest:
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1) import samochodu osobowego niezarejestrowanego ZF]HĞQLHM na terytorium
kraju zgodnie z przepisami o ruchu drogowym;
2) nabycie ZHZQąWU]ZVSyOQRWRZH samochodu osobowego niezarejestrowanego
ZF]HĞQLHM na terytorium kraju zgodnie z przepisami o ruchu drogowym;
3) pierwsza VSU]HGDĪ na terytorium kraju samochodu osobowego niezarejestrowanego na terytorium kraju zgodnie z przepisami o ruchu drogowym:
a) wyprodukowanego na terytorium kraju,
b) od którego nie ]RVWDáD ]DSáDFRQD akcyza z W\WXáX F]\QQRĞFL o których
mowa w pkt 1 albo 2.
2. W przypadku samochodu osobowego przedmiotem opodatkowania DNF\]ą jest
UyZQLHĪ VSU]HGDĪ na terytorium kraju samochodu osobowego niezarejestrowanego na terytorium kraju, QDVWĊSXMąFD po VSU]HGDĪ\ o której mowa w ust. 1 pkt 3,
MHĪHOL ZF]HĞQLHM akcyza nie ]RVWDáD ]DSáDFRQD w QDOHĪQHM Z\VRNRĞFL a w wyniku
kontroli podatkowej, SRVWĊSRZDQLD kontrolnego albo SRVWĊSRZDQLD podatkowego
nie ustalono, ĪH podatek ]RVWDá ]DSáDFRQ\
2a. W przypadku wymiany, przed SLHUZV]ą UHMHVWUDFMą na terytorium kraju, silnika
samochodu osobowego o SRMHPQRĞFL 2000 centymetrów V]HĞFLHQQ\FK albo niĪ
szej na silnik o SRMHPQRĞFL SRZ\ĪHM 2000 centymetrów V]HĞFLHQQ\FK przyjmuje
VLĊ ĪH przedmiotem F]\QQRĞFL SRGOHJDMąFHM opodatkowaniu jest samochód osobowy o SRMHPQRĞFL silnika SRZ\ĪHM 2000 centymetrów V]HĞFLHQQ\FK
2b. W przypadku instalacji, przed SLHUZV]ą UHMHVWUDFMą na terytorium kraju, silnika w
samochodzie osobowym bez silnika przyjmuje VLĊ ĪH przedmiotem F]\QQRĞFL
SRGOHJDMąFHM opodatkowaniu jest samochód osobowy o SRMHPQRĞFL silnika, który
]RVWDá zainstalowany.
2c. Przepisy ust. 2a i 2b stosuje VLĊ QLH]DOHĪQLH od tego, czy wymiana EąGĨ instalacja
silnika ]RVWDá\ dokonane z zachowaniem warunków RNUHĞORQ\FK przepisami
prawa.
3. -HĪHOL w stosunku do samochodu osobowego SRZVWDá RERZLą]HN podatkowy w
]ZLą]NX z wykonaniem jednej z F]\QQRĞFL SRGOHJDMąFHM opodatkowaniu to nie
powstaje RERZLą]HN podatkowy na podstawie innej F]\QQRĞFL SRGOHJDMąFHM opodatkowaniu, MHĪHOL kwota akcyzy ]RVWDáD RNUHĞORQD lub zadeklarowana w QDOHĪQHM
Z\VRNRĞFL
4. Samochody osobowe Vą to pojazdy samochodowe i SR]RVWDáH pojazdy mechaniczne REMĊWH SR]\FMą CN 8703 przeznaczone zasadniczo do przewozu osób, inne
QLĪ REMĊWH SR]\FMą 8702, ZáąF]QLH z samochodami osobowo-towarowymi (kombi) oraz samochodami Z\ĞFLJRZ\PL z Z\áąF]HQLHP pojazdów samochodowych
i SR]RVWDá\FK pojazdów, które nie Z\PDJDMą rejestracji zgodnie z przepisami o
ruchu drogowym.
5. Na potrzeby niniejszego G]LDáX za VSU]HGDĪ samochodu osobowego uznaje VLĊ jego:
1) VSU]HGDĪ w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny;
2) ]DPLDQĊ w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny;
3) wydanie w zamian za ZLHU]\WHOQRĞFL
4) wydanie w miejsce ĞZLDGF]HQLD SLHQLĊĪQHJR
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5) GDURZL]QĊ w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny;
6) wydanie w zamian za dokonanie RNUHĞORQHM F]\QQRĞFL
7) przekazanie lub wykorzystanie na potrzeby reprezentacji albo reklamy;
8) przekazanie przez podatnika na potrzeby osobiste podatnika, wspólników,
XG]LDáRZFyZ akcjonariuszy, F]áRQNyZ VSyáG]LHOQL i ich domowników,
F]áRQNyZ organów VWDQRZLąF\FK osób prawnych, F]áRQNyZ stowarzyszenia,
a WDNĪH zatrudnionych przez niego pracowników oraz E\á\FK pracowników;
9) XĪ\FLH na potrzeby prowadzonej G]LDáDOQRĞFL gospodarczej.
6. Do opodatkowania akcy]ą samochodów osobowych stosuje VLĊ odpowiednio art.
14 ust. 1–4, 6–8, 10 i 11, art. 16, art. 18 ust. 1 i 2, art. 19, przepisy wydane na
podstawie art. 20, art. 21 ust. 5 oraz art. 27–29.
Art. 101.
1. 2ERZLą]HN podatkowy z W\WXáX importu samochodu osobowego niezarejestrowanego ZF]HĞQLHM na terytorium kraju zgodnie z przepisami o ruchu drogowym powstaje z dniem powstania GáXJX celnego w rozumieniu przepisów prawa celnego.
2. 2ERZLą]HN podatkowy z W\WXáX nabycia ZHZQąWU]ZVSyOQRWRZHJR samochodu
osobowego niezarejestrowanego ZF]HĞQLHM na terytorium kraju zgodnie z przepisami o ruchu drogowym powstaje z dniem:
1) przemieszczenia samochodu osobowego z terytorium SDĔVWZD F]áRQNRwskiego na terytorium kraju – MHĪHOL nabycie prawa UR]SRU]ąG]DQLD samochodem osobowym jak ZáDĞFLFLHO QDVWąSLáR przed przemieszczeniem samochodu
na terytorium kraju;
2) nabycia prawa UR]SRU]ąG]DQLD samochodem osobowym jak ZáDĞFLFLHO – MHĪeli nabycie prawa UR]SRU]ąG]DQLD samochodem osobowym jak ZáDĞFLFLHO naVWąSLáR po przemieszczeniu samochodu osobowego na terytorium kraju;
3) ]áRĪHQLD wniosku o UHMHVWUDFMĊ samochodu osobowego na terytorium kraju
zgodnie z przepisami o ruchu drogowym – MHĪHOL podmiot Z\VWĊSXMąF\ z
wnioskiem o UHMHVWUDFMĊ na terytorium kraju nabytego ZHZQąWU]ZVSyOQRWRZR
samochodu osobowego nie jest jego ZáDĞFLFLHOHP
2a. 2ERZLą]HN podatkowy z W\WXáX nabycia ZHZQąWU]ZVSyOQRWRZHJR samochodu
osobowego albo VSU]HGDĪ\ o której mowa w art. 100 ust. 1 pkt 3 lit. a, nie powstaje, MHĪHOL ten samochód osobowy ]RVWDá dostarczony ZHZQąWU]ZVSyOQRWRZR
lub wyeksportowany w terminie 30 dni od dnia nabycia ZHZQąWU]ZVSyOQRWRZego albo VSU]HGDĪ\ o której mowa w art. 100 ust. 1 pkt 3 lit. a. Fakt dostawy weZQąWU]ZVSyOQRWRZHM lub eksportu jest potwierdzany przez dokumenty, o których
mowa w art. 107 ust. 3.
3. 2ERZLą]HN podatkowy z W\WXáX VSU]HGDĪ\ 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 F]\QQRĞFL
4. -HĪHOL VSU]HGDĪ samochodu osobowego powinna E\ü potwierdzona IDNWXUą oboZLą]HN podatkowy powstaje z dniem wystawienia faktury, nie SyĨQLHM jednak QLĪ
w 7. dniu, OLF]ąF od dnia wydania, a w przypadkach, o których mowa w art. 100
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ust. 5 pkt 2–9, z dniem wykonania tych F]\QQRĞFL Sprzedawca jest RERZLą]DQ\
do wykazania na wystawionej fakturze kwoty akcyzy od dokonanej VSU]HGDĪ\
5. -HĪHOL nie PRĪQD RNUHĞOLü dnia, w którym SRZVWDá RERZLą]HN podatkowy z W\WXáX
danej F]\QQRĞFL SRGOHJDMąFHM opodatkowaniu, o której mowa w art. 100 ust. 1 lub
ust. 2, za GDWĊ jego powstania uznaje VLĊ G]LHĔ w którym uprawniony organ podatkowy lub organ kontroli skarbowej VWZLHUG]Lá dokonanie F]\QQRĞFL podlegaMąFHM opodatkowaniu.
Art. 102.
1. Podatnikiem jest osoba fizyczna, osoba prawna oraz jednostka organizacyjna
QLHPDMąFD RVRERZRĞFL prawnej, która dokonuje F]\QQRĞFL o których mowa w
art. 100 ust. 1 lub 2.
2. W przypadkach, o których mowa w art. 101 ust. 2 pkt 1 i 2, MHĪHOL przemieszczenia samochodu osobowego z terytorium SDĔVWZD F]áRQNRZVNLHJR na terytorium
kraju GRNRQDá inny podmiot QLĪ podmiot, który QDE\á prawo UR]SRU]ąG]DQLD samochodem osobowym jak ZáDĞFLFLHO podatnikiem jest osoba fizyczna, osoba
prawna oraz jednostka organizacyjna QLHPDMąFD RVRERZRĞFL prawnej, która nabyáD prawo UR]SRU]ąG]DQLD samochodem osobowym jak ZáDĞFLFLHO
3. W przypadku, o którym mowa w art. 101 ust. 2 pkt 3, podatnikiem jest osoba fizyczna, osoba prawna oraz jednostka organizacyjna QLHPDMąFD RVRERZRĞFL
prawnej, która Z\VWąSLáD o UHMHVWUDFMĊ tego samochodu na terytorium kraju, zgodnie z przepisami o ruchu drogowym.
4. W przypadku gdy samochód osobowy stanowi przedmiot ZVSyáZáDVQRĞFL za podatników uznaje VLĊ wszystkich wVSyáZáDĞFLFLHOL nawet gdy F]\QQRĞFL podlegaMąF\FK opodatkowaniu GRNRQDá jeden ze ZVSyáZáDĞFLFLHOL :VSyáZáDĞFLFLHOH poQRV]ą VROLGDUQą RGSRZLHG]LDOQRĞü za ]RERZLą]DQLH podatkowe.
Art. 103.
1. Organy egzekucyjne, RNUHĞORQH w przepisach o SRVWĊSRZDQLX egzekucyjnym w
administracji, oraz komornicy VąGRZL Z\NRQXMąF\ F]\QQRĞFL egzekucyjne w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 17 listopada 1964 r. – Kodeks SRVWĊSRZDQLD
cywilnego (Dz. U. Nr 43, poz. 296, z SyĨQ zm. 21)), Vą SáDWQLNDPL akcyzy od
21)

=PLDQ\Z\PLHQLRQHMXVWDZ\]RVWDá\RJáRV]RQHZ']8]U1USR]]U1U
poz. 157 i Nr 39, poz. 231, z 1975 r. Nr 45, poz. 234, z 1982 r. Nr 11, poz. 82 i Nr 30, poz. 210, z
1983 r. Nr 5, poz. 33, z 1984 r. Nr 45, poz. 241 i 242, z 1985 r. Nr 20, poz. 86, z 1987 r. Nr 21, poz.
123, z 1988 r. Nr 41, poz. 324, z 1989 r. Nr 4, poz. 21 i Nr 33, poz. 175, z 1990 r. Nr 14, poz. 88,
Nr 34, poz. 198, Nr 53, poz. 306, Nr 55, poz. 318 i Nr 79, poz. 464, z 1991 r. Nr 7, poz. 24, Nr 22,
poz. 92 i Nr 115, poz. 496, z 1993 r. Nr 12, poz. 53, z 1994 r. Nr 105, poz. 509, z 1995 r. Nr 83,
poz. 417, z 1996 r. Nr 24, poz. 110, Nr 43, poz. 189, Nr 73, poz. 350 i Nr 149, poz. 703, z 1997 r.
Nr 43, poz. 270, Nr 54, poz. 348, Nr 75, poz. 471, Nr 102, poz. 643, Nr 117, poz. 752, Nr 121, poz.
769 i 770, Nr 133, poz. 882, Nr 139, poz. 934, Nr 140, poz. 940 i Nr 141, poz. 944, z 1998 r. Nr
106, poz. 668 i Nr 117, poz. 757, z 1999 r. Nr 52, poz. 532, z 2000 r. Nr 22, poz. 269 i 271, Nr 48,
poz. 552 i 554, Nr 55, poz. 665, Nr 73, poz. 852, Nr 94, poz. 1037, Nr 114, poz. 1191 i 1193 i Nr
122, poz. 1314, 1319 i 1322, z 2001 r. Nr 4, poz. 27, Nr 49, poz. 508, Nr 63, poz. 635, Nr 98, poz.
1069, 1070 i 1071, Nr 123, poz. 1353, Nr 125, poz. 1368 i Nr 138, poz. 1546, z 2002 r. Nr 25, poz.
253, Nr 26, poz. 265, Nr 74, poz. 676, Nr 84, poz. 764, Nr 126, poz. 1069 i 1070, Nr 129, poz.
1102, Nr 153, poz. 1271, Nr 219, poz. 1849 i Nr 240, poz. 2058, z 2003 r. Nr 41, poz. 360, Nr 42,
poz. 363, Nr 60, poz. 535, Nr 109, poz. 1035, Nr 119, poz. 1121, Nr 130, poz. 1188, Nr 139, poz.
1323, Nr 199, poz. 1939 i Nr 228, poz. 2255, z 2004 r. Nr 9, poz. 75, Nr 11, poz. 101, Nr 68, poz.
623, Nr 91, poz. 871, Nr 93, poz. 891, Nr 121, poz. 1264, Nr 162, poz. 1691, Nr 169, poz. 1783, Nr
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VSU]HGDĪ\ dokonywanej w trybie egzekucji, samochodu osobowego niezarejestrowanego ZF]HĞQLHM na terytorium kraju zgodnie z przepisami o ruchu drogowym, od którego akcyza nie ]RVWDáD ]DSáDFRQD
2. 3áDWQLN akcyzy od VSU]HGDĪ\ dokonywanej w trybie egzekucji, samochodu osobowego niezarejestrowanego ZF]HĞQLHM na terytorium kraju zgodnie z przepisami
o ruchu drogowym, jest RERZLą]DQ\ REOLF]Dü i ZSáDFDü DNF\]Ċ na rachunek ZáaĞFLZHM izby celnej w terminie do 7. dnia PLHVLąFD QDVWĊSXMąFHJR po PLHVLąFX w
którym sprzedano samochód, a WDNĪH SU]HND]Dü w tym terminie do ZáDĞFLZHJR
naczelnika XU]ĊGX celnego GHNODUDFMĊ o Z\VRNRĞFL pobranej i ZSáDFRQHM akcyzy
ZHGáXJ ustalonego wzoru.
3. Minister ZáDĞFLZ\ do spraw finansów publicznych RNUHĞOL w drodze rozporzą
dzenia, V]F]HJyáRZ\ zakres danych zawartych w deklaracji o Z\VRNRĞFL akcyzy
pobranej i ZSáDFRQHM przez SáDWQLND oraz wzór tej deklaracji, ]DPLHV]F]DMąF objaĞQLHQLD co do sposobu SUDZLGáRZHJR VNáDGDQLD deklaracji oraz informacje o miejscu ich VNáDGDQLD jak UyZQLHĪ ]DSHZQLDMąF PRĪOLZRĞü SUDZLGáRZHJR obliczenia
kwoty akcyzy.
Art. 104.
1. 3RGVWDZą opodatkowania w przypadku samochodu osobowego jest:
1) kwota QDOHĪQD z W\WXáX VSU]HGDĪ\ samochodu osobowego na terytorium kraju
pomniejszona o NZRWĊ podatku od towarów i XVáXJ oraz o NZRWĊ akcyzy naOHĪQH od tego samochodu osobowego;
2) kwota, MDNą podatnik jest RERZLą]DQ\ ]DSáDFLü za samochód osobowy – w
przypadku jego nabycia ZHZQąWU]ZVSyOQRWRZHJR z tym ĪH w przypadku, o
którym mowa w art. 101 ust. 2 pkt 3, SRGVWDZą opodatkowania jest ĞUHGQLD
ZDUWRĞü rynkowa samochodu osobowego pomniejszona o NZRWĊ podatku od
towarów i XVáXJ oraz o NZRWĊ akcyzy;
3) ZDUWRĞü celna samochodu osobowego SRZLĊNV]RQD o QDOHĪQH FáR – w przypadku importu tego samochodu, z ]DVWU]HĪHQLHP ust. 2–5.
2. W przypadku samochodu osobowego, wobec którego PDMą zastosowanie przepisy
GRW\F]ąFH procedury uszlachetnienia biernego, SRGVWDZą opodatkowania jest
UyĪQLFD PLĊG]\ ZDUWRĞFLą FHOQą produktów kompensacyjnych lub zamiennych
dopuszczonych do obrotu a ZDUWRĞFLą produktów wywiezionych czasowo, poZLĊNV]RQD o QDOHĪQH FáR
172, poz. 1804, Nr 204, poz. 2091, Nr 210, poz. 2135, Nr 236, poz. 2356 i Nr 237, poz. 2384, z
2005 r. Nr 13, poz. 98, Nr 22, poz. 185, Nr 86, poz. 732, Nr 122, poz. 1024, Nr 143, poz. 1199, Nr
150, poz. 1239, Nr 167, poz. 1398, Nr 169, poz. 1413 i 1417, Nr 172, poz. 1438, Nr 178, poz.
1478, Nr 183, poz. 1538, Nr 264, poz. 2205 i Nr 267, poz. 2258, z 2006 r. Nr 12, poz. 66, Nr 66,
poz. 466, Nr 104, poz. 708 i 711, Nr 186, poz. 1379, Nr 208, poz. 1537 i 1540, Nr 226, poz. 1656 i
Nr 235, poz. 1699, z 2007 r. Nr 7, poz. 58, Nr 47, poz. 319, Nr 50, poz. 331, Nr 99, poz. 662, Nr
106, poz. 731, Nr 112, poz. 766 i 769, Nr 115, poz. 794, Nr 121, poz. 831, Nr 123, poz. 849, Nr
176, poz. 1243, Nr 181, poz. 1287, Nr 192, poz. 1378 i Nr 247, poz. 1845, z 2008 r. Nr 59, poz.
367, Nr 96, poz. 609 i 619, Nr 110, poz. 706, Nr 116, poz. 731, Nr 119, poz. 772, Nr 120, poz. 779,
Nr 122, poz. 796, Nr 171, poz. 1056, Nr 220, poz. 1431, Nr 228, poz. 1507, Nr 231, poz. 1547 i Nr
234, poz. 1571, z 2009 r. Nr 26, poz. 156, Nr 67, poz. 571, Nr 69, poz. 592 i 593, Nr 131, poz.
1075, Nr 179, poz. 1395, Nr 216, poz. 1676, z 2010 r. Nr 3, poz. 13, Nr 7, poz. 45, Nr 40, poz. 229,
Nr 108, poz. 684, Nr 109, poz. 724, Nr 125, poz. 842, Nr 152, poz. 1018, Nr 155, poz. 1037, Nr
182, poz. 1228, Nr 197, poz. 1307, Nr 215, poz. 1418, Nr 217, poz. 1435 i Nr 241, poz. 1621 oraz z
2011 r. Nr 34, poz. 173, Nr 85, poz. 458, Nr 87, poz. 482 i Nr 92, poz. 531.
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3. 3RGVWDZą opodatkowania z W\WXáX importu samochodu osobowego REMĊWHJR proFHGXUą odprawy czasowej z F]ĊĞFLRZ\P zwolnieniem od QDOHĪQRĞFL celnych
przywozowych lub SURFHGXUą przetwarzania pod NRQWUROą FHOQą jest ZDUWRĞü celna SRZLĊNV]RQD o FáR które E\áRE\ QDOHĪQH gdyby samochód ten E\á REMĊW\ proFHGXUą dopuszczenia do obrotu.
4. Podstawa opodatkowania w przypadku importu samochodu osobowego obejmuje
UyZQLHĪ SURZL]MĊ oraz koszty transportu i ubezpieczenia, MHĪHOL nie ]RVWDá\ do
niej ZáąF]RQH a ]RVWDá\ MXĪ poniesione do pierwszego miejsca przeznaczenia na
terytorium kraju. Przez pierwsze miejsce przeznaczenia rozumie VLĊ miejsce wymienione w dokumencie przewozowym lub innym dokumencie, na podstawie
którego samochód jest importowany.
5. Do podstawy opodatkowania z W\WXáX importu samochodu osobowego dolicza VLĊ
RNUHĞORQH w RGUĊEQ\FK przepisach RSáDW\ oraz inne QDOHĪQRĞFL MHĪHOL organy celne PDMą RERZLą]HN SRELHUDü te QDOHĪQRĞFL z W\WXáX importu samochodu.
6. 3RGVWDZą opodatkowania z W\WXáX nabycia ZHZQąWU]ZVSyOQRWRZHJR samochodu
osobowego dopuszczonego ZF]HĞQLHM do obrotu w innym SDĔVWZLH F]áRQNRwskim Unii Europejskiej zgodnie z przepisami celnymi, ale niezarejestrowanego
na terytorium innego SDĔVWZD F]áRQNRZVNLHJR jest ZDUWRĞü o której mowa w ust.
1 pkt 3, z XZ]JOĊGQLHQLHP prowizji, kosztów transportu i ubezpieczenia, MHĪHOL
nie ]RVWDá\ XZ]JOĊGQLRQH w cenie, ale ]RVWDá\ MXĪ poniesione do miejsca, w którym QDVWąSLáR REMĊFLH towaru SURFHGXUą ceOQą
6a. W przypadku samochodów osobowych typu ambulans do podstawy opodatkowania nie wlicza VLĊ kwot VWDQRZLąF\FK ZDUWRĞü specjalistycznego Z\SRVDĪHQLD
medycznego.
7. -HĪHOL nie PRĪQD RNUHĞOLü kwot, o których mowa w ust. 1 pkt 1 i 2, w szczególnoĞFL w przypadku darowizny samochodu osobowego, za SRGVWDZĊ opodatkowania
przyjmuje VLĊ ĞUHGQLą ZDUWRĞü U\QNRZą samochodu osobowego na rynku krajowym, SRPQLHMV]RQą o NZRWĊ podatku od towarów i XVáXJ oraz o NZRWĊ akcyzy.
8. -HĪHOL Z\VRNRĞü podstawy opodatkowania w przypadku F]\QQRĞFL o których
mowa w art. 100 ust. 1 pkt 2 i 3 oraz ust. 2, bez uzasadnionej przyczyny znacznie
odbiega od ĞUHGQLHM ZDUWRĞFL rynkowej tego samochodu osobowego, organ podatkowy lub organ kontroli skarbowej wzywa podatnika do zmiany Z\VRNRĞFL
podstawy opodatkowania lub wskazania przyczyn X]DVDGQLDMąF\FK podanie jej
Z\VRNRĞFL w kwocie znacznie RGELHJDMąFHM od ĞUHGQLHM ZDUWRĞFL rynkowej samochodu osobowego.
9. W razie nieudzielenia odpowiedzi, niedokonania zmiany Z\VRNRĞFL podstawy
opodatkowania lub niewskazania przyczyn, które X]DVDGQLDMą podanie jej wysoNRĞFL znacznie RGELHJDMąFHM od ĞUHGQLHM ZDUWRĞFL rynkowej samochodu osobowego, organ podatkowy lub organ kontroli skarbowej RNUHĞOL Z\VRNRĞü podstawy
opodatkowania.
10. -HĪHOL Z\VRNRĞü podstawy opodatkowania ustalona z XZ]JOĊGQLHQLHP opinii bieJáHJR odbiega co najmniej o 33% od zadeklarowanej podstawy opodatkowania,
koszty opinii ELHJáHJR lub ELHJá\FK ponosi podatnik.
11. ĝUHGQLą ZDUWRĞFLą U\QNRZą samochodu osobowego jest ZDUWRĞü ustalana na podstawie notowanej na rynku krajowym, w dniu powstania RERZLą]NX podatkowego, ĞUHGQLHM ceny zarejestrowanego na terytorium kraju samochodu osobowego
tej samej marki, tego samego modelu, rocznika oraz – MHĪHOL jest to PRĪOLZH do
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ustalenia – z tym samym Z\SRVDĪHQLHP i o SU]\EOLĪRQ\P stanie technicznym, co
nabyty na terytorium kraju lub nabyty ZHZQąWU]ZVSyOQRWRZR samochód osobowy.
12. Do przeliczenia podstawy opodatkowania Z\UDĪRQHM w walucie obcej stosuje VLĊ
ELHĪąF\ kurs ĞUHGQL waluty obcej wyliczony i RJáRV]RQ\ przez Narodowy Bank
Polski w dniu powstania RERZLą]NX podatkowego.
13. W przypadku gdy w dniu powstania RERZLą]NX podatkowego nie ]RVWDá wyliczony i RJáRV]RQ\ przez Narodowy Bank Polski ELHĪąF\ kurs ĞUHGQL waluty obcej,
do przeliczenia podstawy opodatkowania Z\UDĪRQHM w walucie obcej stosuje VLĊ
ostatni, przed dniem powstania RERZLą]NX podatkowego, ELHĪąF\ kurs ĞUHGQL
wyliczony i RJáRV]RQ\ przez Narodowy Bank Polski.
Art. 105.
Stawka akcyzy na samochody osobowe wynosi:
1) 18,6% podstawy opodatkowania – dla samochodów osobowych o pojemnoĞFL silnika SRZ\ĪHM 2000 centymetrów V]HĞFLHQQ\FK
2) 3,1% podstawy opodatkowania – dla SR]RVWDá\FK samochodów osobowych.
Art. 106.
1. Podatnik z W\WXáX VSU]HGDĪ\ na terytorium kraju samochodu osobowego jest oboZLą]DQ\ bez wezwania organu podatkowego:
1) VNáDGDü ZáDĞFLZHPX naczelnikowi XU]ĊGX celnego deklaracje podatkowe w
sprawie akcyzy, ZHGáXJ ustalonego wzoru,
2) REOLF]Dü i ZSáDFDü DNF\]Ċ na rachunek ZáDĞFLZHM izby celnej
– za PLHVLĊF]QH okresy rozliczeniowe, w terminie do 25. dnia PLHVLąFD QDVWĊSuMąFHJR po PLHVLąFX w którym SRZVWDá RERZLą]HN podatkowy.
2. Podatnik z W\WXáX nabycia ZHZQąWU]ZVSyOQRWRZHJR samochodu osobowego jest
RERZLą]DQ\ po dokonaniu jego przemieszczenia na terytorium kraju, bez wezwania organu podatkowego ]áRĪ\ü GHNODUDFMĊ XSURV]F]RQą ZHGáXJ ustalonego
wzoru, ZáDĞFLZHPX naczelnikowi XU]ĊGX celnego w terminie 14 dni, OLF]ąF od
dnia powstania RERZLą]NX podatkowego, nie SyĨQLHM jednak QLĪ w dniu rejestracji samochodu osobowego na terytorium kraju zgodnie z przepisami o ruchu drogowym.
3. Podatnik z W\WXáX nabycia ZHZQąWU]ZVSyOQRWRZHJR samochodu osobowego jest
RERZLą]DQ\ po dokonaniu jego przemieszczenia na terytorium kraju, bez wezwania organu podatkowego GRNRQDü obliczenia i ]DSáDW\ na rachunek ZáDĞFLZHM
izby celnej, akcyzy w terminie 30 dni, OLF]ąF od dnia powstania RERZLą]NX podatkowego, nie SyĨQLHM jednak QLĪ w dniu rejestracji samochodu osobowego na
terytorium kraju zgodnie z przepisami o ruchu drogowym.
4. Minister ZáDĞFLZ\ do spraw finansów publicznych RNUHĞOL w drodze rozporzą
dzenia, wzory:
1) deklaracji podatkowych, o których mowa w ust. 1,
2) deklaracji uproszczonych, o których mowa w ust. 2
– wraz z REMDĞQLHQLDPL co do sposobu SUDZLGáRZHJR VNáDGDQLD tych deklaracji,
informacje o terminach i miejscu ich VNáDGDQLD pouczenie, ĪH deklaracje stano2014-06-06
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ZLą SRGVWDZĊ do wystawienia W\WXáX wykonawczego, jak UyZQLHĪ ]DSHZQLDMąF
PRĪOLZRĞü SUDZLGáRZHJR obliczenia Z\VRNRĞFL akcyzy.
Art. 107.
1. Podmiotowi, który QDE\á prawo UR]SRU]ąG]DQLD samochodem osobowym jak ZáaĞFLFLHO i który dokonuje dostawy ZHZQąWU]ZVSyOQRWRZHM albo eksportu niezarejestrowanego ZF]HĞQLHM na terytorium kraju zgodnie z przepisami o ruchu drogowym samochodu osobowego, od którego akcyza ]RVWDáD ]DSáDFRQD na terytorium kraju, lub MHĪHOL w jego imieniu ta dostawa albo eksport Vą realizowane,
SU]\VáXJXMH zwrot akcyzy na wniosek, ]áRĪRQ\ ZáDĞFLZHPX naczelnikowi XU]ĊGX
celnego w terminie roku od dnia dokonania dostawy ZHZQąWU]ZVSyOQRWRZHM albo
eksportu tego samochodu osobowego.
2. Zwrotowi nie podlega akcyza w kwocie QLĪV]HM QLĪ minimalna kwota zwrotu.
3. Podmiot, o którym mowa w ust. 1, jest RERZLą]DQ\ SRVLDGDü dokumenty potwierG]DMąFH dokonanie dostawy ZHZQąWU]ZVSyOQRWRZHM albo eksportu, którymi Vą w
V]F]HJyOQRĞFL dokumenty przewozowe, celne, faktura i specyfikacja dostawy
oraz inne dokumenty handlowe ]ZLą]DQH z GRVWDZą ZHZQąWU]ZVSyOQRWRZą albo
eksportem.
4. Do wniosku o zwrot ]DáąF]D VLĊ dowód ]DSáDW\ akcyzy na terytorium kraju lub
faktuUĊ z Z\ND]DQą NZRWą akcyzy oraz dokumenty SRWZLHUG]DMąFH dokonanie dostawy ZHZQąWU]ZVSyOQRWRZHM albo eksportu, o których mowa w ust. 3.
5. Organami podatkowymi ZáDĞFLZ\PL w sprawie zwrotu akcyzy w przypadku dostawy ZHZQąWU]ZVSyOQRWRZHM albo eksportu samochodu osobowego, od którego
akcyza ]RVWDáD ]DSáDFRQD na terytorium kraju, Vą naczelnik XU]ĊGX celnego i dyrektor izby celnej, u których dokonano rozliczenia i ]DSáDW\ akcyzy z W\WXáX
ostatniej F]\QQRĞFL SRGOHJDMąFHM opodatkowaniu, której przedmiotem E\á ten samochód osobowy.
6. Minister ZáDĞFLZ\ do spraw finansów publicznych RNUHĞOL w drodze rozporzą
dzenia, V]F]HJyáRZH warunki i tryb zwrotu akcyzy od samochodu osobowego,
PLQLPDOQą NZRWĊ zwrotu akcyzy, wzór wniosku o zwrot akcyzy oraz terminy
zwrotu akcyzy, XZ]JOĊGQLDMąF NRQLHF]QRĞü SUDZLGáRZHJR RNUHĞOHQLD kwot zwracanej akcyzy oraz HNRQRPLF]Qą RSáDFDOQRĞü dokonania zwrotu akcyzy.
Art. 108. (uchylony).
Art. 109.
1. W przypadku nabycia ZHZQąWU]ZVSyOQRWRZHJR samochodu osobowego niezarejestrowanego ZF]HĞQLHM na terytorium kraju zgodnie z przepisami o ruchu drogowym, ZáDĞFLZ\ naczelnik XU]ĊGX celnego jest RERZLą]DQ\ dla celów ]ZLą]anych z UHMHVWUDFMą samochodu osobowego na terytorium kraju, do wydania podatnikowi, na jego wniosek, dokumentu SRWZLHUG]DMąFHJR ]DSáDWĊ akcyzy na terytorium kraju, z ]DVWU]HĪHQLHP art. 110 ust. 6 i art. 111 ust. 4.
2. Dla celów ]ZLą]DQ\FK z UHMHVWUDFMą samochodu osobowego na terytorium kraju
zgodnie z przepisami o ruchu drogowym, naczelnik XU]ĊGX celnego jest obowią
zany Z\GDü na wniosek zainteresowanego podmiotu dokument SRWZLHUG]DMąF\
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brak RERZLą]NX ]DSáDW\ akcyzy na terytorium kraju, z ]DVWU]HĪHQLHP art. 110 ust.
6 i art. 111 ust. 4.
3. W przypadku VSU]HGDĪ\ nabytego ZHZQąWU]ZVSyOQRWRZR samochodu osobowego, niezarejestrowanego ZF]HĞQLHM na terytorium kraju, sprzedawca jest obowią
zany SU]HND]Dü nabywcy dokument SRWZLHUG]DMąF\ ]DSáDWĊ akcyzy na terytorium
kraju lub dokument SRWZLHUG]DMąF\ brak RERZLą]NX ]DSáDW\ akcyzy na terytorium kraju, z ]DVWU]HĪHQLHP ust. 3a–3c.
3a. Podmiot GRNRQXMąF\ ZHZQąWU]ZVSyOQRWRZHJR nabycia samochodów osobowych,
SURZDG]ąF\ VSU]HGDĪ nowych samochodów osobowych na rzecz wyspecjalizowanych salonów VSU]HGDĪ\ SRVLDGDMąF\ z nimi GáXJRWHUPLQRZH umowy, PRĪH
nie SU]HND]\ZDü tym salonom orygiQDáX dokumentu SRWZLHUG]DMąFHJR ]DSáDWĊ
akcyzy na terytorium kraju, o którym mowa w ust. 1, MHĪHOL SU]HNDĪH im NRSLĊ
tego dokumentu. Kopia powinna ]DZLHUDü RĞZLDGF]HQLH podmiotu GRNRQXMąFHJR
ZHZQąWU]ZVSyOQRWRZ\FK QDE\ü samochodów osobowych o posiadaniu przez ten
podmiot RU\JLQDáX tego dokumentu.
3b. W przypadku przekazania przez podmiot GRNRQXMąF\ ZHZQąWU]ZVSyOQRWRZHJR
nabycia samochodów osobowych wyspecjalizowanemu salonowi VSU]HGDĪ\ oryJLQDáX dokumentu SRWZLHUG]DMąFHJR ]DSáDWĊ akcyzy na terytorium kraju, o którym mowa w ust. 1, dla celów ]ZLą]DQ\FK z UHMHVWUDFMą samochodu osobowego
na terytorium kraju zgodnie z przepisami o ruchu drogowym, wyspecjalizowany
salon VSU]HGDĪ\ PRĪH nie SU]HND]\ZDü nabywcy samochodu osobowego orygiQDáX tego dokumentu, MHĪeli GRáąF]\ do faktury RĞZLDGF]HQLH ĪH posiada orygiQDá tego dokumentu.
3c. W przypadku, o którym mowa w ust. 3a, gdy wyspecjalizowany salon VSU]HGDĪ\
nie posiada RU\JLQDáX dokumentu, o którym mowa w ust. 1, dla celów ]ZLą]anych z UHMHVWUDFMą samochodu osobowego na terytorium kraju zgodnie z przepisami o ruchu drogowym, jest RERZLą]DQ\ GRáąF]\ü do faktury RĞZLDGF]HQLH ĪH
posiada NRSLĊ dokumentu, o której mowa w ust. 3a.
3d. 2ĞZLDGF]HQLH o którym mowa w ust. 3b i 3c, MHĪHOL jest czytelnie podpisane, moĪH E\ü UyZQLHĪ ]áRĪRQH na wystawionej fakturze.
3e. Przez wyspecjalizowany salon VSU]HGDĪ\ o którym mowa w ust. 3a–3c, QDOHĪ\
UR]XPLHü RVREĊ IL]\F]Qą RVREĊ SUDZQą lub MHGQRVWNĊ RUJDQL]DF\MQą nieposiadaMąFą RVRERZRĞFL prawnej SURZDG]ąFą salon VSU]HGDĪ\ samochodów osobowych
autoryzowany przez producenta samochodów osobowych lub jego XSRZDĪQLRQego przedstawiciela.
4. Minister ZáDĞFLZ\ do spraw finansów publicznych RNUHĞOL w drodze rozporzą
dzenia, wzory dokumentów, o których mowa w ust. 1 i 2, XZ]JOĊGQLDMąF zasady
rejestracji samochodów osobowych oraz NRQLHF]QRĞü identyfikacji samochodów
osobowych.
5. Minister ZáDĞFLZ\ do spraw finansów publicznych PRĪH RNUHĞOLü w drodze rozSRU]ąG]HQLD
1) V]F]HJyáRZ\ tryb obiegu dokumentów, o których mowa w ust. 1 i 2,
2) inne dokumenty QLĪ dokument, o którym mowa w ust. 1, SRWZLHUG]DMąFH zaSáDWĊ akcyzy na terytorium kraju od samochodów osobowych nabytych weZQąWU]ZVSyOQRWRZR dla celów ]ZLą]DQ\FK z UHMHVWUDFMą samochodu osobowego na terytorium kraju
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– XZ]JOĊGQLDMąF V\WXDFMĊ na rynku w zakresie obrotu samochodami osobowymi,
potrzeby dokumentowania ]DSáDW\ akcyzy oraz braku RERZLą]NX ]DSáDW\ akcyzy
oraz zasady rejestracji samochodów osobowych i NRQLHF]QRĞü identyfikacji samochodów osobowych.
Art. 110.
1. Zwalnia VLĊ od akcyzy samochód osobowy SU]\ZRĪRQ\ przez RVREĊ IL]\F]Qą
SU]\E\ZDMąFą na terytorium kraju na pobyt VWDá\ lub SRZUDFDMąFą z czasowego
pobytu z terytorium SDĔVWZD F]áRQNRZVNLHJR na terytorium kraju, MHĪHOL áąF]QLH
Vą VSHáQLRQH QDVWĊSXMąFH warunki:
1) samochód osobowy jest przeznaczony do XĪ\WNX osobistego tej osoby;
2) samochód osobowy VáXĪ\á do XĪ\WNX osobistego tej osoby w miejscu poprzedniego jej pobytu w SDĔVWZLH F]áRQNRZVNLP Unii Europejskiej przez
okres co najmniej 6 PLHVLĊF\ przed ]PLDQą miejsca pobytu;
3) osoba ta przedstawi ZáDĞFLZHPX naczelnikowi XU]ĊGX celnego dowód poWZLHUG]DMąF\ VSHáQLHQLH warunku, o którym mowa w pkt 2;
4) samochód osobowy nie zostanie sprzedany, Z\QDMĊW\ lub w jakikolwiek inny
sposób oddany do XĪ\WNX osobie trzeciej przez okres 12 PLHVLĊF\ OLF]ąF od
dnia jego przywozu na terytorium kraju;
5) samochód osobowy ]RVWDá nabyty lub wprowadzony do obrotu zgodnie z
przepisami GRW\F]ąF\PL opodatkowania RERZLą]XMąF\PL w SDĔVWZLH F]áRnkowskim Unii Europejskiej, w którym osoba fizyczna PLDáD miejsce zamieszkania, a przy wywozie nie zastosowano zwolnienia od akcyzy lub
zwrotu podatku.
2. Zwalnia VLĊ od akcyzy samochód osobowy SU]\ZRĪRQ\ przez RVREĊ IL]\F]Qą
SU]\E\ZDMąFą z terytorium SDĔVWZD F]áRQNRZVNLHJR na terytorium kraju na pobyt
VWDá\ w ]ZLą]NX z zawarciem ]ZLą]NX PDáĪHĔVNLHJR MHĪHOL áąF]QLH Vą VSHáQLRQH
warunki, o których mowa w ust. 1, oraz przywóz QDVWĊSXMH w okresie 2 PLHVLĊF\
przed SU]HZLG\ZDQą GDWą zawarcia ]ZLą]NX PDáĪHĔVNLHJR albo 4 PLHVLĊF\ po
dacie zawarcia tego ]ZLą]NX PDáĪHĔVkiego.
3. Osoba fizyczna, o której mowa w ust. 2, jest RERZLą]DQD do SU]HGáRĪHQLD ZáaĞFLZHPX naczelnikowi XU]ĊGX celnego dowodu zawarcia ]ZLą]NX PDáĪHĔVNLHJR
w okresie 4 PLHVLĊF\ od daty jego zawarcia.
4. Zwalnia VLĊ od akcyzy samochód osobowy SU]\ZRĪRQ\ przez RVREĊ IL]\F]Qą
która QDE\áD w drodze dziedziczenia prawo ZáDVQRĞFL lub prawo XĪ\WNRZDQLD tego samochodu osobowego na terytorium SDĔVWZD F]áRQNRZVNLHJR pod warunkiem ĪH osoba ta przedstawi ZáDĞFLZHPX naczelnikowi XU]ĊGX celnego dokument
VWZLHUG]DMąF\ prawo ZáDVQRĞFL lub prawo XĪ\WNRZDQLD samochodu osobowego
nabyte w drodze dziedziczenia potwierdzony przez notariusza lub inne ZáDĞFLZH
ZáDG]H a WDNĪH ĪH samochód osobowy jest SU]\ZRĪRQ\ na terytorium kraju nie
SyĨQLHM QLĪ w terminie 2 lat, OLF]ąF od daty ZHMĞFLD w posiadanie tego samochodu.
5. Warunków, o których mowa w ust. 1 pkt 2 i 3, nie stosuje VLĊ do F]áRQNyZ VáXĪE\
zagranicznej i ĪRáQLHU]\ zawodowych wyznaczonych do SHáQLHQLD zawodowej
VáXĪE\ wojskowej poza granicami kraju, MHĪHOL przHGVWDZLą dokumenty potwierG]DMąFH zatrudnienie w placówce zagranicznej Rzeczypospolitej Polskiej lub od2014-06-06
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delegowanie do SHáQLHQLD zawodowej VáXĪE\ wojskowej poza granicami kraju –
w przypadku gdy nie istnieje PRĪOLZRĞü zarejestrowania w kraju samochodów
osobowych XĪ\ZDQ\FK przez te podmioty na terytoriach SDĔVWZ F]áRQNRZVNLFK
Unii Europejskiej, z których SRZUDFDMą
6. W przypadku, o którym mowa w ust. 1, 2 i 4, ZáDĞFLZ\ naczelnik XU]ĊGX celnego
wydaje ]DĞZLDGF]HQLH VWZLHUG]DMąFH zwolnienie od akcyzy.
7. W przypadku przywozu, o którym mowa w ust. 1 i 2, z terytorium SDĔVWZD
F]áRQNRZVNLHJR samochód osobowy jest zwolniony od akcyzy, MHĪHOL ]RVWDá
przywieziony przed XSá\ZHP 12 PLHVLĊF\ od dnia osiedlenia VLĊ osoby fizycznej
na terytorium kraju.
8. Za miejsce VWDáHJR pobytu uznaje VLĊ miejsce, w którym osoba fizyczna przebywa
przez co najmniej 185 dni w roku kalendarzowym ze Z]JOĊGX na swoje ZLĊ]L
osobiste i zawodowe. W przypadku osoby QLH]ZLą]DQHM z tym miejscem zawodowo na osobiste SRZLą]DQLD wskazuje istnienie ĞFLVá\FK ZLĊ]L SRPLĊG]\ Wą osoEą a miejscem, w którym mieszka. -HGQDNĪH za miejsce VWDáHJR pobytu osoby
]ZLą]DQHM zawodowo z miejscem innym QLĪ miejsce SRZLą]DĔ osobistych, i z tego Z]JOĊGX SU]HE\ZDMąFHM na ]PLDQĊ w UyĪQ\FK miejscach na terytoriach dwóch
lub ZLĊFHM SDĔVWZ F]áRQNRZVNLFK Unii Europejskiej, uznaje VLĊ miejsce, z którym
jest ]ZLą]DQD RVRELĞFLH pod warunkiem ĪH regularnie tam powraca. Ten ostatni
warunek nie musi E\ü VSHáQLRQ\ MHĞOL osoba mieszka na terytorium SDĔVWZD
F]áRQNRZVNLHJR Unii Europejskiej w celu Z\SHáQLHQLD zadania w RNUHĞORQ\P
czasie. Studia Z\ĪV]H EąGĨ nauka w szkole poza miejscem VWDáHJR pobytu nie
VWDQRZLą zmiany miejsca VWDáHJR pobytu.
9. Przepisy ust. 1–8 stosuje VLĊ UyZQLHĪ do osób fizycznych SU]\E\ZDMąF\FK na terytorium kraju na pobyt VWDá\ lub SRZUDFDMąF\FK z czasowego pobytu z terytorium
SDĔVWZD F]áRQNRZVNLHJR Europejskiego Stowarzyszenia Wolnego Handlu
(EFTA) – strony umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym.
Art. 111.
1. Zwalnia VLĊ od akcyzy:
1) samochód osobowy SU]\ZRĪRQ\ czasowo do celów prywatnych przez RVREĊ
IL]\F]Qą SU]\E\ZDMąFą na terytorium kraju z terytorium SDĔVWZD F]áRQNRwskiego, MHĪHOL áąF]QLH Vą VSHáQLRQH QDVWĊSXMąFH warunki:
a) osoba fizyczna ma miejsce VWDáHJR pobytu, w rozumieniu art. 110 ust. 8,
na terytorium SDĔVWZD F]áRQNRZVNLHJR
b) samochód osobowy jest przeznaczony do XĪ\WNX osobistego tej osoby,
c) termin czasowego przywozu samochodu osobowego nie przekroczy 6
PLHVLĊF\ w 12-PLHVLĊF]Q\P okresie,
d) samochód osobowy nie zostanie sprzedany, Z\QDMĊW\ lub w jakikolwiek
inny sposób oddany do XĪ\WNX osobie trzeciej w okresie czasowego
przywozu, MHGQDNĪH samochód osobowy QDOHĪąF\ do SU]HGVLĊELRUVWZD
Z\QDMPXMąFHJR z VLHG]LEą na terytorium SDĔVWZD F]áRQNRZVNLHJR PRĪH
E\ü podnajmowany w celu jego ponownego przywozu, MHĪHOL znajduje
VLĊ na terytorium innego SDĔVWZD F]áRQNRZVNLHJR na skutek wykonania
umowy najmu, która na terytorium tego SDĔVWZD F]áRQNRZVNLHJR zostaáD zrealizowana; samochód PRĪH WHĪ E\ü zwrócony na terytorium paĔ
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stwa F]áRQNRZVNLHJR przez pracownika SU]HGVLĊELRUVWZD Z\QDMPXMąFego, na terytorium którego ]RVWDá Z\QDMĊW\ WDNĪH w przypadku gdy pracownik ma miejsce zamieszkania na terytorium kraju;
2) samochód osobowy SU]\ZRĪRQ\ czasowo do celów zawodowych przez osoEĊ IL]\F]Qą SU]\E\ZDMąFą na terytorium kraju z terytorium SDĔVWZD F]áRnkowskiego, MHĪHOL áąF]QLH Vą VSHáQLRQH QDVWĊSXMąFH warunki:
a) osoba fizyczna ma miejsce VWDáHJR pobytu, w rozumieniu art. 110 ust. 8,
na terytorium SDĔVWZD F]áRQNRZVNLHJR
b) termin czasowego przywozu samochodu osobowego nie przekroczy 6
PLHVLĊF\ w 12-PLHVLĊF]Q\P okresie,
c) samochód osobowy nie EĊG]LH VáXĪ\á na terytorium kraju do RGSáDWQHJR
transportu osób ani do RGSáDWQHJR lub QLHRGSáDWQHJR transportu towarów
do celów SU]HP\VáRZ\FK lub handlowych,
d) samochód osobowy nie zostanie sprzedany, Z\QDMĊW\ lub w jakikolwiek
inny sposób oddany do XĪ\WNX osobie trzeciej w okresie czasowego
przywozu,
e) samochód osobowy ]RVWDá nabyty lub wprowadzony do obrotu zgodnie z
przepisami GRW\F]ąF\PL opodatkowania RERZLą]XMąF\PL na terytorium
SDĔVWZD F]áRQNRZVNLHJR na terytorium którego osoba fizyczna ma
miejsce zamieszkania, a przy wywozie nie zastosowano zwolnienia od
akcyzy lub zwrotu podatku, z ]DVWU]HĪHQLHP ust. 2;
3) samochód osobowy SU]\ZRĪRQ\ czasowo, zarejestrowany na terytorium
SDĔVWZD F]áRQNRZVNLHJR w którym XĪ\WNRZQLN ma miejsce zamieszkania,
XĪ\ZDQ\ w regularnych SRGUyĪDFK z miejsca zamieszkania do miejsca pracy
na terytorium kraju, MHĪHOL áąF]QLH Vą VSHáQLRQH warunki RNUHĞORQH w pkt 2 lit.
a i c–e;
4) samochód osobowy SU]\ZRĪRQ\ czasowo, zarejestrowany na terytorium
SDĔVWZD F]áRQNRZVNLHJR w którym student ma miejsce zamieszkania, XĪywany przez niego na terytorium kraju, w którym przebywa on Z\áąF]QLH w
celu studiowania, MHĪHOL áąF]QLH Vą VSHáQLRQH warunki RNUHĞORQH w pkt 2 lit. a
i c–e.
2. Warunek, o którym mowa w ust. 1 pkt 2 lit. e, XZDĪD VLĊ za VSHáQLRQ\ MHĪHOL samochód osobowy posiada XU]ĊGRZ\ znak rejestracyjny SDĔVWZD F]áRQNRZVNLHJR
na terytorium którego ]RVWDá zarejestrowany, z Z\áąF]HQLHP tymczasowych znaków rejestracyjnych. W przypadku samochodu osobowego zarejestrowanego na
terytorium SDĔVWZD F]áRQNRZVNLHJR na terytorium którego wydanie XU]ĊGRZ\FK
znaków rejestracyjnych nie stanowi dowodu, ĪH samochód osobowy ]RVWDá nabyty lub wprowadzony do obrotu zgodnie z przepisami GRW\F]ąF\PL opodatkowania RERZLą]XMąF\PL na terytorium SDĔVWZD F]áRQNRZVNLHJR XĪ\WNRZQLN powinien Z\ND]Dü w inny sposób, ĪH wymagane podatki lub RSáDW\ ]RVWDá\ ]DSáDFRQH
3. Zwolnienie, o którym mowa w ust. 1 pkt 3, jest bezterminowe.
4. W przypadku, o którym mowa w ust. 1, ZáDĞFLZ\ naczelnik XU]ĊGX celnego wydaje na wniosek zainteresowanego podmiotu ]DĞZLDGF]HQLH VWZLHUG]DMąFH zwolnienie od akcyzy.
5. W przypadku, o którym mowa w ust. 1 pkt 2, miejsce VWDáHJR pobytu na terytorium SDĔVWZD F]áRQNRZVNLHJR ustala VLĊ na podstawie dokumentów, w szczegól2014-06-06
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QRĞFL dowodu WRĪVDPRĞFL lub innego dokumentu XU]ĊGRZHJR W przypadku
ZąWSOLZRĞFL GRW\F]ąF\FK VSHáQLHQLD warunku posiadania miejsca VWDáHJR pobytu,
zwolnienie od akcyzy QDVWĊSXMH pod warunkiem ZSáDFHQLD kaucji SLHQLĊĪQHM w
walucie polskiej, w Z\VRNRĞFL kwoty akcyzy, która E\áDE\ QDOHĪQD
6. Zwrot kaucji QDVWĊSXMH w terminie dwóch PLHVLĊF\ od dnia przedstawienia dowodu VWZLHUG]DMąFHJR posiadanie miejsca VWDáHJR pobytu na terytorium innego paĔ
stwa F]áRQNRZVNLHJR Od kwoty zwracanej kaucji nie SU]\VáXJXMą odsetki.
7. W przypadku nieprzedstawienia dowodu VWZLHUG]DMąFHJR posiadanie miejsca staáHJR pobytu w terminie dwunastu PLHVLĊF\ od dnia powstania RERZLą]NX podatkowego, ZáDĞFLZ\ naczelnik XU]ĊGX celnego zalicza NDXFMĊ na poczet kwoty naOHĪQHM akcyzy.
8. Przepisy ust. 1–7 stosuje VLĊ UyZQLHĪ do osób fizycznych SU]\E\ZDMąF\FK na terytorium kraju z terytorium SDĔVWZ F]áRQNRZVNLFK Europejskiego Stowarzyszenia
Wolnego Handlu (EFTA) – stron umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym.
9. (uchylony).
Art. 112.
1. Zwalnia VLĊ od akcyzy samochód osobowy SU]\ZRĪRQ\ spoza terytorium SDĔVWZ
F]áRQNRZVNLFK oraz SDĔVWZ F]áRQNRZVNLFK Europejskiego Stowarzyszenia Wolnego Handlu (EFTA) – stron umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym
przez RVREĊ IL]\F]Qą SU]\E\ZDMąFą na terytorium kraju na pobyt VWDá\ lub poZUDFDMąFą z czasowego pobytu z terytorium tych SDĔVWZ MHĪHOL áąF]QLH Vą speá
nione QDVWĊSXMąFH warunki:
1) samochód osobowy jest przeznaczony do XĪ\WNX osobistego tej osoby;
2) samochód osobowy VáXĪ\á do XĪ\WNX osobistego tej osoby w miejscu poprzedniego jej pobytu poza terytorium SDĔVWZD F]áRQNRZVNLHJR lub SDĔVWZD
F]áRQNRZVNLHJR Europejskiego Stowarzyszenia Wolnego Handlu (EFTA) –
strony umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym przez okres co najmniej 6 PLHVLĊF\ przed ]PLDQą miejsca pobytu;
3) osoba ta przedstawi ZáDĞFLZHPX naczelnikowi XU]ĊGX celnego dowód poWZLHUG]DMąF\ VSHáQLHQLH warunku, o którym mowa w pkt 2;
4) osoba ta SU]HE\ZDáD poza terytorium SDĔVWZD F]áRQNRZVNLHJR lub SDĔVWZD
F]áRQNRZVNLHJR Europejskiego Stowarzyszenia Wolnego Handlu (EFTA) –
strony umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym przez okres co najmniej 12 kolejnych PLHVLĊF\ SRSU]HG]DMąF\FK ]PLDQĊ miejsca pobytu;
5) samochód osobowy nie zostanie sprzedany, Z\QDMĊW\ lub w jakikolwiek inny
sposób oddany do XĪ\WNX osobie trzeciej przez okres 12 PLHVLĊF\ od dnia jego przywozu na terytorium kraju.
2. Warunków, o których mowa w ust. 1 pkt 2 i 3, nie stosuje VLĊ do F]áRQNyZ VáXĪE\
zagranicznej i ĪRáQLHU]\ zawodowych skierowanych lub wyznaczonych do peá
nienia zawodowej VáXĪE\ wojskowej poza granicami kraju, MHĪHOL SU]HGVWDZLą
dokumenty SRWZLHUG]DMąFH zatrudnienie w placówce zagranicznej Rzeczypospolitej Polskiej lub oddelegowanie do SHáQLHQLD zawodowej VáXĪE\ wojskowej poza
granicami kraju – w przypadku gdy nie istnieje PRĪOLZRĞü zarejestrowania w
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kraju samochodów osobowych XĪ\ZDQ\FK przez te podmioty w SDĔVWZDFK z
których SRZUDFDMą
3. W przypadku, o którym mowa w ust. 2, zwolnienie od akcyzy obejmuje UyZQLHĪ
samochody osobowe SU]\ZRĪRQH z terytorium SDĔVWZD F]áRQNRZVNLHJR lub paĔ
stwa trzeciego, nabywane w drodze powrotnej z terytorium SDĔVWZD trzeciego.
4. Przepisy art. 110 ust. 7 i 8 stosuje VLĊ odpowiednio.
Art. 113.
1. Minister ZáDĞFLZ\ do spraw finansów publicznych PRĪH w drodze UR]SRU]ąG]enia, ZSURZDG]Lü zwolnienia samochodów osobowych od akcyzy w przypadku,
gdy wynika to z:
1) przepisów prawa Unii Europejskiej,
2) umów PLĊG]\QDURGRZ\FK
3) zasady Z]DMHPQRĞFL
– RNUHĞODMąF V]F]HJyáRZ\ zakres oraz warunki i tryb ich stosowania, XZ]JOĊdQLDMąF VSHF\ILNĊ obrotu samochodami osobowymi oraz NRQLHF]QRĞü zapewnienia ZáDĞFLZHM kontroli.
2. Zwolnienia od akcyzy PRJą E\ü realizowane przez zwrot ]DSáDFRQHM kwoty akcyzy.
3. W przypadku zwolnienia od akcyzy realizowanego przez zwrot ]DSáDFRQHM kwoty
akcyzy, ZáDĞFLZ\ naczelnik XU]ĊGX celnego RNUHĞOD w drodze decyzji, Z\VRNRĞü
kwoty zwrotu akcyzy.
']LDá VI
Znaki akcyzy
5R]G]LDá 1
2ERZLą]HN oznaczania znakami akcyzy
Art. 114.
2ERZLą]NRZL oznaczania znakami akcyzy SRGOHJDMą wyroby akcyzowe RNUHĞORQH w
]DáąF]QLNX nr 3 do ustawy.
Art. 115.
1. Minister ZáDĞFLZ\ do spraw finansów publicznych powierza wytworzenie znaków akcyzy wytwórcy ]DSHZQLDMąFHPX EH]SLHF]HĔVWZR wytwarzania i przechowywania tych znaków.
2. Wytwórca znaków PRĪH ]E\ZDü znaki akcyzy Z\áąF]QLH ministrowi ZáDĞFLZHPX
do spraw finansów publicznych.
3. Wytwórca znaków PRĪH Z\GDZDü znaki akcyzy Z\áąF]QLH ZáDĞFLZ\P naczelnikom XU]ĊGyZ celnych w sprawach znaków akcyzy lub podmiotom przez nich
XSRZDĪQLRQ\P
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Art. 116.
1. 2ERZLą]HN R]QDF]DQLD Z\UREyZ DNF\]RZ\FK SRGDWNRZ\PL ]QDNDPL DNF\]\ ]
]DVWU]HĪHQLHP XVW D FLąĪ\ QD ]DUHMHVWURZDQ\P ]JRGQLH ] DUW  SRGPLRFLH
EĊGąF\P
1) podmiotem SURZDG]ąF\P VNáDG podatkowy, z ]DVWU]HĪHQLHP pkt 6;
2) importerem;
3) podmiotem GRNRQXMąF\P nabycia ZHZQąWU]ZVSyOQRWRZHJR
4) przedstawicielem podatkowym;
5) podmiotem GRNRQXMąF\P produkcji wyrobów akcyzowych, o której mowa w
art. 47 ust. 1 pkt 1, 2, 4 lub 5;
6) ZáDĞFLFLHOHm wyrobów akcyzowych, o którym mowa w art. 13 ust. 3.
1a. 2ERZLą]HN R]QDF]DQLD VXV]X W\WRQLRZHJR SRGDWNRZ\PL ]QDNDPL DNF\]\ FLąĪ\
QDSRGPLRFLHGRNRQXMąF\PF]\QQRĞFLRNWyrych mowa w art. 9b ust. 1 pkt 1–3.
2. ,OHNURü w niniejszym dziale jest mowa o importerze rozumie VLĊ przez to UyZQLHĪ
podmiot QLHEĊGąF\ importerem, lecz na którym FLąĪ\ RERZLą]HN uiszczenia FáD
o którym mowa w art. 13 ust. 2.
3. 2ERZLą]HN oznaczania wyrobów akcyzowych legalizacyjnymi znakami akcyzy
powstaje w przypadku Z\VWąSLHQLD poza SURFHGXUą zawieszenia poboru akcyzy
wyrobów akcyzowych nieoznaczonych, oznaczonych QLHSUDZLGáRZR lub nieodpowiednimi znakami akcyzy, w V]F]HJyOQRĞFL znakami uszkodzonymi, w przypadku gdy wyroby te przeznaczone Vą do dalszej VSU]HGDĪ\
4. W przypadku wyrobów akcyzowych, o których mowa w ust. 3, posiadacz tych
wyrobów, a w odniesieniu do wyrobów akcyzowych zbywanych przez ZáDĞFLZ\
organ administracji publicznej zgodnie z przepisami o SRVWĊSRZDQLX egzekucyjnym w administracji – nabywca tych wyrobów, jest RERZLą]DQ\ ]DNXSLü znaki
akcyzy i R]QDF]\ü nimi wyroby. Z F]\QQRĞFL oznaczania VSRU]ąG]D VLĊ SURWRNyá
5. Posiadacz wyrobów, o których mowa w ust. 3, przeznaczonych do dalszej sprzeGDĪ\ jest RERZLą]DQ\ VSRU]ąG]Lü ich spis i SU]HGVWDZLü go do potwierdzenia ZáaĞFLZHPX naczelnikowi XU]ĊGX celnego.
6. Przepisu ust. 5 nie stosuje VLĊ do wyrobów akcyzowych, od których ]RVWDáD ]DSáacona akcyza, ponownie rozlanych lub UR]ZDĪRQ\FK w inne opakowania jednostkowe wyrobów akcyzowych w miejscu ich VSU]HGDĪ\ detalicznej.
Art. 117.
1. :\URE\DNF\]RZHSRGOHJDMąFHRERZLą]NRZLR]QDF]DQLD]QDNDPLDNF\]\SRZLnQ\ E\ü SUDZLGáRZR R]QDF]RQH RGSRZLHGQLPL SRGDWNRZ\PL ]QDNDPL DNF\]\
SU]HG]DNRĔF]HQLHPSURFHGXU\]DZLHV]HQLDSRERUXDNF\]\DZSU]\SDGNDFKR
których mowa w art. 9b ust. 1 pkt 2 oraz w art. 47 ust. 1 pkt 1, 2, 4 lub 5, odpoZLHGQLRSU]HGGRNRQDQLHPLFKVSU]HGDĪ\OXESU]HND]DQLHPGRPDJD]\QXZ\Uobów gotowych.
2. Wyroby akcyzowe SRGOHJDMąFH RERZLą]NRZL oznaczania znakami akcyzy nie
PRJą E\ü bez ich uprzedniego SUDZLGáRZHJR oznaczenia odpowiednimi podatkowymi znakami akcyzy:
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1) importowane, chyba ĪH ]RVWDQą REMĊWH SURFHGXUą zawieszenia poboru akcyzy
albo wprowadzone do wolnego obszaru celnego lub VNáDGX ZROQRFáRZHJR
albo REMĊWH SURFHGXUą VNáDGX celnego i SUDZLGáRZR oznaczone przed zakoĔ
czeniem procedury zawieszenia poboru akcyzy albo przed REMĊFLHP proceGXUą dopuszczenia do obrotu celem VSU]HGDĪ\ na terytorium kraju poza proFHGXUą zawieszenia poboru akcyzy;
2) przemieszczone na terytorium kraju w wyniku nabycia ZHZQąWU]ZVSyOQRWowego poza SURFHGXUą zawieszenia poboru akcyzy;
3) przemieszczone na terytorium kraju z zastosowaniem procedury zawieszenia
poboru akcyzy w wyniku nabycia ZHZQąWU]ZVSyOQRWRZHJR przez zarejestrowanego RGELRUFĊ
3. Wyroby akcyzowe SRGOHJDMąFH RERZLą]NRZL oznaczania znakami akcyzy nie
PRJą E\ü przedmiotem VSU]HGDĪ\ na terytorium kraju bez ich uprzedniego praZLGáRZHJR oznaczenia odpowiednimi znakami akcyzy. Przepisy ust. 1 i 2 stosuje
VLĊ odpowiednio.
Art. 118.
1. Z RERZLą]NX oznaczania znakami akcyzy zwalnia VLĊ wyroby akcyzowe, które Vą
1) FDáNRZLFLH niezdatne do XĪ\WNX
2) wyprowadzane ze VNáDGX podatkowego i przeznaczone do dokonania dostawy ZHZQąWU]ZVSyOQRWRZHM lub na eksport;
3) umieszczane w VNáDG]LH ZROQRFáRZ\P lub wolnym obszarze celnym i przeznaczone do VSU]HGDĪ\ w jednostkach handlowych tam usytuowanych;
4) SU]HZRĪRQH przez terytorium kraju w ramach procedury tranzytu w rozumieniu przepisów prawa celnego;
5) SU]HZRĪRQH z terytorium jednego SDĔVWZD F]áRQNRZVNLHJR na terytorium innego SDĔVWZD F]áRQNRZVNLHJR przez terytorium kraju;
6) wyprodukowane na warunkach RNUHĞORQ\FK w art. 47 ust. 1 pkt 1, 2, 4 lub 5 i
przeznaczone do dokonania dostawy ZHZQąWU]ZVSyOQRWRZHM lub na eksport.
2. Z RERZLą]NX oznaczania znakami akcyzy zwalnia VLĊ tDNĪH wyroby akcyzowe,
które Vą zwolnione od akcyzy albo REMĊWH ]HURZą VWDZNą akcyzy.
3. (uchylony).
4. Podmiot SURZDG]ąF\ VNáDG podatkowy, importer, podmiot GRNRQXMąF\ nabycia
ZHZQąWU]ZVSyOQRWRZHJR podmiot GRNRQXMąF\ produkcji, o której mowa w art.
47 ust. 1 pkt 1, 2, 4 lub 5, a WDNĪH ZáDĞFLFLHO wyrobów akcyzowych, o którym
mowa w art. 13 ust. 3, Vą RERZLą]DQL do prowadzenia ewidencji rodzaju, LORĞFL i
ZDUWRĞFL wyrobów akcyzowych RNUHĞORQ\FK w ust. 1 pkt 1–3 i 6.
5. Wyroby akcyzowe RNUHĞORQH w ust. 1 pkt 3 i 6 PRJą E\ü bez znaków akcyzy
umieszczone w VNáDG]LH ZROQRFáRZ\P lub w wolnym obszarze celnym lub wydane z magazynu wyrobów gotowych, pod warunkiem pisemnego powiadomienia ZáDĞFLZHJR naczelnika XU]ĊGX celnego przed dniem umieszczenia wyrobów
akcyzowych w VNáDG]LH ZROQRFáRZ\P lub w wolnym obszarze celnym lub wydania wyrobów akcyzowych z magazynu wyrobów gotowych. :áDĞFLZ\ naczelnik XU]ĊGX celnego PRĪH ]DU]ąG]Lü konwojowanie wyrobów akcyzowych do
granicy terytorium kraju w przypadku ich dostawy ZHZQąWU]ZVSyOQRWRZHM lub
eksportu albo do momentu umieszczenia ich w VNáDG]LH ZROQRFáRZ\P lub wol2014-06-06
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nym obszarze celnym. Konwojowanie odbywa VLĊ na koszt podatnika lub odbiorcy tych wyrobów.
6. Warunkiem zwolnienia z RERZLą]NX oznaczania znakami akcyzy wyrobów akcyzowych, o których mowa w ust. 1 pkt 4, jest ]áRĪHQLH zabezpieczenia kwoty akcyzy na zasadach i w trybie stosowanych przy zabezpieczaniu QDOHĪQRĞFL celnych
na podstawie przepisów prawa celnego.
7. Ewidencja, o której mowa w ust. 4, PRĪH E\ü prowadzona w formie papierowej
lub elektronicznej, po uprzednim pisemnym poinformowaniu ZáDĞFLZHJR naczelnika XU]ĊGX celnego o formie jej prowadzenia.
8. Ewidencja, o której mowa w ust. 4, powinna E\ü przechowywana do celów kontroli przez okres 5 lat, OLF]ąF od NRĔFD roku kalendarzowego, w którym ]RVWDáD
VSRU]ąG]RQD
Art. 119.
1. Minister ZáDĞFLZ\ do spraw finansów publicznych PRĪH w drodze UR]SRU]ąG]enia, ]ZROQLü z RERZLą]NX oznaczania niektórych wyrobów akcyzowych znakami
akcyzy, w przypadku gdy:
1) uzasadnia to ZDĪQ\ interes SDĔVWZD lub podmiotów RERZLą]DQ\FK do oznaczania wyrobów akcyzowych znakami akcyzy;
2) wynika to z przepisów prawa Unii Europejskiej lub umów PLĊG]\QDURGowych;
3) wskazuje na to przeznaczenie niektórych wyrobów akcyzowych, w postaci
próbek do EDGDĔ naukowych, laboratoryjnych lub MDNRĞFLRZ\FK
2. Minister ZáDĞFLZ\ do spraw finansów publicznych w UR]SRU]ąG]HQLX o którym
mowa w ust. 1, RNUHĞOL okres, na jaki zwolnienie jest wprowadzane, oraz warunki
i tryb stosowania ]ZROQLHĔ w odniesieniu do niektórych grup wyrobów akcyzowych lub ze Z]JOĊGX na ich przeznaczenie, ELRUąF pod XZDJĊ V\WXDFMĊ U\QNRZą
w obrocie wyrobami akcyzowymi, VSHF\ILNĊ obrotu tymi wyrobami oraz koQLHF]QRĞü zapewnienia kontroli nad tym obrotem.
5R]G]LDá 2
Zasady i tryb nanoszenia znaków akcyzy
Art. 120.
1. Znaki akcyzy PRJą PLHü w V]F]HJyOQRĞFL SRVWDü banderol, znaków cechowych
lub odcisków SLHF]ĊFL
2. Znak akcyzy jest nanoszony na opakowanie jednostkowe wyrobu akcyzowego
lub EH]SRĞUHGQLR na wyrób akcyzowy w taki sposób, aby ]GMĊFLH znaku lub
otwarcie opakowania w miejscu przeznaczonym do jego otwierania albo XĪ\FLH
wyrobu SRZRGRZDá\ WUZDáH i widoczne uszkodzenie znaku w sposób XQLHPRĪOiZLDMąF\ jego powtórne XĪ\FLH chyba ĪH znak akcyzy jest nanoszony EH]SRĞUHdnio na wyrób akcyzowy w sposób WUZDá\
3. Opakowanie jednostkowe wyrobu akcyzowego jest to opakowanie samodzielne,
EH]SRĞUHGQLR FKURQLąFH wyrób akcyzowy:
1) jednorazowego lub wielokrotnego XĪ\WNX oraz
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2) przystosowane lub XPRĪOLZLDMąFH jego przystosowanie do przechowywania,
eksponowania i VSU]HGDĪ\ w nim lub z niego wyrobu akcyzowego, oraz
3) SRVLDGDMąFH ]DPNQLĊFLH lub wskazane miejsce i sposób otwierania, które jest
lub PRĪH E\ü przystosowane do EH]SRĞUHGQLHJR lub SRĞUHGQLHJR VSRĪ\FLD
wyrobu albo XPRĪOLZLD EH]SRĞUHGQLH lub SRĞUHGQLH VSRĪ\FLH wyrobu, a takĪH
4) przystosowane do pakowania, przechowywania i SU]HZRĪHQLD go w opakowaniach zbiorczych lub transportowych.
Art. 121.
1. :áDĞFLZ\ naczelnik XU]ĊGX celnego w sprawach znaków akcyzy w przypadku
nietypowych RSDNRZDĔ jednostkowych wyrobów akcyzowych, na pisemny
wniosek podmiotu RERZLą]DQHJR do oznaczania wyrobów akcyzowych znakami
akcyzy, wskazuje, w drodze decyzji, sposób nanoszenia znaków akcyzy na opakowania jednostkowe wyrobów akcyzowych lub na wyroby akcyzowe, z
XZ]JOĊGQLHQLHP ogólnych zasad nanoszenia znaków akcyzy.
2. Decyzja, o której mowa w ust. 1, RNUHĞOD w V]F]HJyOQRĞFL rodzaj, QD]ZĊ i pochodzenie wyrobu akcyzowego, ]DZDUWRĞü i rodzaj opakowania jednostkowego wyrobu akcyzowego, V]F]HJyáRZy sposób naniesienia znaków akcyzy oraz czas, na
jaki wydano GHF\]MĊ
Art. 122.
1. Minister ZáDĞFLZ\ do spraw finansów publicznych RNUHĞOL w drodze rozporzą
dzenia:
1) postacie znaków akcyzy i ich wzory, kryteria MDNRĞFLRZH znaków akcyzy,
elementy znaków akcyzy oraz V]F]HJyáRZH sposoby ich nanoszenia na typowe dla danego rodzaju wyrobów akcyzowych opakowania jednostkowe;
2) wzór wniosku o wskazanie sposobu nanoszenia znaków akcyzy.
2. Minister ZáDĞFLZ\ do spraw finansów publicznych Z\GDMąF UR]SRU]ąG]HQLH o
którym mowa w ust. 1, XZ]JOĊGQLD
1) NRQLHF]QRĞü zapewnienia kontroli nad obrotem wyrobami akcyzowymi oraz
nad SUDZLGáRZRĞFLą nanoszenia znaków akcyzy;
2) rodzaje wyrobów akcyzowych SRGOHJDMąF\FK RERZLą]NRZL oznaczania znakami akcyzy;
3) UyĪQRURGQRĞü stosowanych RSDNRZDĔ jednostkowych;
4) NRQLHF]QRĞü zastosowania w znakach akcyzy odpowiednich ]DEH]SLHF]HĔ
Art. 123.
1. Znaki akcyzy PRJą E\ü ]GMĊWH z RSDNRZDĔ jednostkowych wyrobów akcyzowych
lub z wyrobów akcyzowych, na które ]RVWDá\ naniesione, MHĪHOL wyroby akcyzowe nie EĊGą sprzedawane na terytorium kraju.
2. =JRGĊ na ]GMĊFLH znaków akcyzy wydaje ZáDĞFLZ\ naczelnik XU]ĊGX celnego na
pisemny wniosek podmiotu RERZLą]DQHJR do oznaczania wyrobów akcyzowych
znakami akcyzy lub ZáDĞFLFLHOD wyrobów akcyzowych oznaczonych znakami akcyzy.
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3. =GMĊWH znaki akcyzy Vą
1) zwracane do ich wytwórcy albo
2) QLH]ZáRF]QLH niszczone pod nadzorem ZáDĞFLZHJR naczelnika XU]ĊGX celnego.
4. Minister ZáDĞFLZ\ do spraw finansów publicznych RNUHĞOL w drodze rozporzą
dzenia:
1) V]F]HJyáRZH przypadki, w których znaki akcyzy PRJą E\ü ]GMĊWH z opakoZDĔ jednostkowych wyrobów akcyzowych lub z wyrobów akcyzowych;
2) warunki i tryb zdejmowania znaków akcyzy;
3) wzór wniosku o ]GMĊFLH znaków akcyzy.
5. Minister ZáDĞFLZ\ do spraw finansów publicznych, Z\GDMąF UR]SRU]ąG]HQLH o
którym mowa w ust. 4, XZ]JOĊGQL przypadki zwrotu wyrobów akcyzowych w
]ZLą]NX z Z\VWĊSXMąF\PL w nich wadami fizycznymi oraz przypadki wyprowadzenia wyrobów akcyzowych poza terytorium kraju, a WDNĪH NRQLHF]QRĞü zapewnienia EH]SLHF]HĔVWZD systemu znaków akcyzy.
Art. 124.
Minister ZáDĞFLZ\ do spraw finansów publicznych PRĪH w drodze UR]SRU]ąG]HQLD
ZSURZDG]Lü RERZLą]HN kasowania nanoszonych na opakowania jednostkowe wyrobów akcyzowych lub na wyroby akcyzowe znaków akcyzy w celu XQLHPRĪOLZLHQLD
ich powtórnego wykorzystania, RNUHĞODMąF UyZQLHĪ V]F]HJyáRZH warunki, sposób i
tryb kasowania znaków akcyzy, z XZ]JOĊGQLHQLHP NRQLHF]QRĞFL zapewnienia bezpieF]HĔVWZD systemu znaków akcyzy.
5R]G]LDá 3
Procedura otrzymywania znaków akcyzy
Art. 125.
1. Podatkowe znaki akcyzy otrzymuje zarejestrowany, zgodnie z art. 16, podmiot
EĊGąF\
1) podmiotem SURZDG]ąF\P VNáDG podatkowy, z ]DVWU]HĪHQLHP pkt 6;
2) importerem;
3) podmiotem GRNRQXMąF\P nabycia ZHZQąWU]ZVSyOQRWRZHJR
4) przedstawicielem podatkowym;
5) podmiotem GRNRQXMąF\P produkcji, o której mowa w art. 47 ust. 1 pkt 1, 2, 4
lub 5;
6) ZáDĞFLFLHOHP wyrobów akcyzowych, o którym mowa w art. 13 ust. 3.
1a. W przypadku wyrobów akcyzowych, które po dokonaniu importu i dopuszczeniu
do obrotu PDMą E\ü Z\V\áDQH przez zarejestrowanego Z\V\áDMąFHJR z zastosowaniem procedury zawieszenia poboru akcyzy do VNáDGX podatkowego na terytorium kraju, znaki akcyzy PRĪH RWU]\PDü importer, podmiot SURZDG]ąF\ VNáDG
podatkowy albo ZáDĞFLFLHO wyrobów, o którym mowa w art. 13 ust. 3, w przypadku gdy EĊG]LH Z\SURZDG]Dá te wyroby ze VNáDGX podatkowego.
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1b. 3RGDWNRZH ]QDNL DNF\]\ RWU]\PXMH UyZQLHĪ SRGPLRW GRNRQXMąF\ F]\QQRĞFL R
których mowa w art. 9b ust. 1 pkt 1–3.
2. Legalizacyjne znaki akcyzy Vą sprzedawane:
1) posiadaczowi Z\VWĊSXMąF\FK poza SURFHGXUą zawieszenia poboru akcyzy wyrobów akcyzowych nieoznaczonych, oznaczonych QLHSUDZLGáRZR lub nieodpowiednimi znakami akcyzy, w V]F]HJyOQRĞFL znakami uszkodzonymi;
2) nabywcy wyrobów RNUHĞORQ\FK w pkt 1, zbywanych przez ZáDĞFLZ\ organ
administracji publicznej.
3. Podmiot RERZLą]DQ\ do oznaczania wyrobów akcyzowych znakami akcyzy VNáada ZVWĊSQH zapotrzebowanie na znaki akcyzy na rok kalendarzowy w XU]ĊG]LH
REVáXJXMąF\P ministra ZáDĞFLZHgo do spraw finansów publicznych, w terminie
do dnia 30 SDĨG]LHUQLND roku SRSU]HG]DMąFHJR rok, na który jest VNáDGDQH ZVWĊpne zapotrzebowanie.
4. W przypadku Z\VWąSLHQLD w FLąJX roku kalendarzowego RNROLF]QRĞFL uzasadniaMąF\FK ]áRĪHQLH ]PLDQĊ lub FRIQLĊFLH ZVWĊSQHJR zapotrzebowania na znaki akcyzy podmiot, którego to dotyczy, jest RERZLą]DQ\ z FKZLOą powstania tych okoOLF]QRĞFL do QLH]ZáRF]QHJR ]áRĪHQLD w XU]ĊG]LH REVáXJXMąF\P ministra ZáDĞFiwego do spraw finansów publicznych takiego zapotrzebowania, jego zmiany lub
FRIQLĊFLD z tym ĪH ostateczna zmiana ZVWĊSQHJR zapotrzebowania na znaki akcyzy w przypadku:
1) wyrobów tytoniowych nie PRĪH E\ü ]áRĪRQD po dniu 30 ZU]HĞQLD danego roku kalendarzowego, a MHĪHOL jest VNáDGDQD po dniu 1 ZU]HĞQLD danego roku
kalendarzowego, nie PRĪH SU]HNUDF]Dü 5% LORĞFL zamówienia zawartego w
ostatniej zmianie ZVWĊSQHJR zapotrzebowania, a MHĪHOL takiej zmiany nie E\áR
– we ZVWĊSQ\P zapotrzebowaniu;
2) zmiany wzorów znaków akcyzy nie PRĪH E\ü ]áRĪRQD po upá\ZLH ostatniego
dnia czwartego PLHVLąFD SRSU]HG]DMąFHJR GDWĊ wprowadzenia nowych wzorów znaków akcyzy, a MHĪHOL jest VNáDGDQD po pierwszym dniu czwartego
PLHVLąFD SRSU]HG]DMąFHJR GDWĊ wprowadzenia nowych wzorów znaków akcyzy, nie PRĪH SU]HNUDF]Dü 5% LORĞFL zamówienia zawartego w ostatniej
zmianie ZVWĊSQHJR zapotrzebowania, a MHĪHOL takiej zmiany nie E\áR – we
ZVWĊSQ\P zapotrzebowaniu.
4a. Podmiot, który nie RGHEUDá znaków akcyzy, REMĊW\FK RVWDWHF]Qą ]PLDQą ZVWĊSQego zapotrzebowania na znaki akcyzy, o której mowa w ust. 4, do NRĔFD danego
roku kalendarzowego, ZSáDFD NZRWĊ na pokrycie kosztów wytworzenia znaków
akcyzy.
5. 1LH]áRĪHQLH ZVWĊSQHJR zapotrzebowania lub zmiany ZVWĊSQHJR zapotrzebowania
powoduje, ĪH Z\QLNDMąFH z tego skutki braku znaków akcyzy REFLąĪDMą podmiot
RERZLą]DQ\ do oznaczania wyrobów akcyzowych znakami akcyzy, który nie doSHáQLá RERZLą]NX w tym zakresie.
6. Minister ZáDĞFLZ\ do spraw finansów publicznych RNUHĞOL w drodze rozporzą
dzenia, wzór ZVWĊSQHJR zapotrzebowania na znaki akcyzy, XZ]JOĊGQLDMąF koQLHF]QRĞü zapewnienia podmiotom RERZLą]DQ\P do oznaczania wyrobów akcyzowych znakami akcyzy odpowiedniej liczby i odpowiednich rodzajów tych
znaków.
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Art. 126.
1. 'HF\]MĊ w sprawie wydania podatkowych znaków akcyzy lub VSU]HGDĪ\ legalizacyjnych znaków akcyzy wydaje ZáDĞFLZ\ naczelnik XU]ĊGX celnego w sprawach znaków akcyzy na pisemny wniosek podmiotu RERZLą]DQHJR do oznaczania wyrobów akcyzowych znakami akcyzy.
2. 6NáDGDMąF wniosek, o którym mowa w ust. 1, wnioskodawca GRáąF]D odpowiednio dokumenty o:
1) ]DOHJáRĞFLDFK podatkowych w podatkach VWDQRZLąF\FK dochód EXGĪHWX paĔ
stwa albo ich braku;
2) rodzaju prowadzonej G]LDáDOQRĞFL gospodarczej i posiadaniu zezwolenia,
koncesji lub uzyskaniu wpisu do rejestru SU]HGVLĊELRUFyZ Z\NRQXMąF\FK
G]LDáDOQRĞü UHJXORZDQą w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 2 lipca 2004
r. o swobodzie G]LDáDOQRĞFL gospodarczej;
3) rejestracji podatkowej, o której mowa w art. 16;
4) ]JáRV]HQLX planowanego nabycia ZHZQąWU]ZVSyOQRWRZHJR – w przypadku, o
którym mowa w art. 78 ust. 1 pkt 1;
5) ]áRĪRQ\P zabezpieczeniu QDOHĪQRĞFL podatkowych;
6) uprawnieniu do:
a) prowadzenia VNáDGX podatkowego,
b) nabywania albo jednorazowego nabycia wyrobów akcyzowych jako zarejestrowany odbiorca,
c) (uchylona),
d) wykonywania F]\QQRĞFL w charakterze przedstawiciela podatkowego,
e) wyprowadzania ze VNáDGX podatkowego wyrobów akcyzowych jako podatnik, o którym mowa w art. 13 ust. 3;
7) posiadanych wyrobach akcyzowych.
3. Przed wydaniem decyzji w sprawie wydania albo VSU]HGDĪ\ znaków akcyzy
podmiot RERZLą]DQ\ do oznaczania wyrobów akcyzowych znakami akcyzy, który ]áRĪ\á wniosek o:
1) wydanie podatkowych znaków akcyzy – ZSáDFD NZRWĊ VWDQRZLąFą ZDUWRĞü
podatkowych znaków akcyzy oraz NZRWĊ na pokrycie kosztów wytworzenia
podatkowych znaków akcyzy;
2) VSU]HGDĪ legalizacyjnych znaków akcyzy – ZSáDFD QDOHĪQRĞü za te znaki.
4. Kwota ZSáDFDQD na pokrycie kosztów wytworzenia podatkowych znaków akcyzy
stanowi co najmniej 80% FDáNRZLW\FK kosztów ich wytworzenia.
5. :Sá\Z\ uzyskane ze VSU]HGDĪ\ legalizacyjnych znaków akcyzy oraz ZSá\Z\ z
W\WXáX kwot ZSáDFDQ\FK na pokrycie kosztów wytworzenia podatkowych znaków
akcyzy VWDQRZLą dochód EXGĪHWX SDĔVWZD
6. Minister ZáDĞFLZ\ do spraw finansów publicznych RNUHĞOL w drodze rozporzą
dzenia, Z\VRNRĞü
1) kwot VWDQRZLąF\FK ZDUWRĞü podatkowych znaków akcyzy,
2) kwot ZSáDFDQ\FK na pokrycie kosztów wytworzenia podatkowych znaków
akcyzy,
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3) QDOHĪQRĞFL z W\WXáX VSU]HGDĪ\ legalizacyjnych znaków akcyzy,
4) kosztów wytworzenia legalizacyjnych znaków akcyzy
– XZ]JOĊGQLDMąF NRQLHF]QRĞü zabezpieczenia ZSá\ZyZ z W\WXáX akcyzy, wysoNRĞü kwot akcyzy od wyrobów akcyzowych REMĊW\FK RERZLą]NLHP oznaczania
znakami akcyzy oraz QDNáDG\ ponoszone na wytworzenie znaków akcyzy.
Art. 127.
1. :áDĞFLZ\ naczelnik XU]ĊGX celnego w sprawach znaków akcyzy odmawia wydania lub VSU]HGDĪ\ znaków akcyzy, MHĪHOL
1) nie zostanie ZSáDFRQD kwota VWDQRZLąFD ZDUWRĞü podatkowych znaków akcyzy i kwota na pokrycie kosztów wytworzenia podatkowych znaków akcyzy lub
2) nie zostanie wniesiona QDOHĪQRĞü za legalizacyjne znaki akcyzy, lub
3) nie ]RVWDQą ]áRĪRQH wymagane dokumenty.
2. :áDĞFLZ\ naczelnik XU]ĊGX celnego w sprawach znaków akcyzy, NLHUXMąF VLĊ
PRĪOLZRĞFLą ponoszenia przez ZQLRVNRGDZFĊ REFLąĪHĔ z W\WXáX QDOHĪQRĞFL publicznoprawnych VWDQRZLąF\FK dochód EXGĪHWX SDĔVWZD PRĪH RGPyZLü wydania podatkowych znaków akcyzy wnioskodawcy:
1) który ma ]DOHJáRĞFL podatkowe w podatkach VWDQRZLąF\FK dochód EXGĪHWX
SDĔVWZD lub
2) wobec którego jest prowadzone SRVWĊSRZDQLH egzekucyjne, XSDGáRĞFLRZH
lub likwidacyjne, z Z\MąWNLHP likwidacji SU]HGVLĊELRUVWZD SDĔVWZRZHJR w
celu jego prywatyzacji.
3. W przypadku wydania decyzji o odmowie wydania lub VSU]HGDĪ\ znaków akcyzy
przez ZáDĞFLZHJR naczelnika XU]ĊGX celnego w sprawach znaków akcyzy, odpowiednio, kwota VWDQRZLąFD ZDUWRĞü podatkowych znaków akcyzy i kwota na pokrycie kosztów wytworzenia podatkowych znaków akcyzy albo QDOHĪQRĞü za legalizacyjne znaki akcyzy SRGOHJDMą zwrotowi w terminie 7 dni, OLF]ąF od dnia
wydania decyzji o odmowie.
Art. 128.
1. Znaki akcyzy Vą wydawane przez:
1) ZáDĞFLZHJR naczelnika XU]ĊGX celnego w sprawach znaków akcyzy;
2) Z\WZyUFĊ znaków akcyzy.
2. Wydanie znaków akcyzy przez ZáDĞFLZHJR naczelnika XU]ĊGX celnego w sprawach znaków akcyzy lub ich Z\WZyUFĊ QDVWĊSXMH na podstawie XSRZDĪQLHQLD do
odbioru znaków wydanego przez ZáDĞFLZHJR naczelnika XU]ĊGX celnego w sprawach znaków akcyzy, na wniosek podmiotu RERZLą]DQHJR do oznaczania wyrobów akcyzowych znakami akcyzy.
Art. 129.
Minister ZáDĞFLZ\ do spraw finansów publicznych RNUHĞOL w drodze UR]SRU]ąG]HQLD

2014-06-06

©Kancelaria Sejmu

s. 138/155

1) wzór wniosku o wydanie podatkowych znaków akcyzy lub o VSU]HGDĪ legalizacyjnych znaków akcyzy oraz o wydanie XSRZDĪQLHQLD do odbioru znaków
akcyzy, a WDNĪH wzór tego XSRZDĪQLHQLD
2) V]F]HJyáRZ\ wykaz i sposób VNáDGDQLD dokumentów ]DáąF]anych przez
ZQLRVNRGDZFĊ do tego wniosku
– XZ]JOĊGQLDMąF NRQLHF]QRĞü identyfikacji rodzaju i liczby wydawanych znaków
akcyzy oraz identyfikacji podmiotów RERZLą]DQ\FK do oznaczania wyrobów akcyzowych znakami akcyzy, a WDNĪH F]ĊVWRWOLZRĞü VNáDGDQLD wniosków.
5R]G]LDá 4
Prawa i RERZLą]NL Z\QLNDMąFH ze stosowania znaków akcyzy
Art. 130.
1. Znaków akcyzy oraz XSRZDĪQLHĔ do odbioru znaków akcyzy nie PRĪQD ]E\ZDü
lub na jakichkolwiek innych zasadach RGVWĊSRZDü lub SU]HND]\ZDü RGSáDWQLH albo QLHRGSáDWQLH innym podmiotom, z ]DVWU]HĪHQLHP ust. 3–5.
2. Znaki akcyzy Vą zwracane:
1) ZáDĞFLZHPX naczelnikowi XU]ĊGX celnego w sprawach znaków akcyzy, od
którego odebrano te znaki;
2) wytwórcy znaków akcyzy.
3. Importer, podmiot GRNRQXMąF\ nabycia ZHZQąWU]ZVSyOQRWRwego oraz przedstawiciel podatkowy PRJą SU]HND]Dü znaki akcyzy podmiotowi PDMąFHPX VLHG]LEĊ
poza terytorium kraju w celu naniesienia ich na opakowania jednostkowe wyrobów akcyzowych lub na wyroby akcyzowe, EĊGąFH przedmiotem importu lub nabycia ZHZQąWU]ZVSyOQRWRZHJR
4. :áDĞFLFLHO wyrobów akcyzowych, o którym mowa w art. 13 ust. 3, PRĪH przeka]\ZDü znaki akcyzy w celu naniesienia ich na opakowania jednostkowe wyrobów akcyzowych lub na wyroby akcyzowe VWDQRZLąFH jego ZáDVQRĞü podmiotowi SURZDG]ąFHPX VNáDG podatkowy albo podmiotowi PDMąFHPX VLHG]LEĊ na terytorium SDĔVWZD trzeciego.
5. Znaki akcyzy PRJą E\ü przekazane QDVWĊSFRP prawnym lub podmiotom przeNV]WDáFRQ\P w przypadkach ZVWąSLHQLD przez nich w przewidziane w przepisach
prawa podatkowego prawa lub prawa i RERZLą]NL RNUHĞORQ\FK w ustawie z dnia
29 sierpnia 1997 r. – Ordynacja podatkowa.
6. Minister ZáDĞFLZ\ do spraw finansów publicznych RNUHĞOL w drodze rozporzą
dzenia, tryb przekazania znaków akcyzy QDVWĊSFRP prawnym lub podmiotom
SU]HNV]WDáFRQ\P XZ]JOĊGQLDMąF NRQLHF]QRĞü kontroli nad przekazaniem znaków
akcyzy oraz identyfikacji rodzaju i liczby przekazywanych znaków akcyzy.
Art. 131.
1. Podmiot RERZLą]DQ\ do oznaczania wyrobów akcyzowych znakami akcyzy oraz
podmiot SURZDG]ąF\ VNáDG podatkowy na terytorium kraju, któremu ZáDĞFLFLHO
wyrobów akcyzowych, o którym mowa w art. 13 ust. 3, SU]HND]Dá znaki akcyzy
w celu naniesienia ich na opakowania jednostkowe wyrobów akcyzowych lub na
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wyroby akcyzowe EĊGąFH jego ZáDVQRĞFLą Vą RERZLą]DQH SURZDG]Lü HZLGHQFMĊ
znaków akcyzy.
2. Ewidencja, o której mowa w ust. 1, PRĪH E\ü prowadzona w formie papierowej
lub elektronicznej, po uprzednim pisemnym poinformowaniu ZáDĞFLZHJR naczelnika XU]ĊGX celnego o formie jej prowadzenia.
3. Ewidencja, o której mowa w ust. 1, powinna ]DZLHUDü w V]F]HJyOQRĞFL informacje o liczbie znaków akcyzy wydanych, wykorzystanych do naniesienia, uszkodzonych, zniszczonych, utraconych oraz zwróconych.
4. Ewidencja, o której mowa w ust. 1, powinna E\ü przechowywana do celów kontroli przez okres 5 lat, OLF]ąF od NRĔFD roku kalendarzowego, w którym ]RVWDáD
VSRU]ąG]RQD
5. W przypadku utraty, zniszczenia, uszkodzenia, wydania lub zwrotu znaków akcyzy na terytorium kraju, a WDNĪH zniszczenia uszkodzonych lub zniszczonych
znaków akcyzy na terytorium kraju, VSRU]ąG]D VLĊ SURWRNyá VWZLHUG]DMąF\ nastą
pienie takiego zdarzenia.
6. Znaki akcyzy PXV]ą E\ü przechowywane i SU]HZRĪRQH w sposób ]DSHZQLDMąF\
zabezpieczenie przed NUDG]LHĪą zniszczeniem lub uszkodzeniem.
7. Za uszkodzone znaki akcyzy XZDĪD VLĊ oryginalne znaki akcyzy, w których trwaáH i widoczne naruszenie ZáDĞFLZRĞFL fizycznych pozwala na LGHQW\ILNDFMĊ znaków co do RU\JLQDOQRĞFL rodzaju, nazwy, wymiarów, serii, numeru ewidencyjnego i daty wytworzenia.
8. Za zniszczone znaki akcyzy XZDĪD VLĊ oryginalne znaki akcyzy, w których WUZDáH
i widoczne naruszenie ZáDĞFLZRĞFL fizycznych XQLHPRĪOLZLD LGHQW\ILNDFMĊ znaku
co do jego rodzaju, nazwy, serii, numeru identyfikacyjnego oraz daty wytworzenia.
9. Za utracone znaki akcyzy XZDĪD VLĊ oryginalne znaki akcyzy otrzymane przez
podmiot RERZLą]DQ\ do oznaczania wyrobów akcyzowych tymi znakami, który
je XWUDFLá w QDVWĊSVWZLH innych RNROLF]QRĞFL QLĪ
1) naniesienie znaków akcyzy na wyrób akcyzowy lub opakowanie jednostkowe wyrobu akcyzowego i wprowadzenie wyrobu do VSU]HGDĪ\ z naniesionym znakiem akcyzy;
2) zwrot znaków akcyzy do ZáDĞFLZHJR naczelnika XU]ĊGX celnego w sprawach
znaków akcyzy, od którego podmiot ten RGHEUDá znaki akcyzy, albo do ich
wytwórcy;
3) przekazanie znaków akcyzy przez importera, podmiot GRNRQXMąF\ nabycia
ZHZQąWU]ZVSyOQRWRZHJR lub przedstawiciela podatkowego podmiotowi maMąFHPX VLHG]LEĊ poza terytorium kraju w celu naniesienia na opakowania
jednostkowe wyrobu akcyzowego lub wyrób akcyzowy EĊGąF\ przedmiotem
importu lub nabycia ZHZQąWU]ZVSyOQRWRZHJR
4) przekazanie znaków akcyzy przez ZáDĞFLFLHOD wyrobów akcyzowych, o którym mowa w art. 13 ust. 3, podmiotowi SURZDG]ąFHPX VNáDG podatkowy w
celu naniesienia na opakowania jednostkowe wyrobów akcyzowych lub wyroby akcyzowe;
5) zabezpieczenie znaków akcyzy przez ZáDĞFLZ\ organ administracji publicznej w ]ZLą]NX z NRQWUROą systemu znaków akcyzy.
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10. Minister ZáDĞFLZ\ do spraw finansów publicznych RNUHĞOL w drodze rozporzą
dzenia, sposób prowadzenia ewidencji znaków akcyzy i jej wzór, sposób przewozu i przechowywania znaków akcyzy oraz sposób VSRU]ąG]DQLD SURWRNRáX i
jego wzór, PDMąF na celu zapewnienie odpowiedniej kontroli nad wydanymi znakami akcyzy.
Art. 132.
1. Importer, podmiot GRNRQXMąF\ nabycia ZHZQąWU]ZVSyOQRWRZHJR oraz przedstawiciel podatkowy Vą RERZLą]DQL X]\VNDü od podmiotu PDMąFHJR VLHG]LEĊ poza
terytorium kraju rozliczenie z przekazanych mu znaków akcyzy.
2. :áDĞFLFLHO wyrobów akcyzowych, o którym mowa w art. 13 ust. 3, jest obowią
zany uzyVNDü od podmiotu SURZDG]ąFHJR VNáDG podatkowy albo od podmiotu
PDMąFHJR VLHG]LEĊ na terytorium SDĔVWZD trzeciego rozliczenie z przekazanych
mu znaków akcyzy.
3. Rozliczenie powinno ]DZLHUDü w V]F]HJyOQRĞFL informacje o rodzaju i liczbie
znaków akcyzy przekazanych w celu naniesienia na opakowania jednostkowe
wyrobów akcyzowych lub wyroby akcyzowe, wykorzystanych do naniesienia,
uszkodzonych, zniszczonych, utraconych oraz niewykorzystanych.
4. Znaki akcyzy uszkodzone oraz znaki akcyzy, które nie EĊGą wykorzystywane do
oznaczania wyrobów akcyzowych, powinny E\ü zwrócone podmiotowi, który je
Z\GDá w terminie 14 dni od dnia ich otrzymania przez importera, podmiot dokoQXMąF\ nabycia ZHZQąWU]ZVSyOQRWRZHJR albo przedstawiciela podatkowego od
podmiotu PDMąFHgo VLHG]LEĊ poza terytorium kraju, a w przypadku ZáDĞFLFLHOD
wyrobów akcyzowych, o którym mowa w art. 13 ust. 3, od podmiotu prowadzą
cego VNáDG podatkowy lub podmiotu PDMąFHJR VLHG]LEĊ na terytorium SDĔVWZD
trzeciego, któremu ten ZáDĞFLFLHO SU]HND]Dá znaki akcyzy w celu naniesienia ich
na opakowania jednostkowe wyrobów akcyzowych lub na wyroby akcyzowe bĊ
GąFH jego ZáDVQRĞFLą
5. Minister ZáDĞFLZ\ do spraw finansów publicznych RNUHĞOL w drodze rozporzą
dzenia, V]F]HJyáRZ\ zakres i termin dokonywania UR]OLF]HĔ znaków akcyzy,
XZ]JOĊGQLDMąF NRQLHF]QRĞü zapewnienia SUDZLGáRZHJR i terminowego ich rozliczenia.
Art. 133.
1. Uszkodzone i zniszczone znaki akcyzy nie PRJą E\ü XĪ\WH do naniesienia na wyroby akcyzowe lub opakowania jednostkowe wyrobów akcyzowych.
2. Wyroby akcyzowe oznaczone uszkodzonymi albo zniszczonymi znakami akcyzy
nie PRJą E\ü sprzedawane.
3. Znaki akcyzy uszkodzone lub zniszczone przed ich naniesieniem Vą zwracane, w
terminie 14 dni od dnia stwierdzenia ich uszkodzenia lub zniszczenia, podmiotowi, który je Z\GDá albo niszczone pod nadzorem ZáDĞFLZHJR naczelnika XU]ĊGX
celnego.
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Art. 134.
1. W przypadku wprowadzenia nowego wzoru znaku akcyzy podmioty SRVLDGDMąFH
dotychczasowe znaki Vą RERZLą]DQH w terminie 14 dni od dnia wprowadzenia
tego wzoru, ]ZUyFLü niewykorzystane znaki podmiotowi, który je Z\GDá
2. Dotychczasowe znaki akcyzy naniesione na opakowania jednostkowe wyrobów
akcyzowych lub na wyroby akcyzowe przed wprowadzeniem nowego wzoru
znaku akcyzy ]DFKRZXMą ZDĪQRĞü przez okres 6 PLHVLĊF\ OLF]ąF od dnia wprowadzenia nowego wzoru.
3. W przypadku stwierdzenia QLHZDĪQRĞFL decyzji, o której mowa w art. 126 ust. 1,
podmiot RERZLą]DQ\ do oznaczania wyrobów akcyzowych znakami akcyzy jest
RERZLą]DQ\ do zwrotu znaków akcyzy niewykorzystanych na G]LHĔ GRUĊF]HQLD
decyzji VWZLHUG]DMąFHM QLHZDĪQRĞü podmiotowi, który je Z\GDá w terminie 14
dni od dnia GRUĊF]HQLD decyzji VWZLHUG]DMąFHM QLHZDĪQRĞü
4. W przypadku zaprzestania wykonywania F]\QQRĞFL o których mowa w art. 16
ust. 1, podmiot RERZLą]DQ\ do oznaczania wyrobów akcyzowych znakami akcyzy RERZLą]DQ\ jest do rozliczenia znaków akcyzy oraz zwrotu niewykorzystanych znaków akcyzy przed dniem ]áRĪHQLD ]JáRV]HQLD o zaprzestaniu wykonywania tych F]\QQRĞFL
5. W przypadku SU]HMĊFLD praw i RERZLą]NyZ podmiotu RERZLą]DQHJR do oznaczania wyrobów akcyzowych znakami akcyzy, rozliczenia znaków akcyzy oraz
zwrotu niewykorzystanych znaków akcyzy dokonuje QDVWĊSFD prawny podmiotu
RERZLą]DQHJR do oznaczania wyrobów akcyzowych znakami akcyzy lub inne
osoby, które SU]HMĊá\ jego prawa i RERZLą]NL w terminie 14 dni od SU]HMĊFLD
praw i RERZLą]NyZ
6. Minister ZáDĞFLZ\ do spraw finansów publicznych PRĪH RNUHĞOLü w drodze rozSRU]ąG]HQLD GáXĪV]\ QLĪ RNUHĞORQ\ w ust. 2 okres ZDĪQRĞFL dotychczasowych
znaków akcyzy, z Z\áąF]HQLHP znaków akcyzy na wyroby tytoniowe, oraz róĪ
QLFRZDü go w ]DOHĪQRĞFL od wyrobów akcyzowych, na które nanoszone Vą znaki
akcyzy, XZ]JOĊGQLDMąF zapewnienie EH]SLHF]HĔVWZD systemu znaków akcyzy i
kontroli nad obrotem wyrobami akcyzowymi.
Art. 135.
1. =ZUDFDMąFHPX niewykorzystane i nieuszkodzone znaki akcyzy SU]\VáXJXMH z zaVWU]HĪHQLHP art. 136 ust. 8, EH]]ZáRF]QLH zwrot ZSáDFRQ\FK kwot VWDQRZLąF\FK
odpowiednio ZDUWRĞü podatkowych znaków akcyzy lub QDOHĪQRĞFL za legalizacyjne znaki akcyzy pomniejszone o koszty ich wytworzenia.
2. Zwrotowi nie SRGOHJDMą kwoty ZSáDFRQH na pokrycie kosztów wytworzenia podatkowych znaków akcyzy, z Z\MąWNLHP kwot ZSáDFRQ\FK na pokrycie kosztów
wytworzenia podatkowych znaków akcyzy zwracanych w ]ZLą]NX z wprowadzeniem nowego wzoru znaku akcyzy lub stwierdzeniem QLHZDĪQRĞFL decyzji, o
której mowa w art. 126 ust. 1, MHĪHOL zwracane znaki Vą niewykorzystane i nieuszkodzone, a ich zwrot QDVWĊSXMH w terminie, o którym mowa w art. 134 ust. 1
lub 3.
3. Minister ZáDĞFLZ\ do spraw finansów publicznych PRĪH RNUHĞOLü w drodze rozSRU]ąG]HQLD inne przypadki zwrotu ZSáDFRQ\FK kwot VWDQRZLąF\FK ZDUWRĞü po2014-06-06
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datkowych znaków akcyzy, XZ]JOĊGQLDMąF zasady GRW\F]ąFH przemieszczania
wyrobów akcyzowych oraz przypadki, w których wyrób akcyzowy nie EĊG]LH
wprowadzany do VSU]HGDĪ\ na terytorium kraju.
Art. 136.
1. Podmiot RERZLą]DQ\ do oznaczania znakami akcyzy wyrobów spirytusowych lub
winiarskich jest RERZLą]DQ\ w okresie 12 PLHVLĊF\ od dnia otrzymania znaków,
QDQLHĞü je na opakowania jednostkowe wyrobów spirytusowych lub winiarskich
lub na wyroby spirytusowe lub winiarskie, a w przypadku importu i nabycia weZQąWU]ZVSyOQRWRZHJR – VSURZDG]Lü na terytorium kraju wyroby spirytusowe lub
winiarskie oznaczone tymi znakami.
2. Po XSá\ZLH terminu, o którym mowa w ust. 1, znaki akcyzy WUDFą ZDĪQRĞü dla
podmiotu, który RWU]\PDá je na podstawie decyzji ZáDĞFLZHJR naczelnika XU]ĊGX
celnego w sprawach znaków akcyzy, i nie PRJą E\ü nanoszone przez ten podmiot na opakowania jednostkowe wyrobów spirytusowych lub winiarskich lub na
wyroby spirytusowe lub winiarskie.
3. Znaki, o których mowa w ust. 2, SRGOHJDMą zwrotowi, w terminie 30 dni od dnia
utraty ich ZDĪQRĞFL podmiotowi, który je Z\GDá
4. Podmiot RERZLą]DQ\ do oznaczania znakami akcyzy wyrobów tytoniowych jest
RERZLą]DQ\ QDQLHĞü znaki akcyzy na opakowania jednostkowe wyrobów tytoniowych lub na wyroby tytoniowe do NRĔFD roku kalendarzowego odpowiadają
cego rokowi wytworzenia znaków akcyzy nadrukowanemu na tych znakach.
5. Od dnia 1 stycznia danego roku kalendarzowego na opakowania jednostkowe wyrobów tytoniowych lub na wyroby tytoniowe PRJą E\ü nanoszone Z\áąF]QLH
znaki akcyzy z nadrukowanym rokiem wytworzenia RGSRZLDGDMąF\P rozpoczyQDMąFHPX VLĊ rokowi kalendarzowemu.
6. Znaki akcyzy naniesione na opakowania jednostkowe wyrobów tytoniowych lub
na wyroby tytoniowe w danym roku kalendarzowym ]DFKRZXMą ZDĪQRĞü do
ostatniego dnia lutego QDVWĊSQHJR roku kalendarzowego.
7. Znaki akcyzy na wyroby tytoniowe niewykorzystane do dnia 31 grudnia danego
roku kalendarzowego Vą zwracane w terminie do dnia 31 stycznia QDVWĊSQHJR roku kalendarzowego podmiotowi, który je Z\GDá
8. =ZUDFDMąFHPX znaki akcyzy po terminach, o których mowa w ust. 3 i 7, nie przyVáXJXMH zwrot ZSáDFRQ\FK kwot VWDQRZLąF\FK ZDUWRĞü podatkowych znaków akcyzy, kwot ZSáDFRQ\FK na pokrycie kosztów wytworzenia podatkowych znaków
akcyzy ani QDOHĪQRĞFL za legalizacyjne znaki akcyzy.
9. Na wniosek podmiotu RERZLą]DQHJR do oznaczania wyrobów tytoniowych znakami akcyzy wydanie decyzji w sprawie wydania albo VSU]HGDĪ\ znaków akcyzy
na wyroby tytoniowe z nadrukowanym rokiem wytworzenia RGSRZLDGDMąF\P
QDVWĊSQHPX rokowi kalendarzowemu i wydania XSRZDĪQLHQLD do odbioru tych
znaków akcyzy oraz wydanie znaków akcyzy PRĪH QDVWąSLü przed dniem 1
stycznia roku kalendarzowego RGSRZLDGDMąFHJR rokowi wytworzenia znaków
akcyzy nadrukowanemu na tych znakach, pod warunkiem odebrania znaków akcyzy, o których mowa w art. 125 ust. 4, a w przypadku ich nieodebrania – ZSáacenia kwot QDOHĪQRĞFL o których mowa w art. 125 ust. 4a.
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10. Znaki akcyzy odbierane na zasadach RNUHĞORQ\FK w ust. 9 PRJą E\ü nanoszone
na opakowania jednostkowe wyrobów tytoniowych lub na wyroby tytoniowe
przed dniem 1 stycznia roku kalendarzowego RGSRZLDGDMąFHJR rokowi wytworzenia znaków akcyzy nadrukowanemu na tych znakach, z tym ĪH wyprowadzenie tak oznaczonych wyrobów ze VNáDGX podatkowego poza SURFHGXUą zawieszenia poboru akcyzy, import albo nabycie ZHZQąWU]ZVSyOQRWRZH nie PRĪH nastą
SLü przed dniem 1 stycznia roku kalendarzowego RGSRZLDGDMąFHJR rokowi wytworzenia znaków akcyzy nadrukowanemu na tych znakach.
Art. 137.
Minister ZáDĞFLZ\ do spraw finansów publicznych RNUHĞOL w drodze UR]SRU]ąG]HQLD
sposób zwrotu znaków akcyzy, XZ]JOĊGQLDMąF NRQLHF]QRĞü zapewnienia ochrony tych
znaków.
Art. 138.
1. W razie Z\VWąSLHQLD strat znaków akcyzy wskutek ich utraty, uszkodzenia albo
zniszczenia w procesie oznaczania wyrobów akcyzowych tymi znakami, w granicach dopuszczalnej normy strat, podmiotowi SURZDG]ąFHPX VNáDG podatkowy,
ZáDĞFLFLHORZL wyrobów akcyzowych, o którym mowa w art. 13 ust. 3, MHĪHOL
oznaczenie QDVWĊSXMH w VNáDG]LH podatkowym na terytorium kraju, oraz podmiotowi GRNRQXMąFHPX produkcji, o której mowa w art. 47 ust. 1 pkt 1, 2, 4 i 5, przyVáXJXMH odpowiednio zwrot ZSáDFRQ\FK kwot VWDQRZLąF\FK ZDUWRĞü podatkowych znaków akcyzy albo prawo do otrzymania w zamian nowych znaków akcyzy.
2. Znaki akcyzy uszkodzone lub zniszczone w procesie oznaczania Vą zwracane
podmiotowi, który je Z\GDá albo niszczone pod nadzorem ZáDĞFLZHJR naczelnika
XU]ĊGX celnego.
3. Zwrot ZSáDFRQ\FK kwot VWDQRZLąF\FK ZDUWRĞü podatkowych znaków akcyzy albo
prawo do otrzymania w zamian nowych znaków akcyzy SU]\VáXJXMH pod warunkiem przedstawienia SURWRNRáX SRWZLHUG]DMąFHJR
1) XWUDWĊ uszkodzenie lub zniszczenie znaków akcyzy oraz
2) zwrot uszkodzonych lub zniszczonych znaków akcyzy albo zniszczenie
uszkodzonych lub zniszczonych znaków akcyzy.
4. W zamian za znaki akcyzy utracone, uszkodzone lub zniszczone w procesie
oznaczania wyrobów akcyzowych wydaje VLĊ znaki akcyzy RGSRZLDGDMąFH co do
rodzaju i serii, znakom akcyzy utraconym, uszkodzonym i zniszczonym.
5. Minister ZáDĞFLZ\ do spraw finansów publicznych RNUHĞOL w drodze rozporzą
dzenia:
1) normy dopuszczalnych strat znaków akcyzy SRZVWDá\FK w procesie oznaczania wyrobów akcyzowych w stosunku do áąF]QHM liczby znaków akcyzy wykorzystanych w FLąJX PLHVLąFD kalendarzowego do oznaczenia wyrobów akcyzowych,
2) ]HVSyá F]\QQRĞFL które VNáDGDMą VLĊ na proces oznaczania wyrobów akcyzowych znakami akcyzy

2014-06-06

©Kancelaria Sejmu

s. 144/155

– XZ]JOĊGQLDMąF NRQLHF]QRĞü kontroli SUDZLGáRZRĞFL wykorzystania znaków akcyzy przez podmioty RERZLą]DQH do oznaczania wyrobów akcyzowych znakami
akcyzy.
']LDá VII
Zmiany w przepisach RERZLą]XMąF\FK przepisy SU]HMĞFLRZH i NRĔFRZH
5R]G]LDá 1
SRPLQLĊW\ 22)
5R]G]LDá 2
Przepisy SU]HMĞFLRZH
Art. 154.
1. -HĪHOL RERZLą]HN podatkowy w akcyzie RGQRĞQLH wyrobów akcyzowych niezharmonizowanych w rozumieniu ustawy, o której mowa w art. 168, SRZVWDá
przed dniem ZHMĞFLD w Ī\FLH niniejszej ustawy i QDOHĪQD akcyza nie ]RVWDáD do
tego dnia ]DSáDFRQD stosuje VLĊ przepisy dotychczasowe.
2. -HĪHOL RERZLą]HN podatkowy w akcyzie RGQRĞQLH wyrobów akcyzowych zharmonizowanych w rozumieniu ustawy, o której mowa w art. 168, SRZVWDá przed
dniem ZHMĞFLD w Ī\FLH niniejszej ustawy, lecz do tego dnia nie QDVWąSLáR zakoĔ
czenie procedury zawieszenia poboru akcyzy, stosuje VLĊ przepisy niniejszej
ustawy.
3. -HĪHOL RERZLą]HN podatkowy w akcyzie RGQRĞQLH wyrobów akcyzowych znajduMąF\FK VLĊ w VNáDG]LH podatkowym nie SRZVWDá przed dniem ZHMĞFLD w Ī\FLH niniejszej ustawy, stosuje VLĊ przepisy niniejszej ustawy, SU]\MPXMąF ĪH RERZLą]HN
podatkowy SRZVWDá z FKZLOą wprowadzenia tych wyrobów akcyzowych do VNáadu podatkowego.
4. -HĪHOL RERZLą]HN podatkowy w sytuacjach innych QLĪ wymienione w ust. 1–3
SRZVWDá przed dniem ZHMĞFLD w Ī\FLH niniejszej ustawy i QDOHĪQD akcyza nie zoVWDáD do tego dnia ]DSáDFRQD stosuje VLĊ przepisy dotychczasowe.
5. -HĪHOL wyroby akcyzowe zharmonizowane w rozumieniu ustawy, o której mowa
w art. 168, ]RVWDá\ jako wyroby zwolnione od akcyzy, wyprowadzone ze VNáDGX
podatkowego przed dniem ZHMĞFLD w Ī\FLH niniejszej ustawy, stosuje VLĊ przepisy
dotychczasowe.
Art. 155.
1. Podmiot zarejestrowany na podstawie art. 14 ust. 1 ustawy, o której mowa w art.
168, uznaje VLĊ za podmiot zarejestrowany zgodnie z art. 16, bez NRQLHF]QRĞFL
potwierdzania tej RNROLF]QRĞFL przez ZáDĞFLZHJR naczelnika XU]ĊGX celnego.

22)

=DPLHV]F]RQ\ Z REZLHV]F]HQLX 0DUV]DáND 6HMPX 5]HF]\SRVSROLWHM 3ROVNLHM ] GQLD  NZLHWQLD
UZVSUDZLHRJáRV]HQLDMHGQROLWHJRWHNVWXXVWDZ\RSRGDWNXDNF\]RZ\P ']81USR]
626).
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2. Podatnik SURZDG]ąF\ G]LDáDOQRĞü w zakresie wyrobów akcyzowych REMĊW\FK wyáąF]QLH ]HURZą VWDZNą akcyzy, zarejestrowany przed dniem ZHMĞFLD w Ī\FLH
ustawy, podlega z XU]ĊGX Z\NUHĞOHQLX z rejestru przez ZáDĞFLZHJR naczelnika
XU]ĊGX celnego.
3. Podmiot QLHSRGOHJDMąF\ RERZLą]NRZL ]áRĪHQLD ]JáRV]HQLD rejestracyjnego na
podstawie art. 14 ust. 1 ustawy, o której mowa w art. 168, a SRGOHJDMąF\ takiemu
RERZLą]NRZL na podstawie art. 16 ust. 1, jest RERZLą]DQ\ GRSHáQLü tego oboZLą]NX w terminie 30 dni od dnia ZHMĞFLD w Ī\FLH ustawy.
4. Podmiot SURZDG]ąF\ G]LDáDOQRĞü JRVSRGDUF]ą w zakresie wyrobów energetycznych, o których mowa w art. 89 ust. 2, w dniu ZHMĞFLD w Ī\FLH ustawy, QLHEĊGąF\
podmiotem zarejestrowanym w trybie art. 16 ust. 1, jest RERZLą]DQ\ w terminie
14 dni od dnia ZHMĞFLD w Ī\FLH ustawy, SRZLDGRPLü o tym ZáDĞFLZHJR naczelnika XU]ĊGX celnego, w celu ustalenia dopuszczalnych norm ]XĪ\FLD o których
mowa w art. 85 ust. 2 pkt 2.
5. Powiadomienia, o którym mowa w ust. 4, nie musi GRNRQ\ZDü podmiot, który
E\á podmiotem zarejestrowanym na podstawie art. 14 ust. 1 ustawy, o której
mowa w art. 168.
Art. 156.
1. Zezwolenia na prowadzenie VNáDGX podatkowego, prowadzenie G]LDáDOQRĞFL jako
zarejestrowany handlowiec, prowadzenie G]LDáDOQRĞFL jako niezarejestrowany
handlowiec oraz wykonywanie F]\QQRĞFL w charakterze przedstawiciela podatkowego wydane przed dniem ZHMĞFLD w Ī\FLH ustawy SR]RVWDMą w mocy.
2. 3RVWĊSRZDQLD w sprawach ]H]ZROHĔ wydawanych na podstawie ustawy, o której
mowa w art. 168, ZV]F]ĊWH i QLH]DNRĔF]RQH przed dniem ZHMĞFLD w Ī\FLH ustawy
prowadzone Vą na podstawie niniejszej ustawy.
Art. 157.
1. Do ]DEH]SLHF]HĔ akcyzowych ]áRĪRQ\FK przed dniem ZHMĞFLD w Ī\FLH ustawy
oraz do ]ZROQLHĔ z RERZLą]NX ]áRĪHQLD zabezpieczenia akcyzowego udzielonych
przed dniem ZHMĞFLD w Ī\FLH ustawy stosuje VLĊ przepisy dotychczasowe, z tym
ĪH art. 64 ust. 7 stosuje VLĊ do nich z dniem jej ZHMĞFLD w Ī\FLH
2. Zabezpieczenia akcyzowe, o których mowa w ust. 1, z RNUHĞORQ\P terminem
ZDĪQRĞFL nie PRJą ulec SU]HGáXĪHQLX
3. Zwolnienia z RERZLą]NX ]áRĪHQLD zabezpieczenia akcyzowego udzielone przed
dniem ZHMĞFLD w Ī\FLH niniejszej ustawy, nie PRJą ulec SU]HGáXĪHQLX
Art. 158.
3RVWĊSRZDQLD w sprawach zwrotu akcyzy QDOHĪQHJR na podstawie przepisów ustawy,
o której mowa w art. 168, i niedokonanego przed dniem ZHMĞFLD w Ī\FLH ustawy prowadzone Vą na podstawie przepisów dotychczasowych.
Art. 159.
1. Podatnik, o którym mowa w art. 13 ust. 3, który w terminie PLHVLąFD od dnia wejĞFLD w Ī\FLH ustawy ]áRĪ\á ZáDĞFLZHPX naczelnikowi XU]ĊGX celnego wniosek o
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wydanie zezwolenia wyprowadzenia, PRĪH po ]áRĪHQLX wniosku, bez tego zezwolenia Z\SURZDG]Dü jako podatnik wyroby akcyzowe z cudzego VNáDGX podatkowego poza SURFHGXUą zawieszenia poboru akcyzy, nie GáXĪHM jednak QLĪ
przez okres 3 PLHVLĊF\ od dnia ZHMĞFLD w Ī\FLH ustawy.
2. Podmiot, który w terminie PLHVLąFD od dnia ZHMĞFLD w Ī\FLH ustawy ]áRĪ\á ZáaĞFLZHPX naczelnikowi XU]ĊGX celnego wniosek, o którym mowa w art. 56 ust. 1 i
2, oraz zabezpieczenie akcyzowe, PRĪH po ]áRĪHQLX wniosku, bez zezwolenia, o
którym mowa w art. 56 ust. 1, SURZDG]Lü G]LDáDOQRĞü jako podmiot SRĞUHGQLF]ą
cy, nie GáXĪHM jednak QLĪ przez okres 3 PLHVLĊF\ od dnia ZHMĞFLD w Ī\FLH ustawy.
Art. 160.
1. Decyzje XVWDODMąFH normy dopuszczalnych ubytków oraz dopuszczalne normy zuĪ\FLD wyrobów akcyzowych zharmonizowanych, wydane na podstawie art. 5 ust.
3 ustawy, o której mowa w art. 168, i GRW\F]ąFH norm dopuszczalnych ubytków
oraz dopuszczalnych norm ]XĪ\FLD ustalanych UyZQLHĪ na podstawie ustawy, po]RVWDMą w mocy nie GáXĪHM QLĪ do czasu wydania decyzji na podstawie ustawy.
2. Decyzje XVWDODMąFH normy dopuszczalnych ubytków oraz dopuszczalne normy zuĪ\FLD wyrobów akcyzowych zharmonizowanych, wydane na podstawie art. 5 ust.
3 ustawy, o której mowa w art. 168, i GRW\F]ąFH norm dopuszczalnych ubytków
oraz dopuszczalnych norm ]XĪ\FLD które nie Vą ustalane na podstawie ustawy,
WUDFą moc z dniem ZHMĞFLD w Ī\FLH ustawy.
Art. 161.
Podmiot X]\VNXMąF\ jako produkt uboczny QLHZLHONą LORĞü wyrobów energetycznych,
o której mowa w art. 87 ust. 2, jest RERZLą]DQ\ w terminie 14 dni od dnia ZHMĞFLD w
Ī\FLH ustawy do pisemnego powiadomienia ZáDĞFLZHJR naczelnika XU]ĊGX celnego o
rodzaju prowadzonej G]LDáDOQRĞFL i rodzaju uzyskiwanych wyrobów.
Art. 162.
1. -HĪHOL okres rozliczeniowy energii elektrycznej UR]SRF]ąá VLĊ przed dniem ZHMĞFLD
w Ī\FLH ustawy i obejmuje UyZQLHĪ okres RERZLą]\ZDQLD ustawy, sprzedawca
energii elektrycznej jest RERZLą]DQ\ na wystawianej nabywcy NRĔFRZHPX fakturze XZ]JOĊGQLü DNF\]Ċ QDOHĪQą za odpowiedni okres RERZLą]\ZDQLD ustawy, którego dotyczy faktura.
2. W przypadku braku PRĪOLZRĞFL RNUHĞOHQLD LORĞFL energii elektrycznej odebranej
w okresie RERZLą]\ZDQLD ustawy, jej LORĞü ustala VLĊ proporcjonalnie do okresu
RERZLą]\ZDQLD ustawy w stosunku do okresu rozliczeniowego.
3. Zwolnienie, o którym mowa w art. 30 ust. 1, stosuje VLĊ na podstawie dokumentu
SRWZLHUG]DMąFHJR umorzenie ĞZLDGHFWZD pochodzenia energii elektrycznej wyprodukowanej nie ZF]HĞQLHM QLĪ w dniu ZHMĞFLD w Ī\FLH ustawy.
Art. 163.
1. W okresie do dnia 1 stycznia 2012 r. zwalnia VLĊ od akcyzy, ZĊJLHO i koks REMĊWH
pozycjami CN 2701, 2702 oraz 2704 00, przeznaczone do celów RSDáRZ\FK
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2. W okresie do dnia 31 SDĨG]LHUQLND 2013 r. albo do czasu, gdy XG]LDá gazu ziemnego w konsumpcji energii na terytorium kraju RVLąJQLH 25% zwalnia VLĊ od akcyzy gaz ziemny (mokry) o kodach CN 2711 11 00 oraz 2711 21 00, przeznaczony do celów RSDáRZ\FK -HGQDNĪH w momencie, gdy XG]LDá gazu ziemnego w
konsumpcji energii RVLąJQLH 20%, do dnia 31 SDĨG]LHUQLND 2013 r. stosuje VLĊ
VWDZNĊ akcyzy VWDQRZLąFą 50% stawki RNUHĞORQHM w art. 89 ust. 1 pkt 13. Minister ZáDĞFLZ\ do spraw finansów publicznych RJáDV]D w drodze obwieszczenia
w Dzienniku 8U]ĊGRZ\P Rzeczypospolitej Polskiej „Monitor Polski”, informaFMĊ o RVLąJQLĊFLX poziomu XG]LDáX gazu ziemnego, o którym mowa w zdaniu
pierwszym.
3. Do czasu RERZLą]\ZDQLD zwolnienia, o którym mowa w ust. 2, zwalnia VLĊ od
akcyzy SR]RVWDáH ZĊJORZRGRU\ gazowe o kodzie CN 2711 29 00, przeznaczone
do celów RSDáRZ\FK
4. Do czasu RERZLą]\ZDQLD zwolnienia, o którym mowa w ust. 2, zwalnia VLĊ od
akcyzy wyroby akcyzowe, o których mowa w art. 89 ust. 1 pkt 15 lit. b.
Art. 164.
1. Do dnia 31 SDĨG]LHUQLND 2013 r. zamiast stawki akcyzy, o której mowa w art. 89
ust. 1 pkt 12 lit. a tiret drugie, do wyrobów akcyzowych RNUHĞORQ\FK w tym
przepisie stosuje VLĊ ]HURZą VWDZNĊ akcyzy.
2. Przepisy art. 89 ust. 1 pkt 3 23), 721), 8 i 12 lit. b stosuje VLĊ od dnia RJáRV]HQLD pozytywnej decyzji Komisji Europejskiej o ]JRGQRĞFL pomocy publicznej przewidzianej w tych przepisach ze wspólnym rynkiem.
Art. 165.
Minister ZáDĞFLZ\ do spraw finansów publicznych PRĪH w drodze UR]SRU]ąG]HQLD
do dnia 31 grudnia 2011 r., REQLĪDü stawki akcyzy na wyroby akcyzowe RNUHĞORQH w
ustawie oraz UyĪQLFRZDü je w ]DOHĪQRĞFL od rodzaju wyrobów akcyzowych, a WDNĪH
RNUHĞODü warunki ich stosowania, na okres nie GáXĪV]\ QLĪ 3 PLHVLąFH w RGVWĊSDFK co
najmniej WU]\PLHVLĊF]Q\FK w odniesieniu do poszczególnych wyrobów akcyzowych,
XZ]JOĊGQLDMąF V\WXDFMĊ JRVSRGDUF]ą SDĔVWZD
Art. 166.
Do dnia 31 grudnia 2009 r. stosuje VLĊ ZLHONRĞü najpopularniejszej kategorii cenowej
papierosów XVWDORQą na rok 2009 na podstawie ustawy, o której mowa w art. 168.
Art. 167.
Znaki akcyzy wydane na podstawie ustawy, o której mowa w art. 168, ]DFKRZXMą
ZDĪQRĞü

23)

Uchylony.
2014-06-06
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5R]G]LDá 3
Przepisy NRĔFRZH
Art. 168.
Traci moc ustawa z dnia 23 stycznia 2004 r. o podatku akcyzowym (Dz. U. Nr 29,
poz. 257 i Nr 68, poz. 623, z 2005 r. Nr 160, poz. 1341, z 2006 r. Nr 169, poz. 1199, z
2007 r. Nr 99, poz. 666 oraz z 2008 r. Nr 118, poz. 745 i Nr 145, poz. 915).
Art. 169.
Ustawa wchodzi w Ī\FLH z dniem 1 marca 2009 r.

2014-06-06
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=DáąF]QLN nr 1
WYKAZ WYROBÓW AKCYZOWYCH
Poz.

Kod CN

1

2

1

ex 1507

2

ex 1508

3

ex 1509

4

ex 1510 00

5

ex 1511

6

ex 1512

7

ex 1513

8

ex 1514

9

ex 1515

10

ex 1516

11

ex 1517

12

ex 1518 00

13

2203 00

Nazwa wyrobu (grupy wyrobów)
3

Olej sojowy i jego frakcje, nawet rafinowane, ale niemodyfikowane chemicznie – MHĪHOL Vą przeznaczone do celów RSDáRZ\FK lub QDSĊGRZ\FK
Olej z orzeszków ziemnych i jego frakcje, nawet rafinowane, ale niemodyfikowane chemicznie – MHĪHOL Vą przeznaczone do celów RSDáRZ\FK lub napĊ
dowych
Oliwa i jej frakcje, nawet rafinowane, ale niemodyfikowane chemicznie –
MHĪHOL Vą przeznaczone do celów RSDáRZ\FK lub QDSĊGRZ\FK
3R]RVWDáH oleje i ich frakcje, otrzymywane Z\áąF]QLH z oliwek, nawet rafinowane, ale niemodyfikowane chemicznie, ZáąF]QLH z mieszaninami tych
olejów lub ich frakcji z olejami lub frakcjami REMĊW\PL SR]\FMą 1509 – MHĪHOL
Vą przeznaczone do celów RSDáRZ\FK lub QDSĊGRZ\FK
Olej palmowy i jego frakcje, nawet rafinowany, ale niemodyfikowany chemicznie – MHĪHOL Vą przeznaczone do celów RSDáRZ\FK lub QDSĊGRZ\FK
Olej z nasion VáRQHF]QLND z krokosza balwierskiego lub z nasion EDZHáQ\ i
ich frakcje, nawet rafinowane, ale niemodyfikowane chemicznie – MHĪHOL Vą
przeznaczone do celów RSDáRZ\FK lub QDSĊGRZ\FK
Olej kokosowy (z kopry), olej z ziaren palmowych lub olej babassu i ich
frakcje, nawet rafinowane, ale niemodyfikowane chemicznie – MHĪHOL Vą
przeznaczone do celów RSDáRZ\FK lub QDSĊGRZ\FK
Olej rzepakowy, rzepikowy lub gorczycowy oraz ich frakcje, nawet rafinowane, ale niemodyfikowane chemicznie – MHĪHOL Vą przeznaczone do celów
RSDáRZ\FK lub QDSĊGRZ\FK
3R]RVWDáH FLHNáH WáXV]F]H i oleje URĞOLQQH ZáąF]QLH z olejem jojoba) i ich
frakcje, nawet rafinowane, ale niemodyfikowane chemicznie – MHĪHOL Vą
przeznaczone do celów RSDáRZ\FK lub QDSĊGRZ\FK
7áXV]F]H i oleje, ]ZLHU]ĊFH lub URĞOLQQH i ich frakcje, F]ĊĞFLRZR lub FDáNRZicie uwodornione, estryfikowane ZHZQĊWU]QLH reestryfikowane lub elaidynizowane, nawet rafinowane, ale dalej nieprzetworzone – MHĪHOL Vą przeznaczone do celów RSDáRZ\FK lub QDSĊGRZ\FK
Margaryna; jadalne mieszaniny lub produkty z WáXV]F]yZ lub olejów, zwieU]ĊF\FK lub URĞOLQQ\FK lub z frakcji UyĪQ\FK WáXV]F]yZ lub olejów, z G]LDáX
15 Nomenklatury Scalonej, inne QLĪ jadalne WáXV]F]H lub oleje lub ich frakcje, REMĊWH SR]\FMą 1516 – MHĪHOL Vą przeznaczone do celów RSDáRZ\FK lub
QDSĊGRZ\FK
7áXV]F]H i oleje, ]ZLHU]ĊFH lub URĞOLQQH i ich frakcje, gotowane, utlenione,
odwodnione, siarkowane, napowietrzane, polimeryzowane przez ogrzewanie
w SUyĪQL lub w gazie RERMĊWQ\P lub inaczej modyfikowane chemicznie, z
Z\áąF]HQLHP REMĊW\FK SR]\FMą 1516; niejadalne mieszaniny lub produkty z
WáXV]F]yZ lub olejów, ]ZLHU]ĊF\FK lub URĞOLQQ\FK lub z frakcji UyĪQ\FK
WáXV]F]yZ lub olejów z G]LDáX 15 Nomenklatury Scalonej, gdzie indziej niewymienione ani QLHZáąF]RQH – MHĪHOL Vą przeznaczone do celów RSDáRZ\FK
lub QDSĊGRZ\FK
Piwo otrzymywane ze VáRGX
2014-06-06
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Wino ze ĞZLHĪ\FK winogron, ZáąF]QLH z winami wzmocnionymi; moszcz
gronowy, inny QLĪ ten REMĊW\ SR]\FMą 2009
Wermut i SR]RVWDáH wina ze ĞZLHĪ\FK winogron aromatyzowane URĞOLQDPL
lub substancjami aromatycznymi
3R]RVWDáH napoje fermentowane (na SU]\NáDG cydr (cidr), perry i miód pitny);
mieszanki napojów fermentowanych oraz mieszanki napojów fermentowanych i napojów bezalkoholowych, gdzie indziej niewymienione ani QLHZáą
czone
Alkohol etylowy QLHVNDĪRQ\ o REMĊWRĞFLRZHM mocy alkoholu 80% obj. lub
ZLĊNV]HM alkohol etylowy i SR]RVWDáH wyroby alkoholowe, o dowolnej mocy, VNDĪRQH
Alkohol etylowy QLHVNDĪRQ\ o REMĊWRĞFLRZHM mocy alkoholu mniejszej QLĪ
80% obj.; wódki, likiery i SR]RVWDáH napoje spirytusowe
:ĊJLHO brykiety, brykietki i podobne paliwa VWDáH wytwarzane z ZĊJOD –
MHĪHOL Vą przeznaczone do celów RSDáRZ\FK
:ĊJLHO brunatny (lignit), nawet aglomerowany, z Z\áąF]HQLHP gagatu –
MHĪHOL jest przeznaczony do celów RSDáRZ\FK
Koks i SyáNRNV z ZĊJOD ZĊJOD brunatnego (lignitu) lub torfu, nawet aglomerowany; ZĊJLHO retortowy – MHĪHOL Vą przeznaczone do celów RSDáRZ\FK
Gaz ZĊJORZ\ gaz wodny, gaz generatorowy i podobne gazy, inne QLĪ gaz
ziemny (mokry) i SR]RVWDáH ZĊJORZRGRU\ gazowe
6PRáD destylowana z ZĊJOD z ZĊJOD brunatnego (lignitu) lub z torfu oraz
SR]RVWDáH VPRá\ mineralne, nawet odwodnione lub F]ĊĞFLRZR destylowane,
ZáąF]QLH ze VPRáDPL odzyskanymi
Oleje i SR]RVWDáH produkty destylacji wysokotemperaturowej VPRá\ ZĊJOowej; podobne produkty, w których masa VNáDGQLNyZ aromatycznych jest
ZLĊNV]D QLĪ VNáDGQLNyZ niearomatycznych
Pak i koks pakowy, otrzymywane ze VPRá\ ZĊJORZHM lub z SR]RVWDá\FK
VPyá mineralnych
Oleje ropy naftowej i oleje otrzymywane z PLQHUDáyZ bitumicznych, surowe
Oleje ropy naftowej i oleje otrzymywane z PLQHUDáyZ bitumicznych, inne
QLĪ surowe; preparaty gdzie indziej niewymienione ani QLHZáąF]RQH zawieUDMąFH 70% masy lub ZLĊFHM olejów ropy naftowej lub olejów otrzymywanych z PLQHUDáyZ bitumicznych, których te oleje VWDQRZLą VNáDGQLNL zasadnicze preparatów; oleje odpadowe
Gaz ziemny (mokry) i SR]RVWDáH ZĊJORZRGRU\ gazowe

14

2204

15

2205

16

2206 00

17

2207

18

2208

19

ex 2701

20

ex 2702

21

ex 2704 00

22

2705 00 00

23

2706 00 00

24

2707

25

2708

26

2709 00

27

2710

28
29

2711
2712

30

2713

31

2714

32

2715 00 00

33
34

2716 00 00
2901

Wazelina; parafina, wosk mikrokrystaliczny, gacz parafinowy, ozokeryt,
wosk montanowy, wosk torfowy, SR]RVWDáH woski mineralne i podobne produkty otrzymywane w drodze syntezy lub innych procesów, nawet barwione
Koks naftowy, bitum naftowy oraz inne SR]RVWDáRĞFL olejów ropy naftowej
lub olejów otrzymywanych z PLQHUDáyZ bitumicznych
Bitum i asfalt, naturalne; áXSHN bitumiczny lub naftowy i piaski bitumiczne;
asfaltyty i VNDá\ asfaltowe
Mieszanki bitumiczne na bazie naturalnego asfaltu, naturalnego bitumu, bitumu naftowego, VPRá\ mineralnej lub na mineralnego paku VPRáRZHJR (na
SU]\NáDG masy XV]F]HOQLDMąFH bitumiczne, fluksy)
Energia elektryczna
:ĊJORZRGRU\ alifatyczne

35
36

2902
ex 2905 11 00

:ĊJORZRGRU\ cykliczne
Metanol (alkohol metylowy) – QLHEĊGąF\ pochodzenia syntetycznego – MHĪe2014-06-06
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38

39
40

41

42
43

44

45
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li jest przeznaczony do celów RSDáRZ\FK lub QDSĊGRZ\FK
3403
Preparaty smarowe ZáąF]QLH z cieczami FKáRG]ąFR-VPDUXMąF\PL preparatami do UR]OXĨQLDQLD ĞUXE i QDNUĊWHN preparatami przeciwrdzewnymi i antykorozyjnymi, preparatami ]DSRELHJDMąF\PL przyleganiu do formy opartymi
na smarach) oraz preparaty w rodzaju stosowanych do QDWáXV]F]DQLD materiaáyZ ZáyNLHQQLF]\FK skóry wyprawionej, skór futerkowych lub pozostaá\FK PDWHULDáyZ z Z\áąF]HQLHP preparatów zawLHUDMąF\FK jako VNáDGQLN
zasadniczy, 70% masy lub ZLĊFHM olejów ropy naftowej lub olejów otrzymanych z PLQHUDáyZ bitumicznych
3811
ĝURGNL przeciwstukowe, inhibitory utleniania, inhibitory tworzenia VLĊ Īywic, dodatki ]ZLĊNV]DMąFH OHSNRĞü preparaty antykorozyjne oraz SR]RVWDáH
preparaty dodawane do olejów mineralnych ZáąF]QLH z EHQ]\Qą lub do
innych cieczy, stosowanych do tych samych celów, co oleje mineralne
3817 00
Mieszane alkilobenzeny i mieszane alkilonaftaleny, inne QLĪ te REMĊWH pozyFMą 2707 lub 2902
ex 3824 90 91 Monoalkilowe estry kwasów WáXV]F]RZ\FK ]DZLHUDMąFH REMĊWRĞFLRZR 96,5%
lub ZLĊFHM estrów (FAMAE) – MHĪHOL Vą przeznaczone do celów RSDáRZ\FK
lub QDSĊGRZ\FK
ex 3824 90 97 3R]RVWDáH produkty chemiczne i preparaty SU]HP\VáX chemicznego lub
SU]HP\VáyZ pokrewnych ZáąF]DMąF te VNáDGDMąFH VLĊ z mieszanin produktów naturalnych), gdzie indziej niewymienione ani QLHZáąF]RQH – MHĪHOL Vą
przeznaczone do celów RSDáRZ\FK lub QDSĊGRZ\FK
bez Z]JOĊGX na Papierosy, W\WRĔ do palenia, cygara i cygaretki
kod CN
bez Z]JOĊGX na Alkohol etylowy zawarty w wyrobach QLHEĊGąF\FK wyrobami akcyzowymi
kod CN wyrobu o rzeczywistej REMĊWRĞFLRZHM mocy alkoholu SU]HNUDF]DMąFHM 1,2% obj.
]DZLHUDMąFHJR
alkohol etylowy
bez Z]JOĊGX na 3R]RVWDáH wyroby przeznaczone do XĪ\FLD oferowane na VSU]HGDĪ lub XĪykod CN
wane jako paliwa silnikowe lub paliwa RSDáRZH albo jako dodatki lub domieszki do paliw silnikowych lub paliw RSDáRZ\FK
EH] Z]JOĊGX QD Susz tytoniowy.
kod CN

2EMDĞQLHQLD
ex – dotyczy tylko danego wyrobu z danej pozycji lub kodu.
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Ï¦   2
WYKAZWYROBÓWAKCYZOWYCH,DOKTÓRYCHSTOSUJE6,ĉ352&('85ĉ
ZAWIESZENIAPOBORUAKCYZYIKTÓRYCHPRODUKCJAODBYWA6,ĉW
6.à$'=,(PODATKOWYM,OKTÓRYCHMOWAWDYREKTYWIERADY
92/12/EWG

Poz.
1
1

Kod CN
2
ex 1507

2

ex 1508

3

ex 1509

4

ex 1510 00

5

ex 1511

6

ex 1512

7

ex 1513

8

ex 1514

9

ex 1515

10

ex 1516

11

ex 1517

12

ex 1518 00

Nazwa wyrobu (grupy wyrobów)
3
Olej sojowy i jego frakcje, nawet rafinowane, ale niemodyfikowane chemicznie – MHĪHOL Vą przeznaczone do celów RSDáRZ\FK lub QDSĊGRZ\FK
Olej z orzeszków ziemnych i jego frakcje, nawet rafinowane, ale niemodyfikowane chemicznie – MHĪHOL Vą przeznaczone do celów RSDáRZ\FK lub napĊ
dowych
Oliwa i jej frakcje, nawet rafinowane, ale niemodyfikowane chemicznie –
MHĪHOL Vą przeznaczone do celów RSDáRZ\FK lub QDSĊGRZ\FK
3R]RVWDáH oleje i ich frakcje, otrzymywane Z\áąF]QLH z oliwek, nawet rafinowane, ale niemodyfikowane chemicznie, ZáąF]QLH z mieszaninami tych
olejów lub ich frakcji z olejami lub frakcjami REMĊW\PL SR]\FMą 1509 – MHĪHOL
Vą przeznaczone do celów RSDáRZ\FK lub QDSĊGRZ\FK
Olej palmowy i jego frakcje, nawet rafinowany, ale niemodyfikowany chemicznie – MHĪHOL Vą przeznaczone do celów RSDáRZ\FK lub QDSĊGRZ\FK
Olej z nasion VáRQHF]QLND z krokosza balwierskiego lub z nasion EDZHáQ\ i
ich frakcje, nawet rafinowane, ale niemodyfikowane chemicznie – MHĪHOL Vą
przeznaczone do celów RSDáRZ\FK lub QDSĊGRZ\FK
Olej kokosowy (z kopry), olej z ziaren palmowych lub olej babassu i ich
frakcje, nawet rafinowane, ale niemodyfikowane chemicznie – MHĪHOL Vą
przeznaczone do celów RSDáRZ\FK lub QDSĊGRZ\FK
Olej rzepakowy, rzepikowy lub gorczycowy oraz ich frakcje, nawet rafinowane, ale niemodyfikowane chemicznie – MHĪHOL Vą przeznaczone do celów
RSDáRZ\FK lub QDSĊGRZ\FK
3R]RVWDáH FLHNáH WáXV]F]H i oleje URĞOLQQH ZáąF]QLH z olejem jojoba) i ich
frakcje, nawet rafinowane, ale niemodyfikowane chemicznie – MHĪHOL Vą
przeznaczone do celów RSDáRZ\FK lub QDSĊGRZ\FK
7áXV]F]H i oleje, ]ZLHU]ĊFH lub URĞOLQQH i ich frakcje, F]ĊĞFLRZR lub FDáNRZicie uwodornione, estryfikowane ZHZQĊWU]QLH reestryfikowane lub elaidynizowane, nawet rafinowane, ale dalej nieprzetworzone – MHĪHOL Vą przeznaczone do celów RSDáRZ\FK lub QDSĊGRZ\FK
Margaryna; jadalne mieszaniny lub produkty z WáXV]F]yZ lub olejów, zwieU]ĊF\FK lub URĞOLQQ\FK lub z frakcji UyĪQ\FK WáXV]F]yZ lub olejów, z G]LDáX
15 Nomenklatury Scalonej, inne QLĪ jadalne WáXV]F]H lub oleje lub ich frakcje, REMĊWH SR]\FMą 1516 – MHĪHOL Vą przeznaczone do celów RSDáRZ\FK lub
QDSĊGRZ\FK
7áXV]F]H i oleje, ]ZLHU]ĊFH lub URĞOLQQH i ich frakcje, gotowane, utlenione,
odwodnione, siarkowane, napowietrzane, polimeryzowane przez ogrzewanie
w SUyĪQL lub w gazie RERMĊWQ\P lub inaczej modyfikowane chemicznie, z
Z\áąF]HQLHP REMĊW\FK SR]\FMą 1516; niejadalne mieszaniny lub produkty z
WáXV]F]yZ lub olejów, ]ZLHU]ĊF\FK lub URĞOLQQ\FK lub z frakcji UyĪQ\FK
2014-06-06
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13
14

2203 00
2204

15

2205

16

2206 00

17

2207

18

2208

19

ex 2707

2707 10
2707 20
2707 30
2707 50

20

21
22
23

24
24a
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WáXV]F]yZ lub olejów z G]LDáX 15 Nomenklatury Scalonej, gdzie indziej niewymienione ani QLHZáąF]RQH – MHĪHOL Vą przeznaczone do celów RSDáRZ\FK
lub QDSĊGRZ\FK
Piwo otrzymywane ze VáRGX
Wino ze ĞZLHĪ\FK winogron, ZáąF]QLH z winami wzmocnionymi; moszcz
gronowy, inny QLĪ ten REMĊW\ SR]\FMą 2009
Wermut i SR]RVWDáH wina ze ĞZLHĪ\FK winogron aromatyzowane URĞOLQDPL
lub substancjami aromatycznymi
3R]RVWDáH napoje fermentowane (na SU]\NáDG cydr (cidr), perry i miód pitny)
mieszanki napojów fermentowanych oraz mieszanki napojów fermentowanych i napojów bezalkoholowych, gdzie indziej niewymienione ani QLHZáą
czone
Alkohol etylowy QLHVNDĪRQ\ o REMĊWRĞFLRZHM mocy alkoholu 80% obj. lub
ZLĊNV]HM alkohol etylowy i SR]RVWDáH wyroby alkoholowe, o dowolnej mocy, VNDĪRQH
Alkohol etylowy QLHVNDĪRQ\ o REMĊWRĞFLRZHM mocy alkoholu mniejszej QLĪ
80% obj.; wódki, likiery i SR]RVWDáH napoje spirytusowe
Oleje i SR]RVWDáH produkty destylacji wysokotemperaturowej VPRá\ ZĊJOowej; podobne produkty, w których masa VNáDGQLNyZ aromatycznych jest
ZLĊNV]D QLĪ VNáDGQLNyZ niearomatycznych, Z\áąF]QLH
1) Benzol (benzen)
2) Toluol (toluen)
3) Ksylol (ksyleny)
4) 3R]RVWDáH mieszaniny ZĊJORZRGRUyZ aromatycznych, z których 65% lub
ZLĊFHM REMĊWRĞFLRZR ZáąF]QLH ze stratami) destyluje w 250OC zgodnie z
PHWRGą ASTM D 86

od ex 2710 11 Oleje ropy naftowej i oleje otrzymywane z PLQHUDáyZ bitumicznych, inne
do ex 2710 19 QLĪ surowe; preparaty gdzie indziej niewymienione ani QLHZáąF]RQH zawieUDMąFH 70% masy lub ZLĊFHM olejów ropy naftowej lub olejów otrzymywa69
nych z PLQHUDáyZ bitumicznych, których te oleje VWDQRZLą VNáDGQLNL zasadnicze preparatów;
Gaz ziemny (mokry) i SR]RVWDáH ZĊJORZRGRU\ gazowe, z Z\áąF]HQLHP objĊ
ex 2711
tych pozycjami 2711 11 00, 2711 21 00 oraz 2711 29 00
2901 10 00
:ĊJORZRGRU\ alifatyczne nasycone
ex 2902
2902 20 00
2902 30 00
2902 41 00
2902 42 00
2902 43 00
2902 44 00
ex 2905 11 00
ex 3811

:ĊJORZRGRU\ cykliczne, Z\áąF]QLH
1) Benzen
2) Toluen
3) o-Ksylen
4) m-Ksylen
5) p-Ksylen
6) Mieszaniny izomerów ksylenu
Metanol (alkohol metylowy) – QLHEĊGąF\ pochodzenia syntetycznego – MHĪeli jest przeznaczony do celów RSDáRZ\FK lub QDSĊGRZ\FK
ĝURGNL SU]HFLZVWXNRZH LQKLELWRU\ XWOHQLDQLD LQKLELWRU\ WZRU]HQLD VLĊ ĪyZLF GRGDWNL ]ZLĊNV]DMąFH OHSNRĞü SUHSDUDW\ DQW\NRUR]\MQH RUD] SR]RVWDáH
SUHSDUDW\ GRGDZDQH GR ROHMyZ PLQHUDOQ\FK ZáąF]QLH ] EHQ]\Qą  OXE GR
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3811 11 10
3811 11 90
3811 19 00
3811 90 00
25

ex 3824 90 91

26

ex 3824 90 97

27
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innych cieczy, stosowanych do tych samych celów, co oleje mineralne, wyáąF]QLH
 ĝURGNLSU]HFLZVWXNRZH
QDED]LHWHWUDHW\ORRáRZLX
 3R]RVWDáHĞURGNLSU]HFLZVWXNRZH
QDED]LH]ZLą]NyZRáRZLX
 3R]RVWDáHĞURGNLSU]HFLZVWXNRZH
 3R]RVWDáH
Monoalkilowe HVWU\NZDVyZWáXV]F]RZ\FK]DZLHUDMąFHREMĊWRĞFLRZR
OXEZLĊFHMHVWUyZ )$0$( – MHĪHOLVąSU]H]QDF]RQHGRFHOyZRSDáRZ\FK
OXEQDSĊGRZ\FK

3R]RVWDáHSURGXNW\FKHPLF]QHLSUHSDUDW\SU]HP\VáXFKHPLF]QHJROXE
SU]HP\VáyZSRNUHZQ\FK ZáąF]DMąFWHVNáDGDMąFHVLĊ]PLHV]DQLQSURGXkWyZQDWXUDOQ\FK JG]LHLQG]LHMQLHZ\PLHQLRQHDQLQLHZáąF]RQH– MHĪHOLVą
SU]H]QDF]RQHGRFHOyZRSDáRZ\FKOXEQDSĊGRZ\FK
EH]Z]JOĊGXQD 3DSLHURV\W\WRĔGRSDOHQLDF\JDUDLF\JDUHWNL
kod CN
2EMDĞQLHQLD
ex – dotyczy tylko danego wyrobu z danej pozycji lub kodu.
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=DáąF]QLN nr 3
WYKAZ WYROBÓW AKCYZOWYCH 2%-ĉ7<&+ 2%2:,Ą=.,(0
OZNACZANIA ZNAKAMI AKCYZY

Poz.

Kod CN

Nazwa wyrobu (grupy wyrobów)

1
1

2
2203 00

2

2204

Wino ze ĞZLHĪ\FK winogron, ZáąF]QLH z winami wzmocnionymi; moszcz
gronowy, inny QLĪ ten REMĊW\ SR]\FMą 2009

3

2205

Wermut i SR]RVWDáH wina ze ĞZLHĪ\FK winogron aromatyzowane URĞOLQami lub substancjami aromatycznymi

4

2206 00

3R]RVWDáH napoje fermentowane (na SU]\NáDG cydr (cidr), perry i miód
pitny); mieszanki napojów fermentowanych oraz mieszanki napojów
fermentowanych i napojów bezalkoholowych, gdzie indziej niewymienione ani QLHZáąF]RQH

5

2207

6

2208

7

2710

8

2711
3403

Alkohol etylowy QLHVNDĪRQ\ o REMĊWRĞFLRZHM mocy alkoholu 80% obj. lub
ZLĊNV]HM alkohol etylowy i SR]RVWDáH wyroby alkoholowe, o dowolnej
mocy, VNDĪRQH
Alkohol etylowy QLHVNDĪRQ\ o REMĊWRĞFLRZHM mocy alkoholu mniejszej
QLĪ 80% obj.; wódki, likiery i SR]RVWDáH napoje spirytusowe
Oleje ropy naftowej i oleje otrzymywane z PLQHUDáyZ bitumicznych, inne
QLĪ surowe; preparaty gdzie indziej niewymienione ani QLHZáąF]RQH zaZLHUDMąFH 70% masy lub ZLĊFHM olejów ropy naftowej lub olejów otrzymywanych z PLQHUDáyZ bitumicznych, których te oleje VWDQRZLą VNáDGQiki zasadnicze preparatów; oleje odpadowe
Gaz ziemny (mokry) i SR]RVWDáH ZĊJORZRGRU\ gazowe

9

10
11

3
Piwo otrzymywane ze VáRGX

Preparaty smarowe ZáąF]QLH z cieczami FKáRG]ąFR-VPDUXMąF\PL preparatami do UR]OXĨQLDQLD ĞUXE i QDNUĊWHN preparatami przeciwrdzewnymi i
antykorozyjnymi, preparatami ]DSRELHJDMąF\PL przyleganiu do formy
opartymi na smarach) oraz preparaty w rodzaju stosowanych do QDWáXVzczania PDWHULDáyZ ZáyNLHQQLF]\FK skóry wyprawionej, skór futerkowych
lub SR]RVWDá\FK PDWHULDáyZ z Z\áąF]HQLHP preparatów ]DZLHUDMąF\FK
jako VNáDGQLN zasadniczy, 70% masy lub ZLĊFHM olejów ropy naftowej lub
olejów otrzymanych z PLQHUDáyZ bitumicznych
bez Z]JOĊGX na Papierosy, W\WRĔ do palenia, cygara i cygaretki
kod CN
EH] Z]JOĊGX QD Susz tytoniowy.
kod CN
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