
 
Druk nr 1988

SEJM 
RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ 

VI kadencja 

 

 
 
 
 

S P R A W O Z D A N I E 
KOMISJI  FINANSÓW  PUBLICZNYCH 

 

o komisyjnym projekcie ustawy o zmianie 
ustawy o podatku akcyzowym (druk nr 
1922) 

 
 

Sejm - zgodnie z art. 39 ust. 2 Regulaminu Sejmu - na 41 posiedzeniu w 
dniu 6 maja 2008 r. skierował powyższy projekt ustawy do Komisji Finansów 
Publicznych w celu rozpatrzenia.  

 
Komisja Finansów Publicznych po rozpatrzeniu tego projektu ustawy na 

posiedzeniach w dniach 7 i 19 maja 2009 r.  
 
wnosi: 
 
W y s o k i   S e j m    uchwalić raczy załączony projekt ustawy. 

 
 
 

Warszawa, dnia 19 maja 2009 r. 
 
 
  Przewodniczący Komisji 
 Sprawozdawca  Finansów Publicznych 
 
 
 (-) Janusz Cichoń  (-) Zbigniew Chlebowski  
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Projekt 

 

 

USTAWA 

z dnia ................ 2009 r.  

 

o zmianie ustawy o podatku akcyzowym  

 

Art. 1. 

W ustawie z dnia 6 grudnia 2008 r. o podatku akcyzowym (Dz. U. z 2009 r. Nr 3, 
poz. 11) wprowadza się następujące zmiany: 

1)  w art. 8 ust. 5 otrzymuje brzmienie: 

„5. Przedmiotem opodatkowania akcyzą jest również sprzedaż lub oferowanie 
na sprzedaż papierosów lub tytoniu do palenia poza procedurą zawieszenia 
poboru akcyzy, z odpłatnością powyżej maksymalnej ceny detalicznej, w 
tym w połączeniu z innym towarem lub usługą lub w połączeniu z przyzna-
niem nabywcy nieodpłatnej premii w postaci innych towarów lub usług, a w 
przypadku papierosów lub tytoniu do palenia oznaczonych jednocześnie 
podatkowymi oraz legalizacyjnymi znakami akcyzy, jeżeli odpłatność prze-
kracza kwotę równą sumie maksymalnej ceny detalicznej i kwoty 1,30 zł, 
stanowiącej należność za legalizacyjne znaki akcyzy.”; 

2) w art. 13 dodaje się ust. 7 w brzmieniu: 

„7. W przypadku gdy węglowodory gazowe w stanie skroplonym o kodach CN 
od 2711 12 11 do 2711 19 00, bezpośrednio po dokonaniu ich importu i do-
puszczeniu do obrotu, są przemieszczane z zastosowaniem procedury za-
wieszenia poboru akcyzy do składu podatkowego prowadzonego przez 
podmiot inny niż podmiot dokonujący importu, podmiot prowadzący ten 
skład podatkowy ponosi solidarną odpowiedzialność z podmiotem dokonu-
jącym importu za zobowiązania podatkowe powstałe w związku z importem 
i przemieszczaniem tych wyrobów do składu podatkowego.”; 

3) w art. 40 w ust. 1: 

a) pkt 2 otrzymuje brzmienie: 

„2) bezpośrednio po dokonaniu przez podmiot prowadzący skład podat-
kowy importu i dopuszczeniu do obrotu, wyroby akcyzowe są prze-
mieszczane do składu podatkowego tego podmiotu na terytorium kraju, 
z zastrzeżeniem pkt 3;”, 

b) dodaje się pkt 3 w brzmieniu: 

„3) bezpośrednio po dokonaniu importu i dopuszczeniu do obrotu węglo-
wodory gazowe w stanie skroplonym o kodach CN od 2711 12 11 do 
2711 19 00 są przemieszczane do składu podatkowego.”; 

4) w art. 53: 

a) ust. 4 otrzymuje brzmienie: 
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„4. W przypadku importu wyrobów akcyzowych, które bezpośrednio po 
dopuszczeniu ich do obrotu są przemieszczane do składu podatkowego 
z zastosowaniem procedury zawieszenia poboru akcyzy, podmiot pro-
wadzący ten skład podatkowy jest obowiązany wystawić administra-
cyjny dokument towarzyszący i przedstawić ten dokument oraz wła-
ściwy dokument potwierdzający złożenie zabezpieczenia akcyzowego 
właściwemu naczelnikowi urzędu celnego wraz ze zgłoszeniem do pro-
cedury dopuszczenia do obrotu tych wyrobów akcyzowych.”, 

b) dodaje się ust. 4a i 4b w brzmieniu: 

„4a. W przypadku importu węglowodorów gazowych w stanie skroplonym 
o kodach CN od 2711 12 11 do 2711 19 00, które bezpośrednio po do-
puszczeniu ich do obrotu są przemieszczane z zastosowaniem procedu-
ry zawieszenia poboru akcyzy do składu podatkowego prowadzonego 
przez podmiot inny niż podmiot dokonujący importu, podmiot prowa-
dzący ten skład podatkowy jest obowiązany złożyć naczelnikowi urzę-
du celnego właściwemu ze względu na import tych wyrobów dodatko-
we zabezpieczenie akcyzowe w kwocie pokrywającej zobowiązanie 
podatkowe mogące powstać w związku z importem i przemieszczaniem 
tych wyrobów do składu podatkowego. 

4b. W przypadku, o którym mowa w ust. 4a, na pisemny wniosek podmiotu 
prowadzącego skład podatkowy może być złożone zabezpieczenie ge-
neralne. Przed zastosowaniem zabezpieczenia generalnego właściwy 
naczelnik urzędu celnego ustala stan jego wykorzystania.”; 

5) w art. 63 ust. 4 otrzymuje brzmienie: 

„4. W przypadku przemieszczania na terytorium kraju wyrobów akcyzowych ze 
składu podatkowego prowadzonego przez podmiot obowiązany do złożenia 
zabezpieczenia akcyzowego do składu podatkowego prowadzonego przez 
osobę trzecią zobowiązanie podatkowe podmiotu prowadzącego skład po-
datkowy może być, na jego wniosek, objęte zabezpieczeniem akcyzowym tej 
osoby trzeciej, złożonym na terytorium kraju w formach określonych w art. 
67 ust. l pkt 1-3, za zgodą tej osoby.”; 

6) w art. 64 ust. 4 otrzymuje brzmienie: 

„4. Wnioski, o których mowa w ust. 3, powinny zawierać dane dotyczące pod-
miotu i prowadzonej przez niego działalności gospodarczej, w szczególno-
ści imię i nazwisko lub nazwę, adres zamieszkania lub siedziby podmiotu, 
określenie przewidywanej maksymalnej kwoty zobowiązań podatkowych 
podlegających zabezpieczeniu akcyzowemu oraz terminu, na jaki zwolnie-
nie ma być udzielone lub przedłużone. Wniosek o udzielenie zwolnienia 
powinien zawierać ponadto określenie rodzaju działalności prowadzonej 
przez podmiot w składzie podatkowym.”; 

7) w art. 65 ust. 8 i 9 otrzymują brzmienie: 

„8. Na wniosek podmiotu określonego w ust. 1 pkt 1–3, który spełnia warunki 
określone w art. 64 ust. 1 pkt 1, 3 i 4, właściwy naczelnik urzędu celnego 
wyraża zgodę na złożenie zabezpieczenia ryczałtowego dla zabezpieczenia 
wykonania zobowiązań podatkowych tego podmiotu. Przepisy art. 64 ust. 3-
5, 8 i 9 oraz przepisy wydane na podstawie art. 64 ust. 10 dotyczące sposo-
bu dokumentowania spełnienia warunków określonych w art. 64 ust. 1, w 
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tym rodzaju dokumentów potwierdzających ich spełnienie, stosuje się od-
powiednio. 

9. Właściwy naczelnik urzędu celnego ustala wysokość zabezpieczenia ryczał-
towego na poziomie 30% wysokości zabezpieczenia generalnego, do które-
go złożenia jest obowiązany podmiot składający wniosek o złożenie zabez-
pieczenia ryczałtowego.”; 

8) w art. 66: 

a) ust. 1 otrzymuje brzmienie: 

„1. Minister właściwy do spraw finansów publicznych określi, w drodze 
rozporządzenia, wzór wniosku o wyrażenie zgody na złożenie zabez-
pieczenia ryczałtowego i wniosku o przedłużenie zgody na złożenie za-
bezpieczenia ryczałtowego, szczegółowy sposób ustalania wysokości 
zabezpieczenia generalnego i ryczałtowego, szczegółowy sposób sto-
sowania zabezpieczenia generalnego i ryczałtowego, szczegółowy spo-
sób objęcia zabezpieczeniem akcyzowym wyrobów akcyzowych zwol-
nionych od akcyzy ze względu na ich przeznaczenie, o którym mowa w 
art. 32 ust. 5 pkt 1, oraz sposób i częstotliwość aktualizacji zabezpie-
czenia generalnego, o której mowa w art. 65 ust. 6, uwzględniając ko-
nieczność właściwego zabezpieczenia należności akcyzowych.”, 

b) w ust. 2 pkt 1 otrzymuje brzmienie: 

„1) inne niż określone w art. 63 ust. 4 przypadki, w których zobowiązania 
podatkowe podmiotów, o których mowa w art. 63 ust. 1, mogą być, na 
ich wniosek, objęte zabezpieczeniem akcyzowym osoby trzeciej, za 
zgodą tej osoby,”; 

9) w art. 104 dodaje się ust. 6a w  brzmieniu: 

„6a. W przypadku samochodów osobowych typu ambulans do podstawy opo-
datkowania  nie wlicza się kwot stanowiących wartość specjalistycznego 
wyposażenia medycznego.”; 

10) w art. 135 ust. 1 otrzymuje brzmienie: 

„1. Zwracającemu niewykorzystane i nieuszkodzone znaki akcyzy przysługuje, z 
zastrzeżeniem art. 136 ust. 8, bezzwłocznie zwrot wpłaconych kwot stano-
wiących odpowiednio wartość podatkowych znaków akcyzy lub należności 
za legalizacyjne znaki akcyzy.”; 

11) art. 136 otrzymuje brzmienie: 

„Art. 136. 1. Podmiot obowiązany do oznaczania znakami akcyzy wyrobów 
spirytusowych lub winiarskich jest obowiązany, w okresie 12 
miesięcy od dnia otrzymania znaków, nanieść je na opakowania 
jednostkowe wyrobów spirytusowych lub winiarskich lub na wy-
roby spirytusowe lub winiarskie, a w przypadku importu i naby-
cia wewnątrzwspólnotowego - sprowadzić na terytorium kraju 
wyroby spirytusowe lub winiarskie oznaczone tymi znakami. 

2. Po upływie terminu, o którym mowa w ust. 1, znaki akcyzy tracą 
ważność dla podmiotu, który otrzymał je na podstawie decyzji 
właściwego naczelnika urzędu celnego w sprawach znaków akcy-
zy, i nie mogą być nanoszone przez ten podmiot na opakowania 
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jednostkowe wyrobów spirytusowych lub winiarskich lub na wy-
roby spirytusowe lub winiarskie. 

3. Znaki, o których mowa w ust. 2, podlegają zwrotowi, w terminie 
30 dni od dnia utraty ich ważności, podmiotowi, który je wydał. 

4. Podmiot obowiązany do oznaczania znakami akcyzy wyrobów ty-
toniowych jest obowiązany nanieść znaki akcyzy na opakowania 
jednostkowe wyrobów tytoniowych lub na wyroby tytoniowe do 
końca roku kalendarzowego odpowiadającego rokowi wytworze-
nia znaków akcyzy nadrukowanemu na tych znakach. 

5. Od dnia 1 stycznia danego roku kalendarzowego na opakowania 
jednostkowe wyrobów tytoniowych lub na wyroby tytoniowe 
mogą być nanoszone wyłącznie znaki akcyzy z nadrukowanym 
rokiem wytworzenia odpowiadającym rozpoczynającemu się ro-
kowi kalendarzowemu. 

6. Znaki akcyzy naniesione na opakowania jednostkowe wyrobów 
tytoniowych lub na wyroby tytoniowe w danym roku kalenda-
rzowym zachowują ważność do ostatniego dnia lutego następne-
go roku kalendarzowego.  

7. Znaki akcyzy na wyroby tytoniowe niewykorzystane do dnia 31 
grudnia danego roku kalendarzowego są zwracane w terminie do 
dnia 31 stycznia następnego roku kalendarzowego podmiotowi, 
który je wydał. 

8. Zwracającemu znaki akcyzy, o których mowa w ust. 2 i 7, nie 
przysługuje zwrot wpłaconych kwot stanowiących wartość po-
datkowych znaków akcyzy, kwot wpłaconych na pokrycie kosz-
tów wytworzenia podatkowych znaków akcyzy ani należności za 
legalizacyjne znaki akcyzy. 

9. Na wniosek podmiotu obowiązanego do oznaczania wyrobów ty-
toniowych znakami akcyzy wydanie decyzji w sprawie wydania 
albo sprzedaży znaków akcyzy na wyroby tytoniowe z nadruko-
wanym rokiem wytworzenia odpowiadającym następnemu roko-
wi kalendarzowemu i wydania upoważnienia do odbioru tych 
znaków akcyzy oraz wydanie znaków akcyzy może nastąpić 
przed dniem 1 stycznia roku kalendarzowego odpowiadającego 
rokowi wytworzenia znaków akcyzy nadrukowanemu na tych 
znakach. 

10. Znaki akcyzy odbierane na zasadach określonych w ust. 9 mogą 
być nanoszone na opakowania jednostkowe wyrobów tytonio-
wych lub na wyroby tytoniowe przed dniem 1 stycznia roku ka-
lendarzowego odpowiadającego rokowi wytworzenia znaków ak-
cyzy nadrukowanemu na tych znakach, z tym że wyprowadzenie 
tak oznaczonych wyrobów ze składu podatkowego poza procedu-
rą zawieszenia poboru akcyzy, import albo nabycie wewnątrz-
wspólnotowe nie może nastąpić przed dniem 1 stycznia roku ka-
lendarzowego odpowiadającego rokowi wytworzenia znaków ak-
cyzy nadrukowanemu na tych znakach.”. 
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Art. 2. 

Ustawa wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia. 
 
 


