
BIURO LEGISLACYJNE/ Materiał porównawczy

Objaśnienie oznaczeń:  [] kursywa – tekst usunięty przez Sejm

<> druk pogrubiony – tekst wstawiony przez Sejm

Materiał porównawczy

do ustawy z dnia 19 sierpnia 2011 r.

o redukcji niektórych obowiązków obywateli i przedsiębiorców

(druk nr 1343)

USTAWA z dnia 26 czerwca 1974 r. – KODEKS PRACY (Dz. U. z 1998 r. Nr 21, poz. 94, z

późn. zm.)

[Art. 168.
Urlopu niewykorzystanego w terminie ustalonym zgodnie z art. 163 należy pracownikowi
udzielić najpóźniej do końca pierwszego kwartału następnego roku kalendarzowego; nie
dotyczy to części urlopu udzielanego zgodnie z art. 1672.]

<Art. 168.
Urlopu niewykorzystanego w terminie ustalonym zgodnie z art. 163 należy
pracownikowi udzielić najpóźniej do dnia 30 września następnego roku
kalendarzowego; nie dotyczy to części urlopu udzielanego zgodnie z art. 1672.>

Art. 213.
[§ 1. Pracodawca jest obowiązany zapewniać, aby budowa lub przebudowa obiektu

budowlanego, w którym przewiduje się pomieszczenia pracy, była wykonywana na
podstawie projektów uwzględniających wymagania bezpieczeństwa i higieny pracy,
pozytywnie zaopiniowanych przez uprawnionych rzeczoznawców, zgodnie z odrębnymi
przepisami.]

<§ 1. Pracodawca jest obowiązany zapewniać, aby budowa lub przebudowa obiektu
budowlanego, w którym przewiduje się pomieszczenia pracy, była wykonywana na
podstawie projektów uwzględniających wymagania bezpieczeństwa i higieny
pracy.>

§ 2. Obiekt budowlany, w którym znajdują się pomieszczenia pracy, powinien spełniać
wymagania dotyczące bezpieczeństwa i higieny pracy.

§ 3. Przebudowa obiektu budowlanego, w którym znajdują się pomieszczenia pracy,
powinna uwzględniać poprawę warunków bezpieczeństwa i higieny pracy.

§ 4. Przepisy § 1-3 stosuje się odpowiednio w przypadku, gdy budowa lub przebudowa
dotyczy części obiektu budowlanego, w której znajdują się pomieszczenia pracy.
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Art. 283.
§ 1. Kto, będąc odpowiedzialnym za stan bezpieczeństwa i higieny pracy albo kierując

pracownikami lub innymi osobami fizycznymi, nie przestrzega przepisów lub zasad
bezpieczeństwa i higieny pracy, podlega karze grzywny od 1.000 zł do 30.000 zł.

§ 2. Tej samej karze podlega, kto:
1) wbrew obowiązkowi nie zawiadamia w terminie 30 dni właściwego okręgowego

inspektora pracy i właściwego państwowego inspektora sanitarnego o miejscu,
rodzaju, zakresie prowadzonej działalności, jak również o zmianie miejsca, rodzaju
i zakresu prowadzonej działalności oraz o zmianie technologii, jeżeli zmiana
technologii może powodować zwiększenie zagrożenia dla zdrowia pracowników,

[2) wbrew obowiązkowi nie zapewnia, aby budowa lub przebudowa obiektu
budowlanego albo jego części, w których przewiduje się pomieszczenia pracy, była
wykonywana na podstawie projektów uwzględniających wymagania bezpieczeństwa
i higieny pracy, pozytywnie zaopiniowanych przez uprawnionych rzeczoznawców,]

<2) wbrew obowiązkowi nie zapewnia, aby budowa lub przebudowa obiektu
budowlanego albo jego części, w których przewiduje się pomieszczenia pracy,
była wykonywana na podstawie projektów uwzględniających wymagania
bezpieczeństwa i higieny pracy,>

3) wbrew obowiązkowi wyposaża stanowiska pracy w maszyny i inne urządzenia
techniczne, które nie spełniają wymagań dotyczących oceny zgodności,

4) wbrew obowiązkowi dostarcza pracownikowi środki ochrony indywidualnej, które
nie spełniają wymagań dotyczących oceny zgodności,

5) wbrew obowiązkowi stosuje:
a) materiały i procesy technologiczne bez uprzedniego ustalenia stopnia ich

szkodliwości dla zdrowia pracowników i bez podjęcia odpowiednich środków
profilaktycznych,

b) substancje chemiczne i ich mieszaniny nieoznakowane w sposób widoczny i
umożliwiający ich identyfikację,

c) substancje niebezpieczne, mieszaniny niebezpieczne, substancje stwarzające
zagrożenie lub mieszaniny stwarzające zagrożenie nieposiadające kart
charakterystyki, a także opakowań zabezpieczających przed ich szkodliwym
działaniem, pożarem lub wybuchem,

6) wbrew obowiązkowi nie zawiadamia właściwego okręgowego inspektora pracy,
prokuratora lub innego właściwego organu o śmiertelnym, ciężkim lub zbiorowym
wypadku przy pracy oraz o każdym innym wypadku, który wywołał wymienione
skutki, mającym związek z pracą, jeżeli może być uznany za wypadek przy pracy,
nie zgłasza choroby zawodowej albo podejrzenia o taką chorobę, nie ujawnia
wypadku przy pracy lub choroby zawodowej, albo przedstawia niezgodne z prawdą
informacje, dowody lub dokumenty dotyczące takich wypadków i chorób,

7) nie wykonuje w wyznaczonym terminie podlegającego wykonaniu nakazu organu
Państwowej Inspekcji Pracy,

8) utrudnia działalność organu Państwowej Inspekcji Pracy, w szczególności
uniemożliwia prowadzenie wizytacji zakładu pracy lub nie udziela informacji
niezbędnych do wykonywania jej zadań,
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9) bez zezwolenia właściwego inspektora pracy dopuszcza do wykonywania pracy lub
innych zajęć zarobkowych przez dziecko do ukończenia przez nie 16 roku życia.

USTAWA z dnia 20 grudnia 1990 r. O UBEZPIECZENIU SPOŁECZNYM ROLNIKÓW

(Dz. U. z 2008 r. Nr 50, poz. 291, z późn. zm.)

Art. 41b.
[1. Należności z tytułu składek ulegają przedawnieniu po upływie 10 lat, licząc od dnia, w

którym stały się wymagalne, z zastrzeżeniem ust. 2-7.]
<1. Należności z tytułu składek ulegają przedawnieniu po upływie 5 lat, licząc od dnia,

w którym stały się wymagalne, z zastrzeżeniem ust. 2–7.>
2. Nie ulegają przedawnieniu należności z tytułu składek zabezpieczone hipoteką, jednakże

po upływie terminu przedawnienia należności te mogą być egzekwowane tylko z
przedmiotu hipoteki do wysokości zaległych składek i odsetek za zwłokę liczonych do
dnia przedawnienia.

3. Bieg terminu przedawnienia nie rozpoczyna się, a rozpoczęty ulega zawieszeniu od dnia
podjęcia decyzji o rozłożeniu należności na raty lub odroczeniu terminu płatności, do
dnia terminu płatności odroczonej należności z tytułu składek lub ostatniej raty, z
zastrzeżeniem ust. 4.

4. Jeżeli w ustalonym terminie dłużnik nie zapłacił którejkolwiek z rat, na jakie została
rozłożona należność, bieg terminu przedawnienia nie rozpoczyna się, a rozpoczęty ulega
zawieszeniu od dnia podjęcia decyzji o rozłożeniu należności na raty, do dnia podjęcia
decyzji o wygaśnięciu decyzji o rozłożeniu na raty należności z tytułu składek.

5. Bieg terminu przedawnienia zostaje zawieszony od dnia podjęcia pierwszej czynności
zmierzającej do wyegzekwowania należności z tytułu składek, o której dłużnik został
zawiadomiony, do dnia zakończenia postępowania egzekucyjnego.

6. Bieg terminu przedawnienia przerywa ogłoszenie upadłości. Po przerwaniu bieg terminu
przedawnienia rozpoczyna się na nowo od dnia następującego po dniu uprawomocnienia
się postanowienia o ukończeniu postępowania upadłościowego lub jego umorzeniu.

7. Przedawnienie należności z tytułu składek wynikających z decyzji o odpowiedzialności
osoby trzeciej lub następcy prawnego następuje po upływie 5 lat, licząc od końca roku
kalendarzowego, w którym decyzja została wydana.

8. Bieg terminu przedawnienia zawiesza się, jeżeli wydanie decyzji jest uzależnione od
rozstrzygnięcia zagadnienia wstępnego przez inny organ lub sąd. Zawieszenie biegu
terminu przedawnienia trwa do dnia, w którym decyzja innego organu stała się ostateczna
lub orzeczenie sądu uprawomocniło się, nie dłużej jednak niż 2 lata.

9. Bieg przedawnienia terminu, o którym mowa w ust. 1, ulega zawieszeniu od dnia śmierci
spadkodawcy do dnia uprawomocnienia się postanowienia sądu o stwierdzeniu nabycia
spadku, nie dłużej jednak niż do dnia, w którym upłynęły 2 lata od śmierci spadkodawcy.



- 4 -

Objaśnienie oznaczeń:  [] kursywa – tekst usunięty przez Sejm

<> druk pogrubiony – tekst wstawiony przez Sejm

10. Nadpłacone lub nienależnie opłacone składki podlegają z urzędu zaliczeniu na poczet
zaległych lub bieżących składek, a w razie ich braku - na poczet przyszłych składek,
chyba że płatnik złoży wniosek o zwrot składek.

[11. Nadpłacone lub nienależnie opłacone składki nie podlegają zwrotowi, jeżeli od dnia ich
opłacenia upłynęło 10 lat.]

<11. Nadpłacone lub nienależnie opłacone składki nie podlegają zwrotowi, jeżeli od dnia
ich opłacenia upłynęło 5 lat.>

12. Kasa zawiadamia płatnika o kwocie nadpłaconych lub nienależnie opłaconych składek
podlegających zwrotowi, jeżeli są one wyższe od kwoty, o której mowa w ust. 15.

13. Płatnik może, w terminie 7 dni od dnia otrzymania zawiadomienia, o którym mowa w ust.
12, złożyć wniosek o zwrot nadpłaconych lub nienależnie opłaconych składek.

14. W przypadku braku przyszłych należności z tytułu składek, nadpłacone lub nienależnie
opłacone składki podlegają zwrotowi z urzędu.

15. Nie podlegają zwrotowi nadpłacone lub nienależnie opłacone składki nieprzekraczające
równowartości sumy kosztów powiadomienia płatnika o nadpłacie listem poleconym oraz
kosztów jej zwrotu.

USTAWA z dnia 12 stycznia 1991 r. O PODATKACH I OPŁATACH LOKALNYCH (Dz.

U. z 2010 r. Nr 95, poz. 613, z późn. zm.)

Art. 6.
1. Obowiązek podatkowy powstaje od pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu,

w którym powstały okoliczności uzasadniające powstanie tego obowiązku.
2. Jeżeli okolicznością, od której jest uzależniony obowiązek podatkowy, jest istnienie

budowli albo budynku lub ich części, obowiązek podatkowy powstaje z dniem 1 stycznia
roku następującego po roku, w którym budowa została zakończona albo w którym
rozpoczęto użytkowanie budowli albo budynku lub ich części przed ich ostatecznym
wykończeniem.

3. Jeżeli w trakcie roku podatkowego zaistniało zdarzenie mające wpływ na wysokość
opodatkowania w tym roku, a w szczególności zmiana sposobu wykorzystywania
przedmiotu opodatkowania lub jego części, podatek ulega obniżeniu lub podwyższeniu,
poczynając od pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym nastąpiło
to zdarzenie.

4. Obowiązek podatkowy wygasa z upływem miesiąca, w którym ustały okoliczności
uzasadniające ten obowiązek.

5. Jeżeli obowiązek podatkowy powstał lub wygasł w ciągu roku, podatek za ten rok ustala
się proporcjonalnie do liczby miesięcy, w których istniał obowiązek.

6. Osoby fizyczne, z zastrzeżeniem ust. 11, są obowiązane złożyć właściwemu organowi
podatkowemu informację o nieruchomościach i obiektach budowlanych, sporządzoną na
formularzu według ustalonego wzoru, w terminie 14 dni od dnia wystąpienia
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okoliczności uzasadniających powstanie albo wygaśnięcie obowiązku podatkowego w
zakresie podatku od nieruchomości lub od dnia zaistnienia zdarzenia, o którym mowa w
ust. 3.

7. Podatek od nieruchomości na rok podatkowy od osób fizycznych, z zastrzeżeniem ust. 11,
ustala w drodze decyzji organ podatkowy właściwy ze względu na miejsce położenia
przedmiotów opodatkowania. Podatek jest płatny w ratach proporcjonalnych do czasu
trwania obowiązku podatkowego, w terminach: do dnia 15 marca, 15 maja, 15 września i
15 listopada roku podatkowego.

8. Jeżeli w ciągu roku podatkowego nastąpiło wygaśnięcie obowiązku podatkowego w
zakresie podatku od nieruchomości lub zaistniało zdarzenie, o którym mowa w ust. 3,
organ podatkowy dokonuje zmiany decyzji, którą ustalono ten podatek.

9. Osoby prawne, jednostki organizacyjne oraz spółki niemające osobowości prawnej,
jednostki organizacyjne Agencji Własności Rolnej Skarbu Państwa, a także jednostki
organizacyjne Państwowego Gospodarstwa Leśnego Lasy Państwowe są obowiązane:

[1) składać, w terminie do dnia 15 stycznia, organowi podatkowemu właściwemu ze
względu na miejsce położenia przedmiotów opodatkowania, deklaracje na podatek
od nieruchomości na dany rok podatkowy, sporządzone na formularzu według
ustalonego wzoru, a jeżeli obowiązek podatkowy powstał po tym dniu - w terminie 14
dni od dnia zaistnienia okoliczności uzasadniających powstanie tego obowiązku;]

<1) składać, w terminie do dnia 31 stycznia, organowi podatkowemu właściwemu
ze względu na miejsce położenia przedmiotów opodatkowania, deklaracje na
podatek od nieruchomości na dany rok podatkowy, sporządzone na formularzu
według ustalonego wzoru, a jeżeli obowiązek podatkowy powstał po tym dniu –
w terminie 14 dni od dnia zaistnienia okoliczności uzasadniających powstanie
tego obowiązku;>

2) odpowiednio skorygować deklaracje w razie zaistnienia zdarzenia, o którym mowa w
ust. 3, w terminie 14 dni od dnia zaistnienia tego zdarzenia;

[3) wpłacać obliczony w deklaracji podatek od nieruchomości - bez wezwania - na
rachunek budżetu właściwej gminy, w ratach proporcjonalnych do czasu trwania
obowiązku podatkowego, w terminie do dnia 15 każdego miesiąca.]

<3) wpłacać obliczony w deklaracji podatek od nieruchomości – bez wezwania – na
rachunek właściwej gminy, w ratach proporcjonalnych do czasu trwania
obowiązku podatkowego, w terminie do dnia 15 każdego miesiąca, a za styczeń
do dnia 31 stycznia.>

10. Obowiązek składania informacji o nieruchomościach i obiektach budowlanych oraz
deklaracji na podatek od nieruchomości, o którym mowa w ust. 6 i w ust. 9 pkt 1, dotyczy
również podatników korzystających ze zwolnień na mocy przepisów niniejszej ustawy.

11. Jeżeli nieruchomość lub obiekt budowlany stanowi współwłasność lub znajduje się w
posiadaniu osób fizycznych oraz osób prawnych, jednostek organizacyjnych
nieposiadających osobowości prawnej lub spółek nieposiadających osobowości prawnej,
z wyjątkiem osób tworzących wspólnotę mieszkaniową, osoby fizyczne składają
deklarację na podatek od nieruchomości oraz opłacają podatek na zasadach
obowiązujących osoby prawne.

12. Rada gminy może zarządzać pobór podatku od nieruchomości od osób fizycznych w
drodze inkasa oraz wyznaczać inkasentów i określać wysokość wynagrodzenia za inkaso.
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13. Rada gminy określa, w drodze uchwały, wzory formularzy, o których mowa w ust. 6 i w
ust. 9 pkt 1; w formularzach zawarte będą dane dotyczące podmiotu i przedmiotu
opodatkowania niezbędne do wymiaru i poboru podatku od nieruchomości.

14. Rada gminy może określić, w drodze uchwały, warunki i tryb składania informacji o
nieruchomościach i obiektach budowlanych oraz deklaracji na podatek od nieruchomości
za pomocą środków komunikacji elektronicznej, w szczególności:

1) ich format elektroniczny oraz układ informacji i powiązań między nimi zgodnie z
przepisami o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania
publiczne;

2) sposób ich przesyłania za pomocą środków komunikacji elektronicznej;
3) rodzaje podpisu elektronicznego, którym powinny być opatrzone.

15. Rada gminy w uchwale, o której mowa w ust. 14, uwzględnia w szczególności:
1) zakres danych zawartych we wzorach określonych uchwałą rady gminy w sprawie

wzorów informacji o nieruchomościach i obiektach budowlanych i deklaracji na
podatek od nieruchomości oraz konieczność ich opatrzenia podpisem
elektronicznym;

2) potrzebę zapewnienia bezpieczeństwa, wiarygodności i niezaprzeczalności danych
zawartych w informacjach o nieruchomościach i obiektach budowlanych i
deklaracjach na podatek od nieruchomości oraz potrzebę ich ochrony przed
nieuprawnionym dostępem;

3) limity wysokości zobowiązania podatkowego, kwoty nadpłaty lub zwrotu podatku
wynikające z deklaracji na podatek od nieruchomości, a także wymagania dla
poszczególnych rodzajów podpisu elektronicznego określone w przepisach o
podpisie elektronicznym, w szczególności dotyczące weryfikacji podpisu
elektronicznego i znakowania czasem.

16. Poświadczenie przez organ podatkowy złożenia informacji o nieruchomościach i
obiektach budowlanych lub deklaracji na podatek od nieruchomości za pomocą środków
komunikacji elektronicznej odbywa się zgodnie z przepisami o informatyzacji
działalności podmiotów realizujących zadania publiczne.

USTAWA z dnia 29 września 1994 r. O RACHUNKOWOŚCI (Dz. U. z 2009 r. Nr 152, poz.

1223, z późn. zm.)

Art. 4.
1. Jednostki obowiązane są stosować przyjęte zasady (politykę) rachunkowości, rzetelnie i

jasno przedstawiając sytuację majątkową i finansową oraz wynik finansowy.
2. Zdarzenia, w tym operacje gospodarcze, ujmuje się w księgach rachunkowych i wykazuje

w sprawozdaniu finansowym zgodnie z ich treścią ekonomiczną.
3. Rachunkowość jednostki obejmuje:

1) przyjęte zasady (politykę) rachunkowości;
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2) prowadzenie, na podstawie dowodów księgowych, ksiąg rachunkowych, ujmujących
zapisy zdarzeń w porządku chronologicznym i systematycznym;

3) okresowe ustalanie lub sprawdzanie drogą inwentaryzacji rzeczywistego stanu
aktywów i pasywów;

4) wycenę aktywów i pasywów oraz ustalanie wyniku finansowego;
5) sporządzanie sprawozdań finansowych;
6) gromadzenie i przechowywanie dowodów księgowych oraz pozostałej dokumentacji

przewidzianej ustawą;
[7) poddanie badaniu i ogłoszenie sprawozdań finansowych w przypadkach

przewidzianych ustawą.]
<7) poddanie badaniu, składanie do właściwego rejestru sądowego, udostępnianie i

ogłaszanie sprawozdań finansowych w przypadkach przewidzianych ustawą.>
4. Jednostka może w ramach przyjętych zasad (polityki) rachunkowości stosować

uproszczenia, jeżeli nie wywiera to istotnie ujemnego wpływu na realizację obowiązku
określonego w ust. 1.

5. Kierownik jednostki ponosi odpowiedzialność za wykonywanie obowiązków w zakresie
rachunkowości określonych ustawą, w tym z tytułu nadzoru, również w przypadku, gdy
określone obowiązki w zakresie rachunkowości - z wyłączeniem odpowiedzialności za
przeprowadzenie inwentaryzacji w formie spisu z natury - zostaną powierzone innej
osobie za jej zgodą. Przyjęcie odpowiedzialności przez inną osobę powinno być
stwierdzone w formie pisemnej. W przypadku gdy kierownikiem jednostki jest organ
wieloosobowy, a nie została wskazana osoba odpowiedzialna, odpowiedzialność ponoszą
wszyscy członkowie tego organu.

Rozdział 7
[Badanie i ogłaszanie sprawozdań finansowych]

<Badanie, składanie do właściwego rejestru sądowego, udostępnianie i ogłaszanie
sprawozdań finansowych>

Art. 64.
1. [Badaniu i ogłaszaniu, z zastrzeżeniem art. 64b, podlegają roczne skonsolidowane

sprawozdania finansowe grup kapitałowych oraz roczne sprawozdania finansowe -
kontynuujących działalność:] <Badaniu podlegają roczne skonsolidowane
sprawozdania finansowe grup kapitałowych oraz roczne sprawozdania finansowe –
kontynuujących działalność:>

1) banków, zakładów ubezpieczeń oraz zakładów reasekuracji;
2) jednostek działających na podstawie przepisów o obrocie papierami wartościowymi

oraz przepisów o funduszach inwestycyjnych;
2a) jednostek działających na podstawie przepisów o organizacji i funkcjonowaniu

funduszy emerytalnych;
3) spółek akcyjnych, z wyjątkiem spółek będących na dzień bilansowy w organizacji;
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4) pozostałych jednostek, które w poprzedzającym roku obrotowym, za który
sporządzono sprawozdania finansowe, spełniły co najmniej dwa z następujących
warunków:

a) średnioroczne zatrudnienie w przeliczeniu na pełne etaty wyniosło co najmniej
50 osób,

b) suma aktywów bilansu na koniec roku obrotowego stanowiła równowartość w
walucie polskiej co najmniej 2.500.000 euro,

c) przychody netto ze sprzedaży towarów i produktów oraz operacji finansowych
za rok obrotowy stanowiły równowartość w walucie polskiej co najmniej
5.000.000 euro.

2. W jednostkach sporządzających łączne sprawozdania finansowe, o których mowa w art.
51 ust. 1, warunki określone w ust. 1 stosuje się do łącznego rocznego sprawozdania
finansowego.

3. Badaniu podlegają sprawozdania finansowe spółek przejmujących i spółek nowo
zawiązanych, sporządzone za rok obrotowy, w którym nastąpiło połączenie, a także
roczne sprawozdania finansowe jednostek sporządzone zgodnie z MSR.

[4. Badaniu i ogłaszaniu podlegają również roczne połączone sprawozdania finansowe
funduszy inwestycyjnych z wydzielonymi subfunduszami oraz roczne sprawozdania
jednostkowe subfunduszy.]

<4. Badaniu podlegają również roczne połączone sprawozdania finansowe funduszy
inwestycyjnych z wydzielonymi subfunduszami oraz roczne sprawozdania
jednostkowe subfunduszy.>

5. (uchylony).
6. (uchylony).

[Art. 64a.
1. Oddział, mających siedzibę poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej:

1) zakładu ubezpieczeń, zakładu reasekuracji oraz
2) banku zagranicznego, instytucji kredytowej lub instytucji finansowej, w rozumieniu

przepisów Prawa bankowego
- zwanych dalej "instytucją kredytową lub finansową", ogłasza, sporządzone i zbadane
zgodnie z przepisami prawa obowiązującymi w państwie siedziby instytucji kredytowej
lub finansowej, roczne sprawozdanie finansowe tej instytucji wraz ze sprawozdaniem z
działalności oraz opinią biegłego rewidenta.

2. Przepis ust. 1 stosuje się odpowiednio do skonsolidowanego sprawozdania finansowego
wraz ze skonsolidowanym sprawozdaniem z działalności oraz opinią biegłego rewidenta.

Art. 64b.
1. Ogłaszaniu nie podlega roczne sprawozdanie finansowe oddziału instytucji kredytowej

lub finansowej, chyba że występują przesłanki określone w ust. 2.
2. Oddział instytucji kredytowej lub finansowej mającej siedzibę w państwie spoza

Europejskiego Obszaru Gospodarczego, oprócz dokumentów wymienionych w art. 64a,
ogłasza również, podlegające obowiązkowi badania, roczne sprawozdanie finansowe
oddziału wraz z opinią biegłego rewidenta, jeżeli:
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1) roczne sprawozdanie finansowe tej instytucji kredytowej lub finansowej nie jest
sporządzane według zasad przyjętych bądź równoważnych z przyjętymi w
Europejskim Obszarze Gospodarczym lub

2) w państwie siedziby tej instytucji kredytowej lub finansowej nie jest spełniony
warunek wzajemności w odniesieniu do instytucji kredytowych lub finansowych
mających siedzibę w państwie z Europejskiego Obszaru Gospodarczego.]

Art. 69.
[1. Kierownik jednostki składa we właściwym rejestrze sądowym roczne sprawozdanie

finansowe, opinię biegłego rewidenta, jeżeli podlegało ono badaniu, z zastrzeżeniem ust.
1a, odpis uchwały bądź postanowienia organu zatwierdzającego o zatwierdzeniu
rocznego sprawozdania finansowego i podziale zysku lub pokryciu straty, a w przypadku
jednostek, o których mowa w art. 49 ust. 1 - także sprawozdanie z działalności - w ciągu
15 dni od dnia zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego.]

<1. Kierownik jednostki składa we właściwym rejestrze sądowym roczne sprawozdanie
finansowe, opinię biegłego rewidenta, jeżeli podlegało ono badaniu, odpis uchwały
bądź postanowienia organu zatwierdzającego o zatwierdzeniu rocznego
sprawozdania finansowego i podziale zysku lub pokryciu straty, a w przypadku
jednostek, o których mowa w art. 49 ust. 1 – także sprawozdanie z działalności – w
ciągu 15 dni od dnia zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego.>

1a. Kierownik jednostki sporządzającej uproszczone sprawozdanie finansowe zgodnie z art.
50 ust. 2, w miejsce opinii biegłego rewidenta, składa do rejestru sądowego informację o
rodzaju tej opinii wraz ze wskazaniem czy zawiera ona dodatkowe objaśnienia.

[1b. Kierownik oddziału przedsiębiorcy zagranicznego składa we właściwym rejestrze
sądowym roczne sprawozdanie finansowe oddziału, a w przypadku oddziału instytucji
kredytowej lub finansowej składa także przetłumaczone na język polski przez tłumacza
przysięgłego następujące dokumenty:

1) roczne sprawozdanie finansowe instytucji kredytowej lub finansowej;
2) odpis uchwały lub postanowienia organu zatwierdzającego o zatwierdzeniu rocznego

sprawozdania finansowego instytucji kredytowej lub finansowej;
3) odpis uchwały lub postanowienia organu zatwierdzającego instytucji kredytowej lub

finansowej o podziale zysku lub pokryciu straty.]
<1b. Kierownik oddziału przedsiębiorcy zagranicznego składa we właściwym rejestrze

sądowym roczne sprawozdanie finansowe oddziału.>
<1c. Kierownik oddziału, mających siedzibę poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej

zakładu ubezpieczeń, zakładu reasekuracji, banku zagranicznego, instytucji
kredytowej lub instytucji finansowej – w rozumieniu przepisów Prawa bankowego,
zwanych dalej „instytucją kredytową lub finansową”, składa we właściwym
rejestrze sądowym, sporządzone i zbadane zgodnie z przepisami prawa
obowiązującymi w państwie siedziby instytucji kredytowej lub finansowej oraz
przetłumaczone na język polski przez tłumacza przysięgłego, roczne sprawozdanie
finansowe tej instytucji wraz ze sprawozdaniem z działalności oraz opinią biegłego
rewidenta.
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1d. Przepis ust. 1c stosuje się odpowiednio do skonsolidowanego sprawozdania
finansowego wraz ze skonsolidowanym sprawozdaniem z działalności oraz opinią
biegłego rewidenta.

1e. Złożeniu we właściwym rejestrze sądowym nie podlega, z zastrzeżeniem ust. 1f,
roczne sprawozdanie finansowe oddziału instytucji kredytowej lub finansowej.

1f. Kierownik oddziału instytucji kredytowej lub finansowej mającej siedzibę w
państwie spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego, oprócz dokumentów
wymienionych w ust. 1c, składa również we właściwym rejestrze sądowym
podlegające obowiązkowi badania roczne sprawozdanie finansowe oddziału wraz z
opinią biegłego rewidenta, jeżeli:

1) roczne sprawozdanie finansowe tej instytucji kredytowej lub finansowej nie jest
sporządzone według zasad przyjętych bądź równoważnych z przyjętymi w
Europejskim Obszarze Gospodarczym lub

2) w państwie siedziby tej instytucji kredytowej lub finansowej nie jest spełniony
warunek wzajemności w odniesieniu do instytucji kredytowych lub finansowych
mających siedzibę w państwie z Europejskiego Obszaru Gospodarczego.>

2. Jeżeli sprawozdanie finansowe nie zostało zatwierdzone w terminie określonym w art. 53
ust. 1, to należy je złożyć w rejestrze sądowym w ciągu 15 dni po tym terminie, a także
15 dni po jego zatwierdzeniu wraz z dokumentami, o których mowa w ust. 1.

3. Przepis ust. 1 i 2 stosuje się odpowiednio do jednostki dominującej sporządzającej roczne
skonsolidowane sprawozdanie finansowe grupy kapitałowej.

4. Kierownik jednostki dominującej niesporządzającej skonsolidowanego sprawozdania
finansowego zgodnie z art. 56 ust. 2 składa we właściwym rejestrze sądowym
przetłumaczone na język polski przez tłumacza przysięgłego skonsolidowane
sprawozdanie finansowe wraz ze skonsolidowanym sprawozdaniem z działalności
jednostki dominującej wyższego szczebla oraz opinią biegłego rewidenta z badania tego
skonsolidowanego sprawozdania finansowego - w ciągu 30 dni od dnia jego
zatwierdzenia.

Art. 70.
[1. Kierownik jednostki, o której mowa w art. 64 ust. 1, obowiązany jest złożyć

wprowadzenie do sprawozdania finansowego stanowiące część informacji dodatkowej,
bilans, rachunek zysków i strat, zestawienie zmian w kapitale własnym oraz rachunek
przepływów pieniężnych za rok obrotowy, do ogłoszenia w ciągu 15 dni od dnia ich
zatwierdzenia, wraz z opinią biegłego rewidenta, z zastrzeżeniem ust. 1c, oraz odpisem
uchwały bądź postanowienia organu zatwierdzającego o zatwierdzeniu sprawozdania
finansowego i podziale zysku lub pokryciu straty. Zakres rocznego i półrocznego
sprawozdania finansowego funduszy inwestycyjnych, w tym połączonego sprawozdania
finansowego funduszy inwestycyjnych z wydzielonymi subfunduszami oraz sprawozdań
jednostkowych subfunduszy oraz termin złożenia do ogłoszenia rocznego sprawozdania
finansowego, w tym połączonego sprawozdania finansowego funduszy inwestycyjnych z
wydzielonymi subfunduszami oraz sprawozdań jednostkowych subfunduszy określają
odrębne przepisy.]

<1. Kierownik jednostki, o której mowa w art. 64, do której nie ma zastosowania
art. 69, jest obowiązany złożyć wprowadzenie do sprawozdania finansowego
stanowiące część informacji dodatkowej, bilans, rachunek zysków i strat,



- 11 -

Objaśnienie oznaczeń:  [] kursywa – tekst usunięty przez Sejm

<> druk pogrubiony – tekst wstawiony przez Sejm

zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym oraz rachunek przepływów
pieniężnych za rok obrotowy, do ogłoszenia w ciągu 15 dni od dnia ich
zatwierdzenia, wraz z opinią biegłego rewidenta oraz odpisem uchwały bądź
postanowienia organu zatwierdzającego o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego
i podziale zysku lub pokryciu straty.>

[1a. Kierownik oddziału instytucji kredytowej lub finansowej jest obowiązany złożyć w celu
ogłoszenia przetłumaczone na język polski przez tłumacza przysięgłego dokumenty, o
których mowa w art. 64a, w ciągu 30 dni od dnia zatwierdzenia rocznego sprawozdania
finansowego tej instytucji.

1b. Kierownik jednostki dominującej niesporządzającej skonsolidowanego sprawozdania
finansowego zgodnie z art. 56 ust. 2 obowiązany jest złożyć, w celu ogłoszenia,
przetłumaczone na język polski przez tłumacza przysięgłego dokumenty, o których mowa
w art. 69 ust. 4, w ciągu 30 dni od dnia zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania
finansowego jednostki dominującej wyższego szczebla.

1c. Kierownik jednostki sporządzającej uproszczone sprawozdanie finansowe zgodnie z art.
50 ust. 2, w miejsce opinii biegłego rewidenta, składa do ogłoszenia informację o rodzaju
tej opinii wraz ze wskazaniem czy zawiera ona dodatkowe objaśnienia.

1d. Kierownik jednostki sporządzającej sprawozdanie finansowe zgodnie z MSR w miejsce
wprowadzenia do sprawozdania finansowego, stanowiącego część informacji dodatkowej
składa do ogłoszenia informację, odpowiadającą zakresowi informacyjnemu tego
wprowadzenia.]

[2. Ogłoszenie, o którym mowa w ust. 1-1d oraz art. 64 ust. 4, następuje w Dzienniku
Urzędowym Rzeczypospolitej Polskiej "Monitor Polski B", a w odniesieniu do spółdzielni
- w "Monitorze Spółdzielczym".]

<2. Ogłoszenie, o którym mowa w ust. 1, następuje w ogólnokrajowym dzienniku
urzędowym „Monitor Sądowy i Gospodarczy”.>

[3. Przepis ust. 1 i 2 stosuje się odpowiednio do jednostki dominującej sporządzającej
roczne skonsolidowane sprawozdanie finansowe grupy kapitałowej.]

Art. 76g.
1. Minister właściwy do spraw finansów publicznych prowadzi wykaz osób, które uzyskały

certyfikat księgowy, zawierający:
1) imię i nazwisko;
2) numer certyfikatu księgowego;
3) numer PESEL - a w przypadku osób nieposiadających obywatelstwa polskiego -

numer i rodzaj dokumentu potwierdzającego tożsamość.
[2. Wykaz, o którym mowa w ust. 1, i dokonywane w nim zmiany, jest zamieszczany w celach

informacyjnych na stronie internetowej urzędu obsługującego ministra właściwego do
spraw finansów publicznych.]

<2. Dane z wykazu, o których mowa w ust. 1 pkt 1 i 2, i dokonywane w nich zmiany, są
zamieszczane w celach informacyjnych na stronie internetowej urzędu
obsługującego ministra właściwego do spraw finansów publicznych.>

3. Osoba posiadająca certyfikat księgowy ma obowiązek zgłoszenia zmiany danych
zamieszczanych w wykazie, o którym mowa w ust. 1, w terminie 30 dni od zaistnienia
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okoliczności uzasadniających zgłoszenie zmiany. Do zgłoszenia należy załączyć
dokumenty lub ich urzędowo poświadczoną kopię, będące podstawą do dokonania zmian
danych w wykazie.

USTAWA z dnia 22 grudnia 1995 r. O WYDAWANIU MONITORA SĄDOWEGO I

GOSPODARCZEGO (Dz. U. z 1996 r. Nr 6, poz. 42, z późn. zm.)

Art. 1.
1. Tworzy się Monitor Sądowy i Gospodarczy, który jest ogólnokrajowym dziennikiem

urzędowym przeznaczonym do zamieszczania obwieszczeń lub ogłoszeń.
2. Wydawanie Monitora Sądowego i Gospodarczego należy do zakresu zadań Ministra

Sprawiedliwości.
3. W Monitorze Sądowym i Gospodarczym ogłasza się:

1) wszystkie wpisy do rejestru handlowego, chyba że ustawa stanowi inaczej,
[2) ogłoszenia wymagane przez Kodeks spółek handlowych i Kodeks postępowania

cywilnego,]
<2) ogłoszenia wymagane przez Kodeks spółek handlowych,>

<2a) ogłoszenia przewidziane przepisami Kodeksu postępowania cywilnego, o ile
obowiązek ich ogłaszania wynika z tej ustawy,>

3)  inne obwieszczenia i ogłoszenia, jeżeli ich ogłoszenie w Monitorze Sądowym i
Gospodarczym jest wymagane lub dopuszczone przez ustawy.

[4. W Monitorze Sądowym i Gospodarczym nie ogłasza się obwieszczeń ogłaszanych w
Monitorze Polskim B.]

5. (uchylony).
6. Wpływy pochodzące z wydawania i rozpowszechniania Monitora Sądowego i

Gospodarczego stanowią dochód budżetu państwa.
7. Minister Sprawiedliwości określi, w drodze rozporządzenia, organizację, sposób

wydawania i rozpowszechniania Monitora Sądowego i Gospodarczego, podstawy
ustalania ceny numerów Monitora Sądowego i Gospodarczego oraz wysokość opłat za
zamieszczenie w nim ogłoszenia lub obwieszczenia.

USTAWA z dnia 8 sierpnia 1996 r. O RADZIE MINISTRÓW (Dz. U. z 2003 r. Nr 24, poz.

199, z późn. zm.)

Art. 29.
Do zadań, które z upoważnienia Prezesa Rady Ministrów realizuje Kancelaria, należy w
szczególności:
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1) kontrola realizacji zadań wskazanych przez Radę Ministrów i Prezesa Rady
Ministrów oraz przedstawianie wniosków z przeprowadzonych kontroli i
przedkładanie propozycji doskonalenia metod kontroli;

1a)  dokonywanie ocen skutków (kosztów i korzyści) społeczno-gospodarczych
projektowanych regulacji oraz sporządzanie ocen tych skutków, w tym projektów
powodujących istotne długookresowe następstwa w rozwoju społecznym i
gospodarczym;

1b)  opracowywanie ocen międzynarodowych uwarunkowań sytuacji kraju oraz
długofalowych koncepcji polityki zagranicznej;

1c)  opracowywanie ocen funkcjonalności struktur państwa i sprawności ich działania;
1d)  przygotowywanie innych analiz, prognoz, koncepcji, programów i ocen, zleconych

przez Prezesa Rady Ministrów;
[2) wydawanie Dziennika Urzędowego Rzeczypospolitej Polskiej "Monitor Polski B";]
3) koordynacja realizacji polityki kadrowej w administracji rządowej, w zakresie

określonym w odrębnych przepisach;
4) obsługa spraw kadrowych osób zajmujących kierownicze stanowiska państwowe w

administracji rządowej;
5) koordynacja współdziałania Rady Ministrów i Prezesa Rady Ministrów z Sejmem

Rzeczypospolitej Polskiej, Senatem Rzeczypospolitej Polskiej, Prezydentem
Rzeczypospolitej Polskiej i innymi organami państwowymi;

6) obsługa informacyjna oraz prasowa Rady Ministrów, Prezesa Rady Ministrów oraz
wewnętrznych organów pomocniczych i opiniodawczo-doradczych Rady Ministrów;

7) koordynacja działalności kontrolnej Prezesa Rady Ministrów wobec organów
administracji rządowej;

8) wykonywanie zadań z zakresu obronności i bezpieczeństwa państwa określonych w
odrębnych przepisach;

9) wykonywanie innych zadań określonych w odrębnych przepisach lub zleconych
przez Prezesa Rady Ministrów.

USTAWA z dnia 20 sierpnia 1997 r. O KRAJOWYM REJESTRZE SĄDOWYM (Dz. U. z

2007 r. Nr 168, poz. 1186, z późn. zm.)

Art. 44.
1. W dziale 6 rejestru przedsiębiorców zamieszcza się następujące dane:

1) informacje o otwarciu i zakończeniu likwidacji, ustanowieniu zarządu i zarządu
komisarycznego;

2) dane o osobie likwidatora wraz ze sposobem reprezentacji, zarządcy oraz zarządcy
komisarycznego;

3) informację o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki;
4) informacje o połączeniu z innymi podmiotami, podziale lub przekształceniu

podmiotu w inny sposób;
4a) informację o zawieszeniu albo wznowieniu wykonywania działalności gospodarczej;
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5) informacje o wszczęciu postępowania naprawczego, o ogłoszeniu upadłości z
określeniem sposobu prowadzenia postępowania i jego zmianach, o zakończeniu
tych postępowań lub o uchyleniu układu, o osobie zarządcy przymusowego,
syndyka, nadzorcy sądowego, zarządcy, zarządcy zagranicznego oraz o osobach
powołanych w toku postępowania upadłościowego do reprezentowania upadłego
(reprezentant upadłego lub przedstawiciel upadłego);

6) dla spółki europejskiej, europejskiego zgrupowania interesów gospodarczych i
spółdzielni europejskiej - wzmiankę o złożeniu planu przeniesienia siedziby, a w
przypadku wykreślenia z uwagi na zmianę siedziby - informację o państwie, do
którego przeniesiono siedzibę, i rejestrze, do którego wpisano podmiot.

<1a. Po uzyskaniu informacji o otwarciu likwidacji przedsiębiorcy zagranicznego sąd
rejestrowy przekazuje tę informację ministrowi właściwemu do spraw gospodarki
niezwłocznie, nie później niż w terminie 7 dni roboczych od dnia zgłoszenia tej
informacji przez przedsiębiorcę zagranicznego.>

2. W przypadku oddziałów przedsiębiorców zagranicznych, głównych oddziałów
zagranicznych zakładów ubezpieczeń oraz głównych oddziałów zagranicznych zakładów
reasekuracji działających na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej dane, o których mowa
w ust. 1, zamieszcza się co do oddziałów i odpowiednio przedsiębiorców zagranicznych,
zagranicznych zakładów ubezpieczeń lub zagranicznych zakładów reasekuracji.

Art. 47a.
1. Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością, spółki akcyjne, spółki komandytowo-akcyjne

oraz spółki europejskie mogą dobrowolnie ogłaszać w Monitorze Sądowym i
Gospodarczym, w jakimkolwiek języku urzędowym Unii Europejskiej, informacje o
wpisach do Rejestru wraz z ich tłumaczeniem na język polski poświadczonym przez
tłumacza przysięgłego.

2. Spółki, o których mowa w ust. 1, mogą złożyć dodatkowo do prowadzonych dla nich akt
rejestrowych, dokumenty wymienione w art. 8a ust. 1, sporządzone w jakimkolwiek
języku urzędowym Unii Europejskiej wraz z ich tłumaczeniem na język polski
poświadczonym przez tłumacza przysięgłego.

[3. Dokumenty, o których mowa w ust. 2, spółki mogą dobrowolnie ogłaszać w Dzienniku
Urzędowym Rzeczypospolitej Polskiej "Monitor Polski B".]

<3. Dokumenty, o których mowa w ust. 2, spółki mogą ogłaszać w Monitorze Sądowym
i Gospodarczym.>

4. W przypadku różnic między wpisem ogłoszonym zgodnie z obowiązującymi przepisami
w języku polskim a dobrowolnie ogłoszonymi informacjami, jak też między treścią
dokumentów złożonych do akt rejestrowych w języku polskim a treścią dokumentów
ogłoszonych dobrowolnie, treść ogłoszeń dobrowolnych nie może stanowić zarzutu
wobec osób trzecich. Osoby trzecie mogą powoływać się na dobrowolne ogłoszenia,
chyba że spółka udowodni, że osoba trzecia wiedziała o treści ogłoszenia w języku
polskim.
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USTAWA z dnia 28 sierpnia 1997 r. O ORGANIZACJI I FUNKCJONOWANIU

FUNDUSZY EMERYTALNYCH (Dz. U. z 2010 r. Nr 34, poz. 189, z późn. zm.)

Art. 83.
1. Zawierając umowę z otwartym funduszem, osoba występująca z wnioskiem o przyjęcie

do funduszu jest ponadto obowiązana złożyć pisemne oświadczenie o stosunkach
majątkowych istniejących między nią a jej małżonkiem, a jeżeli między małżonkami nie
istnieje wspólność ustawowa - udokumentować także sposób uregulowania tych
stosunków. Powyższy obowiązek ciąży także na członku otwartego funduszu, który
zawarł związek małżeński po zawarciu umowy z funduszem.

[2. Członek otwartego funduszu jest obowiązany zawiadomić fundusz na piśmie o
każdorazowej zmianie w stosunku do treści oświadczenia, o którym mowa w ust. 1, o ile
zmiana taka obejmuje środki zgromadzone na jego rachunku. Do zawiadomienia należy
dołączyć dowód takiej zmiany.]

<2. Członek otwartego funduszu jest obowiązany zawiadomić fundusz o każdorazowej
zmianie w stosunku do treści oświadczenia, o którym mowa w ust. 1, o ile zmiana
taka obejmuje środki zgromadzone na jego rachunku. Zawiadomienie o zmianie
treści oświadczenia składa się na piśmie, a na wniosek członka otwartego funduszu
może być złożone za pomocą środków komunikacji elektronicznej. Na żądanie
funduszu należy przedstawić dowód takiej zmiany.>

3. W razie niedopełnienia obowiązku, o którym mowa w ust. 1 zdanie drugie lub w ust. 2,
przyjmuje się odpowiednio, że między małżonkami istnieje wspólność ustawowa albo że
małżeńskie stosunki majątkowe uregulowane są zgodnie z treścią umowy zawartej z
otwartym funduszem lub ostatnim zawiadomieniem dokonanym przez członka otwartego
funduszu zgodnie z ust. 2.

4. Otwarty fundusz nie odpowiada za szkody powstałe wskutek niedopełnienia lub
nienależytego dopełnienia obowiązku, o którym mowa w ust. 1 lub 2.

USTAWA z dnia 29 sierpnia 1997 r. – ORDYNACJA PODATKOWA (Dz. U. z 2005 r. Nr 8,

poz. 60, z późn. zm.)

[Art. 14a.
Minister właściwy do spraw finansów publicznych dąży do zapewnienia jednolitego
stosowania prawa podatkowego przez organy podatkowe oraz organy kontroli skarbowej,
dokonując w szczególności jego interpretacji, przy uwzględnieniu orzecznictwa sądów oraz
Trybunału Konstytucyjnego lub Europejskiego Trybunału Sprawiedliwości (interpretacje
ogólne).]

<Art. 14a.
§ 1. Minister właściwy do spraw finansów publicznych dąży do zapewnienia

jednolitego stosowania przepisów prawa podatkowego przez organy podatkowe
oraz organy kontroli skarbowej, dokonując w szczególności ich interpretacji, z
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urzędu lub na wniosek zainteresowanego, przy uwzględnieniu orzecznictwa sądów
oraz Trybunału Konstytucyjnego lub Europejskiego Trybunału Sprawiedliwości
(interpretacje ogólne).

§ 2. Wniosek o wydanie interpretacji ogólnej powinien zawierać uzasadnienie
konieczności wydania interpretacji ogólnej, w szczególności:

1) przedstawienie zagadnienia oraz wskazanie przepisów prawa podatkowego
wymagających wydania interpretacji ogólnej;

2) wskazanie istnienia niejednolitego stosowania przepisów prawa podatkowego
przez organy podatkowe oraz organy kontroli skarbowej w takich samych
stanach faktycznych i prawnych.

§ 3. Nie wydaje się interpretacji ogólnej, jeżeli w dniu złożenia wniosku o interpretację
ogólną w zakresie spraw, o których mowa w § 2 pkt 2, toczy się postępowanie
podatkowe lub postępowanie kontrolne organu kontroli skarbowej albo na decyzję
lub postanowienie wniesiono odwołanie lub zażalenie.

§ 4. Jeżeli wniosek o wydanie interpretacji ogólnej nie spełnia wymogów określonych
przepisami prawa, minister właściwy do spraw finansów publicznych pozostawia
wniosek bez rozpatrzenia.

§ 5. W sprawie pozostawienia wniosku o wydanie interpretacji ogólnej bez
rozpatrzenia wydaje się postanowienie, na które służy zażalenie. Przepisy
rozdziałów 14 i 16 działu IV stosuje się odpowiednio.

§ 6. W sprawach dotyczących wydawania interpretacji ogólnych na wniosek przepisy
art. 14d, art. 14f, art. 120, art. 121 § 1, art. 125, art. 129, art. 130, art. 135-137, art.
140, art. 143, art. 165a, art. 168, art. 169 § 1-2, art. 170 i art. 171 oraz przepisy
rozdziału 5, 6, 10 i 23 działu IV stosuje się odpowiednio.>

USTAWA z dnia 29 sierpnia 1997 r. – PRAWO BANKOWE (Dz. U. z 2002 r. Nr 72, poz.

665, z późn. zm.)

Art. 42.

1. Banki zagraniczne i instytucje kredytowe mogą otwierać w Polsce swoje
przedstawicielstwa na podstawie zezwolenia Komisji Nadzoru Finansowego wydanego,
po uzgodnieniu z ministrem właściwym do spraw instytucji finansowych, na wniosek
zainteresowanego banku lub instytucji kredytowej.

2. Wniosek, o którym mowa w ust. 1, powinien zawierać:

1) określenie firmy i siedziby banku lub instytucji kredytowej oraz charakterystykę
działalności prowadzonej przez bank lub instytucję kredytową występującą z
wnioskiem,

2) określenie siedziby przedstawicielstwa i zakresu jego działania,

3) informacje o kandydacie przewidzianym na stanowisko przedstawiciela banku lub
instytucji kredytowej.
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3. Do postępowania przy otwarciu przedstawicielstwa banku i instytucji kredytowej stosuje
się odpowiednio przepisy art. 33, art. 37 oraz art. 38.

4. Zakres działania przedstawicielstwa banku zagranicznego i instytucji kredytowej może
obejmować wyłącznie prowadzenie działalności w zakresie reklamy i promocji banku
zagranicznego lub instytucji kredytowej w zakresie ustalonym w zezwoleniu.

<5. Komisja Nadzoru Finansowego zamieszcza w Biuletynie Informacji Publicznej
wykaz wydanych, uchylonych i wygasłych zezwoleń, o których mowa w ust. 1.

6. Bank zagraniczny i instytucja kredytowa są obowiązane zgłaszać Komisji Nadzoru
Finansowego:

1) wszelkie zmiany stanu faktycznego i prawnego w zakresie danych, o których
mowa w ust. 2,

2) informacje o zaprzestaniu wykonywania na terytorium Rzeczypospolitej
Polskiej działalności w formie przedstawicielstwa.

7. Komisja Nadzoru Finansowego, po uzgodnieniu z ministrem właściwym do spraw
instytucji finansowych, uchyla zezwolenie, o którym mowa w ust. 1, w przypadku
gdy:

1) bank zagraniczny lub instytucja kredytowa rażąco narusza prawo polskie lub
nie wykonuje obowiązku, o którym mowa w ust. 6,

2) nastąpiło otwarcie likwidacji banku zagranicznego lub instytucji kredytowej lub
bank zagraniczny utracił prawo wykonywania działalności gospodarczej,

3) działalność przedstawicielstwa banku zagranicznego lub instytucji kredytowej
rażąco wykracza poza zakres ustalony w zezwoleniu,

4) właściwe władze nadzorcze państwa, w którym bank zagraniczny lub instytucja
kredytowa ma swoją siedzibę lub miejsce sprawowania zarządu, uchyliły
zezwolenie na prowadzenie działalności bankowej przez ten bank lub instytucję
kredytową.

8. W przypadku zaprzestania przez bank zagraniczny lub instytucję kredytową
wykonywania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej działalności w formie
przedstawicielstwa, zezwolenie, o którym mowa w ust. 1, wygasa. Komisja Nadzoru
Finansowego, w drodze decyzji, stwierdza wygaśnięcie zezwolenia.>

USTAWA z dnia 13 października 1998 r. O SYSTEMIE UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH

(Dz. U. z 2009 r. Nr 205, poz. 1585, z późn. zm.)

Art. 24.
1. (utracił moc).
2. Składki oraz odsetki za zwłokę, koszty egzekucyjne, koszty upomnienia i dodatkowa

opłata, zwane dalej "należnościami z tytułu składek", nieopłacone w terminie, podlegają
ściągnięciu w trybie przepisów o postępowaniu egzekucyjnym w administracji lub
egzekucji sądowej.
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3. (uchylony).
[4. Należności z tytułu składek ulegają przedawnieniu po upływie 10 lat, licząc od dnia, w

którym stały się wymagalne, z zastrzeżeniem ust. 5-6.]
<4. Należności z tytułu składek ulegają przedawnieniu po upływie 5 lat, licząc od dnia,

w którym stały się wymagalne, z zastrzeżeniem ust. 5–6.>
5. Nie ulegają przedawnieniu należności z tytułu składek zabezpieczone hipoteką lub

zastawem, jednakże po upływie terminu przedawnienia należności te mogą być
egzekwowane tylko z przedmiotu hipoteki lub zastawu do wysokości zaległych składek i
odsetek za zwłokę liczonych do dnia przedawnienia.

5a. Bieg terminu przedawnienia nie rozpoczyna się, a rozpoczęty ulega zawieszeniu od dnia
zawarcia umowy, o której mowa w art. 29 ust. 1a, do dnia terminu płatności odroczonej
należności z tytułu składek lub ostatniej raty.

5b. Bieg terminu przedawnienia zostaje zawieszony od dnia podjęcia pierwszej czynności
zmierzającej do wyegzekwowania należności z tytułu składek, o której dłużnik został
zawiadomiony, do dnia zakończenia postępowania egzekucyjnego.

5c. Bieg terminu przedawnienia przerywa ogłoszenie upadłości. Po przerwaniu bieg terminu
przedawnienia rozpoczyna się na nowo od dnia następującego po dniu uprawomocnienia
się postanowienia o ukończeniu postępowania upadłościowego lub jego umorzeniu.

5d. Przedawnienie należności z tytułu składek wynikających z decyzji o odpowiedzialności
osoby trzeciej lub następcy prawnego następuje po upływie 5 lat, licząc od końca roku
kalendarzowego, w którym decyzja została wydana.

5e. Bieg terminu przedawnienia zawiesza się, jeżeli wydanie decyzji jest uzależnione od
rozstrzygnięcia zagadnienia wstępnego przez inny organ lub sąd. Zawieszenie biegu
terminu przedawnienia trwa do dnia, w którym decyzja innego organu stała się ostateczna
lub orzeczenie sądu uprawomocniło się, nie dłużej jednak niż przez 2 lata.

5f. W przypadku wydania przez Zakład decyzji ustalającej obowiązek podlegania
ubezpieczeniom społecznym, podstawę wymiaru składek lub obowiązek opłacania
składek na te ubezpieczenia, bieg terminu przedawnienia ulega zawieszeniu od dnia
wszczęcia postępowania do dnia, w którym decyzja stała się prawomocna.

6. Bieg terminu przedawnienia, o którym mowa w ust. 4, ulega zawieszeniu od dnia śmierci
spadkodawcy do dnia uprawomocnienia się postanowienia sądu o stwierdzeniu nabycia
spadku albo zarejestrowania aktu poświadczenia dziedziczenia, nie dłużej jednak niż do
dnia, w którym upłynęły 2 lata od śmierci spadkodawcy.

6a. Nienależnie opłacone składki podlegają zaliczeniu przez Zakład z urzędu na poczet
zaległych lub bieżących składek, a w razie ich braku - na poczet przyszłych składek,
chyba że płatnik składek złoży wniosek o zwrot składek, z zastrzeżeniem ust. 6c, 8 i 8d.

6b. Zakład zawiadamia płatnika składek o kwocie nienależnie opłaconych składek, które
zgodnie z ust. 6a mogą być zwrócone, chyba że nie przekraczają wysokości kosztów
upomnienia w postępowaniu egzekucyjnym.

6c. Po stwierdzeniu, że składki zostały nienależnie opłacone, płatnik składek może złożyć
wniosek o ich zwrot.

6d. Nienależnie opłacone składki podlegają zwrotowi w terminie 30 dni od dnia wpływu
wniosku, o którym mowa w ust. 6c.
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6e. Jeżeli nienależnie opłacone składki nie zostaną zwrócone w terminie określonym w ust.
6d, podlegają oprocentowaniu w wysokości równej odsetkom za zwłokę pobieranym od
zaległości podatkowych, od dnia złożenia wniosku, o którym mowa w ust. 6c.

6f. W przypadku braku płatnika składek lub jego następcy prawnego Zakład zawiadamia
ubezpieczonego o kwocie nienależnie opłaconych składek w części sfinansowanej przez
ubezpieczonego i na jego wniosek zwraca nienależnie opłacone składki. Przepisy ust. 6c-
6e stosuje się odpowiednio.

6g. [Nienależnie opłacone składki ulegają przedawnieniu po upływie 10 lat, licząc od dnia:]
<Nienależnie opłacone składki ulegają przedawnieniu po upływie 5 lat, licząc od
dnia:>

1) otrzymania zawiadomienia, o którym mowa w ust. 6b;
2) opłacenia składek, w przypadku braku zawiadomienia, o którym mowa w ust. 6b.

6h. Bieg terminu przedawnienia, o którym mowa w ust. 6g, ulega zawieszeniu:
1) w przypadku wydania przez Zakład decyzji w sprawie nienależnie opłaconych

składek - od dnia wszczęcia postępowania do dnia, w którym decyzja stała się
prawomocna;

2) jeżeli wydanie decyzji w sprawie nienależnie opłaconych składek jest uzależnione od
rozstrzygnięcia zagadnienia wstępnego przez inny organ lub sąd - do dnia, w którym
decyzja innego organu stała się ostateczna lub orzeczenie sądu uprawomocniło się,
nie dłużej jednak niż na okres 2 lat;

3) od dnia śmierci spadkodawcy do dnia uprawomocnienia się postanowienia sądu o
stwierdzeniu nabycia spadku albo zarejestrowania aktu poświadczenia dziedziczenia,
nie dłużej jednak niż do dnia, w którym upłynęły 2 lata od śmierci spadkodawcy;

4) w przypadku wydania przez Zakład decyzji stwierdzającej brak obowiązku
podlegania ubezpieczeniom społecznym lub obniżającej podstawę wymiaru składek
na te ubezpieczenia - od dnia wszczęcia postępowania do dnia, w którym decyzja
stała się prawomocna.

7. (utracił moc).
8. Nienależnie opłacona składka odprowadzona do otwartego funduszu emerytalnego

podlega zwrotowi w wysokości nominalnej wartości składki.
8a. (uchylony).
8b. (uchylony).
8c. (uchylony).
8d. W przypadku gdy w wyniku błędu instytucji obsługującej wpłaty składek nienależnie

opłacone składki zostały sfinansowane ze środków tej instytucji, kwota nienależnie
wpłacona jest zwracana tej instytucji.

8e. Jeżeli nominalna wartość składki, o której mowa w ust. 8, jest:
1) wyższa od kwoty nienależnie otrzymanej składki, którą otwarty fundusz emerytalny

jest zobowiązany zwrócić do Zakładu na podstawie przepisów o organizacji i
funkcjonowaniu funduszy emerytalnych - różnica jest finansowana z funduszu
emerytalnego, wyodrębnionego w ramach Funduszu Ubezpieczeń Społecznych;

2) niższa od kwoty nienależnie otrzymanej składki, którą otwarty fundusz emerytalny
jest zobowiązany zwrócić do Zakładu na podstawie przepisów o organizacji i
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funkcjonowaniu funduszy emerytalnych - różnica stanowi przychody funduszu
emerytalnego, wyodrębnionego w ramach Funduszu Ubezpieczeń Społecznych.

9. Odsetki za zwłokę, koszty egzekucyjne oraz dodatkowa opłata finansowane są w całości z
własnych środków przez płatnika składek.

Art. 41.
1. Płatnik składek przekazuje do Zakładu imienne raporty miesięczne, po upływie każdego

miesiąca kalendarzowego, w terminie ustalonym dla rozliczania składek.
2. Jeżeli obowiązek ubezpieczeń społecznych wygasł w ciągu miesiąca kalendarzowego,

płatnik składek przekazuje do Zakładu raport, o którym mowa w ust. 1, za okres
ubezpieczenia w danym miesiącu, w terminie i na zasadach określonych w art. 47 ust. 1 i
2.

3. Imienny raport miesięczny zawiera informacje dotyczące płatnika składek określone w
art. 43 ust. 4 i 5, miesiąc i rok, których raport dotyczy, oraz:

1) numery identyfikacyjne ubezpieczonego z danymi, o których mowa w art. 35 ust. 1
pkt 1;

2) nazwisko i imię;
3) wymiar czasu pracy;
4) zestawienie należnych składek na ubezpieczenia społeczne w podziale na

ubezpieczenie: emerytalne, rentowe, chorobowe i wypadkowe, zawierające dane o:
a) tytule ubezpieczenia,
b) podstawie wymiaru składek,
c) kwocie składki w podziale na należną od ubezpieczonego i płatnika składek oraz

z innych źródeł finansowania,
d) kwocie obniżenia podstawy wymiaru składek na ubezpieczenie emerytalne,

rentowe, chorobowe i wypadkowe, wynikającego z ustawy z dnia 22 sierpnia
1997 r. o pracowniczych programach emerytalnych (Dz. U. z 2001 r. Nr 60, poz.
623 oraz z 2002 r. Nr 25, poz. 253 i Nr 141, poz. 1178);

5) podstawę wymiaru i kwotę składki na ubezpieczenie zdrowotne, z uwzględnieniem
podziału na podmioty, które finansują składki;

6) (uchylony);
7) rodzaje i okresy przerw w opłacaniu składek na ubezpieczenia społeczne;
8) informacje o wypłaconych zasiłkach oraz wynagrodzeniach z tytułu niezdolności do

pracy wypłaconych na podstawie Kodeksu pracy oraz o zasiłkach finansowanych z
budżetu państwa;

9) oświadczenie płatnika składek, że dane zawarte w raporcie są zgodne ze stanem
faktycznym, potwierdzone podpisem płatnika składek lub osoby przez niego
upoważnionej.

4. Imienny raport miesięczny zawiera również datę sporządzenia raportu miesięcznego,
podpis płatnika składek lub osoby przez niego upoważnionej.

5. Imienne raporty miesięczne mogą zawierać informacje o złożeniu przez ubezpieczonego
zawiadomienia o przekroczeniu rocznej podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia
emerytalne i rentowe, o którym mowa w art. 19 ust. 5.
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6. Płatnik składek jest zobowiązany złożyć imienny raport miesięczny korygujący w formie
nowego dokumentu zawierającego wszystkie prawidłowe informacje określone w ust. 3-
5, jeżeli zachodzi konieczność korekty danych podanych w imiennym raporcie
miesięcznym w przypadku stwierdzenia nieprawidłowości:

1) przez płatnika składek we własnym zakresie;
2) przez Zakład.

6a. Nie koryguje się danych podanych w imiennym raporcie miesięcznym w przypadku
stwierdzenia przez płatnika składek we własnym zakresie lub przez Zakład różnicy w
podstawie wymiaru składek w wysokości nieprzekraczającej 2,20 zł, z zastrzeżeniem ust.
6b.

6b. Przepisu ust. 6a nie stosuje się w przypadku, gdy podstawę wymiaru składek stanowi
zadeklarowana kwota.

7. Płatnik składek jest zobowiązany dokonać sprawdzenia prawidłowości danych
przekazanych do Zakładu w imiennym raporcie miesięcznym dotyczącym danego roku
kalendarzowego nie później niż do dnia 30 kwietnia następnego roku kalendarzowego. W
przypadku stwierdzenia nieprawidłowości płatnik składek jest zobowiązany postąpić w
sposób określony w ust. 6 i 7a.

7a. Płatnik składek jest zobowiązany złożyć imienny raport miesięczny korygujący, o
którym mowa w ust. 6, w terminie 7 dni od stwierdzenia nieprawidłowości we własnym
zakresie lub otrzymania zawiadomienia o stwierdzeniu nieprawidłowości przez Zakład, z
zastrzeżeniem ust. 7b.

7b. Jeżeli konieczność korekty danych podanych w imiennym raporcie miesięcznym jest
wynikiem stwierdzenia nieprawidłowości przez Zakład w drodze:

1) decyzji - imienny raport miesięczny korygujący powinien być złożony nie później
niż w terminie 7 dni od uprawomocnienia się decyzji;

2) kontroli - imienny raport miesięczny korygujący powinien być złożony nie później
niż w terminie 30 dni od dnia otrzymania protokołu kontroli.

[8. Informacje zawarte w raportach, o których mowa w ust. 1-6, płatnik składek przekazuje
ubezpieczonemu na piśmie lub za zgodą ubezpieczonego - w formie dokumentu
elektronicznego w celu ich weryfikacji.]

<8. Informacje zawarte w raportach, o których mowa w ust. 1–6, płatnik składek
przekazuje ubezpieczonemu w podziale na poszczególne miesiące, za rok ubiegły w
terminie do dnia 28 lutego roku następnego, na piśmie lub za zgodą ubezpieczonego
– w formie dokumentu elektronicznego – w celu ich weryfikacji.>

8a. Informacja, o której mowa w ust. 8, powinna zawierać także datę jej sporządzenia oraz
podpis płatnika składek lub osoby przez niego upoważnionej.

<8b. Informacje, o których mowa w ust. 8, płatnik składek jest obowiązany przekazać
na żądanie ubezpieczonego – nie częściej niż raz na miesiąc – za miesiąc poprzedni.>

[9. Przepisy ust. 1-8 stosuje się odpowiednio do składek na ubezpieczenie zdrowotne, z
zastrzeżeniem ust. 9a i 10.]

<9. Przepisy ust. 1–8b stosuje się odpowiednio do składek na ubezpieczenie zdrowotne,
z zastrzeżeniem ust. 9a i 10.>

9a. Informacja przekazywana ubezpieczonemu obejmuje także symbol kasy chorych, do
której przekazywana jest składka na ubezpieczenie zdrowotne.
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10. Płatnik składek jest zwolniony z przekazywania informacji wynikającej z ust. 9 w
przypadku pobierania składek na ubezpieczenie zdrowotne z emerytur i rent.

11. Ubezpieczony zgłasza na piśmie lub do protokołu do płatnika składek wniosek o
sprostowanie informacji zawartych w imiennym raporcie miesięcznym w terminie 3
miesięcy od otrzymania informacji, o których mowa w ust. 8, jeżeli, jego zdaniem, nie są
one zgodne ze stanem faktycznym. O fakcie tym informuje Zakład. W razie
nieuwzględnienia przez płatnika składek reklamacji w terminie jednego miesiąca od daty
jej wpływu, na wniosek ubezpieczonego, Zakład po przeprowadzeniu postępowania
wyjaśniającego wydaje decyzję.

12. Jeżeli ubezpieczony nie zakwestionuje informacji zawartych w imiennym raporcie
miesięcznym w terminie określonym w ust. 11, to informacje te uznaje się za zgodne ze
stanem faktycznym, chyba że informacje dotyczące okresu objętego raportem
zakwestionuje Zakład, wydając decyzję.

13. Jeżeli Zakład zakwestionuje i zmieni informacje przekazane przez płatnika składek,
zawiadamia o tym ubezpieczonego i płatnika składek. Jeżeli w terminie określonym w
ust. 11 osoba ubezpieczona i płatnik składek nie złożą wniosku o zmianę stanowiska
Zakładu, informacje uznane przez Zakład traktuje się jako prawdziwe. W razie złożenia
takiego wniosku, Zakład po przeprowadzeniu postępowania wyjaśniającego wydaje
decyzję.

14. Przepisy ust. 11-13 mają zastosowanie do raportów, o których mowa w ust. 6.

Art. 47.
1. Płatnik składek przesyła w tym samym terminie deklarację rozliczeniową, imienne

raporty miesięczne oraz opłaca składki za dany miesiąc, z zastrzeżeniem ust. 1a, 2a i 2b,
nie później niż:

1) do 10 dnia następnego miesiąca - dla osób fizycznych opłacających składkę
wyłącznie za siebie;

2)  do 5 dnia następnego miesiąca - dla jednostek budżetowych i samorządowych
zakładów budżetowych;

3) do 15 dnia następnego miesiąca - dla pozostałych płatników.
1a. Twórcy i artyści przesyłają deklaracje rozliczeniowe i imienne raporty miesięczne oraz

opłacają składki za okres wykonywania działalności twórczej lub artystycznej przed
dniem wydania decyzji Komisji do Spraw Zaopatrzenia Emerytalnego Twórców w
terminie opłacania składek za miesiąc, w którym otrzymali decyzję.

2. Płatnik składek, który opłaca składki wyłącznie za siebie, przysyła jedynie deklarację
rozliczeniową.

2a. Osoby prowadzące pozarolniczą działalność, opłacające składki wyłącznie za siebie lub
osoby z nimi współpracujące, są zwolnione z obowiązku składania deklaracji
rozliczeniowej lub imiennych raportów miesięcznych za kolejny miesiąc, jeżeli w
ostatnio złożonej deklaracji rozliczeniowej lub imiennym raporcie miesięcznym
zadeklarowały do podstawy wymiaru składek:

1) na ubezpieczenia społeczne - kwotę w wysokości najniższej podstawy wymiaru
składek dla osób prowadzących pozarolniczą działalność, obowiązującej je i osoby z
nimi współpracujące;
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2) na ubezpieczenie zdrowotne - kwotę w wysokości najniższej podstawy wymiaru
określonej w art. 81 ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki
zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. z 2008 r. Nr 164, poz.
1027, z późn. zm.), obowiązującej je i osoby z nimi współpracujące, i nie nastąpiła
żadna zmiana w stosunku do miesiąca poprzedniego, z zastrzeżeniem ust. 2c.

2b. Osoby prowadzące pozarolniczą działalność, opłacające wyłącznie składki na
ubezpieczenie zdrowotne za siebie lub osoby z nimi współpracujące, są zwolnione z
obowiązku składania deklaracji rozliczeniowej lub imiennych raportów miesięcznych za
kolejny miesiąc, jeżeli w ostatnio złożonej deklaracji rozliczeniowej lub imiennym
raporcie miesięcznym zadeklarowały do podstawy wymiaru składek kwotę w wysokości
najniższej podstawy wymiaru określonej w art. 81 ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r.
o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych,
obowiązującej je i osoby z nimi współpracujące, i nie nastąpiła żadna zmiana w stosunku
do miesiąca poprzedniego, z zastrzeżeniem ust. 2c.

2c. Osoby, o których mowa w ust. 2a, 2b, 2d, 2e i 2f, są zwolnione z obowiązku składania
deklaracji rozliczeniowej lub imiennych raportów miesięcznych za kolejny miesiąc, także
wówczas, gdy zmiana w stosunku do miesiąca poprzedniego jest spowodowana
wyłącznie zmianą minimalnego wynagrodzenia lub przeciętnego wynagrodzenia.

2d. Duchowni opłacający składki wyłącznie za siebie są zwolnieni z obowiązku składania
deklaracji rozliczeniowej za kolejny miesiąc, jeżeli w ostatnio złożonej deklaracji
rozliczeniowej zadeklarowali do podstawy wymiaru składek:

1) na ubezpieczenia społeczne - kwotę w wysokości określonej w art. 18 ust. 4 pkt 5a
lub w ust. 4c;

2) na ubezpieczenia zdrowotne - kwotę w wysokości określonej w art. 81 ust. 1 lub 10
ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych
ze środków publicznych.

2e. Osoby wymienione w art. 7 i 10 opłacające składki wyłącznie za siebie są zwolnione z
obowiązku składania deklaracji rozliczeniowej za kolejny miesiąc, jeżeli w ostatnio
złożonej deklaracji rozliczeniowej zadeklarowali do podstawy wymiaru składek na
ubezpieczenia społeczne - kwotę w wysokości określonej w art. 18 ust. 7.

2f. Płatnik składek zgłaszający do ubezpieczenia wyłącznie osobę, o której mowa w art. 6
ust. 2d jest zwolniony z obowiązku składania deklaracji rozliczeniowej oraz imiennych
raportów miesięcznych za kolejny miesiąc, jeżeli w ostatnio złożonej deklaracji
rozliczeniowej zadeklarował do podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia społeczne -
kwotę w wysokości nie wyższej niż minimalne wynagrodzenie.

3. Płatnik składek jest zobowiązany złożyć, z zastrzeżeniem ust. 3a, deklarację
rozliczeniową korygującą w formie nowego dokumentu zawierającego wszystkie
prawidłowe dane określone w art. 46 ust. 4 w każdym przypadku, o którym mowa w art.
41 ust. 6, łącznie z raportem miesięcznym korygującym.

3a. Imiennych raportów miesięcznych nie składa się w przypadku, gdy korekta dotyczy
wyłącznie danych wykazanych w deklaracji rozliczeniowej.

3b. W przypadkach, o których mowa w ust. 3 i 3a, stosuje się odpowiednio art. 41 ust. 7-7b.
[3c. Kopie deklaracji rozliczeniowych i imiennych raportów miesięcznych oraz dokumentów

korygujących te dokumenty płatnik składek zobowiązany jest przechowywać przez okres
10 lat od dnia ich przekazania do wskazanej przez Zakład jednostki organizacyjnej
Zakładu, w formie dokumentu pisemnego lub elektronicznego.]
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<3c.Kopie deklaracji rozliczeniowych i imiennych raportów miesięcznych oraz
dokumentów korygujących te dokumenty płatnik składek jest zobowiązany
przechowywać przez okres 5 lat od dnia ich przekazania do wskazanej przez Zakład
jednostki organizacyjnej Zakładu, w formie dokumentu pisemnego lub
elektronicznego.>

4. Składki opłaca się na wskazane przez Zakład rachunki bankowe odrębnymi wpłatami, w
podziale na:

1) ubezpieczenia społeczne;
2) ubezpieczenie zdrowotne;
3) Fundusz Pracy i Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych;
4) (uchylony);
5)  Fundusz Emerytur Pomostowych.

4a. Składki, o których mowa w ust. 4, płatnik składek opłaca przy użyciu:
1) bankowych dokumentów płatniczych składanych za pośrednictwem banku według

wzorów, o których mowa w art. 49 ust. 3,
2) dokumentu elektronicznego z oprogramowania, o którym mowa w art. 47a ust. 1, lub

wydruku z tego oprogramowania,
3) dokumentu elektronicznego z programu informatycznego udostępnianego płatnikom

składek przez bank,
4) dokumentu w postaci uzgodnionej z instytucją obsługującą wpłaty składek na

ubezpieczenia społeczne
- zwanych dalej "dokumentami płatniczymi".

4b. Płatnik składek jest zobowiązany opłacać należności z tytułu składek, o których mowa w
ust. 4, w formie bezgotówkowej w drodze obciążenia rachunku bankowego płatnika
składek, z zastrzeżeniem ust. 4c i 4e.

4c. Przepisu ust. 4b nie stosuje się do płatników składek będących osobami fizycznymi,
jeżeli nie prowadzą pozarolniczej działalności gospodarczej w rozumieniu przepisów o
działalności gospodarczej lub innych przepisów szczególnych.

4d. W przypadku stwierdzenia niezgodności danych identyfikacyjnych płatnika składek, o
którym mowa w ust. 4b, podanych w zleceniu płatniczym z danymi z Centralnego
Rejestru Płatników Składek, Zakład informuje instytucję prowadzącą rachunek bankowy
płatnika składek o obowiązku przeprowadzenia postępowania wyjaśniającego w celu
wyeliminowania tych niezgodności.

4e. Płatnik składek będący mikroprzedsiębiorcą w rozumieniu ustawy z dnia 2 lipca 2004 r.
o swobodzie działalności gospodarczej (Dz. U. z 2007 r. Nr 155, poz. 1095, z późn. zm.)
może opłacać należności z tytułu składek również w formie przekazu pocztowego.

5. Informacje zawarte w dokumentach płatniczych przekazywane są w formie, o której
mowa w art. 49 ust. 3a, poprzez międzybankowy system elektroniczny jako zlecenie
płatnicze dla Zakładu lub poprzez system elektronicznych rozrachunków
międzyoddziałowych Narodowego Banku Polskiego. Zlecenie to powinno w
szczególności zawierać informacje o danych, o których mowa w art. 35 ust. 1 pkt 2, a
także o tytule wpłaty i okresie, za jaki jest dokonywana, oraz datę obciążenia rachunku
bankowego płatnika, jeżeli wpłata dokonana jest w formie polecenia przelewu, lub datę
dokonania wpłaty, jeżeli wpłata dokonana jest w formie gotówkowej.
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5a. Zlecenia płatnicze przekazywane w formie innej niż forma, o której mowa w art. 49 ust.
3a, nie są przyjmowane.

6. Dokument płatniczy musi zawierać w szczególności informacje o danych, o których
mowa w art. 35 ust. 1 pkt 2, a także o tytule wpłaty oraz okresie, za jaki jest dokonywana.

7. Brak możliwości zidentyfikowania wpłaty nie obciąża Zakładu.
8. Instytucje obsługujące wpłaty składek na ubezpieczenia społeczne są zobowiązane do

niezwłocznego transferu za pośrednictwem międzybankowego systemu rozliczeń
elektronicznych.

8a. Instytucje obsługujące wpłaty składek są zobowiązane do zawiadamiania Zakładu o
błędach stwierdzonych w zleceniu płatniczym, o którym mowa w ust. 5, w formie
elektronicznej lub pisemnej.

9. Przekazanie składki do otwartego funduszu emerytalnego przez Zakład następuje
niezwłocznie, nie później jednak niż w ciągu 15 dni roboczych, licząc od otrzymania
składki opłaconej przy użyciu dokumentów płatniczych, raportów miesięcznych i
deklaracji.

10. (uchylony).
10a. Jeżeli nie nastąpiło przekazanie składki do otwartego funduszu emerytalnego w terminie

z przyczyn leżących po stronie Zakładu, od Zakładu są należne odsetki liczone według
zmiennej stopy procentowej, obowiązującej dla kolejnych trzymiesięcznych okresów,
rozpoczynających się pierwszego dnia każdego kwartału kalendarzowego. Wysokość
zmiennej stopy procentowej jest obliczana jako średnia arytmetyczna średnich ważonych
stóp rentowności 52-tygodniowych bonów skarbowych sprzedanych na czterech
ostatnich przetargach, które odbyły się do końca miesiąca poprzedzającego ostatni
miesiąc przed rozpoczęciem danego kwartału, i jest zaokrąglana do dwóch miejsc po
przecinku. Do obliczania odsetek przyjmuje się, że rok wynosi 365 dni.

10b. Odsetki, o których mowa w ust. 10a, Zakład oblicza od kwoty nieprzekazanej w terminie
składki na otwarte fundusze emerytalne, za okres od następnego dnia po upływie terminu
określonego w ust. 9 do dnia przekazania składki do otwartego funduszu emerytalnego.

10c. Jeżeli nie nastąpiło przekazanie przez Zakład składki do otwartego funduszu
emerytalnego w terminie z powodu nieprzekazania lub przekazania błędnego zgłoszenia
do ubezpieczeń społecznych, zgłoszenia płatnika składek, imiennego raportu
miesięcznego, deklaracji rozliczeniowej, dokumentu płatniczego lub zlecenia
płatniczego, Zakład wymierza płatnikowi składek lub instytucji obsługującej wpłaty
składek dodatkową opłatę.

10d. Zakład przesyła płatnikowi składek lub instytucji obsługującej wpłaty składek
zawiadomienie o nieprzekazaniu lub przekazaniu błędnego dokumentu, o którym mowa
w ust. 10c, nie później niż w ciągu 30 dni, licząc od następnego dnia po upływie terminu
określonego w ust. 9.

10e. Dodatkową opłatę, o której mowa w ust. 10c, Zakład ustala, w drodze decyzji, w
wysokości odsetek, określonych w ust. 10a, od kwoty nieprzekazanej w terminie składki
na otwarte fundusze emerytalne, za okres od następnego dnia po upływie terminu
określonego w ust. 9 do dnia otrzymania prawidłowych dokumentów wymienionych w
ust. 10c.
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10f. Instytucje obsługujące wpłaty składek i płatnicy składek wpłacają dodatkową opłatę w
najbliższym terminie opłacania składek po uprawomocnieniu się decyzji, o której mowa
w ust. 10e.

10g. Dodatkowa opłata nieopłacona w terminie, o którym mowa w ust. 10f, podlega
ściągnięciu w trybie przepisów o postępowaniu egzekucyjnym w administracji.

10h. Odsetki określone w ust. 10b lub pobrana przez Zakład dodatkowa opłata, o której mowa
w ust. 10c, są przekazywane na rachunek ubezpieczonego do otwartego funduszu
emerytalnego.

10i. Odsetek, o których mowa w ust. 10a, nie nalicza się, jeżeli ich wysokość nie
przekroczyłaby 2,00 zł, a dodatkowej opłaty, o której mowa w ust. 10c, nie wymierza się,
jeżeli jej wysokość nie przekroczyłaby 2,00 zł.

10j. Prezes Zakładu Ubezpieczeń Społecznych ogłasza w formie komunikatu w Dzienniku
Urzędowym Rzeczypospolitej Polskiej "Monitor Polski" wysokość odsetek, o których
mowa w ust. 10a.

11. (uchylony).
12. (uchylony).
13. (uchylony).
14. Przepisy niniejszego artykułu stosuje się odpowiednio do składek na Fundusz Pracy,

Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych, Fundusz Emerytur Pomostowych i
ubezpieczenie zdrowotne.

15. (uchylony).

USTAWA z dnia 20 lipca 2000 r. O OGŁASZANIU AKTÓW NORMATYWNYCH I

NIEKTÓRYCH INNYCH AKTÓW PRAWNYCH (Dz. U. z 2010 r. Nr 17, poz. 95 oraz z

2011 r. Nr 117, poz. 676)

[Art. 8.
Dziennikami urzędowymi w rozumieniu ustawy są: Dziennik Ustaw Rzeczypospolitej Polskiej,
Dziennik Urzędowy Rzeczypospolitej Polskiej "Monitor Polski", Dziennik Urzędowy
Rzeczypospolitej Polskiej "Monitor Polski B", dzienniki urzędowe ministrów kierujących
działami administracji rządowej, dzienniki urzędowe urzędów centralnych oraz wojewódzkie
dzienniki urzędowe.]

<Art. 8.
Dziennikami urzędowymi w rozumieniu ustawy są: Dziennik Ustaw Rzeczypospolitej
Polskiej, Dziennik Urzędowy Rzeczypospolitej Polskiej „Monitor Polski”, dzienniki
urzędowe ministrów kierujących działami administracji rządowej, dzienniki urzędowe
urzędów centralnych oraz wojewódzkie dzienniki urzędowe.>

[Art. 11.
1. W Dzienniku Urzędowym Rzeczypospolitej Polskiej "Monitor Polski B", zwanym dalej

"Monitor Polski B", ogłasza się:
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1) sprawozdania finansowe określone w przepisach o rachunkowości;
2) ogłoszenia i obwieszczenia przedsiębiorców, jeżeli odrębne przepisy nie wymagają

ich ogłoszenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym;
3) inne akty prawne, a także informacje, komunikaty, ogłoszenia i obwieszczenia

organów, instytucji i osób, jeżeli odrębne ustawy tak stanowią.
2. Ogłaszanie obwieszczeń i ogłoszeń, o których mowa w ust. 1 pkt 1 i 2, jest odpłatne.
3. Prezes Rady Ministrów określa, w drodze rozporządzenia, wysokość opłat, kierując się

rzeczowymi i osobowymi kosztami wydawania Monitora Polskiego B.]

Art. 12.
1. W dziennikach urzędowych ministrów kierujących działami administracji rządowej oraz

w dziennikach urzędowych urzędów centralnych ogłasza się:
1) akty normatywne organu wydającego dziennik urzędowy i nadzorowanych przez

niego urzędów centralnych;
2) uchwały Rady Ministrów uchylające zarządzenia ministra wydającego dziennik

urzędowy;
3) orzeczenia Trybunału Konstytucyjnego w sprawach aktów normatywnych, o których

mowa w pkt 1 i 2;
4) ogłoszenia sądowe, jeżeli tak stanowią inne ustawy.

2. W dziennikach urzędowych, o których mowa w ust. 1, mogą być publikowane
informacje, komunikaty, obwieszczenia i ogłoszenia organów wymienionych w ust. 1 pkt
1.

[3. W dziennikach urzędowych nie zamieszcza się aktów prawnych, które podlegają
ogłoszeniu w Dzienniku Ustaw, Monitorze Polskim lub Monitorze Polskim B, jak również,
z zastrzeżeniem ust. 1 pkt 1, aktów prawnych organów innych niż ten, który wydaje
dziennik urzędowy.]

<3. W dziennikach urzędowych nie zamieszcza się aktów prawnych, które podlegają
ogłoszeniu w Dzienniku Ustaw lub Monitorze Polskim, jak również, z zastrzeżeniem
ust. 1 pkt 1, aktów prawnych organów innych niż ten, który wydaje dziennik
urzędowy.>

Art. 15. 
1. Podstawą do ogłoszenia aktu normatywnego lub innego aktu prawnego jest akt w formie

dokumentu elektronicznego opatrzony przez upoważniony do wydania aktu organ
bezpiecznym podpisem elektronicznym, w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 18
września 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. Nr 130, poz. 1450, z późn. zm.),
weryfikowanym przy pomocy kwalifikowanego certyfikatu, zwanym dalej "bezpiecznym
podpisem elektronicznym".

[2. Podstawą do ogłoszenia aktu prawnego w Monitorze Polskim B jest oryginał tego aktu
podpisany przez upoważniony do jego wydania organ i opatrzony pieczęcią urzędową
tego organu.]

3. Jeżeli rozporządzenie jest wydawane w porozumieniu z innym organem, podpisu tego
organu nie zamieszcza się w tekście rozporządzenia ogłaszanym w dzienniku
urzędowym.
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4. Podstawą do ogłoszenia orzeczenia jest jego odpis w formie dokumentu elektronicznego,
który w swojej treści zawiera poświadczenie zgodności z oryginałem oraz jest opatrzony
przez osobę upoważnioną do sporządzenia odpisu orzeczenia bezpiecznym podpisem
elektronicznym, a także odpis tego orzeczenia w postaci papierowej.

5. W przypadku orzeczenia poświadczenie zgodności z oryginałem, o którym mowa w ust.
4, obejmuje także oznaczenie organu oraz imiona i nazwiska członków składu
orzekającego, który wydał i podpisał orzeczenie, a także wzmiankę o zgłoszeniu przez
danego sędziego zdania odrębnego, w przypadku jego zgłoszenia.

6. Przepisy ust. 4 i 5 stosuje się odpowiednio do aktów prawnych, o których mowa w art. 9
ust. 2 pkt 9, a także do uchwał i obwieszczeń Państwowej Komisji Wyborczej oraz
protokołów terytorialnych komisji do spraw referendum.

7. W przypadku ogłoszenia aktu normatywnego lub innego aktu prawnego w formie
dokumentu elektronicznego wiza organu wydającego dziennik urzędowy nadawana przy
skierowaniu aktu do ogłoszenia jest opatrzona bezpiecznym podpisem elektronicznym
organu wydającego dziennik urzędowy.

Art. 17.
1. Błędy w ogłoszonym tekście aktu prawnego prostuje się w formie obwieszczenia.

Sprostowanie nie może prowadzić do merytorycznej zmiany tekstu aktu prawnego.
2. Sprostowanie błędu ogłasza się w tym samym dzienniku urzędowym, w którym

ogłoszono prostowany akt.
2a. Błędy w tekstach ustaw prostuje Marszałek Sejmu.
2b. Błędy w tekście umowy międzynarodowej, w tekście tłumaczenia umowy

międzynarodowej na język polski lub w tekście oświadczenia rządowego dotyczącego tej
umowy prostuje minister, który występował z wnioskiem o ogłoszenie tej umowy w
dzienniku urzędowym.

[3. Prezes Rady Ministrów, z własnej inicjatywy lub na wniosek właściwego organu,
prostuje błędy w tekstach aktów innych niż wymienione w ust. 2a i 2b, ogłoszonych w
Dzienniku Ustaw, Monitorze Polskim i Monitorze Polskim B.]

<3. Prezes Rady Ministrów, z własnej inicjatywy lub na wniosek właściwego organu,
prostuje błędy w tekstach aktów innych niż wymienione w ust. 2a i 2b, ogłoszonych
w Dzienniku Ustaw i Monitorze Polskim.>

4. Organy wydające dzienniki urzędowe inne niż wymienione w ust. 3 prostują błędy w
tekstach aktów prawnych ogłoszonych w tych dziennikach.

Art. 20.
[1. Dziennik urzędowy wydaje się z zachowaniem kolejności pozycji w danym roku

kalendarzowym, z tym że w przypadku Monitora Polskiego B zachowuje się kolejność
numerów, pozycji i stron.

2. Dniem ogłoszenia aktu jest dzień jego ogłoszenia w postaci elektronicznej na stronie
internetowej organu wydającego dziennik urzędowy, a w przypadku Monitora Polskiego
B - dzień wydania dziennika, w którym ten akt ogłoszono.]

<1. Dziennik urzędowy wydaje się z zachowaniem kolejności pozycji w danym roku
kalendarzowym.
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2. Dniem ogłoszenia aktu jest dzień jego ogłoszenia w postaci elektronicznej na stronie
internetowej organu wydającego dziennik urzędowy.>

3. Dzień ogłoszenia aktu w postaci elektronicznej umieszcza się w obrębie nagłówka strony.
[4. W przypadku Monitora Polskiego B na każdym numerze tego dziennika oznacza się dzień

jego wydania, określony przez organ wydający dziennik, jako dzień nie wcześniejszy od
dnia udostępnienia dziennika do sprzedaży.]

Art. 21.
1. Prezes Rady Ministrów wydaje:

1) Dziennik Ustaw i Monitor Polski przy pomocy Rządowego Centrum Legislacji, przy
czym Rządowe Centrum Legislacji może zlecić wyspecjalizowanym podmiotom
niektóre czynności związane z wydawaniem tych dzienników w sposób, o którym
mowa w art. 2a ust. 2;

[2) Monitor Polski B w postaci papierowej przy pomocy Kancelarii Prezesa Rady
Ministrów, przy czym Kancelaria Prezesa Rady Ministrów może zlecić
wyspecjalizowanym podmiotom niektóre czynności związane z drukiem i
rozpowszechnianiem tego dziennika.]

[2. Monitor Polski B jest rozpowszechniany w prenumeracie oraz sprzedawany w stałych
punktach sprzedaży prowadzonych przez Kancelarię Prezesa Rady Ministrów oraz w
punktach sprzedaży mieszczących się w siedzibach niektórych organów administracji
rządowej, sądów oraz innych jednostek. Cenę egzemplarza tego dziennika ustala organ
wydający.]

Art. 24.
1. Nazwy Dziennik Ustaw i Monitor Polski oraz wzory graficzne winiet tych dzienników

mogą być wykorzystywane jedynie przez organ wydający te dzienniki. Winieta obejmuje
w szczególności nazwę dziennika urzędowego, wizerunek orła w koronie oraz miejsce i
dzień ogłoszenia aktu prawnego.

2. Nazwy oraz wzory graficzne winiet dzienników, o których mowa w ust. 1, nie mogą być
wykorzystywane przez inne podmioty, w szczególności w celach handlowych w
publikacjach, wydawnictwach lub innych formach upowszechniania aktów prawnych.

[3. Przepisy ust. 1 i 2 stosuje się odpowiednio do dzienników urzędowych, o których mowa w
art. 22 ust. 1, 3 i 4, wojewódzkich dzienników urzędowych oraz do Monitora Polskiego
B.]

<3. Przepisy ust. 1 i 2 stosuje się odpowiednio do dzienników urzędowych, o których
mowa w art. 22 ust. 1, 3 i 4, oraz wojewódzkich dzienników urzędowych.>

4. Prezes Rady Ministrów określi, w drodze rozporządzenia:
1) wzory graficzne winiet Dziennika Ustaw, Monitora Polskiego, dzienników

urzędowych, o których mowa w art. 22 ust. 1, 3 i 4, oraz wojewódzkiego dziennika
urzędowego, z uwzględnieniem jednolitości tych wzorów oraz cech wyróżniających
dzienniki urzędowe spośród innych wydawnictw;

[2) wzory graficzne pierwszej i ostatniej strony Monitora Polskiego B, a także okładek i
strony tytułowej załączników do Monitora Polskiego B, z uwzględnieniem
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jednolitości tych wzorów, Polskich Norm dotyczących formatów papierów i druku
oraz cech wyróżniających Monitor Polski B spośród innych wydawnictw.]

Art. 26.
1. Terenowe organy administracji rządowej oraz organy samorządu terytorialnego

udostępniają nieodpłatnie Dziennik Ustaw i Monitor Polski lub zawarte w nich akty
normatywne i inne akty prawne, w tym orzeczenia:

1) do wglądu i do pobrania w formie dokumentu elektronicznego;
2) w postaci elektronicznej do powszechnego wglądu w godzinach pracy urzędów

obsługujących te organy, w miejscu do tego przeznaczonym i powszechnie
dostępnym.

[2. Terenowe organy administracji rządowej oraz organy samorządu terytorialnego
prowadzą zbiory Monitora Polskiego B i udostępniają je nieodpłatnie do powszechnego
wglądu w miejscach do tego przeznaczonych w siedzibach i godzinach pracy urzędów
obsługujących te organy.]

Art. 27.
1. Organy wydające dzienniki urzędowe prowadzą w postaci elektronicznej zbiory tych

dzienników.
2. Do zbiorów Dziennika Ustaw i Monitora Polskiego wydaje się skorowidz w postaci

elektronicznej.
2a. (uchylony).
[2b. W przypadku Monitora Polskiego B oraz dzienników urzędowych, o których mowa w art.

22 ust. 5, zbiór, o którym mowa w ust. 1, jest prowadzony w postaci papierowej.]
<2b. W przypadku dzienników urzędowych, o których mowa w art. 22 ust. 5, zbiór, o

którym mowa w ust. 1, jest prowadzony w postaci papierowej.>
3. (uchylony).

3a. Do zbiorów, o których mowa w ust. 1, i do skorowidza, o którym mowa w ust. 2, stosuje
się odpowiednio art. 26 ust. 1.

4. W zakresie udostępniania do wglądu zbiorów dzienników urzędowych z aktami
prawnymi zawierającymi informacje niejawne stosuje się przepisy o ochronie informacji
niejawnych.

USTAWA z dnia 30 sierpnia 2002 r. O RESTRUKTURYZACJI NIEKTÓRYCH

NALEŻNOŚCI PUBLICZNOPRAWNYCH OD PRZEDSIĘBIORCÓW (Dz. U. Nr 155, poz.

1287, z późn. zm.)

Art. 21.
1. Po upływie 15 miesięcy od dnia doręczenia decyzji o warunkach restrukturyzacji, a w

przypadku decyzji o warunkach restrukturyzacji doręczonych przed dniem 31 grudnia
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2002 r. nie później niż do dnia 30 kwietnia 2004 r., z zastrzeżeniem ust. 1a i 3, organ
restrukturyzacyjny wydaje decyzję o zakończeniu restrukturyzacji, w której:

1) stwierdza umorzenie należności podlegających restrukturyzacji, jeżeli warunki
restrukturyzacji, o których mowa w art. 10 ust. 1 pkt 2 i 3, zostały spełnione albo

2) umarza postępowanie restrukturyzacyjne, jeżeli warunki restrukturyzacji, o których
mowa w art. 10 ust. 1 pkt 2 i 3, nie zostały spełnione.

1a. Decyzję, o której mowa w ust. 1, organ restrukturyzacyjny wydaje po przedłożeniu przez
przedsiębiorcę informacji o spełnieniu warunków restrukturyzacji, o których mowa w art.
10 lub 10a, jednak nie wcześniej niż po upływie roku od dnia doręczenia decyzji o
warunkach restrukturyzacji.

2. Przed wydaniem decyzji o zakończeniu restrukturyzacji, o której mowa w ust. 1 pkt 1,
organ restrukturyzacyjny przekazuje projekt tej decyzji Prezesowi Urzędu Ochrony
Konkurencji i Konsumentów w celu wydania opinii - zgodnie z przepisami o warunkach
dopuszczalności i nadzorowaniu pomocy publicznej dla przedsiębiorców. Opinia
wydawana jest w terminie 14 dni od dnia otrzymania projektu decyzji. Termin ten nie
może być przedłużony.

3. Postępowanie restrukturyzacyjne umarza się również w przypadku, gdy wobec
przedsiębiorcy zostało wszczęte postępowanie likwidacyjne lub upadłościowe; w tym
przypadku organ restrukturyzacyjny niezwłocznie wydaje decyzję o umorzeniu
postępowania restrukturyzacyjnego.

4. Zawieszenie postępowania w sprawie restrukturyzacji, o którym mowa w art. 15,
przerywa bieg terminu do wydania decyzji o zakończeniu restrukturyzacji.

5. W przypadku umorzenia postępowania restrukturyzacyjnego z przyczyn określonych w
ust. 1 pkt 2, w ust. 3 oraz w art. 18 ust. 7, opłatę restrukturyzacyjną wpłaconą przez
przedsiębiorcę zalicza się, w dniu wydania decyzji o zakończeniu restrukturyzacji, o
której mowa w ust. 1 pkt 2, na poczet zaległości wraz z odsetkami za zwłokę. Opłatę
rozlicza się na należności z poszczególnych tytułów proporcjonalnie do udziału tych
należności w kwocie będącej podstawą określenia opłaty restrukturyzacyjnej.

6. W przypadku, o którym mowa w ust. 1 pkt 1, nie stosuje się art. 64c § 4 ustawy z dnia 17
czerwca 1966 r. o postępowaniu egzekucyjnym w administracji (Dz. U. z 2002 r. Nr 110,
poz. 968, Nr 113, poz. 984, Nr 127, poz. 1090, Nr 141, poz. 1178 i Nr 153, poz. 1271).

[7. Organ restrukturyzacyjny ogłasza w Dzienniku Urzędowym Rzeczypospolitej Polskiej
Monitor Polski B listę przedsiębiorców, którym wydał decyzję o zakończeniu
restrukturyzacji, o której mowa w ust. 1 - niezwłocznie po wydaniu decyzji.

8. Przepis ust. 7 nie ma zastosowania, jeżeli na podstawie odrębnych ustaw ogłoszeniu w
Dzienniku Urzędowym Rzeczypospolitej Polskiej Monitor Polski B podlegają listy
przedsiębiorców, w stosunku do których wydano decyzje o zakończeniu postępowania
restrukturyzacyjnego.]

<7. Organ restrukturyzacyjny ogłasza w Dzienniku Urzędowym Rzeczypospolitej
Polskiej „Monitor Polski” listę przedsiębiorców, którym wydał decyzję o
zakończeniu restrukturyzacji, o której mowa w ust. 1 – niezwłocznie po wydaniu
decyzji.

8. Przepis ust. 7 nie ma zastosowania, jeżeli na podstawie odrębnych ustaw ogłoszeniu
w Dzienniku Urzędowym Rzeczypospolitej Polskiej „Monitor Polski” podlegają listy
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przedsiębiorców, w stosunku do których wydano decyzje o zakończeniu
postępowania restrukturyzacyjnego.>

USTAWA z dnia 24 kwietnia 2003 r. O DZIAŁALNOŚCI POŻYTKU PUBLICZNEGO I O

WOLONTARIACIE (Dz. U. z 2010 r. Nr 234, poz. 1536 oraz z 2011 r. Nr 112, poz. 654 i Nr

149, poz. 887)

Art. 23.
1. Organizacja pożytku publicznego sporządza roczne sprawozdanie merytoryczne ze swojej

działalności, z zastrzeżeniem przepisów odrębnych.
1a. Podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 pkt 1, posiadające status organizacji pożytku

publicznego, sporządzają sprawozdanie merytoryczne jedynie z wyodrębnionej
działalności pożytku publicznego oraz podają je do publicznej wiadomości w sposób
umożliwiający zapoznanie się z tym sprawozdaniem przez zainteresowane podmioty.

2. Organizacja pożytku publicznego sporządza roczne sprawozdanie finansowe, na zasadach
określonych w przepisach o rachunkowości.

2a. Organizacja pożytku publicznego podaje sprawozdania, o których mowa w ust. 1 i 2, do
publicznej wiadomości w sposób umożliwiający zapoznanie się z tym sprawozdaniem
przez zainteresowane podmioty, w tym poprzez zamieszczenie na swojej stronie
internetowej.

2b. Podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 pkt 1, posiadające status organizacji pożytku
publicznego, sporządzają sprawozdanie finansowe jedynie z wyodrębnionej działalności
pożytku publicznego.

3. (uchylony).
4. Organizacja pożytku publicznego, niezależnie od obowiązków wynikających z przepisów

odrębnych, przekazuje ministrowi właściwemu do spraw zabezpieczenia społecznego
sprawozdanie finansowe i merytoryczne w terminie 15 dni od dnia zatwierdzenia
rocznego sprawozdania finansowego.

5. W odniesieniu do organizacji pożytku publicznego, których sprawozdanie finansowe nie
podlega obowiązkowi badania zgodnie z przepisami o rachunkowości, minister właściwy
do spraw finansów publicznych w porozumieniu z ministrem właściwym do spraw
zabezpieczenia społecznego może w drodze rozporządzenia wprowadzić taki obowiązek,
biorąc pod uwagę:

1) wysokość otrzymanych dotacji;
2) wielkość osiąganych przychodów;
3) potrzebę zapewnienia kontroli prawidłowości prowadzonej ewidencji.

6. Organizacja pożytku publicznego zamieszcza sprawozdanie finansowe i merytoryczne, w
terminie 15 dni od dnia zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego, na stronie
internetowej urzędu obsługującego ministra właściwego do spraw zabezpieczenia
społecznego.
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[7. Do ogłaszania rocznych sprawozdań finansowych organizacji pożytku publicznego
przepisy o rachunkowości stosuje się odpowiednio.]

8. Minister właściwy do spraw zabezpieczenia społecznego określi, w drodze
rozporządzenia, zakres sprawozdania, o którym mowa w ust. 1, obejmujący w
szczególności najważniejsze informacje o działalności pożytku publicznego organizacji
pożytku publicznego w okresie sprawozdawczym oraz o wydatkowaniu środków
finansowych pochodzących z 1 % podatku dochodowego od osób fizycznych oraz wzór
tego sprawozdania, pozwalające ocenić prawidłowość realizacji przez organizację
pożytku publicznego jej celów statutowych.

USTAWA z dnia 22 maja 2003 r. O DZIAŁALNOŚCI UBEZPIECZENIOWEJ (Dz. U. z

2010 r. Nr 11, poz. 66, z późn. zm.)

Art. 13.
1. W zakresie ubezpieczeń, o których mowa w dziale I załącznika do ustawy, zakład

ubezpieczeń jest obowiązany do zawarcia w umowie ubezpieczenia:
1) definicji poszczególnych świadczeń;
2) wysokości składek odpowiadających poszczególnym świadczeniom podstawowym i

dodatkowym;
3) zasad ustalania świadczeń należnych z tytułu umowy, w szczególności sposobu

kalkulacji i przyznawania premii, rabatów i udziału w zyskach ubezpieczonego,
określenia stopy technicznej, wskazania wartości wykupu oraz wysokości sumy
ubezpieczenia w przypadku zmiany umowy ubezpieczenia na bezskładkową, o ile są
one gwarantowane, określenia kosztów oraz innych obciążeń pobieranych przez
zakład ubezpieczeń przy wypłacie świadczeń;

4) opisu tych czynników w metodach kalkulacji rezerw techniczno-ubezpieczeniowych,
które mogą mieć wpływ na zmianę wysokości świadczenia zakładu ubezpieczeń;

5) wskazania przepisów regulujących opodatkowanie świadczeń zakładu ubezpieczeń.
2. W zakresie ubezpieczeń, o których mowa w dziale I załącznika do ustawy, przed

wyrażeniem przez strony zgody na zmianę warunków umowy lub zmianę prawa
właściwego dla zawartej umowy ubezpieczenia zakład ubezpieczeń jest obowiązany
przekazać pisemnie informacje w tym zakresie ubezpieczającemu wraz z określeniem
wpływu tych zmian na wartość świadczeń przysługujących z tytułu zawartej umowy.

3. W zakresie ubezpieczeń, o których mowa w dziale I załącznika do ustawy, zakład
ubezpieczeń pisemnie informuje ubezpieczającego, nie rzadziej niż raz w roku, o
wysokości świadczeń przysługujących z tytułu zawartej umowy ubezpieczenia, w tym o
wartości wykupu, jeżeli wysokość świadczeń ulega zmianie w trakcie obowiązywania
umowy ubezpieczenia. W przypadku gdy z umowy ubezpieczenia przysługuje
świadczenie ustalane na podstawie sumy ubezpieczenia wyrażonej w ustalonej kwocie,
zakład ubezpieczeń informuje ubezpieczającego o każdej zmianie w zakresie sumy
ubezpieczenia.
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3a. W zakresie ubezpieczeń, o których mowa w dziale I załącznika do ustawy, zakład
ubezpieczeń jest obowiązany do pisemnego informowania ubezpieczającego, nie rzadziej
niż raz w roku, o wartości premii, jeżeli umowa ubezpieczenia uwzględnia udział w
zysku z inwestowania rezerw techniczno-ubezpieczeniowych.

<3aa. Pisemne informacje, o których mowa w ust. 2–3a, zakład ubezpieczeń może
przekazać za zgodą ubezpieczającego za pomocą środków komunikacji
elektronicznej, pod warunkiem opatrzenia tych wiadomości bezpiecznym podpisem
elektronicznym weryfikowanym za pomocą ważnego kwalifikowanego certyfikatu w
rozumieniu przepisów ustawy z dnia 18 września 2001 r. o podpisie elektronicznym
(Dz. U. Nr 130, poz. 1450, z późn. zm.).>

3b. W przypadku umów ubezpieczenia na rzecz osoby trzeciej, w szczególności ubezpieczeń
grupowych, ubezpieczający obowiązany jest do przekazania ubezpieczonemu informacji
określonych w ust. 2-3a. Umowa ubezpieczenia określa sposób przekazywania
informacji, o których mowa w ust. 2-3a, przy czym informacje te powinny być
przekazane ubezpieczonemu:

1) przed wyrażeniem przez ubezpieczającego zgody na zmianę warunków umowy lub
prawa właściwego dla umowy ubezpieczenia - w przypadku informacji, o których
mowa w ust. 2;

2) niezwłocznie po przekazaniu informacji ubezpieczającemu przez zakład ubezpieczeń
- w przypadku informacji, o których mowa w ust. 3 i 3a.

3c. W przypadku grupowych umów ubezpieczenia, o którym mowa w dziale I załącznika do
ustawy, zakład ubezpieczeń, na żądanie ubezpieczonego, jest obowiązany do przekazania
informacji określonych w ust. 2-3a.

3d. W przypadku nieprzekazania ubezpieczonemu, zgodnie z ust. 3c, wymaganych
informacji, zmiana warunków umowy lub prawa właściwego dla umowy ubezpieczenia,
wysokości świadczeń przysługujących z tytułu umowy ubezpieczenia, w tym wartości
wykupu, sumy ubezpieczenia w przypadku umowy ubezpieczenia z sumą ubezpieczenia
wyrażoną w ustalonej kwocie oraz wartości premii jest skuteczna względem
ubezpieczonego jedynie w części korzystnej dla tego ubezpieczonego.

3e. W przypadku nieprzekazania ubezpieczonemu informacji, o których mowa w ust. 2-3a,
zgodnie z ust. 3b ubezpieczający ponosi wobec ubezpieczonego odpowiedzialność na
zasadach ogólnych.

4. W zakresie ubezpieczeń na życie, jeżeli są związane z ubezpieczeniowym funduszem
kapitałowym, o których mowa w dziale I grupa 3 załącznika do ustawy, zakład
ubezpieczeń jest obowiązany do określenia lub zawarcia w umowie ubezpieczenia:

1) wykazu oferowanych ubezpieczeniowych funduszy kapitałowych;
2) zasad ustalania wartości świadczeń oraz wartości wykupu ubezpieczenia, w tym

również zasad umarzania jednostek ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego i
terminów ich zamiany na środki pieniężne i wypłaty świadczenia;

3) regulaminu lokowania środków ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego
obejmującego w szczególności charakterystykę aktywów wchodzących w skład tego
funduszu, kryteria doboru aktywów oraz zasady ich dywersyfikacji i inne
ograniczenia inwestycyjne;

4) zasad i terminów wyceny jednostek ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego;
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5) zasad ustalania wysokości kosztów oraz wszelkich innych obciążeń potrącanych ze
składek ubezpieczeniowych lub z ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego;

6) zasad alokacji składek ubezpieczeniowych w jednostki ubezpieczeniowego funduszu
kapitałowego, w szczególności w zakresie określonym w pkt 4 i 5, oraz terminu
zamiany składek na jednostki tego funduszu.

5. W zakresie umów ubezpieczenia z działu I grupa 3 załącznika do ustawy, zakład
ubezpieczeń jest obowiązany do:

1) dokonywania wyceny jednostek ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego nie
rzadziej niż raz w miesiącu;

2) ogłaszania, nie rzadziej niż raz w roku, w dzienniku o zasięgu ogólnopolskim
wartości jednostki ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego ustalonej w miesiącu
poprzedzającym miesiąc, w którym jest dokonywane ogłoszenie;

3) sporządzania i publikowania rocznych i półrocznych sprawozdań ubezpieczeniowego
funduszu kapitałowego.

6. Minister właściwy do spraw instytucji finansowych określi, w drodze rozporządzenia,
zakres sprawozdań, o których mowa w ust. 5 pkt 3, a także formę, sposób sporządzania
oraz termin i sposób publikacji tych sprawozdań, uwzględniając konieczność właściwego
i pełnego poinformowania ubezpieczających, ubezpieczonych, uposażonych lub
uprawnionych z umów ubezpieczenia, o ubezpieczeniowym funduszu kapitałowym.

USTAWA z dnia 2 lipca 2004 r. O SWOBODZIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ (Dz.

U. z 2010 r. Nr 220, poz. 1447, z późn. zm.)

Art. 5.
Użyte w ustawie określenia oznaczają:

1) organ koncesyjny - organ administracji publicznej upoważniony na podstawie
ustawy do udzielania, odmowy udzielania, zmiany i cofania koncesji;

2) osoba zagraniczna:
a) osobę fizyczną nieposiadającą obywatelstwa polskiego,
b) osobę prawną z siedzibą za granicą,
c) jednostkę organizacyjną niebędącą osobą prawną posiadającą zdolność prawną,

z siedzibą za granicą;
[3) przedsiębiorca zagraniczny - osobę zagraniczną wykonującą działalność

gospodarczą za granicą;]
<3) przedsiębiorca zagraniczny – osobę zagraniczną wykonującą działalność

gospodarczą za granicą oraz obywatela polskiego wykonującego działalność
gospodarczą za granicą;>

4) oddział - wyodrębnioną i samodzielną organizacyjnie część działalności
gospodarczej, wykonywaną przez przedsiębiorcę poza siedzibą przedsiębiorcy lub
głównym miejscem wykonywania działalności;
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5) działalność regulowana - działalność gospodarczą, której wykonywanie wymaga
spełnienia szczególnych warunków, określonych przepisami prawa;

6) właściwy organ - właściwy w sprawach podejmowania, wykonywania lub
zakończenia działalności gospodarczej organ administracji publicznej, samorządu
zawodowego oraz inny organ władzy publicznej;

7) nadrzędny interes publiczny - nadrzędny interes publiczny w rozumieniu art. 2 ust. 1
pkt 7 ustawy z dnia 4 marca 2010 r. o świadczeniu usług na terytorium
Rzeczypospolitej Polskiej.

[Art. 92.
Do likwidacji oddziału stosuje się odpowiednio przepisy Kodeksu spółek handlowych o
likwidacji spółki z ograniczoną odpowiedzialnością.]

<Art. 92.
Do likwidacji oddziału będącej następstwem:

1) decyzji o zakazie wykonywania działalności gospodarczej przez przedsiębiorcę
zagranicznego w ramach oddziału, wydanej przez ministra właściwego do
spraw gospodarki,

2) decyzji przedsiębiorcy zagranicznego o likwidacji oddziału
– stosuje się odpowiednio przepisy Kodeksu spółek handlowych o likwidacji spółki
z ograniczoną odpowiedzialnością.>

Art. 95.
[1. Przedstawicielstwo mogą utworzyć również osoby zagraniczne powołane do promocji

gospodarki kraju ich siedziby, z tym że zakres działania takiego przedstawicielstwa może
obejmować wyłącznie promocję i reklamę gospodarki tego kraju.]

<1. Przedstawicielstwo mogą utworzyć również osoby zagraniczne, powołane aktem
właściwego organu kraju ich siedziby, do promocji gospodarki tego kraju, z tym że
zakres działania takiego przedstawicielstwa może obejmować wyłącznie promocję
i reklamę gospodarki tego kraju.>

2. Do przedstawicielstwa, o którym mowa w ust. 1, przepisy niniejszego rozdziału stosuje
się odpowiednio.

Art. 96.
1. Utworzenie przedstawicielstwa wymaga wpisu do rejestru przedstawicielstw

przedsiębiorców zagranicznych, zwanego dalej "rejestrem przedstawicielstw",
prowadzonego przez ministra właściwego do spraw gospodarki.

<1a. Utworzenie przedstawicielstwa przez bank zagraniczny lub instytucję kredytową w
rozumieniu ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Prawo bankowe (Dz. U. z 2002 r. Nr
72, poz. 665, z późn. zm.) nie wymaga wpisu do rejestru przedstawicielstw.>

2. Wpisu do rejestru przedstawicielstw dokonuje się na podstawie złożonego wniosku i
zgodnie z jego treścią.
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Art. 97.
1. Wniosek, o którym mowa w art. 96 ust. 2, sporządzony w języku polskim, zawiera:

1) nazwę, siedzibę i formę prawną przedsiębiorcy zagranicznego;
2) przedmiot działalności gospodarczej przedsiębiorcy zagranicznego;
[3) imię, nazwisko oraz adres na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej osoby

upoważnionej w przedstawicielstwie do reprezentowania przedsiębiorcy
zagranicznego;

4) adres przedstawicielstwa na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.]
<3) imię, nazwisko oraz adres pobytu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej

osoby upoważnionej w przedstawicielstwie do reprezentowania przedsiębiorcy
zagranicznego;

4) adres siedziby głównej przedstawicielstwa na terytorium Rzeczypospolitej
Polskiej, w której są przechowywane oryginały dokumentów związanych
z działalnością przedstawicielstwa.>

[2. Do wniosku należy dołączyć:
1) jeżeli przedsiębiorca zagraniczny działa na podstawie aktu założycielskiego, umowy

lub statutu - odpis tego dokumentu;
2) jeżeli przedsiębiorca zagraniczny istnieje lub wykonuje działalność na podstawie

wpisu do rejestru - odpis z tego rejestru;
3) oświadczenie przedsiębiorcy zagranicznego o ustanowieniu przedstawicielstwa na

terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
4) dokument potwierdzający tytuł prawny przedsiębiorcy zagranicznego do lokalu

(nieruchomości), w którym działalność będzie wykonywana.]
<2. Do wniosku należy dołączyć:

1) urzędowy odpis aktualnego dokumentu potwierdzającego rejestrację
przedsiębiorcy zagranicznego, na podstawie którego przedsiębiorca wykonuje
działalność gospodarczą;

2) uwierzytelnioną urzędowo kopię dokumentu określającego adres siedziby
przedsiębiorcy zagranicznego, zasady reprezentacji przedsiębiorcy
zagranicznego oraz wskazanie osób uprawnionych do jego reprezentacji, jeżeli
dokument, o którym mowa w pkt 1, nie zawiera niezbędnych informacji w tym
zakresie;

3) uwierzytelnioną kopię dokumentu uprawniającego przedsiębiorcę
zagranicznego do wykorzystywania lokalu lub nieruchomości na potrzeby
siedziby głównej przedstawicielstwa.>

<2a. Jeżeli wniosek zawiera braki formalne, minister właściwy do spraw gospodarki
wzywa wnioskodawcę do jego uzupełnienia w terminie nie krótszym niż 7 dni.
Wyznaczony termin na uzupełnienie wniosku, na umotywowany wniosek
wnioskodawcy złożony przed upływem tego terminu, może zostać przedłużony.
Nieusunięcie braków formalnych w wyznaczonym terminie skutkuje
pozostawieniem wniosku bez rozpoznania.>

[3. Dokumenty, o których mowa w ust. 2, sporządzone w języku obcym, należy przedstawić
wraz z uwierzytelnionym tłumaczeniem na język polski.]
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<3. Dokumenty, o których mowa w ust. 2, sporządzone w języku obcym, należy
przedstawić wraz z tłumaczeniem na język polski, sporządzonym i poświadczonym
przez tłumacza przysięgłego albo sprawdzonym i poświadczonym przez tłumacza
przysięgłego, wykonującego zawód tłumacza przysięgłego na warunkach
określonych w ustawie z dnia 25 listopada 2004 r. o zawodzie tłumacza przysięgłego
(Dz. U. Nr 273, poz. 2702, z 2006 r. Nr 107, poz. 722, z 2010 r. Nr 182, poz. 1228 oraz
z 2011 r. Nr 106, poz. 622), lub przez tłumacza przysięgłego mającego siedzibę na
terytorium jednego z państw, o których mowa w art. 13 ust. 1.>

<4. Dołączony do wniosku o wpis do rejestru przedstawicielstw dokument, o którym
mowa w ust. 2 pkt 1, powinien być poświadczony przez apostille, jeżeli
przedsiębiorca zagraniczny działa na terytorium państwa będącego stroną
Konwencji znoszącej wymóg legalizacji zagranicznych dokumentów urzędowych,
sporządzonej w Hadze w dniu 5 października 1961 r. (Dz. U. z 2005 r. Nr 112, poz.
938), albo przez legalizację, jeżeli przedsiębiorca zagraniczny działa na terytorium
państwa niebędącego stroną tej konwencji.

5. Poświadczenie przez apostille albo legalizację nie jest wymagane, jeżeli umowa
międzynarodowa, którą jest związana Rzeczpospolita Polska, zniosła lub uprościła
legalizację lub zwolniła z legalizacji dokumenty w sprawach objętych zakresem tych
umów.>

Art. 99.
1. Minister właściwy do spraw gospodarki odmawia, w drodze decyzji, wpisu do rejestru

przedstawicielstw, jeżeli:
1)  utworzenie przedstawicielstwa zagrażałoby bezpieczeństwu lub obronności państwa

lub bezpieczeństwu informacji niejawnych o klauzuli tajności "poufne" lub wyższej
lub innemu ważnemu interesowi publicznemu;

[2) wniosek, o którym mowa w art. 96 ust. 2, dotyczy działalności wykraczającej poza
zakres określony w art. 94 i art. 95 ust. 1 albo zawiera braki, które nie zostały
usunięte w wyznaczonym terminie, a także gdy do wniosku nie zostały dołączone
dokumenty wymienione w art. 97 ust. 2.]

<2) wniosek, o którym mowa w art. 96 ust. 2, dotyczy działalności wykraczającej
poza zakres określony w art. 94 i art. 95 ust. 1.>

2. Odmowa wpisu z przyczyn, o których mowa w ust. 1 pkt 1, nie wymaga uzasadnienia
faktycznego.

Art. 102.
1. O zakończeniu likwidacji przedstawicielstwa przedsiębiorca zagraniczny jest obowiązany

zawiadomić ministra właściwego do spraw gospodarki w terminie 14 dni, licząc od dnia
zakończenia likwidacji.

2. Po zakończeniu likwidacji przedstawicielstwa minister właściwy do spraw gospodarki, w
drodze decyzji, wykreśla przedstawicielstwo z rejestru przedstawicielstw.
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<Art. 102a.
Do przedstawicielstw utworzonych przez bank zagraniczny lub instytucję kredytową, w
rozumieniu ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Prawo bankowe, przepisów art. 100
pkt 3, art. 101 ust. 1 i art. 102 nie stosuje się.>

USTAWA z dnia 27 sierpnia 2004 r. O ŚWIADCZENIACH OPIEKI ZDROWOTNEJ

FINANSOWANYCH ZE ŚRODKÓW PUBLICZNYCH (Dz. U. z 2008 r. Nr 164, poz. 1027,

z późn. zm.)

Art. 104.
[1. Roczny plan finansowy Funduszu, sprawozdanie finansowe Funduszu, sprawozdanie z

działalności Funduszu Prezes Funduszu publikuje, w formie komunikatu, w Dzienniku
Urzędowym Rzeczypospolitej Polskiej "Monitor Polski B".]

<1. Roczny plan finansowy Funduszu, sprawozdanie finansowe Funduszu,
sprawozdanie z działalności Funduszu Prezes Funduszu publikuje, w formie
komunikatu, w Dzienniku Urzędowym Rzeczypospolitej Polskiej „Monitor
Polski”.>

2. Plany i sprawozdania, o których mowa w ust. 1, oraz roczny plan pracy Funduszu
publikuje się na stronie internetowej ministerstwa obsługującego ministra właściwego do
spraw zdrowia oraz na stronie internetowej Funduszu.

USTAWA z dnia 15 kwietnia 2005 r. O POMOCY PUBLICZNEJ I RESTRUKTURYZACJI

PUBLICZNYCH ZAKŁADÓW OPIEKI ZDROWOTNEJ (Dz. U. Nr 78, poz. 684, z późn.

zm.)

[Art. 33.
Organ restrukturyzacyjny, co najmniej raz na 6 miesięcy, ogłasza w Dzienniku Urzędowym
Rzeczypospolitej Polskiej "Monitor Polski B" listę zakładów, w stosunku do których wydał
decyzję o zakończeniu postępowania restrukturyzacyjnego.]

<Art. 33.
Organ restrukturyzacyjny, co najmniej raz na 6 miesięcy, ogłasza w:

1) dzienniku urzędowym ministra właściwego do spraw zdrowia – w przypadku
gdy organem restrukturyzacyjnym jest minister właściwy do spraw zdrowia,

2) wojewódzkim dzienniku urzędowym – w przypadku gdy organem
restrukturyzacyjnym jest wojewoda

– listę zakładów, w stosunku do których wydał decyzję o zakończeniu postępowania
restrukturyzacyjnego.>
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USTAWA z dnia 26 listopada 2006 r. O OPŁACIE SKARBOWEJ (Dz. U. Nr 225, poz.

1635, z późn. zm.)

ZAŁĄCZNIK

WYKAZ PRZEDMIOTÓW OPŁATY SKARBOWEJ, STAWKI TEJ OPŁATY ORAZ
ZWOLNIENIA

Część  Przedmiot opłaty skarbowej  Stawka  Zwolnienia
1  2  3  4
I.  Dokonanie czynności urzędowej

ust. 1-28 pominięte

[29. Dokonanie wpisu
przedstawicielstwa przedsiębiorcy
zagranicznego do rejestru
przedstawicielstw przedsiębiorców
zagranicznych

 6.713 zł]

< 29. Dokonanie wpisu

przedstawicielstwa

przedsiębiorcy zagranicznego

do rejestru przedstawicielstw

przedsiębiorców

zagranicznych

 1 000 zł>

ust. 30-53 pominięte

części II-IV pominięte

USTAWA z dnia 7 listopada 2008 r. O EUROPEJSKIM UGRUPOWANIU WSPÓŁPRACY

TERYTORIALNEJ (Dz. U. Nr 218, poz. 1390)

[Art. 13.
Konwencja i statut ugrupowania oraz ich zmiany podlegają ogłoszeniu w Dzienniku
Urzędowym Rzeczypospolitej Polskiej "Monitor Polski B". Ogłoszenia dokonuje minister
właściwy do spraw zagranicznych.]
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<Art. 13.
Konwencja i statut ugrupowania oraz ich zmiany podlegają ogłoszeniu w Monitorze
Sądowym i Gospodarczym. Ogłoszenia dokonuje minister właściwy do spraw
zagranicznych.>

USTAWA z dnia 6 grudnia 2008 r. O PODATKU AKCYZOWYM (Dz. U. z 2011 r. Nr 108,

poz. 626 i Nr 120, poz. 690)

Art. 2.
1. Użyte w ustawie określenia oznaczają:

1) wyroby akcyzowe - wyroby energetyczne, energię elektryczną, napoje alkoholowe
oraz wyroby tytoniowe, określone w załączniku nr 1 do ustawy;

<la) wyroby węglowe - wyroby energetyczne, określone w poz. 19-21 załącznika nr 1
do ustawy;>

2) terytorium kraju - terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
3) terytorium państwa członkowskiego - terytorium państwa, do którego zgodnie z art.

52 Traktatu o Unii Europejskiej oraz art. 349 i 355 Traktatu o funkcjonowaniu Unii
Europejskiej mają zastosowanie te Traktaty, z wyłączeniem terytorium kraju, z tym
że:

a) nie uznaje się za terytorium państwa członkowskiego:
– Wysp Kanaryjskich, z zastrzeżeniem ust. 2,
– zamorskich departamentów Republiki Francuskiej, z zastrzeżeniem ust. 3,
– Wysp Alandzkich,
– Wysp Normandzkich,
– terytoriów objętych zakresem art. 355 ust. 3 Traktatu o funkcjonowaniu Unii

Europejskiej,
– wyspy Helgoland,
– obszaru Buesingen,
– Ceuty,
– Melilli,
– Livigno,
– Campione d'Italia,
– włoskich wód jeziora Lugano,

b) przemieszczanie wyrobów akcyzowych:
– mające początek w Księstwie Monako lub z przeznaczeniem dla Księstwa

Monako uznaje się za przemieszczanie mające początek w Republice
Francuskiej lub z przeznaczeniem dla Republiki Francuskiej,

– mające początek w Jungholz i Mittelberg (Kleines Walsertal) lub z
przeznaczeniem dla Jungholz i Mittelberg (Kleines Walsertal) uznaje się za
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przemieszczanie mające początek w Republice Federalnej Niemiec lub z
przeznaczeniem dla Republiki Federalnej Niemiec,

– mające początek na wyspie Man lub z przeznaczeniem dla wyspy Man uznaje
się za przemieszczanie mające początek w Zjednoczonym Królestwie
Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej lub z przeznaczeniem dla
Zjednoczonego Królestwa Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej,

– mające początek w San Marino lub z przeznaczeniem dla San Marino uznaje
się za przemieszczanie mające początek w Republice Włoskiej lub z
przeznaczeniem dla Republiki Włoskiej,

– mające początek w suwerennych strefach Zjednoczonego Królestwa Wielkiej
Brytanii i Irlandii Północnej Akrotiri i Dhekelia lub z przeznaczeniem dla
suwerennych stref Zjednoczonego Królestwa Wielkiej Brytanii i Irlandii
Północnej Akrotiri i Dhekelia uznaje się za przemieszczanie mające początek
w Republice Cypryjskiej lub z przeznaczeniem dla Republiki Cypryjskiej;

4) terytorium Unii Europejskiej - terytorium kraju oraz terytoria państw członkowskich;
5) terytorium państwa trzeciego - terytorium inne niż terytorium Unii Europejskiej;
6) eksport - wywóz wyrobów akcyzowych lub samochodów osobowych z terytorium

kraju poza terytorium Unii Europejskiej potwierdzony przez urząd celny, który
nadzoruje faktyczne wyprowadzenie tych wyrobów lub samochodów poza
terytorium Unii Europejskiej;

7) import - przywóz:
a) samochodów osobowych z terytorium państwa trzeciego na terytorium kraju,
b) wyrobów akcyzowych z terytorium państwa trzeciego na terytorium kraju:

– jeżeli wyroby te z chwilą ich wprowadzenia na terytorium kraju nie zostają
objęte zawieszającą procedurą celną,

– jeżeli wyroby te zostały zwolnione z zawieszającej procedury celnej lub
procedura ta została zakończona i powstał dług celny;

8) dostawa wewnątrzwspólnotowa - przemieszczanie wyrobów akcyzowych lub
samochodów osobowych z terytorium kraju na terytorium państwa członkowskiego;

9) nabycie wewnątrzwspólnotowe - przemieszczenie wyrobów akcyzowych lub
samochodów osobowych z terytorium państwa członkowskiego na terytorium kraju;

10) skład podatkowy - miejsce, w którym określone wyroby akcyzowe są: produkowane,
magazynowane, przeładowywane lub do którego wyroby te są wprowadzane, lub z
którego są wyprowadzane - z zastosowaniem procedury zawieszenia poboru akcyzy;
w przypadku składu podatkowego znajdującego się na terytorium kraju miejsce to
jest określone w zezwoleniu wydanym przez właściwego naczelnika urzędu celnego;

11) podmiot prowadzący skład podatkowy - podmiot, któremu wydano zezwolenie na
prowadzenie składu podatkowego;

12) procedura zawieszenia poboru akcyzy - procedurę stosowaną podczas produkcji,
magazynowania, przeładowywania i przemieszczania wyrobów akcyzowych, w
trakcie której, gdy są spełnione warunki określone w przepisach niniejszej ustawy i
aktów wykonawczych wydanych na jej podstawie, z obowiązku podatkowego nie
powstaje zobowiązanie podatkowe;
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13) zarejestrowany odbiorca - podmiot, któremu wydano zezwolenie na nabywanie
wewnątrzwspólnotowe albo na jednorazowe nabycie wewnątrzwspólnotowe
wyrobów akcyzowych wysłanych z zastosowaniem procedury zawieszenia poboru
akcyzy, w ramach prowadzonej działalności gospodarczej, zwane dalej odpowiednio
"zezwoleniem na nabywanie wyrobów akcyzowych jako zarejestrowany odbiorca"
albo "zezwoleniem na jednorazowe nabycie wyrobów akcyzowych jako
zarejestrowany odbiorca";

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

importowanych wyrobów akcyzowych z miejsca importu z zastosowaniem
procedury zawieszenia poboru akcyzy, w ramach prowadzonej działalności
gospodarczej;

15) e-AD - elektroniczny administracyjny dokument, na podstawie którego przemieszcza
się wyroby akcyzowe z zastosowaniem procedury zawieszenia poboru akcyzy;

15a) dokument zastępujący e-AD - dokument, na podstawie którego przemieszcza się
wyroby akcyzowe z zastosowaniem procedury zawieszenia poboru akcyzy, gdy
System jest niedostępny, zawierający takie same dane jak e-AD;

16) uproszczony dokument towarzyszący - dokument, na którego podstawie
przemieszcza się, w ramach dostawy wewnątrzwspólnotowej lub nabycia
wewnątrzwspólnotowego, wyroby akcyzowe z zapłaconą akcyzą oraz alkohol
etylowy całkowicie skażony środkami dopuszczonymi do skażania alkoholu
etylowego na podstawie rozporządzenia Komisji (WE) nr 3199/93 z dnia 22
listopada 1993 r. w sprawie wzajemnego uznawania procedur całkowitego skażenia
alkoholu etylowego do celów zwolnienia z podatku akcyzowego (Dz. Urz. WE L
288 z 23.11.1993, str. 12, z późn. zm.; Dz. Urz. UE Polskie wydanie specjalne,
rozdz. 9, t. 1, str. 249, z późn. zm.);

17) znaki akcyzy - znaki, określone przez ministra właściwego do spraw finansów
publicznych, służące do oznaczania wyrobów akcyzowych podlegających
obowiązkowi oznaczania, obejmujące:

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

b) legalizacyjne znaki akcyzy, które są potwierdzeniem prawa podmiotu
obowiązanego do oznaczania wyrobów akcyzowych znakami akcyzy, do
przeznaczenia tych wyrobów do sprzedaży;

18) faktura - fakturę w rozumieniu przepisów o podatku od towarów i usług;
19) nabywca końcowy - podmiot nabywający energię elektryczną, nieposiadający

koncesji na wytwarzanie, przesyłanie, dystrybucję lub obrót energią elektryczną w
rozumieniu przepisów ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. - Prawo energetyczne (Dz.
U. z 2006 r. Nr 89, poz. 625, z późn. zm.), z wyłączeniem:

a) spółki prowadzącej giełdę towarową w rozumieniu ustawy z dnia 26
października 2000 r. o giełdach towarowych (Dz. U. z 2010 r. Nr 48, poz. 284,
Nr 81, poz. 530 i Nr 182, poz. 1228 oraz z 2011 r. Nr 94, poz. 551 i Nr 106, poz.
622) nabywającej energię elektryczną z tytułu pełnienia funkcji opisanej w art. 5
ust. 3a ustawy z dnia 26 października 2000 r. o giełdach towarowych,
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b) towarowych domów maklerskich i domów maklerskich w rozumieniu ustawy z
dnia 26 października 2000 r. o giełdach towarowych nabywających energię
elektryczną z tytułu pełnienia funkcji opisanej w art. 9 ust. 2 ustawy z dnia 26
października 2000 r. o giełdach towarowych lub nabywających energię
elektryczną na rachunek dającego zlecenie na rynku regulowanym w rozumieniu
ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi (Dz. U. z
2010 r. Nr 211, poz. 1384 oraz z 2011 r. Nr 106, poz. 622),

c) giełdowej izby rozrachunkowej lub Krajowego Depozytu Papierów
Wartościowych S.A. nabywających energię elektryczną z tytułu pełnienia
funkcji opisanej w art. 9 ust. 2 ustawy z dnia 26 października 2000 r. o giełdach
towarowych,

d) spółki prowadzącej jednocześnie izbę rozliczeniową i izbę rozrachunkową w
rozumieniu ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi
nabywającej energię elektryczną z tytułu pełnienia funkcji, o której mowa w art.
68a ust. 14 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi
lub w celu rozliczenia i rozrachunku transakcji zawieranych na rynku
regulowanym;

20) ubytki wyrobów akcyzowych - wszelkie straty:
a) wyrobów akcyzowych, określonych w załączniku nr 2 do ustawy, objętych

stawką akcyzy inną niż stawka zerowa, powstałe podczas stosowania procedury
zawieszenia poboru akcyzy, z wyłączeniem strat powstałych podczas produkcji
wyrobów energetycznych lub wyrobów tytoniowych,

b) objętych zwolnieniem od akcyzy ze względu na przeznaczenie:
– napojów alkoholowych,
– wyrobów energetycznych przemieszczanych, a w przypadku podmiotu

pośredniczącego, również magazynowanych[;]<,>
<c) wyrobów węglowych przemieszczanych lub magazynowanych przez

pośredniczący podmiot węglowy;>
21) sprzedaż - czynność faktyczną lub prawną, w której wyniku dochodzi do

przeniesienia posiadania lub własności przedmiotu sprzedaży na inny podmiot;
22) podmiot zużywający - podmiot:

a) mający miejsce zamieszkania, siedzibę lub miejsce prowadzenia działalności
gospodarczej na terytorium kraju, który wyroby akcyzowe objęte zwolnieniem
od akcyzy ze względu na ich przeznaczenie zużywa na cele uprawniające do
zwolnienia,

b) niemający miejsca zamieszkania, siedziby lub miejsca prowadzenia działalności
gospodarczej na terytorium kraju, który odbiera nabyte wyroby energetyczne
zwolnione od akcyzy ze względu na ich przeznaczenie, określone w art. 32 ust. 1
pkt 1 i 2, bezpośrednio do zbiornika na stałe zamontowanego na statku
powietrznym lub jednostce pływającej, jeżeli w dokumencie dostawy jest
zidentyfikowany statek powietrzny lub jednostka pływająca, na które są
dostarczane nabyte wyroby;

23) podmiot pośredniczący - podmiot mający siedzibę lub miejsce zamieszkania na
terytorium kraju, któremu wydano zezwolenie na prowadzenie działalności
polegającej na dostarczaniu wyrobów akcyzowych objętych zwolnieniem od akcyzy
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ze względu na ich przeznaczenie ze składu podatkowego na terytorium kraju do
podmiotu zużywającego, a w przypadku wyrobów akcyzowych, o których mowa w
art. 32 ust. 1, pochodzących również bezpośrednio z importu;

<23a) pośredniczący podmiot węglowy – podmiot mający siedzibę lub miejsce
zamieszkania na terytorium kraju, dokonujący sprzedaży, dostawy
wewnątrzwspólnotowej, nabycia wewnątrzwspólnotowego, importu lub
eksportu wyrobów węglowych, podlegających zwolnieniu od akcyzy;>

24) zawieszająca procedura celna - zawieszającą procedurę celną w rozumieniu
przepisów prawa celnego, jak również wprowadzenie wyrobów akcyzowych do
miejsca składowania czasowego, do wolnych obszarów celnych lub do składów
wolnocłowych;

[25) miejsce importu - miejsce, w którym znajdują się importowane wyroby akcyzowe w
momencie dopuszczenia do obrotu w rozumieniu przepisów prawa celnego;]

<25) miejsce importu – miejsce inne niż skład podatkowy, w którym znajdują się
importowane wyroby akcyzowe w momencie dopuszczenia do obrotu w
rozumieniu przepisów prawa celnego;>

26) System - krajowy system teleinformatyczny służący do obsługi przemieszczania
wyrobów akcyzowych z zastosowaniem procedury zawieszenia poboru akcyzy, w
szczególności do przesyłania e-AD, raportu odbioru i raportu wywozu,
unieważnienia e-AD, zmiany miejsca przeznaczenia oraz zawiadomienia o zmianie
miejsca przeznaczenia, o których mowa w rozporządzeniu Komisji (WE) nr
684/2009 z dnia 24 lipca 2009 r. w sprawie wykonania dyrektywy Rady
2008/118/WE w odniesieniu do skomputeryzowanych procedur przemieszczania
wyrobów akcyzowych w procedurze zawieszenia poboru akcyzy (Dz. Urz. UE L 197
z 29.07.2009, str. 24);

27) raport odbioru - raport składany za pośrednictwem Systemu stanowiący dowód, że
przemieszczanie wyrobów akcyzowych z zastosowaniem procedury zawieszenia
poboru akcyzy zostało zakończone;

28) dokument zastępujący raport odbioru - dokument zawierający takie same dane jak
raport odbioru, stanowiący dowód, że przemieszczanie wyrobów akcyzowych z
zastosowaniem procedury zawieszenia poboru akcyzy zostało zakończone,
stosowany, gdy System jest niedostępny;

29) raport wywozu - raport składany za pośrednictwem Systemu stanowiący dowód, że
w przypadku eksportu przemieszczanie wyrobów akcyzowych z zastosowaniem
procedury zawieszenia poboru akcyzy zostało zakończone;

30) dokument zastępujący raport wywozu - dokument zawierający takie same dane jak
raport wywozu, stanowiący dowód, że w przypadku eksportu przemieszczanie
wyrobów akcyzowych z zastosowaniem procedury zawieszenia poboru akcyzy
zostało zakończone, stosowany, gdy System jest niedostępny;

31) podmiot wysyłający - podmiot prowadzący skład podatkowy lub zarejestrowanego
wysyłającego, którzy wysyłają wyroby akcyzowe z zastosowaniem procedury
zawieszenia poboru akcyzy;

32) podmiot odbierający - podmiot prowadzący skład podatkowy, zarejestrowanego
odbiorcę, nabywcę na terytorium państwa członkowskiego będącego podmiotem
upoważnionym przez właściwe władze podatkowe tego państwa członkowskiego
Unii Europejskiej do otrzymywania wyrobów akcyzowych w ramach procedury
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zawieszenia poboru akcyzy lub podmiot objęty zwolnieniem od akcyzy wynikającym
z art. 31 ust. 1, do których są wysyłane wyroby akcyzowe z zastosowaniem
procedury zawieszenia poboru akcyzy.

2. W przypadku gdy zgodnie z art. 5 ust. 4 dyrektywy Rady 2008/118/WE z dnia 16 grudnia
2008 r. w sprawie ogólnych zasad dotyczących podatku akcyzowego, uchylającej
dyrektywę 92/12/EWG (Dz. Urz. UE L 9 z 14.01.2009, str. 12), Królestwo Hiszpanii
złoży oświadczenie, że dyrektywa ta będzie miała zastosowanie na Wyspach
Kanaryjskich, będą one uznawane za terytorium państwa członkowskiego.

3. W przypadku gdy zgodnie z art. 5 ust. 5 dyrektywy Rady 2008/118/WE z dnia 16 grudnia
2008 r. w sprawie ogólnych zasad dotyczących podatku akcyzowego, uchylającej
dyrektywę 92/12/EWG (Dz. Urz. UE L 9 z 14.01.2009, str. 12), Republika Francuska
złoży oświadczenie, że dyrektywa ta będzie miała zastosowanie we francuskich
departamentach zamorskich, departamenty te będą uznawane za terytorium państwa
członkowskiego.

4. Minister właściwy do spraw finansów publicznych ogłosi, w drodze obwieszczenia, w
Dzienniku Urzędowym Ministra Finansów, datę, od której Wyspy Kanaryjskie oraz
francuskie departamenty zamorskie będą uznawane za terytorium państwa
członkowskiego.

Art. 7b.
1. Wiążąca informacja taryfowa, o której mowa w art. 12 rozporządzenia Rady (EWG) nr

2913/92 z dnia 12 października 1992 r. ustanawiającego Wspólnotowy Kodeks Celny
(Dz. Urz. UE L 302 z 19.10.1992, str. 1, z późn. zm.; Dz. Urz. UE Polskie wydanie
specjalne, rozdz. 2, t. 4, str. 307, z późn. zm.), ma odpowiednio zastosowanie w obrocie
wyrobami akcyzowymi na terytorium kraju oraz w ich nabyciu wewnątrzwspólnotowym,
zgodnie z przepisami rozporządzenia Rady (EWG) nr 2913/92 ustanawiającego
Wspólnotowy Kodeks Celny oraz rozporządzenia Komisji (EWG) nr 2454/93 z dnia 2
lipca 1993 r. ustanawiającego przepisy w celu wykonania rozporządzenia Rady (EWG)
nr 2913/92 ustanawiającego Wspólnotowy Kodeks Celny (Dz. Urz. UE L 253 z
11.10.1993, str. 1, z późn. zm.; Dz. Urz. UE Polskie wydanie specjalne, rozdz. 2, t. 6, str.
3, z późn. zm.).

2. Przepisu ust. 1 nie stosuje się w przypadku wiążącej informacji taryfowej wydanej na
podstawie zmiany w Nomenklaturze Scalonej, która nie została określona w niniejszej
ustawie.

<Art. 7c.
1. W przypadku wyrobów akcyzowych nie stosuje się pojedynczego pozwolenia na

stosowanie procedury uproszczonej, o którym mowa w art. 1 pkt 13 rozporządzenia
Komisji (EWG) nr 2454/93 z dnia 2 lipca 1993 r. ustanawiającego przepisy w celu
wykonania rozporządzenia Rady (EWG) nr 2913/92 ustanawiającego Wspólnotowy
Kodeks Celny.

2. Procedur uproszczonych, o których mowa w art. 76 ust. 1 rozporządzenia Rady
(EWG) nr 2913/92 z dnia 12 października 1992 r. ustanawiającego Wspólnotowy
Kodeks Celny, nie stosuje się w odniesieniu do:

1) alkoholu etylowego;
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2) paliw silnikowych, z zastrzeżeniem ust. 3 i 4.
3. Procedury uproszczone, o których mowa w art. 76 ust. 1 rozporządzenia Rady

(EWG) nr 2913/92 z dnia 12 października 1992 r. ustanawiającego Wspólnotowy
Kodeks Celny, mają zastosowanie do podmiotów, których wysokość obrotu w
rozumieniu przepisów o podatku od towarów i usług, paliwami silnikowymi,
przekroczyła w poprzednim roku podatkowym 40 mln zł.

4. W przypadku podmiotu rozpoczynającego działalność w zakresie paliw silnikowych,
warunkiem stosowania procedur uproszczonych, o których mowa w art. 76 ust. 1
rozporządzenia Rady (EWG) nr 2913/92 z dnia 12 października 1992 r.
ustanawiającego Wspólnotowy Kodeks Celny, jest złożenie przez ten podmiot
oświadczenia, w którym zadeklaruje osiągnięcie w danym roku wymaganej
wysokości obrotu, proporcjonalnie w podziale na kolejne miesiące.>

DZIAŁ II
Opodatkowanie akcyzą wyrobów akcyzowych

Art. 9.
1. W przypadku energii elektrycznej przedmiotem opodatkowania akcyzą jest:

1) nabycie wewnątrzwspólnotowe energii elektrycznej przez nabywcę końcowego;
2) sprzedaż energii elektrycznej nabywcy końcowemu na terytorium kraju, w tym przez

podmiot nieposiadający koncesji na wytwarzanie, przesyłanie, dystrybucję lub obrót
energią elektryczną w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. -
Prawo energetyczne, który wyprodukował tę energię;

3) zużycie energii elektrycznej przez podmiot posiadający koncesję, o której mowa w
pkt 2;

4) zużycie energii elektrycznej przez podmiot nieposiadający koncesji, o której mowa w
pkt 2, który wyprodukował tę energię;

5) import energii elektrycznej przez nabywcę końcowego;
6) zużycie energii elektrycznej przez nabywcę końcowego, jeżeli nie została od niej

zapłacona akcyza w należnej wysokości i nie można ustalić podmiotu, który dokonał
sprzedaży tej energii elektrycznej nabywcy końcowemu.

2. Za zużycie energii elektrycznej nie uznaje się strat powstałych w wyniku przesyłania lub
dystrybucji energii elektrycznej, z wyłączeniem energii zużytej w związku z jej
przesyłaniem lub dystrybucją oraz energii elektrycznej pobranej nielegalnie.

3. Jeżeli w stosunku do energii elektrycznej powstał obowiązek podatkowy w związku z
wykonaniem jednej z czynności, o których mowa w ust. 1, to nie powstaje obowiązek
podatkowy w związku z wykonaniem innej czynności podlegającej opodatkowaniu
akcyzą, jeżeli kwota akcyzy została określona lub zadeklarowana w należnej wysokości,
chyba że przepisy ustawy stanowią inaczej.

<Art. 9a.
1. W przypadku wyrobów węglowych przedmiotem opodatkowania akcyzą jest:

1) sprzedaż wyrobów węglowych na terytorium kraju;
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2) nabycie wewnątrzwspólnotowe wyrobów węglowych;
3) dostawa wewnątrzwspólnotowa wyrobów węglowych;
4) import wyrobów węglowych;
5) eksport wyrobów węglowych;
6) użycie wyrobów węglowych do celów innych niż wskazane w art. 31a ust. 2, przy

czym za takie użycie uważa się naruszenie warunków zwolnienia, jak i sprzedaż,
dostawę wewnątrzwspólnotową albo eksport wyrobów węglowych przez
podmiot korzystający ze zwolnienia, o którym mowa w art. 3la ust. 2, niebędący
pośredniczącym podmiotem węglowym, zamiast użycia go do celów
zwolnionych;

7) użycie lub sprzedaż wyrobów węglowych uzyskanych w drodze czynu
zabronionego pod groźbą kary.

2. Za sprzedaż wyrobów węglowych uznaje się ich:
1) sprzedaż, w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. -Kodeks

cywilny;
2) zamianę, w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks

cywilny;
3) wydanie w zamian za wierzytelności;
4) wydanie w miejsce świadczenia pieniężnego;
5) darowiznę, w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks

cywilny;
6) wydanie w zamian za dokonanie określonej czynności;
7) przekazanie lub wykorzystanie na potrzeby reprezentacji albo reklamy;
8) przekazanie przez podatnika na potrzeby osobiste podatnika, wspólników,

udziałowców, akcjonariuszy, członków spółdzielni i ich domowników, członków
organów stanowiących osób prawnych, członków stowarzyszenia, a także
zatrudnionych przez niego pracowników oraz byłych pracowników;

9) użycie na potrzeby prowadzonej działalności gospodarczej.
3. Jeżeli w stosunku do wyrobów węglowych powstał obowiązek podatkowy w związku

z wykonaniem jednej z czynności podlegającej opodatkowaniu akcyzą, to nie
powstaje obowiązek podatkowy na podstawie innej czynności podlegającej
opodatkowaniu akcyzą, jeżeli kwota akcyzy została określona lub zadeklarowana w
należnej wysokości, chyba że przepisy ustawy stanowią inaczej.>

Art. 10.
1. Obowiązek podatkowy powstaje z dniem wykonania czynności lub zaistnienia stanu

faktycznego podlegających opodatkowaniu akcyzą, chyba że przepisy ustawy stanowią
inaczej.

<la. Obowiązek podatkowy z tytułu sprzedaży wyrobów węglowych na terytorium kraju
powstaje z dniem wydania wyrobów węglowych, w tym także przewoźnikowi, a w
przypadkach, o których mowa w art. 9a ust. 2 pkt 2–9, z dniem wykonania tych
czynności.
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lb. Jeżeli sprzedaż wyrobów węglowych jest potwierdzona fakturą, obowiązek
podatkowy powstaje z dniem wystawienia faktury, nie później niż w 7. dniu od dnia
wydania wyrobów węglowych.>

2. Obowiązek podatkowy z tytułu importu wyrobów akcyzowych powstaje z dniem
powstania długu celnego w rozumieniu przepisów prawa celnego.

3. Obowiązek podatkowy z tytułu nabycia wewnątrzwspólnotowego wyrobów akcyzowych
przez zarejestrowanego odbiorcę powstaje z dniem, w którym wyroby akcyzowe zostały
wprowadzone do określonego we właściwym zezwoleniu miejsca odbioru wyrobów
akcyzowych.

4. Obowiązek podatkowy z tytułu nabycia wewnątrzwspólnotowego wyrobów akcyzowych
z zapłaconą akcyzą, dokonanego na potrzeby wykonywanej przez podatnika działalności
gospodarczej na terytorium kraju, powstaje z dniem otrzymania wyrobów akcyzowych
przez podatnika, nie później jednak niż w 7. dniu, licząc od dnia dokonania wysyłki
określonej w uproszczonym dokumencie towarzyszącym.

[5. Obowiązek podatkowy z tytułu nabycia wewnątrzwspólnotowego wyrobów akcyzowych
innych niż określone w załączniku nr 2 do ustawy, objętych stawką akcyzy inną niż
stawka zerowa, powstaje z dniem otrzymania tych wyrobów przez podatnika.]

<5. Obowiązek podatkowy z tytułu nabycia wewnątrzwspólnotowego wyrobów
akcyzowych innych niż określone w załączniku nr 2 do ustawy, objętych stawką
akcyzy inną niż stawka zerowa, z wyłączeniem wyrobów węglowych, powstaje
z dniem otrzymania tych wyrobów przez podatnika.>

6. Obowiązek podatkowy z tytułu dokonanego przez osobę fizyczną nabycia
wewnątrzwspólnotowego wyrobów akcyzowych z zapłaconą akcyzą, przeznaczonych na
cele handlowe, o których mowa w art. 34, powstaje w dniu ich przemieszczenia na
terytorium kraju.

7. Obowiązek podatkowy z tytułu nabycia wewnątrzwspólnotowego wyrobów akcyzowych
z zapłaconą akcyzą, dokonanego za pośrednictwem przedstawiciela podatkowego, o
którym mowa w art. 79 ust. 1, powstaje z dniem odbioru dostarczonych wyrobów
akcyzowych przez odbiorcę na terytorium kraju.

8. Obowiązek podatkowy z tytułu sprzedaży wyrobów akcyzowych, o której mowa w art. 8
ust. 2 pkt 3 i ust. 5, powstaje z dniem wydania ich nabywcy.

9. Jeżeli sprzedaż, o której mowa w art. 8 ust. 2 pkt 3, powinna być potwierdzona fakturą,
obowiązek podatkowy powstaje z chwilą wystawienia faktury, nie później jednak niż w
7. dniu, licząc od dnia wydania wyrobu akcyzowego.

10. Obowiązek podatkowy z tytułu nabycia lub posiadania wyrobów akcyzowych, o których
mowa w art. 8 ust. 2 pkt 4, powstaje z dniem nabycia lub wejścia w posiadanie tych
wyrobów, z zastrzeżeniem ust. 11.

11. W przypadku organów administracji rządowej, które weszły w posiadanie wyrobów
akcyzowych określonych w art. 8 ust. 2 pkt 4, podlegających na mocy przepisów
odrębnych czynnościom określonym w przepisach o postępowaniu egzekucyjnym w
administracji wykonywanym przez te organy, obowiązek podatkowy powstaje z dniem
zużycia lub sprzedaży przez nie tych wyrobów.
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Art. 13.
1. Podatnikiem akcyzy jest osoba fizyczna, osoba prawna oraz jednostka organizacyjna

niemająca osobowości prawnej, która dokonuje czynności podlegających opodatkowaniu
akcyzą lub wobec której zaistniał stan faktyczny podlegający opodatkowaniu akcyzą, w
tym podmiot:

1) nabywający lub posiadający wyroby akcyzowe znajdujące się poza procedurą
zawieszenia poboru akcyzy, jeżeli od wyrobów tych nie została zapłacona akcyza w
należnej wysokości a w wyniku kontroli podatkowej, postępowania kontrolnego albo
postępowania podatkowego nie ustalono, że podatek został zapłacony;

2) będący nabywcą końcowym zużywającym energię elektryczną, jeżeli od tej energii
nie została zapłacona akcyza w należnej wysokości i nie można ustalić podmiotu,
który dokonał sprzedaży tej energii elektrycznej nabywcy końcowemu;

3) u którego powstają ubytki wyrobów akcyzowych lub doszło do całkowitego
zniszczenia wyrobów akcyzowych, o których mowa w art. 2 ust. 1 pkt 20, również
gdy nie jest właścicielem tych wyrobów akcyzowych;

4) będący przedstawicielem podatkowym;
5) będący zarejestrowanym odbiorcą, z wyłączeniem zarejestrowanego odbiorcy

posiadającego zezwolenie na jednorazowe nabycie wyrobów akcyzowych jako
zarejestrowany odbiorca - z tytułu nabycia wewnątrzwspólnotowego wyrobów
akcyzowych na rzecz innego podmiotu;

6) będący zarejestrowanym wysyłającym, jeżeli wysyła z zastosowaniem procedury
zawieszenia poboru akcyzy wyroby akcyzowe z miejsca importu[.]<;>

<7) dokonujący użycia lub sprzedaży wyrobów węglowych, które uzyskał w drodze
czynu zabronionego pod groźbą kary.>

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

3. Podatnikiem z tytułu wyprowadzenia ze składu podatkowego, poza procedurą
zawieszenia poboru akcyzy, wyrobów akcyzowych niebędących własnością podmiotu
prowadzącego ten skład podatkowy jest podmiot będący właścicielem tych wyrobów,
który uzyskał od właściwego naczelnika urzędu celnego zezwolenie, o którym mowa w
art. 54 ust. 1.

4. Jeżeli obowiązek podatkowy ciąży na kilku podatnikach z tytułu dokonania czynności lub
zaistnienia stanu faktycznego, o których mowa w art. 8 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 2, 3 i 5,
których przedmiotem są te same wyroby akcyzowe, zapłata akcyzy związanej z tymi
wyrobami przez jednego z tych podatników powoduje wygaśnięcie zobowiązania
podatkowego pozostałych podatników.

5. Podatnikiem w przypadku nabycia wewnątrzwspólnotowego energii elektrycznej przez
nabywcę końcowego od podmiotu zagranicznego niemającego siedziby, miejsca
zamieszkania lub stałego miejsca prowadzenia działalności na terytorium kraju, jest
podmiot reprezentujący wyznaczony przez podmiot zagraniczny.

6. W przypadku niewyznaczenia podmiotu reprezentującego, odmowy przyjęcia zgłoszenia
rejestracyjnego podmiotu reprezentującego przez właściwego naczelnika urzędu celnego
lub nieprzesłania w terminie przez nabywcę końcowego podmiotowi reprezentującemu
kopii faktury, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 1, podatnikiem jest nabywca końcowy,
który dokonał nabycia wewnątrzwspólnotowego energii elektrycznej.
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7. (uchylony).

Art. 16.
1. Podmiot prowadzący działalność gospodarczą jest obowiązany, przed dniem wykonania

pierwszej czynności podlegającej opodatkowaniu akcyzą lub pierwszej czynności z
wykorzystaniem wyrobów akcyzowych objętych zwolnieniem od akcyzy ze względu na
ich przeznaczenie, złożyć zgłoszenie rejestracyjne właściwemu naczelnikowi urzędu
celnego.

2. Zgłoszenie rejestracyjne powinno zawierać dane dotyczące tego podmiotu i prowadzonej
przez niego działalności gospodarczej, w szczególności imię i nazwisko lub nazwę
podmiotu, adres jego siedziby lub zamieszkania oraz określenie rodzaju prowadzonej
działalności gospodarczej, a w przypadku działalności gospodarczej z użyciem wyrobów
akcyzowych objętych zwolnieniem od akcyzy - również adresy miejsc wykonywania
działalności oraz określenie rodzaju i przewidywanej średniej miesięcznej ilości
zużywanego wyrobu akcyzowego.

3. Właściwy naczelnik urzędu celnego, bez zbędnej zwłoki, nie później niż w ciągu 7 dni od
dnia przyjęcia zgłoszenia rejestracyjnego, pisemnie potwierdza jego przyjęcie.

<3a. Podmiot zamierzający prowadzić działalność gospodarczą jako pośredniczący
podmiot węglowy jest obowiązany przed dniem rozpoczęcia tej działalności
powiadomić pisemnie o tym właściwego naczelnika urzędu celnego. Powiadomienie
powinno zawierać dane dotyczące tego podmiotu i prowadzonej przez niego
działalności gospodarczej, w szczególności imię i nazwisko lub nazwę podmiotu,
adres jego siedziby, NIP lub REGON oraz określenie rodzaju prowadzonej
działalności gospodarczej.

3b. Właściwy naczelnik urzędu celnego bez zbędnej zwłoki pisemnie potwierdza
przyjęcie powiadomienia o zamiarze rozpoczęcia działalności gospodarczej jako
pośredniczący podmiot węglowy. Potwierdzenie to powinno zawierać dane,
o których mowa w ust. 3a, oraz oznaczenie organu potwierdzającego.

3c. Minister właściwy do spraw finansów publicznych lub upoważniony przez niego
organ publikuje bez zbędnej zwłoki w Biuletynie Informacji Publicznej aktualną
listę pośredniczących podmiotów węglowych, obejmującą ich następujące dane: imię
i nazwisko lub nazwę oraz adres siedziby, NIP lub REGON oraz określenie rodzaju
prowadzonej działalności gospodarczej.>

4. Jeżeli dane zawarte w zgłoszeniu rejestracyjnym ulegną zmianie, podmiot jest
obowiązany zgłosić zmianę właściwemu naczelnikowi urzędu celnego w terminie 7 dni,
licząc od dnia, w którym nastąpiła zmiana.

5. Przepis ust. 1 nie ma zastosowania w przypadku podmiotów prowadzących działalność
gospodarczą w zakresie wyrobów akcyzowych objętych wyłącznie zerową stawką
akcyzy, z zastrzeżeniem ust. 8.

6. W przypadku zmiany zerowej stawki akcyzy na inną stawkę akcyzy zgłoszenie
rejestracyjne, o którym mowa w ust. 1, składa się w terminie 14 dni od dnia zmiany
stawki.

7. Przepisy ust. 1-6 nie mają zastosowania do podmiotów prowadzących działalność z
użyciem wyrobów akcyzowych objętych zwolnieniem od akcyzy ze względu na ich
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przeznaczenie, niemających na terytorium kraju siedziby, miejsca zamieszkania albo
miejsca prowadzenia działalności gospodarczej.

8. Podmiot zamierzający prowadzić działalność gospodarczą w zakresie wyrobów
energetycznych, o których mowa w art. 89 ust. 2, niebędący podmiotem zarejestrowanym
w trybie ust. 1, jest obowiązany przed dniem rozpoczęcia tej działalności powiadomić o
tym właściwego naczelnika urzędu celnego, w celu ustalenia dopuszczalnych norm
zużycia, o których mowa w art. 85 ust. 2 pkt 2.

Art. 21.
1. Podatnik jest obowiązany, bez wezwania organu podatkowego:

1) składać właściwemu naczelnikowi urzędu celnego deklaracje podatkowe według
ustalonego wzoru,

2) obliczać i wpłacać akcyzę na rachunek właściwej izby celnej
- za miesięczne okresy rozliczeniowe, w terminie do 25. dnia miesiąca następującego po
miesiącu, w którym powstał obowiązek podatkowy, chyba że przepisy szczególne
stanowią inaczej.

2. W przypadku zastosowania procedury zawieszenia poboru akcyzy, podatnik jest
obowiązany, bez wezwania organu podatkowego:

1) składać właściwemu naczelnikowi urzędu celnego deklaracje podatkowe, według
ustalonego wzoru,

2) obliczać i wpłacać akcyzę na rachunek właściwej izby celnej
- za miesięczne okresy rozliczeniowe, w terminie do 25. dnia miesiąca następującego po
miesiącu, w którym nastąpiło zakończenie procedury zawieszenia poboru akcyzy
skutkujące powstaniem zobowiązania podatkowego.

3. Przepisy ust. 1 i 2 nie mają zastosowania:
1) w zakresie, w jakim podatnik jest obowiązany do złożenia deklaracji uproszczonej,

obliczenia i zapłaty akcyzy, o których mowa w art. 78 ust. 1 pkt 3;
2) w zakresie, w jakim podatnik jest obowiązany do złożenia deklaracji podatkowej,

obliczenia i zapłaty akcyzy od energii elektrycznej, o których mowa w art. 24 ust. 1;
3) do podmiotu prowadzącego działalność gospodarczą w zakresie wyrobów

akcyzowych objętych zerową stawką akcyzy lub objętych zwolnieniem od akcyzy, z
wyjątkiem zwolnień częściowych lub zwolnień realizowanych przez zwrot akcyzy,
lub zwolnień ubytków wyrobów akcyzowych lub całkowitego zniszczenia wyrobów
akcyzowych, o których mowa w art. 30 ust. 3;

4) do importu wyrobów akcyzowych, o którym mowa w art. 27-29.
4. Podatnik, o którym mowa w art. 13 ust. 3, jest obowiązany przesłać do naczelnika urzędu

celnego właściwego dla podmiotu prowadzącego skład podatkowy, z którego wyroby
akcyzowe zostały wyprowadzone poza procedurą zawieszenia poboru akcyzy, kopię
złożonej deklaracji podatkowej w zakresie dotyczącym tych wyrobów akcyzowych, w
terminie trzech dni od dnia jej złożenia.

5. Zobowiązanie podatkowe przyjmuje się w wysokości wynikającej z deklaracji
podatkowej lub z deklaracji uproszczonej, chyba że organ podatkowy lub organ kontroli
skarbowej określi inną wysokość tego zobowiązania.
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6. Podmiot prowadzący skład podatkowy jest obowiązany, bez wezwania organu
podatkowego, do 25. dnia następnego miesiąca po miesięcznym okresie rozliczeniowym,
składać właściwemu naczelnikowi urzędu celnego informacje o wyrobach akcyzowych w
składzie podatkowym, według ustalonego wzoru, zawierające dane, o których mowa w
art. 53 ust. 5.

7. Z zastrzeżeniem art. 23 ust. 4 oraz art. 27 ust. 2, kwotę akcyzy obniża się o kwotę
stanowiącą wartość podatkowych znaków akcyzy prawidłowo naniesionych na wyroby
akcyzowe lub opakowania jednostkowe wyrobów akcyzowych, nie wcześniej jednak niż:

1) następnego dnia po naniesieniu tych znaków na dany wyrób akcyzowy lub
opakowanie jednostkowe - w przypadku oznaczania wyrobów akcyzowych znakami
akcyzy w składzie podatkowym na terytorium kraju, z zastrzeżeniem pkt 4 lit. b;

2) po powstaniu obowiązku podatkowego - w przypadku:
a) produkcji wyrobów akcyzowych, o której mowa w art. 47 ust. 1 pkt 1, 2, 4 lub 5,
b) zarejestrowanego odbiorcy posiadającego zezwolenie na jednorazowe nabycie

wyrobów akcyzowych jako zarejestrowany odbiorca,
c) podatnika nabywającego wewnątrzwspólnotowo wyroby akcyzowe z zapłaconą

akcyzą na terytorium państwa członkowskiego na potrzeby wykonywanej
działalności gospodarczej,

d) nabycia wewnątrzwspólnotowego wyrobów akcyzowych z zapłaconą akcyzą,
dokonanego za pośrednictwem przedstawiciela podatkowego, o którym mowa w
art. 79 ust. 1;

3) następnego dnia po wprowadzeniu wyrobów akcyzowych do składu podatkowego na
terytorium kraju - w przypadku importu albo nabycia wewnątrzwspólnotowego przez
podmiot prowadzący skład podatkowy wyrobów akcyzowych oznaczonych znakami
akcyzy na terytorium państwa trzeciego albo na terytorium państwa członkowskiego;

4) następnego dnia po powstaniu obowiązku podatkowego - w przypadku:
a) zarejestrowanego odbiorcy, z wyłączeniem zarejestrowanego odbiorcy

posiadającego zezwolenie na jednorazowe nabycie wyrobów akcyzowych jako
zarejestrowany odbiorca,

b) właściciela wyrobów akcyzowych, o którym mowa w art. 13 ust. 3.
8. Kwota akcyzy należna od danych wyrobów akcyzowych wyprodukowanych w składzie

podatkowym lub poza składem podatkowym zgodnie z art. 47 ust. 1 pkt 1 może być
obniżona o akcyzę zapłaconą od zużytych do ich wyprodukowania składników będących
wyrobami akcyzowymi.

9. W przypadku ubytków wyrobów akcyzowych przekraczających normy dopuszczalnych
ubytków, o których mowa w art. 85 ust. 1 pkt 1 i ust. 2 pkt 1 lit. a, oraz całkowitego
zniszczenia wyrobów akcyzowych, o których mowa w art. 2 ust. 1 pkt 20, z wyłączeniem
ubytków i całkowitego zniszczenia, o których mowa w art. 30 ust. 3, podatnik jest
obowiązany, bez wezwania organu podatkowego, składać deklarację podatkową, obliczać
oraz wpłacać akcyzę za dzienny okres rozliczeniowy, w terminie do 25. dnia miesiąca
następującego po miesiącu, w którym powstał ten ubytek lub powstało całkowite
zniszczenie.
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<Art. 2la.
1. W przypadku wyrobów węglowych podatnik jest obowiązany, bez wezwania organu

podatkowego:
1) składać właściwemu naczelnikowi urzędu celnego deklaracje podatkowe według

ustalonego wzoru,
2) obliczać i wpłacać akcyzę na rachunek właściwej izby celnej

– za miesięczne okresy rozliczeniowe, w terminie do 25. dnia przypadającego
w drugim miesiącu od miesiąca, w którym powstał obowiązek podatkowy,
z zastrzeżeniem art. 78 ust. 1 pkt 3.

2. Kwota akcyzy należna od danych wyrobów węglowych może być obniżona o akcyzę
zapłaconą od zużytych do ich wyprodukowania innych wyrobów węglowych.

3. Przepis ust. 1 nie ma zastosowania do podmiotów dokonujących czynności
podlegających opodatkowaniu w zakresie wyrobów węglowych zwolnionych od
akcyzy.>

Art. 26.
1. Minister właściwy do spraw finansów publicznych określi, w drodze rozporządzenia,

wzory deklaracji podatkowych, deklaracji w sprawie przedpłaty akcyzy oraz informacji o
wyrobach akcyzowych w składzie podatkowym, zamieszczając objaśnienia co do
sposobu prawidłowego składania tych deklaracji i informacji, informacje o terminach i
miejscu ich składania, pouczenie podatnika, że deklaracje podatkowe stanowią podstawę
do wystawienia tytułu wykonawczego, jak również zapewniając możliwość
prawidłowego obliczenia wysokości akcyzy.

2. Minister właściwy do spraw finansów publicznych może określić, w drodze
rozporządzenia:

1) szczegółowy tryb lub warunki dokonywania rozliczeń akcyzy, w szczególności w
przypadkach obniżenia kwoty akcyzy o kwotę akcyzy zapłaconą w cenie zakupu
wyrobów akcyzowych zużytych do wytworzenia innych wyrobów akcyzowych,

[2) wyroby akcyzowe, w przypadku których podatnicy mogą stosować dłuższe niż
wymienione w art. 21 ust. 1, 2 i 9, w art. 23 ust. 2 i w art. 24 ust. 1 okresy
rozliczeniowe, terminy składania deklaracji lub wpłaty akcyzy, lub warunki, które
muszą spełniać podmioty stosujące te okresy lub terminy]

<2) wyroby akcyzowe, w przypadku których podatnicy mogą stosować dłuższe niż
wymienione w art. 21 ust. 1, 2 i 9, w art. 21a ust. 1, w art. 23 ust. 2 i w art. 24
ust. 1 okresy rozliczeniowe, terminy składania deklaracji lub wpłaty akcyzy, lub
warunki, które muszą spełniać podmioty stosujące te okresy lub terminy; >

- uwzględniając zasadę jednokrotnego opodatkowania akcyzą, częstotliwość
powstawania obowiązku podatkowego w akcyzie oraz konieczność zapewnienia
prawidłowego wykonania obowiązku podatkowego i zapłaty akcyzy.

Art. 27.
[1. W przypadku importu podatnik jest obowiązany do obliczenia i wykazania kwoty akcyzy

w zgłoszeniu celnym, z uwzględnieniem obowiązujących stawek akcyzy, z zastrzeżeniem
ust. 3.]
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<1. W przypadku importu podatnik jest obowiązany, z zastrzeżeniem ust. 3, do
obliczenia i wykazania kwoty akcyzy, z uwzględnieniem obowiązujących stawek
akcyzy:

1) w zgłoszeniu celnym,
2) w przypadku stosowania procedur uproszczonych, o których mowa w art. 76

ust. 1 rozporządzenia Rady (EWG) nr 2913/92 z dnia 12 października 1992 r.
ustanawiającego Wspólnotowy Kodeks Celny, w:

a) zgłoszeniu niekompletnym lub
b) zgłoszeniu uproszczonym, lub
c) wpisie do ewidencji

– oraz w zgłoszeniu uzupełniającym, w rozumieniu przepisów prawa celnego.>
2. Kwotę akcyzy przypadającą do zapłaty z tytułu importu wyrobów akcyzowych obniża się

o wartość podatkowych znaków akcyzy prawidłowo naniesionych na wyroby akcyzowe
lub opakowania jednostkowe wyrobów akcyzowych, objęte zgłoszeniem celnym.

[3. W przypadku objęcia importowanych wyrobów akcyzowych procedurą zawieszenia
poboru akcyzy lub w przypadku importu wyrobów akcyzowych objętych zwolnieniem od
akcyzy ze względu na ich przeznaczenie, podatnik jest obowiązany zamieścić w zgłoszeniu
celnym informację o kwocie akcyzy, która byłaby należna, gdyby wyroby akcyzowe nie
zostały objęte procedurą zawieszenia poboru akcyzy lub zwolnieniem od akcyzy.]

<3. W przypadku objęcia importowanych wyrobów akcyzowych procedurą
zawieszenia poboru akcyzy lub w przypadku importu wyrobów akcyzowych
objętych zwolnieniem od akcyzy ze względu na ich przeznaczenie, podatnik jest
obowiązany zamieścić w dokumentach, o których mowa w ust. 1, informację o
kwocie akcyzy, która byłaby należna, gdyby wyroby akcyzowe nie zostały objęte
procedurą zawieszenia poboru akcyzy lub zwolnieniem od akcyzy.>

4. Jeżeli właściwy naczelnik urzędu celnego stwierdzi, że w zgłoszeniu celnym kwota
akcyzy została wykazana nieprawidłowo, wydaje decyzję określającą kwotę akcyzy w
należnej wysokości. Właściwy naczelnik urzędu celnego może określić kwotę akcyzy w
decyzji dotyczącej należności celnych przywozowych.

5. Po przyjęciu zgłoszenia celnego, podatnik może wystąpić do właściwego naczelnika
urzędu celnego o wydanie decyzji określającej kwotę akcyzy w należnej wysokości.

6. W przypadkach innych niż określone w ust. 1, 4 i 5, właściwy naczelnik urzędu celnego
określa kwotę akcyzy z tytułu importu wyrobów akcyzowych w drodze decyzji.

7. W przypadku określenia kwoty akcyzy w decyzji naczelnika urzędu celnego podatnik jest
obowiązany w terminie 10 dni, licząc od dnia doręczenia tej decyzji, zapłacić różnicę
między akcyzą wynikającą z tej decyzji a akcyzą pobraną przez ten organ wraz z
należnymi odsetkami za zwłokę.

<8. W przypadku stosowania procedury uproszczonej, o której mowa w art. 76 ust. 1
lit. c rozporządzenia Rady (EWG) nr 2913/92 z dnia 12 października 1992 r.
ustanawiającego Wspólnotowy Kodeks Celny, zarejestrowany wysyłający
przekazuje właściwemu naczelnikowi urzędu celnego kopię wpisu lub wydruku z
ewidencji towarów dopuszczonych do obrotu, niezwłocznie po przesłaniu do
Systemu projektu e-AD dotyczącego wyrobów akcyzowych będących przedmiotem
wpisu, z wyłączeniem sytuacji, gdy po przesłaniu projektu e-AD niezwłocznie
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zostanie przesłane zgłoszenie uzupełniające, w rozumieniu przepisów prawa
celnego.>

Art. 31.
1. Zwalnia się od akcyzy czynności podlegające opodatkowaniu, których przedmiotem są

wyroby akcyzowe mające być wykorzystywane:
1) przez instytucje Unii Europejskiej;
2) w ramach stosunków dyplomatycznych lub konsularnych, w odniesieniu do osób,

które nie są obywatelami polskimi i nie mają stałego miejsca pobytu na terytorium
kraju;

3) przez organizacje międzynarodowe uznawane przez właściwe organy na terytorium
kraju oraz członków takich organizacji, w granicach i na warunkach określonych w
konwencjach międzynarodowych ustanawiających takie organizacje lub w umowach
w sprawie ich siedzib;

4) przez siły zbrojne państwa będącego stroną Traktatu Północnoatlantyckiego, innego
niż państwo członkowskie Unii Europejskiej, na terytorium którego podatek
akcyzowy jest wymagalny, a także przez siły zbrojne uczestniczące w Partnerstwie
dla Pokoju, Kwaterę Główną Wielonarodowego Korpusu Północno-Wschodniego
oraz przez dowództwa sojusznicze, w szczególności Centrum Szkolenia Sił
Połączonych, do użytku tych sił zbrojnych lub towarzyszącego personelu cywilnego
lub w celu zaopatrzenia ich mes lub kantyn;

5) do konsumpcji zgodnie z umową zawartą z państwami trzecimi lub organizacjami
międzynarodowymi, pod warunkiem że wyroby te są zwolnione od podatku od
towarów i usług.

2. (uchylony).
3. Zwolnień, o których mowa w ust. 1 pkt 4, nie stosuje się do Sił Zbrojnych

Rzeczypospolitej Polskiej.
4. Zwolnienia, o których mowa w ust. 1, mogą być realizowane również przez zwrot

zapłaconej kwoty akcyzy dokonywany przez wyznaczonego naczelnika urzędu celnego.
5. W przypadku zwolnienia od akcyzy realizowanego przez zwrot zapłaconej kwoty akcyzy,

wyznaczony naczelnik urzędu celnego określa, w drodze decyzji, wysokość kwoty
zwrotu akcyzy.

6. Minister właściwy do spraw finansów publicznych, w drodze rozporządzenia:
1) określi szczegółowy zakres oraz warunki i tryb stosowania zwolnień od akcyzy, o

których mowa w ust. 1,
2) wyznaczy naczelników urzędów celnych właściwych w sprawach zwrotu zapłaconej

kwoty akcyzy
- uwzględniając konieczność skutecznego funkcjonowania zwolnień od akcyzy,
konieczność zapewnienia właściwej kontroli oraz konieczność zapewnienia przepływu
informacji dotyczących wyrobów zwolnionych od akcyzy.

<Art. 3la.
1. Zwalnia się od akcyzy:
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1) sprzedaż wyrobów węglowych na terytorium kraju przez pośredniczący
podmiot węglowy pośredniczącemu podmiotowi węglowemu lub podmiotowi
korzystającemu ze zwolnienia, o którym mowa w ust. 2;

2) dostawę wewnątrzwspólnotową wyrobów węglowych przez pośredniczący
podmiot węglowy;

3) nabycie wewnątrzwspólnotowe wyrobów węglowych przez pośredniczący
podmiot węglowy lub podmiot korzystający ze zwolnienia, o którym mowa w
ust. 2;

4) import wyrobów węglowych przez pośredniczący podmiot węglowy lub podmiot
korzystający ze zwolnienia, o którym mowa w ust. 2;

5) eksport wyrobów węglowych przez pośredniczący podmiot węglowy.
2. Zwalnia się od akcyzy wyroby węglowe zużywane:

1) w procesie produkcji energii elektrycznej;
2) w procesie produkcji wyrobów energetycznych;
3) przez gospodarstwa domowe, organy administracji publicznej, jednostki Sił

Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej, podmioty systemu oświaty o których
mowa w art. 2 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z
2004 r. Nr 256, poz. 2572, z późn. zm.), żłobki i kluby dziecięce, o których mowa
w ustawie z dnia 4 lutego 2011 r. o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3 (Dz. U. z
2011 r. Nr 45, poz. 235 i Nr 131, poz. 764), podmioty lecznicze, o których mowa
w art. 4 ust. 1 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U.
Nr 112, poz. 654 i Nr 149, poz. 887), jednostki organizacyjne pomocy społecznej,
o których mowa w art. 6 pkt 5 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy
społecznej (Dz. U. z 2009 r. Nr 175, poz. 1362, z późn. zm.), organizacje, o
których mowa w art. 3 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności
pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2010 r. Nr 234, poz. 1536 oraz z
2011 r. Nr 112, poz. 654 i Nr 149, poz. 887);

4) do przewozu towarów i pasażerów koleją;
5) do łącznego wytwarzania ciepła i energii elektrycznej;
6) w pracach rolniczych, ogrodniczych, w hodowli ryb, oraz w leśnictwie;
7) w procesach mineralogicznych, elektrolitycznych i metalurgicznych oraz do

redukcji chemicznej; procesy mineralogiczne oznaczają procesy sklasyfikowane
w nomenklaturze NACE pod kodem DI 26 „produkcja produktów z pozostałych
surowców niemetalicznych” w rozporządzeniu Rady (EWG) nr 3037/90  z dnia
9 października 1990  r. w sprawie statystycznej klasyfikacji działalności
gospodarczej we Wspólnocie Europejskiej (Dz. U. UE L 293 z 24.10.1990, str. 1,
z późn. zm.; Dz. U. UE Polskie wydanie specjalne, rozdz. 02, t. 04, str. 177, z
późn. zm.);

8) przez zakłady energochłonne do celów opałowych;
9) przez podmioty gospodarcze, w których wprowadzone zostały w życie systemy

prowadzące do osiągania celów dotyczących ochrony środowiska lub do
podwyższenia efektywności energetycznej.

3. Warunkiem zwolnienia, o którym mowa w ust. 1, jest:
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1) pisemne powiadomienie właściwego naczelnika urzędu celnego o zamiarze
rozpoczęcia działalności gospodarczej jako pośredniczący podmiot węglowy, o
którym mowa w art. 16 ust. 3a;

2) posiadanie, przez pośredniczący podmiot węglowy, pisemnego potwierdzenia
powiadomienia o zamiarze rozpoczęcia działalności gospodarczej jako
pośredniczący podmiot węglowy, o którym mowa w art. 16 ust. 3b;

3) dołączenie do przemieszczanych wyrobów węglowych dokumentu dostawy.
4. Warunkiem zwolnienia, o którym mowa w ust. 2, jest prowadzenie ewidencji

wyrobów węglowych zużywanych do celów zwolnionych z wyłączeniem podmiotów,
o których mowa w ust. 2 pkt 3.

5. Ewidencja, o której  mowa  w ust. 4,  może być prowadzona w formie papierowej
lub elektronicznej,  po uprzednim pisemnym poinformowaniu właściwego
naczelnika urzędu celnego o formie jej prowadzenia.

6. Ewidencja, o której mowa w ust. 4, powinna zawierać informacje umożliwiające
ustalenie ilości wysłanych lub otrzymanych wyrobów węglowych zwolnionych od
akcyzy ze względu  na  przeznaczenie, terminu wysłania lub odbioru tych wyrobów,
a także miejsca odbioru w przypadku ich przemieszczania, oraz informacje o
dokumentach dostawy i kodzie CN wyrobów węglowych.

7. Ewidencja, o której mowa w ust. 4, oraz dokument dostawy, o którym mowa w ust.
3 pkt 2, powinny być przechowywane do celów kontroli przez okres 5 lat, licząc od
końca roku kalendarzowego, w którym ewidencja została sporządzona, a dokument
dostawy potwierdzony przez odbiorcę.

8. W przypadku zwolnienia, o którym mowa w ust. 1 pkt 1, sprzedawca wyrobów
węglowych może zażądać przedstawienia mu pisemnego potwierdzenia przyjęcia
powiadomienia o zamiarze rozpoczęcia działalności gospodarczej jako
pośredniczący podmiot węglowy, a nabywca wyrobów węglowych powinien
przedstawić sprzedawcy to pisemne potwierdzenie przyjęcia powiadomienia
o zamiarze rozpoczęcia działalności gospodarczej jako pośredniczący podmiot
węglowy.

9. W przypadku zwrotu wyrobów węglowych zwolnionych od akcyzy przez:
1) podmiot korzystający ze zwolnienia, o którym mowa w ust. 2, do

pośredniczącego podmiotu węglowego,
2) pośredniczący podmiot węglowy do pośredniczącego podmiotu węglowego

– przemieszczanie tych wyrobów odbywa się na podstawie dokumentu dostawy.
10. Przez zakłady energochłonne rozumie się podmioty, u których udział zakupu

wyrobów węglowych w wartości produkcji sprzedanej wynosi nie mniej niż 10% w
skali roku.>

Art. 40.
1. Procedura zawieszenia poboru akcyzy ma zastosowanie, jeżeli:

1) wyroby akcyzowe są:
a) w składzie podatkowym, w tym również w wyniku zwrotu przez podmiot

pośredniczący albo podmiot zużywający,
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b) przemieszczane między składami podatkowymi na terytorium kraju,
c) przemieszczane, w celu dokonania eksportu, ze składu podatkowego na

terytorium kraju do urzędu celnego na terytorium kraju, który nadzoruje
faktyczne wyprowadzenie tych wyrobów poza terytorium Unii Europejskiej;

2) wyroby akcyzowe importowane i dopuszczone do obrotu są przemieszczane przez
zarejestrowanego wysyłającego z miejsca importu na terytorium kraju do:

a) składu podatkowego na terytorium kraju,
b) urzędu celnego na terytorium kraju, który nadzoruje faktyczne wyprowadzenie

tych wyrobów poza terytorium Unii Europejskiej,
c) podmiotów objętych zwolnieniem od akcyzy wynikającym z art. 31 ust. 1;

3) (uchylony).
2. Procedura zawieszenia poboru akcyzy ma również zastosowanie, jeżeli wyroby akcyzowe

są przemieszczane:
1) ze składu podatkowego na terytorium kraju do składu podatkowego na terytorium

państwa członkowskiego;
2) ze składu podatkowego na terytorium państwa członkowskiego do składu

podatkowego na terytorium kraju;
3) w celu dokonania eksportu, ze składu podatkowego na terytorium kraju przez

terytorium państw członkowskich do urzędu celnego, który nadzoruje faktyczne
wyprowadzenie tych wyrobów poza terytorium Unii Europejskiej;

4) ze składu podatkowego na terytorium państwa członkowskiego do urzędu celnego na
terytorium kraju, który nadzoruje faktyczne wyprowadzenie tych wyrobów poza
terytorium Unii Europejskiej;

5) ze składu podatkowego na terytorium państwa członkowskiego przez terytorium
kraju do urzędu celnego na terytorium innego państwa członkowskiego, który
nadzoruje faktyczne wyprowadzenie tych wyrobów poza terytorium Unii
Europejskiej;

6) ze składu podatkowego na terytorium kraju do nabywcy na terytorium państwa
członkowskiego będącego podmiotem upoważnionym przez właściwe władze
podatkowe tego państwa członkowskiego Unii Europejskiej do otrzymywania
wyrobów akcyzowych w ramach procedury zawieszenia poboru akcyzy lub do
podmiotów objętych zwolnieniem od akcyzy wynikającym z art. 31 ust. 1;

7) ze składu podatkowego na terytorium państwa członkowskiego do określonego we
właściwym zezwoleniu miejsca ich odbioru przez zarejestrowanego odbiorcę na
terytorium kraju lub do podmiotów objętych zwolnieniem od akcyzy wynikającym z
art. 31 ust. 1;

8) przez terytorium kraju między składami podatkowymi na terytorium państw
członkowskich;

9) przez terytorium kraju ze składu podatkowego na terytorium państwa
członkowskiego do nabywcy na terytorium państwa członkowskiego będącego
podmiotem upoważnionym przez właściwe władze podatkowe tego państwa
członkowskiego Unii Europejskiej do otrzymywania wyrobów akcyzowych w
ramach procedury zawieszenia poboru akcyzy lub do podmiotów objętych
zwolnieniem od akcyzy wynikającym z art. 31 ust. 1;
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10) w przypadku importu i dopuszczenia do obrotu, z miejsca importu na terytorium
kraju, przez zarejestrowanego wysyłającego do:

a) składu podatkowego na terytorium państwa członkowskiego,
b) nabywcy na terytorium państwa członkowskiego będącego podmiotem

upoważnionym przez właściwe władze podatkowe tego państwa
członkowskiego Unii Europejskiej do otrzymywania wyrobów akcyzowych w
ramach procedury zawieszenia poboru akcyzy,

c) podmiotów objętych zwolnieniem od akcyzy wynikającym z art. 31 ust. 1,
d) urzędu celnego na terytorium państwa członkowskiego, który nadzoruje

faktyczne wyprowadzenie tych wyrobów poza terytorium Unii Europejskiej;
11) w przypadku importu i dopuszczenia do obrotu, z miejsca importu na terytorium

państwa członkowskiego, przez zarejestrowanego wysyłającego do:
a) składu podatkowego na terytorium kraju,
b) określonego we właściwym zezwoleniu miejsca odbioru tych wyrobów przez

zarejestrowanego odbiorcę,
c) podmiotów objętych zwolnieniem od akcyzy wynikającym z art. 31 ust. 1,
d) urzędu celnego na terytorium kraju, który nadzoruje faktyczne wyprowadzenie

tych wyrobów poza terytorium Unii Europejskiej,
e) urzędu celnego na terytorium państwa członkowskiego, który nadzoruje

faktyczne wyprowadzenie tych wyrobów poza terytorium Unii Europejskiej,
przez terytorium kraju.

2a. Procedura zawieszenia poboru akcyzy ma również zastosowanie, jeżeli w ramach
przemieszczania wyrobów akcyzowych, o którym mowa w ust. 2, wyroby te są
przemieszczane przez terytorium państwa trzeciego.

3. (uchylony).
4. (uchylony).
5. Procedurę zawieszenia poboru akcyzy stosuje się do wyrobów akcyzowych określonych

w załączniku nr 2 do ustawy, z zastrzeżeniem art. 47 ust. 1. W przypadku wyrobów
akcyzowych oznaczonych kodami CN 2710 11 21, 2710 11 25 oraz 2710 19 29
procedurę zawieszenia poboru akcyzy stosuje się, jeżeli wyroby te są przemieszczane
luzem.

[6. Procedurę zawieszenia poboru akcyzy stosuje się na terytorium kraju również do
wyrobów akcyzowych innych niż określone w załączniku nr 2 do ustawy, objętych stawką
akcyzy inną niż stawka zerowa, z zastrzeżeniem art. 47 ust. 1 pkt 1 i 5.

7. Procedury zawieszenia poboru akcyzy nie stosuje się do energii elektrycznej.]
<6. Procedurę zawieszenia poboru akcyzy stosuje się na terytorium kraju również do

wyrobów akcyzowych innych niż określone w załączniku nr 2 do ustawy, objętych
stawką akcyzy inną niż stawka zerowa, z zastrzeżeniem art. 47 ust. 1 pkt 1, 5 i 7.

7. Procedury zawieszenia poboru akcyzy nie stosuje się do energii elektrycznej
i wyrobów węglowych.>

8. Procedury zawieszenia poboru akcyzy nie stosuje się w przypadku przemieszczania
między terytorium kraju i terytorium państwa członkowskiego wyrobów akcyzowych dla
sił zbrojnych wymienionych w art. 31 ust. 1 pkt 4, jeżeli do tego przemieszczania
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znajdzie zastosowanie procedura bezpośrednio oparta na Traktacie Północnoatlantyckim,
chyba że inne postanowienia wynikają z porozumienia zawartego z państwem
członkowskim Unii Europejskiej.

Art. 47.
1. Produkcja wyrobów akcyzowych określonych w załączniku nr 2 do ustawy oraz wyrobów

akcyzowych innych niż określone w załączniku nr 2 do ustawy, objętych stawką akcyzy
inną niż stawka zerowa, może odbywać się wyłącznie w składzie podatkowym, z
wyłączeniem produkcji:

1) wyrobów akcyzowych, z wykorzystaniem wyłącznie wyrobów akcyzowych, od
których akcyza została zapłacona w wysokości równej lub wyższej od kwoty akcyzy
przypadającej do zapłaty od wyprodukowanych wyrobów akcyzowych, albo z
wykorzystaniem wyłącznie wyrobów akcyzowych zwolnionych od akcyzy ze
względu na przeznaczenie, pod warunkiem że wyprodukowany wyrób jest również
wyrobem akcyzowym zwolnionym od akcyzy ze względu na przeznaczenie;

2) mniej niż 1000 hektolitrów w ciągu roku kalendarzowego, win uzyskanych z
winogron pochodzących z upraw własnych, 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 własny użytek i nieprzeznaczonych do sprzedaży;

4) mniej niż 10 hektolitrów w ciągu roku kalendarzowego, alkoholu etylowego,
dokonywanej przez gorzelnie prawnie i ekonomicznie niezależne od wszelkich
innych gorzelni oraz niedziałające na podstawie licencji uzyskanej od innego
podmiotu;

5) wyrobów akcyzowych, od których została zapłacona przedpłata akcyzy;
6) energii elektrycznej[.]<;>
<7) wyrobów węglowych.>

2. Magazynowanie wyrobów akcyzowych w procedurze zawieszenia poboru akcyzy może
odbywać się wyłącznie w składzie podatkowym.

3. W składzie podatkowym miejsce przeznaczone do magazynowania wyrobów akcyzowych
objętych procedurą zawieszenia poboru akcyzy powinno być wyodrębnione i
przeznaczone tylko do przechowywania tych wyrobów.

4. Przeładunek wyrobów akcyzowych przemieszczanych w procedurze zawieszenia poboru
akcyzy może odbywać się wyłącznie w składzie podatkowym, z wyłączeniem sytuacji:

1) losowych, w przypadkach, w których dokonanie przeładunku jest możliwe tylko w
miejscu zdarzenia losowego;

2) w których dochodzi do zmiany środka transportu, a przeładowane wyroby akcyzowe
w całości są przemieszczane do jednego miejsca odbioru wskazanego w e-AD albo
w dokumencie zastępującym e-AD.

5. Wina gronowe produkowane poza składem podatkowym, o których mowa w ust. 1 pkt 2,
są przemieszczane w ramach dostawy wewnątrzwspólnotowej zgodnie z wymogami
określonymi w rozporządzeniu Komisji (WE) nr 884/2001 z dnia 24 kwietnia 2001 r.
ustanawiającym szczegółowe zasady stosowania dotyczące dokumentów towarzyszących
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przewozowi produktów winiarskich oraz rejestrów prowadzonych w sektorze wina (Dz.
Urz. WE L 128 z 10.05.2001, str. 32, z późn. zm.; Dz. Urz. UE Polskie wydanie
specjalne, rozdz. 3, t. 32, str. 202, z późn. zm.), w szczególności w zakresie rejestru
wyrobów wychodzących oraz wzoru dokumentu handlowego towarzyszącego produktom
winiarskim określonego w załączniku III do tego rozporządzenia. Przepisy tego
rozporządzenia w zakresie rejestru wyrobów wychodzących stosuje się również w
przypadku przemieszczania tych win gronowych na terytorium kraju.

6. Podmiot dokonujący nabycia wewnątrzwspólnotowego win gronowych
wyprodukowanych poza składem podatkowym jest obowiązany poinformować
właściwego naczelnika urzędu celnego o odbiorze tych win oraz przedstawić dokument
handlowy towarzyszący produktom winiarskim, na którego podstawie dokonano ich
przemieszczenia na terytorium kraju.

Art. 88.
[1. Podstawą opodatkowania wyrobów energetycznych jest ich ilość, wyrażona, w

zależności od rodzaju wyrobów, w litrach gotowego wyrobu w temperaturze 15°C lub w
kilogramach gotowego wyrobu, albo wartość energetyczna brutto, wyrażona w
gigadżulach (GJ).]

<1. Podstawą opodatkowania wyrobów energetycznych jest ich ilość, wyrażona, w
zależności od rodzaju wyrobów, w litrach gotowego wyrobu w temperaturze 15°C
lub w kilogramach gotowego wyrobu, albo wartość opałowa, wyrażona w
gigadżulach (GJ).>

2. Podstawą opodatkowania energii elektrycznej jest jej ilość, wyrażona w
megawatogodzinach (MWh).

2a. W przypadku nielegalnego poboru energii elektrycznej podstawą opodatkowania energii
elektrycznej jest jej szacunkowa ilość, wyrażona w megawatogodzinach (MWh).

2b. Podmiot, który określa szacunkową ilość nielegalnie pobranej energii elektrycznej, jest
obowiązany powiadomić właściwego dla podatnika naczelnika urzędu celnego o tym
fakcie w terminie 7 dni od dnia ustalenia podmiotu dokonującego nielegalnego poboru
energii elektrycznej.

3. Podstawą opodatkowania w przypadku użycia do celów napędowych, z wyłączeniem
celów żeglugi:

1) paliw opałowych,
2) olejów napędowych przeznaczonych do celów żeglugi

- jest ich ilość, wyrażona w litrach, która może być przechowywana w zbiorniku
podłączonym do odmierzacza paliw lub w zbiorniku pojazdu bądź innego środka
przewozowego.

4. Za użycie paliw opałowych lub olejów napędowych, o których mowa w ust. 3, niezgodnie
z przeznaczeniem uznaje się również ich posiadanie lub sprzedaż ze zbiornika
podłączonego do odmierzacza paliw.

5. Za odmierzacz paliw określony w odrębnych przepisach uznaje się instalację pomiarową
przeznaczoną do tankowania pojazdów silnikowych, małych łodzi i małych samolotów.

<6. Do celów poboru akcyzy ustala się wartości opałowe wyrobów węglowych, które
wynoszą odpowiednio:
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1) 23,8 GJ/1000 kilogramów dla węgla objętego pozycją CN 2701;
2) 8,6 GJ/1000 kilogramów dla węgla brunatnego objętego pozycją CN 2702;
3) 27,5 GJ/1000 kilogramów dla koksu objętego pozycją CN 2704.>

USTAWA z dnia 19 grudnia 2008 r. O PARTNERSTWIE PUBLICZNO-PRYWATNYM

(Dz. U. z 2009 r. Nr 19, poz. 100 oraz z 2010 r. Nr 106, poz. 675)

Art. 7.
1. Przez umowę o partnerstwie publiczno-prywatnym partner prywatny zobowiązuje się do

realizacji przedsięwzięcia za wynagrodzeniem oraz poniesienia w całości albo w części
wydatków na jego realizację lub poniesienia ich przez osobę trzecią, a podmiot publiczny
zobowiązuje się do współdziałania w osiągnięciu celu przedsięwzięcia, w szczególności
poprzez wniesienie wkładu własnego.

2. Wynagrodzenie partnera prywatnego zależy przede wszystkim od rzeczywistego
wykorzystania lub faktycznej dostępności przedmiotu partnerstwa publiczno-prywatnego.

3. Umowa o partnerstwie publiczno-prywatnym określa skutki nienależytego wykonania i
niewykonania zobowiązania, w szczególności kary umowne lub obniżenie
wynagrodzenia partnera prywatnego lub spółki, o której mowa w art. 14 ust. 1.

<4. Do odpowiedzialności za wykonanie umowy o partnerstwie publiczno-prywatnym i
wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy przepisu art. 141 ustawy, o
której mowa w art. 4 ust. 2, nie stosuje się.>


