
BIURO LEGISLACYJNE/ Materiał porównawczy

Objaśnienie oznaczeń:  [] kursywa – tekst usunięty przez Sejm

<> druk pogrubiony – tekst wstawiony przez Sejm

Materiał porównawczy

do ustawy z dnia 19 listopada 2008 r.

o podatku akcyzowym

(druk nr 366)

USTAWA z dnia 17 czerwca 1966 r. O POSTĘPOWANIU EGZEKUCYJNYM W

ADMINISTRACJI (Dz. U. z 2005 r. Nr 229, poz. 1954, z późn. zm.)

Art. 2.
§ 1. Egzekucji administracyjnej podlegają następujące obowiązki:

1) podatki, opłaty i inne należności, do których stosuje się przepisy działu III ustawy z
dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60, Nr
85, poz. 727, Nr 86, poz. 732 i Nr 143, poz. 1199);

2) grzywny i kary pieniężne wymierzane przez organy administracji publicznej;
3) należności pieniężne, inne niż wymienione w pkt 1 i 2, jeżeli pozostają we

właściwości rzeczowej organów administracji publicznej;
4) należności przypadające od jednostek budżetowych, wynikające z zastosowania

wzajemnego potrącenia zobowiązań podatkowych z zobowiązaniami tych
jednostek;

5) należności pieniężne przekazane do egzekucji administracyjnej na podstawie
innych ustaw;

6) wpłaty na rzecz funduszy celowych utworzonych na podstawie odrębnych
przepisów;

7) należności pieniężne z tytułu składek do Funduszu Żeglugi Śródlądowej oraz
składek specjalnych do Funduszu Rezerwowego;

8) należności pieniężne wynikające z tytułu:
a) zwrotów, interwencji i innych środków będących częścią systemu całkowitego

lub częściowego finansowania Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji
Rolnej, Europejskiego Funduszu Rolniczego Gwarancji lub Europejskiego
Funduszu Rolniczego Rozwoju Obszarów Wiejskich, łącznie z sumami, które
mają być pobrane w związku z tymi działaniami,

b) opłat i innych należności przewidzianych w ramach wspólnej organizacji rynku
Unii Europejskiej dla sektora cukru,

c) należności przywozowych,
d) należności wywozowych,
e) podatku od towarów i usług,
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[f) akcyzy od:
– produktów tytoniowych,
– alkoholi i napojów alkoholowych,
– olejów mineralnych,

<f) podatku akcyzowego,>
g) podatku od dochodu lub podatku od majątku,]
h) podatku od składek ubezpieczeniowych,
i) odsetek, kar i grzywien administracyjnych, kosztów i innych należności

związanych z należnościami, o których mowa w lit. a-h, z wyłączeniem
wszelkich sankcji o charakterze karnym określonych w prawie państwa
udzielającego pomocy;

9) należności pieniężne przekazane do egzekucji administracyjnej na podstawie
ratyfikowanych umów międzynarodowych, których stroną jest Rzeczpospolita
Polska;

10) obowiązki o charakterze niepieniężnym pozostające we właściwości organów
administracji rządowej i samorządu terytorialnego lub przekazane do egzekucji
administracyjnej na podstawie przepisu szczególnego;

11) obowiązki z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy oraz wypłaty należnego
wynagrodzenia za pracę, a także innego świadczenia przysługującego pracownikowi,
nakładane w drodze decyzji organów Państwowej Inspekcji Pracy.

§ 2. W zakresie nieuregulowanym odrębnymi przepisami, należności, o których mowa w §
1, podlegają zabezpieczeniu w trybie i na zasadach określonych w dziale IV.

§ 3. Poddanie obowiązku egzekucji administracyjnej nie przesądza o wyłączeniu sporu co
do jego istnienia lub wysokości przed sądem powszechnym, jeżeli z charakteru
obowiązku wynika, że do rozpoznania takiego sporu właściwy jest ten sąd.

USTAWA z dnia 26 lipca 1991 r. O PODATKU DOCHODOWYM OD OSÓB

FIZYCZNYCH (Dz. U. z 2000 r. Nr 14, poz. 176, z późn. zm.)

Art. 23.
1.  Nie uważa się za koszty uzyskania przychodów:

UWAGA pkt 1-43 pominięto
[44) strat powstałych w wyniku nadmiernych ubytków lub zawinionych niedoborów

wyrobów akcyzowych oraz podatku akcyzowego od tych ubytków lub niedoborów,]
<44) strat powstałych w wyniku nieobjętych zwolnieniem od podatku akcyzowego

ubytków wyrobów akcyzowych oraz podatku akcyzowego od tych ubytków,>
UWAGA pkt 45-60 pominięto
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2. Za wierzytelności, o których mowa w ust. 1 pkt 20, uważa się te wierzytelności, których
nieściągalność została udokumentowana:

1) postanowieniem o nieściągalności, uznanym przez wierzyciela jako odpowiadające
stanowi faktycznemu, wydanym przez właściwy organ postępowania egzekucyjnego,
albo

2)  postanowieniem sądu o:
a) oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości obejmującej likwidację majątku, gdy

majątek niewypłacalnego dłużnika nie wystarcza na zaspokojenie kosztów
postępowania lub

b) umorzeniu postępowania upadłościowego obejmującego likwidację majątku,
gdy zachodzi okoliczność, o której mowa w lit. a), lub

c) ukończeniu postępowania upadłościowego obejmującego likwidację majątku,
albo

3)  protokołem sporządzonym przez podatnika, stwierdzającym, że przewidywane
koszty procesowe i egzekucyjne związane z dochodzeniem wierzytelności byłyby
równe albo wyższe od jej kwoty.

3. Nieściągalność wierzytelności, w przypadku określonym w ust. 1 pkt 21, uznaje się za
uprawdopodobnioną, w szczególności gdy:

1)  dłużnik został wykreślony z ewidencji działalności gospodarczej, postawiony w stan
likwidacji lub została ogłoszona jego upadłość obejmująca likwidację majątku albo

2)  zostało wszczęte postępowanie upadłościowe z możliwością zawarcia układu w
rozumieniu przepisów prawa upadłościowego i naprawczego lub na wniosek
dłużnika zostało wszczęte postępowanie ugodowe w rozumieniu przepisów o
restrukturyzacji finansowej przedsiębiorstw i banków, albo

3) wierzytelność została zasądzona prawomocnym orzeczeniem sądu i skierowana na
drogę postępowania egzekucyjnego, albo

4) wierzytelność jest kwestionowana przez dłużnika, na drodze powództwa sądowego.
3a.  (uchylony).
3b.  Przepis ust. 1 pkt 46 nie dotyczy samochodów osobowych używanych na podstawie

umowy leasingu, o której mowa w art. 23a pkt 1.
3c.  Przepis ust. 1 pkt 43 lit. c) stosuje się odpowiednio w przypadku zmiany prawa do

obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego, o której mowa w art.
91 ust. 7 ustawy o podatku od towarów i usług.

3d.  Przepis ust. 1 pkt 55a stosuje się odpowiednio, z zastrzeżeniem ust. 1 pkt 37, do składek
na Fundusz Pracy oraz Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych.

3e.  Przepisu ust. 1 pkt 38 zdanie po średniku nie stosuje się przy zamianie jednostek
uczestnictwa subfunduszu na jednostki uczestnictwa innego subfunduszu tego samego
funduszu inwestycyjnego z wydzielonymi subfunduszami dokonanej na podstawie
ustawy z dnia 27 maja 2004 r. o funduszach inwestycyjnych.

4. Ilekroć w ust. 1 jest mowa o stawce za jeden kilometr przebiegu pojazdu, rozumie się
przez to stawkę określoną dla samochodów osobowych, uwzględniającą odpowiednio
pojemność silnika.

5.  Przebieg pojazdu, o którym mowa w ust. 1 pkt 36 i 46, powinien być, z wyłączeniem
ryczałtu pieniężnego, udokumentowany w ewidencji przebiegu pojazdu potwierdzonej
przez podatnika na koniec każdego miesiąca. Do prowadzenia ewidencji przebiegu
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pojazdu obowiązana jest osoba używająca tego pojazdu. W razie braku tej ewidencji
wydatki ponoszone przez podatnika z tytułu używania samochodów na potrzeby
podatnika nie stanowią kosztu uzyskania przychodów.

6. Minister właściwy do spraw finansów publicznych określi, w drodze rozporządzenia,
maksymalną wysokość wpłat dokonywanych przez przedsiębiorców, prowadzących
działalność gospodarczą w dziedzinie turystyki, wypoczynku, sportu i rekreacji, na rzecz
Polskiej Organizacji Turystycznej, uznawaną za koszt uzyskania przychodów.

7.  Ewidencja przebiegu pojazdu, o której mowa w ust. 5, powinna zawierać co najmniej
następujące dane: nazwisko, imię i adres zamieszkania osoby używającej pojazdu, numer
rejestracyjny pojazdu i pojemność silnika, kolejny numer wpisu, datę i cel wyjazdu, opis
trasy (skąd - dokąd), liczbę faktycznie przejechanych kilometrów, stawkę za 1 km
przebiegu, kwotę wynikającą z przemnożenia liczby faktycznie przejechanych
kilometrów i stawki za 1 km przebiegu oraz podpis podatnika (pracodawcy) i jego dane.

USTAWA z dnia 15 lutego 1992 r. O PODATKU DOCHODOWYM OD OSÓB

PRAWNYCH (Dz. U. z 2000 r. Nr 54, poz. 654, z późn. zm.)

Art. 16.
1. Nie uważa się za koszty uzyskania przychodów:

UWAGA pkt 1-46 - pominięto
[47) strat powstałych w wyniku nadmiernych ubytków lub zawinionych niedoborów

wyrobów akcyzowych oraz podatku akcyzowego od tych ubytków lub niedoborów,]
<47) strat powstałych w wyniku nieobjętych zwolnieniem od podatku akcyzowego

ubytków wyrobów akcyzowych oraz podatku akcyzowego od tych ubytków,>
UWAGA pkt 48-65 - pominięto

1a.  (skreślony).
1b.  Ilekroć w ustawie jest mowa o pochodnych instrumentach finansowych, rozumie się

przez to prawa majątkowe, których cena zależy bezpośrednio lub pośrednio od ceny
towarów, walut obcych, waluty polskiej, złota dewizowego, platyny dewizowej lub
papierów wartościowych, albo od wysokości stóp procentowych lub indeksów, a w
szczególności opcje i kontrakty terminowe.

2. Za wierzytelności, o których mowa w ust. 1 pkt 25, uważa się te wierzytelności, których
nieściągalność została udokumentowana:

1) postanowieniem o nieściągalności, uznanym przez wierzyciela jako odpowiadającym
stanowi faktycznemu, wydanym przez właściwy organ postępowania egzekucyjnego,
albo

2)  postanowieniem sądu o:
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a) oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości obejmującej likwidację majątku, gdy
majątek niewypłacalnego dłużnika nie wystarcza na zaspokojenie kosztów
postępowania, lub

b) umorzeniu postępowania upadłościowego obejmującego likwidację majątku,
gdy zachodzi okoliczność wymieniona pod lit. a), lub

c) ukończeniu postępowania upadłościowego obejmującego likwidację majątku,
albo

3) protokołem sporządzonym przez podatnika, stwierdzającym, że przewidywane
koszty procesowe i egzekucyjne związane z dochodzeniem wierzytelności byłyby
równe albo wyższe od jej kwoty.

2a. Nieściągalność wierzytelności uznaje się za uprawdopodobnioną:
1)  w przypadku określonym w ust. 1 pkt 26a, w szczególności jeżeli:

a)  dłużnik zmarł, został wykreślony z ewidencji działalności gospodarczej,
postawiony w stan likwidacji lub została ogłoszona jego upadłość obejmująca
likwidację majątku, albo

b)  zostało wszczęte postępowanie upadłościowe z możliwością zawarcia układu w
rozumieniu przepisów prawa upadłościowego i naprawczego lub na wniosek
dłużnika zostało wszczęte postępowanie ugodowe w rozumieniu przepisów o
restrukturyzacji finansowej przedsiębiorstw i banków, albo

c) wierzytelność została potwierdzona prawomocnym orzeczeniem sądu i
skierowana na drogę postępowania egzekucyjnego, albo

d) wierzytelność jest kwestionowana przez dłużnika na drodze powództwa
sądowego,

2)  w przypadku określonym w ust. 1 pkt 26 lit. a) tiret pierwsze i lit. b), jeżeli:
a) spełniony jest warunek określony w pkt 1 lit. a) albo lit. b), lub
b) opóźnienie w spłacie kapitału kredytu (pożyczki) lub odsetek przekracza 6

miesięcy, a ponadto:
- spełniony jest warunek określony w pkt 1 lit. d) albo
- wierzytelność została skierowana na drogę postępowania egzekucyjnego,

albo
- miejsce pobytu dłużnika jest nieznane i nie został ujawniony jego majątek

mimo podjęcia przez wierzyciela działań zmierzających do ustalenia tego
miejsca i majątku.

2b.  Wierzytelności objęte rezerwami z tytułu kredytów (pożyczek) i udzielonych przez
bank gwarancji (poręczeń) spłaty kredytów i pożyczek, wymienionych w ust. 1 pkt 26,
pomniejsza się, z zastrzeżeniem ust. 2c, o wartość:

1) gwarancji lub poręczeń Skarbu Państwa, Narodowego Banku Polskiego lub
Bankowego Funduszu Gwarancyjnego,

2) gwarancji lub poręczeń banku centralnego lub rządu kraju będącego członkiem
OECD,

3) gwarancji lub poręczeń banku mającego siedzibę w kraju będącym członkiem
OECD, w przypadku gdy sytuacja ekonomiczno-finansowa tego banku nie budzi
obaw,
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4) gwarancji lub poręczeń państwowej osoby prawnej, z wyłączeniem banków i
zakładów ubezpieczeń, uprawnionej na podstawie odrębnych przepisów do ich
udzielania w ramach realizacji powierzonych jej zadań państwowych, w przypadku
gdy w budżecie państwa określono źródła sfinansowania ewentualnych zobowiązań,

5) przelewu wierzytelności z akredytywy zabezpieczającej (akredytywa typu stand-by)
otwartej lub potwierdzonej przez bank kraju będącego członkiem OECD, w
przypadku gdy sytuacja ekonomiczno-finansowa tego banku nie budzi obaw,

6) umowy ubezpieczenia eksportowego lub gwarancji ubezpieczeniowej Korporacji
Ubezpieczeń Kredytów Eksportowych S.A., zawartej lub udzielonej na podstawie
przepisów o gwarantowanych przez Skarb Państwa ubezpieczeniach eksportowych,
dla określonej umowy kredytowej lub zobowiązania pozabilansowego - do 100%
sumy odpowiednio ubezpieczenia lub gwarancji, jeżeli konieczność tworzenia
rezerwy celowej jest następstwem zdarzeń objętych tym ubezpieczeniem lub
gwarancją,

7) gwarancji lub poręczeń Banku Gospodarstwa Krajowego ze środków Krajowego
Funduszu Poręczeń Kredytowych wydanych na podstawie przepisów o poręczeniach
i gwarancjach udzielanych przez Skarb Państwa oraz niektóre osoby prawne,

8) gwarancji lub poręczeń jednostki samorządu terytorialnego Rzeczypospolitej
Polskiej (gmin, powiatów i województw) o dobrej sytuacji ekonomiczno-finansowej,
przy czym uwzględniana kwota zabezpieczenia powinna wynikać z uchwały
właściwego organu jednostki samorządu terytorialnego w sprawie ustalania
maksymalnej wysokości pożyczek, gwarancji i poręczeń udzielanych przez zarząd w
roku budżetowym,

9) wpłaty określonej kwoty w złotych lub w innej walucie wymienialnej na rachunek
banku, który zobowiąże się, że zwróci tę kwotę po uzyskaniu spłaty zadłużenia wraz
z należnymi odsetkami i prowizją, do wysokości tej kwoty, przy czym przeliczenia
na złote należy dokonać według kursu średniego ustalonego przez Narodowy Bank
Polski na dzień dokonywania klasyfikacji,

10) zastawu rejestrowego na wierzytelności z rachunku lokaty złożonej w banku:
a) posiadającym ekspozycję kredytową lub
b) mającym siedzibę w kraju będącym członkiem OECD, w przypadku gdy

sytuacja ekonomiczno-finansowa tego banku nie budzi obaw
- wraz z oświadczeniem o blokadzie lokaty oraz pełnomocnictwem do pobrania
środków z rachunku lokaty,

11) przeniesienia na bank przez dłużnika, do czasu spłaty zadłużenia wraz z należnymi
odsetkami i prowizją, prawa własności:

a) papierów wartościowych emitowanych przez Skarb Państwa lub Narodowy
Bank Polski,

b) papierów wartościowych emitowanych przez banki centralne lub rządy krajów
będących członkiem OECD,

c) bankowych papierów wartościowych emitowanych przez inne banki
- według ich wartości godziwej,

12) hipoteki ustanowionej na:
a) nieruchomości,
b) użytkowaniu wieczystym,
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c) własnościowym spółdzielczym prawie do lokalu mieszkalnego,
d) spółdzielczym prawie do lokalu użytkowego,
e) prawie do domu jednorodzinnego w spółdzielni mieszkaniowej,
f) prawie do lokalu mieszkalnego w domu budowanym przez spółdzielnię

mieszkaniową w celu przeniesienia jej własności na członka,
13) gwarancji lub poręczeń podmiotu o dobrej sytuacji ekonomiczno-finansowej, jeżeli

łączna kwota gwarancji i poręczeń udzielonych przez gwaranta (poręczyciela)
jednemu kredytobiorcy nie przekracza 15% aktywów netto tego gwaranta
(poręczyciela), pomniejszonych o należne, lecz niewniesione wkłady na poczet
kapitałów (funduszy) podstawowych spółek akcyjnych i spółdzielni,

14) przeniesienia na bank przez dłużnika, do czasu spłaty zadłużenia wraz z należnymi
odsetkami i prowizją, prawa własności rzeczy ruchomej, na warunkach określonych
przez strony w umowie,

15) przeniesienia na bank przez dłużnika, do czasu spłaty zadłużenia wraz z należnymi
odsetkami i prowizją, prawa własności papierów wartościowych, niewymienionych
w pkt 11, będących w obrocie giełdowym w krajach będących członkiem OECD,

16) hipoteki morskiej na statku morskim wpisanym do rejestru okrętowego,
17) zastawu na statku powietrznym wpisanym do rejestru państwowego statków

powietrznych,
18) zastawu rejestrowego na:

a) prawach z papierów wartościowych, o których mowa w pkt 11, według ich
wartości godziwej,

b) prawach z papierów wartościowych, o których mowa w pkt 15,
19) zastawu rejestrowego na rzeczy ruchomej,
20) przelewu wierzytelności z rachunku lokaty założonej w banku innym niż bank

posiadający należność lub udzielonego zobowiązania pozabilansowego, wraz z
oświadczeniem o blokadzie lokaty oraz pełnomocnictwem do pobrania środków z
rachunku lokaty,

21) oświadczenia patronackiego podmiotu o dobrej sytuacji ekonomiczno-finansowej,
zawierającego zobowiązanie wystawcy do podjęcia działań wobec dłużnika,
mających na celu utrzymanie terminowej obsługi ekspozycji kredytowej banku oraz
utrzymanie niebudzącej obaw sytuacji ekonomiczno-finansowej dłużnika, pod
warunkiem że:

a) treść oświadczenia zapewnia możliwość dochodzenia wobec wystawcy roszczeń
w przypadku konieczności utworzenia rezerwy celowej,

b) bank posiada opinię prawną dotyczącą skuteczności dochodzenia ewentualnych
roszczeń wobec wystawcy oświadczenia,

c) zobowiązanie ciążące na wystawcy oświadczenia jest ujęte w jego księgach,
d) łączna kwota oświadczeń patronackich, gwarancji i poręczeń udzielonych przez

wystawcę jednemu kredytobiorcy nie przekracza 15% aktywów netto tego
wystawcy, pomniejszonych o należne, lecz niewniesione, wkłady na poczet
kapitałów (funduszy) podstawowych spółek akcyjnych i spółdzielni.

2c.  Przepisy ust. 2b stosuje się w takim zakresie, w jakim bank pomniejszy podstawę
tworzenia rezerw zaliczanych do kosztów banku, na podstawie przepisów o
rachunkowości, o wartość zabezpieczeń wymienionych w tych przepisach.
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2d.  Za ekspozycje kredytowe, o których mowa w ust. 2b pkt 10 lit. a) oraz pkt 21, rozumie
się:

a) należności, z wyłączeniem odsetek, także skapitalizowanych,
b) udzielone zobowiązania pozabilansowe o charakterze finansowym i

gwarancyjnym.
3.  Przepisy ust. 1 pkt 26 dotyczą rezerw na ryzyko związane z działalnością banków,

utworzonych zgodnie z przepisami o rachunkowości.
3a.  (uchylony).
3b.  Przepis ust. 1 pkt 51 nie dotyczy samochodów osobowych używanych na podstawie

umowy leasingu, o której mowa w art. 17a pkt 1.
3c.  Przepisów ust. 1 pkt 26 nie stosuje się w przypadku rezerw utworzonych na pokrycie

kredytów (pożyczek), gwarancji (poręczeń) wymienionych w ust. 1 pkt 26, które zostały
udzielone z naruszeniem prawa, przy czym naruszenie to powinno być stwierdzone
prawomocnym wyrokiem sądu.

3d.  Przepis art. 16 ust. 1 pkt 43 lit. c) ma zastosowanie do banków uczestniczących w
realizacji programu restrukturyzacji na podstawie odrębnych ustaw, pod warunkiem
przeznaczenia i wydatkowania równowartości 100% kwoty wierzytelności podlegającej
umorzeniu na uruchomienie kredytów (pożyczek) dla podmiotów objętych tym
programem.

3e.  Przepisu ust. 2a pkt 2 nie stosują banki uczestniczące w programie restrukturyzacji na
podstawie odrębnych ustaw, w zakresie rezerw na wierzytelności z tytułu
zakwalifikowanych do straconych kredytów (pożyczek) oraz wierzytelności z tytułu
gwarancji (poręczeń) spłaty kredytów (pożyczek) - udzielonych przez bank.

3f.  W przypadku zakwalifikowania kredytów (pożyczek) oraz gwarancji (poręczeń) spłaty
kredytów i pożyczek udzielonych przez bank, z zastrzeżeniem ust. 1 pkt 26 lit. a) tiret
drugie i lit. c), do kategorii straconych, a których nieściągalność nie została
uprawdopodobniona, za koszty uzyskania przychodów uważa się wysokość rezerwy
ustalonej zgodnie z ust. 1 pkt 26 lit. d).

4. Ilekroć w ust. 1 jest mowa o stawce za jeden kilometr przebiegu pojazdu, rozumie się
przez to stawkę określoną dla samochodów osobowych, uwzględniającą odpowiednio
pojemność silnika.

5.  Przebieg pojazdu, o którym mowa w ust. 1 pkt 30 i 51, powinien być, z wyłączeniem
ryczałtu pieniężnego, udokumentowany w ewidencji przebiegu pojazdu, potwierdzonej
przez podatnika na koniec każdego miesiąca. Ewidencja przebiegu pojazdu powinna
zawierać co najmniej następujące dane: nazwisko, imię i adres zamieszkania osoby
używającej pojazdu, numer rejestracyjny pojazdu i pojemność silnika, kolejny numer
wpisu, datę i cel wyjazdu, opis trasy (skąd - dokąd), liczbę faktycznie przejechanych
kilometrów, stawkę za jeden kilometr przebiegu, kwotę wynikającą z przemnożenia
liczby faktycznie przejechanych kilometrów i stawki za jeden kilometr przebiegu oraz
podpis podatnika (pracodawcy) i jego dane. W razie braku tej ewidencji, wydatki z tytułu
używania samochodów nie stanowią kosztu uzyskania przychodów.

6. Wskaźnik procentowy, o którym mowa w ust. 1 pkt 60 i 61, posiadanych przez
udziałowców (akcjonariuszy) udziałów (akcji) w spółce określa się na podstawie liczby
praw głosu, jakie w związku z posiadanymi udziałami (akcjami) przysługują tym
udziałowcom (akcjonariuszom).
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7.  Wartość, o której mowa w ust. 1 pkt 60 i 61, funduszu udziałowego w spółdzielni lub
kapitału zakładowego spółki określa się bez uwzględnienia tej części tego funduszu lub
kapitału, jaka nie została na ten fundusz lub kapitał faktycznie przekazana lub jaka
została pokryta wierzytelnościami z tytułu pożyczek (kredytów) oraz z tytułu odsetek od
tych pożyczek (kredytów), przysługującymi członkom wobec tej spółdzielni lub
udziałowcom (akcjonariuszom) wobec tej spółki, a także wartościami niematerialnymi
lub prawnymi, od których nie dokonuje się odpisów amortyzacyjnych zgodnie z art. 16a-
16m.

7a.  (uchylony).
7b.  Przez pożyczkę, o której mowa w ust. 1 pkt 60 i 61 oraz w ust. 7, rozumie się każdą

umowę, w której dający pożyczkę zobowiązuje się przenieść na własność biorącego
określoną ilość pieniędzy, a biorący zobowiązuje się zwrócić tę samą ilość pieniędzy;
przez pożyczkę tę rozumie się także emisję papierów wartościowych o charakterze
dłużnym, depozyt nieprawidłowy lub lokatę.

7c.  Przepis ust. 1 pkt 46 lit. c) stosuje się odpowiednio w przypadku zmiany prawa do
obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego, o której mowa w art.
91 ust. 7 ustawy o podatku od towarów i usług.

7d.  Przepis ust. 1 pkt 57a stosuje się odpowiednio, z zastrzeżeniem ust. 1 pkt 40, do składek
na Fundusz Pracy oraz Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych.

7e.  Przepisu ust. 1 pkt 8 zdanie po średniku nie stosuje się przy zamianie jednostek
uczestnictwa subfunduszu na jednostki uczestnictwa innego subfunduszu tego samego
funduszu inwestycyjnego z wydzielonymi subfunduszami, dokonanej zgodnie z ustawą z
dnia 27 maja 2004 r. o funduszach inwestycyjnych.

7f.  Przez fundusze kapitałowe, o których mowa w ust. 1 pkt 8, rozumie się fundusze
inwestycyjne oraz fundusze zagraniczne, o których mowa w ustawie z dnia 27 maja 2004
r. o funduszach inwestycyjnych.

8. Minister właściwy do spraw finansów publicznych określi, w drodze rozporządzenia,
maksymalną wysokość wpłat na rzecz Polskiej Organizacji Turystycznej, uznawaną za
koszt uzyskania przychodów.

9.  Przepisy ust. 1 pkt 8c i 8d stosuje się odpowiednio do podmiotów wymienionych w
załączniku nr 3 do ustawy.

USTAWA z dnia 27 października 1994 r. O AUTOSTRADACH PŁATNYCH ORAZ O

KRAJOWYM FUNDUSZU DROGOWYM (Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2571, z późn. zm.)

Art. 37h.
1.  Wprowadzanie na rynek krajowy paliw silnikowych oraz gazu, z wyłączeniem

biokomponentów w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 25 sierpnia 2006 r. o
biokomponentach i biopaliwach ciekłych (Dz. U. Nr 169, poz. 1199 oraz z 2007 r. Nr 35,
poz. 217), stanowiących samoistne paliwa, wykorzystywanych do napędu pojazdów w
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rozumieniu art. 2 pkt 31 ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. - Prawo o ruchu drogowym,
podlega opłacie, zwanej dalej "opłatą paliwową".

2. Przez wprowadzenie na rynek krajowy paliw silnikowych oraz gazu, o których mowa w
ust. 1, rozumie się czynności podlegające opodatkowaniu podatkiem akcyzowym,
których przedmiotem są te paliwa silnikowe oraz gaz.

[3. Paliwami silnikowymi oraz gazem, o których mowa w ust. 1, są produkty o
następujących symbolach PKWiU i odpowiadających im kodach CN:

Lp.  Symbol PKWiU  Nazwa produktu

1  bez względu na symbol
PKWiU

 gaz płynny - propan, butan, mieszaniny propan-butan
oraz inne gazy służące do napędu pojazdów
samochodowych

2  23.20.11-00.1
23.20.11-00.2

 paliwa silnikowe benzynowe

3  23.20.15  oleje napędowe

4  bez względu na symbol
PKWiU

 wyroby przeznaczone do użycia jako paliwa do silników
samochodowych

]
<3. Paliwami silnikowymi lub gazem, o których mowa w ust. 1, są następujące

produkty:
Lp. Kod CN Nazwa produktu

1. 2710 11 45
2710 11 49

Benzyny silnikowe

2. 27 10 19 41 Oleje napędowe
3. 2711

ex2901
Gaz ziemny (mokry) i pozostałe węglowodory gazowe
oraz gazowe węglowodory alifatyczne skroplone i w
stanie gazowym, przeznaczone do napędu pojazdów
samochodowych

4. Bez względu na kod
CN

Wyroby przeznaczone do napędu pojazdów
samochodowych, z wyłączeniem stanowiących
samoistne paliwa biokomponentów w rozumieniu
przepisów ustawy z dnia 25 sierpnia 2006 r. o
biokomponentach i biopaliwach ciekłych (Dz. U. Nr
169, poz. 1199 oraz z 2007 r. Nr 35, poz. 217 i Nr 99,
poz. 666)

>

Art. 37k.
[1. Obowiązek zapłaty opłaty paliwowej powstaje z dniem, w którym podmioty, o których

mowa w art. 37j ust. 1, są obowiązane do zapłaty podatku akcyzowego od paliw
silnikowych oraz gazu, o których mowa w art. 37h.]
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<1. Obowiązek zapłaty opłaty paliwowej powstaje z dniem powstania zobowiązania
podatkowego w podatku akcyzowym od paliw silnikowych oraz gazu, o których
mowa w art. 37h.>

2. W przypadku poddania danej ilości paliwa silnikowego, od której zapłacono opłatę
paliwową, dalszym procesom, w wyniku których nastąpiło zwiększenie ilości tego
paliwa, opłacie paliwowej podlega uzyskana nadwyżka tego paliwa.

USTAWA z dnia 13 października 1995 r. O ZASADACH EWIDENCJI I IDENTYFIKACJI

PODATNIKÓW I PŁATNIKÓW (Dz. U. z 2004 r. Nr 269, poz. 2681, z późn. zm.)

Art. 6.
[1. Podatnicy podatku od towarów i usług lub podatku akcyzowego obowiązani są dokonać

zgłoszenia identyfikacyjnego przed dokonaniem pierwszej czynności podlegającej
opodatkowaniu jednym z tych podatków. Zgłoszenia identyfikacyjnego dokonuje się
niezależnie od zgłoszenia rejestracyjnego, o którym mowa w art. 96 ust. 1 ustawy z dnia
11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54, poz. 535) oraz w art. 14
ust. 1 ustawy z dnia 23 stycznia 2004 r. o podatku akcyzowym (Dz. U. Nr 29, poz. 257 i
Nr 68, poz. 623).]

<1. Podatnicy podatku od towarów i usług lub podatku akcyzowego są obowiązani
dokonać zgłoszenia identyfikacyjnego przed dokonaniem pierwszej czynności
podlegającej opodatkowaniu jednym z tych podatków. Zgłoszenia identyfikacyjnego
dokonuje się niezależnie od zgłoszenia rejestracyjnego, o którym mowa w art. 96 ust.
1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54, poz.
535, z 2005 r. Nr 14, poz. 113, Nr 90, poz. 756, Nr 143, poz. 1199 i Nr 179, poz. 1484,
z 2006 r. Nr 143, poz. 1028 i 1029, z 2007 r. Nr 168, poz. 1187 i Nr 192, poz. 1382
oraz z 2008 r. Nr 74, poz. 444, Nr 130, poz. 826 i Nr 141, poz. 888) oraz w art. 16 ust.
1 ustawy z dnia 19 listopada 2008 r. o podatku akcyzowym (Dz. U. Nr....., poz.
..........).>

2. Podatnicy podatku dochodowego od osób prawnych obowiązani są dokonać zgłoszenia
identyfikacyjnego nie później niż w terminie złożenia pierwszej, od dnia wejścia w życie
ustawy, deklaracji dotyczącej zaliczki na ten podatek.

3. Przepis ust. 2 stosuje się odpowiednio do podatników, którzy na mocy odrębnych
przepisów są zwolnieni z obowiązku składania deklaracji na podatek dochodowy od osób
prawnych.

4. Jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej, niebędące podatnikami podatku
dochodowego od osób prawnych, które:

1) zatrudniają pracowników - dokonują zgłoszenia identyfikacyjnego nie później niż w
terminie złożenia pierwszej, od dnia wejścia w życie ustawy, deklaracji dotyczącej
zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych;
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2) nie zatrudniają pracowników - dokonują zgłoszenia identyfikacyjnego w terminie
miesiąca od dnia dokonania wpisu w ewidencji działalności gospodarczej lub we
właściwym rejestrze.

5. Podatnicy, o których mowa w ust. 4 pkt 2, wpisani do ewidencji działalności
gospodarczej lub właściwego rejestru przed dniem wejścia w życie ustawy, składają
zgłoszenie identyfikacyjne w terminie 5 miesięcy od dnia wejścia w życie ustawy.

6. Podatnicy podatku dochodowego od osób fizycznych, którzy samodzielnie obliczają
zaliczki na ten podatek lub samodzielnie opłacają go w formach zryczałtowanych,
dokonują zgłoszenia identyfikacyjnego nie później niż w terminie złożenia pierwszej, od
dnia wejścia w życie ustawy, deklaracji dotyczącej tej zaliczki albo dokonania wpłaty
zryczałtowanego podatku.

7. Podatnicy podatku dochodowego od osób fizycznych niewymienieni w ust. 6 dokonują
zgłoszenia identyfikacyjnego nie później niż wraz ze złożeniem pierwszego, od dnia
wejścia w życie ustawy, zeznania rocznego, w terminie przewidzianym do jego złożenia,
z zastrzeżeniem art. 8.

8. Podatnicy będący wyłącznie podatnikami podatków stanowiących dochody budżetów
gmin dokonują zgłoszenia identyfikacyjnego nie później niż w terminie:

1) złożenia pierwszej deklaracji na podatek rolny, leśny lub od nieruchomości,
2) dokonania pierwszej wpłaty podatków wymienionych w pkt 1

- od dnia wejścia w życie ustawy.
9. Płatnicy podatków, niepodlegający obowiązkowi ewidencyjnemu jako podatnicy,

dokonują zgłoszenia identyfikacyjnego nie później niż w terminie przekazania do organu
podatkowego pierwszej deklaracji podatkowej, do której składania obowiązani są
płatnicy podatków.

10. Płatnicy składek ubezpieczeniowych, niepodlegający obowiązkowi ewidencyjnemu jako
podatnicy ani jako płatnicy podatków, dokonują zgłoszenia identyfikacyjnego nie później
niż w terminach przewidzianych w odrębnych przepisach dotyczących terminów
zgłaszania do ubezpieczeń społecznych lub ubezpieczenia zdrowotnego.

USTAWA z dnia 10 kwietnia 1997 r. – PRAWO ENERGETYCZNE (Dz. U. z 2006 r. Nr 89,

poz. 625, z późn. zm.)

Art. 41.
1. Prezes URE może zmienić warunki wydanej koncesji na wniosek przedsiębiorstwa

energetycznego.
2. Prezes URE cofa koncesję w przypadkach:

1) określonych w art. 58 ust. 1 ustawy o swobodzie działalności gospodarczej;
[2) cofnięcia przez właściwego naczelnika urzędu celnego, w trybie i na zasadach

określonych w przepisach odrębnych, zezwolenia na prowadzenie składu
podatkowego - w odniesieniu do działalności objętej tym zezwoleniem;]
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<2) cofnięcia przez właściwego naczelnika urzędu celnego zezwolenia na
prowadzenie składu podatkowego lub jego wygaśnięcia, jeżeli przed
wygaśnięciem podmiot nie uzyskał nowego zezwolenia, w trybie i na zasadach
określonych w przepisach odrębnych – w odniesieniu do działalności objętej
tym zezwoleniem;>

3) w przypadku zmiany, w zakresie określonym w ustawie, warunków wykonywanej
działalności gospodarczej objętej koncesją.

2a.  Prezes URE cofa koncesje na obrót gazem ziemnym z zagranicą również w przypadku
nieutrzymywania, przez przedsiębiorstwo energetyczne wykonujące działalność
gospodarczą w zakresie obrotu gazem ziemnym z zagranicą, zapasów obowiązkowych
gazu ziemnego lub niezapewnienia ich dostępności zgodnie z art. 24 ust. 1 i 2 oraz art. 25
ust. 2 albo 5 ustawy wymienionej w art. 15b ust. 2 pkt 11.

3. Prezes URE cofa koncesję albo zmienia jej zakres w przypadkach określonych w art. 58
ust. 2 ustawy o swobodzie działalności gospodarczej.

4. Prezes URE może cofnąć koncesję albo zmienić jej zakres:
1) w przypadkach określonych w art. 58 ust. 3 ustawy o swobodzie działalności

gospodarczej;
2) w przypadku podziału przedsiębiorstwa energetycznego lub jego łączenia z innymi

podmiotami.
5. W przypadku, o którym mowa w ust. 2 pkt 2, Prezes URE powiadamia o cofnięciu

koncesji właściwego dla podatnika naczelnika urzędu celnego.

USTAWA z dnia 20 czerwca 1997 r. – PRAWO O RUCHU DROGOWYM (Dz. U. z 2005r.

Nr 108, poz. 908, z późn. zm.

Art. 72.
1. Rejestracji dokonuje się na podstawie:

1) dowodu własności pojazdu lub dokumentu potwierdzającego powierzenie pojazdu, o
którym mowa w art. 73 ust. 5;

2) karty pojazdu, jeżeli była wydana;
3) wyciągu ze świadectwa homologacji albo odpisu decyzji zwalniającej pojazd z

homologacji, jeżeli są wymagane;
4) zaświadczenia o pozytywnym wyniku badania technicznego pojazdu, jeżeli jest

wymagane;
5) dowodu rejestracyjnego, jeżeli pojazd był zarejestrowany;
6)  dowodu odprawy celnej przywozowej, jeżeli pojazd został sprowadzony z

terytorium państwa niebędącego państwem członkowskim Unii Europejskiej i jest
rejestrowany po raz pierwszy;
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[6a) dokumentu potwierdzającego zapłatę akcyzy na terytorium kraju, jeżeli samochód
osobowy został sprowadzony z terytorium państwa członkowskiego i jest
rejestrowany po raz pierwszy;]

<6a) dokumentu potwierdzającego zapłatę akcyzy na terytorium kraju albo
dokumentu potwierdzającego brak obowiązku zapłaty akcyzy na terytorium
kraju albo zaświadczenia stwierdzającego zwolnienie od akcyzy, jeżeli
samochód osobowy został sprowadzony z terytorium państwa członkowskiego
Unii Europejskiej i jest rejestrowany po raz pierwszy;>

7) (uchylony);
8) zaświadczenia wydanego przez właściwy organ potwierdzający:

a) uiszczenie podatku od towarów i usług od pojazdów sprowadzanych z państw
członkowskich Unii Europejskiej lub

b) brak obowiązku, o którym mowa w lit. a
- jeżeli sprowadzany pojazd jest rejestrowany po raz pierwszy, z zastrzeżeniem ust.
1a;

9)  dowodu wpłaty, o którym mowa w art. 12 ust. 2 ustawy z dnia 20 stycznia 2005 r. o
recyklingu pojazdów wycofanych z eksploatacji, lub oświadczenia o podleganiu
obowiązkowi zapewniania sieci zbierania pojazdów, o którym mowa w art. 11 ust. 4
tej ustawy, albo faktury zawierającej takie oświadczenie, jeżeli pojazd jest
rejestrowany po raz pierwszy.

1a. W przypadku gdy sprowadzany pojazd, który nie był zarejestrowany w celu dopuszczenia
do ruchu drogowego lub nie podlegał obowiązkowi rejestracji w celu dopuszczenia do
ruchu drogowego, jest przedmiotem dostawy dokonanej przez podatnika podatku od
towarów i usług na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej przed dokonaniem pierwszej
rejestracji na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zaświadczenie, o którym mowa w ust.
1 pkt 8 lit. a, może być zastąpione fakturą z wyszczególnioną kwotą podatku od towarów
i usług potwierdzającą dokonanie tej dostawy przez tego podatnika, pod warunkiem że
odsprzedaż pojazdów stanowi przedmiot działalności tego podatnika.

2. Wymagania ust. 1 nie dotyczą:
1) pojazdu, który był już zarejestrowany na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej - w

zakresie ust. 1 pkt 3;
2) pojazdu zakupionego po przepadku na rzecz Skarbu Państwa lub na rzecz jednostki

samorządu terytorialnego - w zakresie ust. 1 pkt 2 i 5;
3)  pojazdu zakupionego od Policji, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencji

Wywiadu, Służby Kontrwywiadu Wojskowego, Służby Wywiadu Wojskowego,
Centralnego Biura Antykorupcyjnego, Straży Granicznej lub Sił Zbrojnych
Rzeczypospolitej Polskiej - w zakresie ust. 1 pkt 5;

4)  (uchylony);
5) pojazdu wycofanego czasowo z ruchu - w zakresie ust. 1 pkt 5; w tym przypadku

zamiast dowodu rejestracyjnego wymaga się przedstawienia decyzji o czasowym
wycofaniu pojazdu z ruchu;

6)  pojazdu innego niż określony w art. 3 pkt 4 ustawy z dnia 20 stycznia 2005 r. o
recyklingu pojazdów wycofanych z eksploatacji - w zakresie ust. 1 pkt 9.

2a.  W przypadku pojazdu sprowadzanego z terytorium państwa niebędącego państwem
członkowskim Unii Europejskiej, Konfederacją Szwajcarską lub państwem
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członkowskim Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) - stroną umowy
o Europejskim Obszarze Gospodarczym zamiast dowodu rejestracyjnego, o którym
mowa w ust. 1 pkt 5, dopuszcza się przedstawienie innego dokumentu stwierdzającego
rejestrację pojazdu, wydanego przez organ właściwy do rejestracji pojazdów w tym
państwie.

3. Dodatkowo wymaga się dokumentu potwierdzającego spełnienie wymagań, o których
mowa w art. 2 pkt 39 - w stosunku do pojazdów zabytkowych.

4. W przypadku zagubienia dowodu rejestracyjnego lub karty pojazdu, zamiast tych
dokumentów należy przedstawić zaświadczenie wystawione przez organ rejestrujący
właściwy ze względu na miejsce ostatniej rejestracji, potwierdzające dane zawarte w
zagubionym dokumencie, niezbędne do rejestracji.

USTAWA z dnia 10 września 1999 r. – KODEKS KARNY SKARBOWY (Dz. U. z 2007 r.

Nr 111, poz. 765 i Nr 112, poz. 766 oraz z 2008 r. Nr 66, poz. 410)

Art. 30.
§ 1. Sąd może orzec przepadek przedmiotów tylko w wypadkach przewidzianych w

kodeksie, a orzeka, jeżeli kodeks tak stanowi.
[§ 2. W wypadkach określonych w art. 54 § 1 i 2, art. 55 § 1 i 2, art. 58 § 2 i 3, art. 59 § 1-3,

art. 63 § 1-4, art. 64 § 1, art. 65 § 1 i 3, art. 66 § 1, art. 67 § 1 i 2, art. 68 § 1, art. 69 §
1-3, art. 70 § 1, 2 i 4, art. 72, art. 73 § 1 oraz art. 73a § 1 i 2 przepadek obejmuje
przedmioty określone w art. 29 pkt 1-3, przy czym podrobiony lub przerobiony znak
urzędowy określony w art. 59 § 1 i 2 należy usunąć, chociażby to miało być połączone
ze zniszczeniem przedmiotu.]

<§ 2. W wypadkach określonych w art. 54 § 1 i 2, art. 55 § 1 i 2, art. 56 § 1 i 2, art. 63 §
1-4, art. 64 § 1-6, art. 65 § 1 i 3, art. 66 § 1, art. 67 § 1 i 2, art. 68 § 1 i 2, art. 69 § 1-
3, art. 69a § 1, art. 70 § 1, 2 i 4, art. 72, art. 73 § 1 oraz art. 73a § 1 i 2 można orzec
przepadek przedmiotów określonych w art. 29 pkt 1-3.>

§ 3. W wypadkach określonych w art. 86 § 1-3, art. 87 § 1-3, art. 88 § 1 i 2, art. 89 § 1 i 2,
art. 90 § 1 oraz art. 91 § 1 i 3 orzeka się przepadek przedmiotów wymienionych w art.
29 pkt 1 lub 2, a także można orzec przepadek przedmiotów wymienionych w art. 29
pkt 3.

§ 4. W wypadku określonym w art. 106d § 1 orzeka się przepadek wartości dewizowych lub
krajowych środków płatniczych, a także można orzec przepadek innych przedmiotów,
określonych w art. 29 pkt 1-3.

§ 4a. (uchylony).
§ 5. W wypadkach określonych w art. 107 § 1-3 orzeka się przepadek dokumentu lub

urządzenia do gry losowej, gry na automacie, gry na automacie o niskich wygranych lub
zakładu wzajemnego oraz wygranych, które na podstawie tego dokumentu przypadają
grającemu, a także środków uzyskanych ze sprzedaży udziału w grze lub wpłaconych
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stawek. Przepis stosuje się odpowiednio także w wypadkach określonych w art. 107a §
1, art. 109 i art. 110.

§ 6. W wypadkach określonych w § 2-4 orzeka się przepadek przedmiotów, o których mowa
w art. 29 pkt 4.

Art. 34.
§ 1. Zakaz prowadzenia określonej działalności gospodarczej oraz pozbawienie praw

publicznych można orzec tylko wtedy, gdy kodeks tak stanowi.
[§ 2. Sąd może orzec środek karny zakazu prowadzenia określonej działalności

gospodarczej w wypadkach określonych w art. 38 § 1 i 2 oraz w razie skazania sprawcy
za przestępstwo skarbowe określone w art. 54 § 1, art. 55 § 1, art. 56 § 1, art. 59 § 1-3,
art. 63 § 1-3, art. 64 § 1, art. 65 § 1, art. 66 § 1, art. 67 § 1 i 2, art. 68 § 1, art. 69 § 1-3,
art. 70 § 1, 2 i 4, art. 72, art. 73 § 1, art. 73a § 1, art. 74 § 1-3, art. 76 § 1, art. 77 § 1,
art. 78 § 1, art. 82 § 1, art. 83 § 1, art. 85 § 1 i 2, art. 86 § 1 i 2, art. 87 § 1 i 2, art. 88 §
1 i 2, art. 89 § 1 i 2, art. 90 § 1 i 2, art. 91 § 1, art. 92 § 1, art. 93, art. 97 § 1 i 2, art.
100 § 1, art. 101 § 1, art. 102 § 1, art. 103 § 1, art. 104 § 1, art. 106c § 1, art. 106d § 1,
art. 106j § 1, art. 107 § 1-3, art. 107a § 1 oraz art. 110.]

<§ 2. Sąd może orzec środek karny zakazu prowadzenia określonej działalności
gospodarczej w wypadkach określonych w art. 38 § 1 i 2 oraz w razie skazania
sprawcy za przestępstwo skarbowe określone w art. 54 § 1, art. 55 § 1, art. 56 § 1,
art. 63 § 1-3, art. 64 § 1-6, art. 65 § 1, art. 66 § 1, art. 67 § 1 i 2, art. 68 § 1 i 2, art.
69 § 1-3, art. 69a § 1, art. 70 § 1, 2 i 4, art. 72, art. 73 § 1, art. 73a § 1, art. 76 § 1,
art. 77 § 1, art. 78 § 1, art. 82 § 1, art. 83 § 1, art. 85 § 1 i 2, art. 86 § 1 i 2, art. 87 §
1 i 2, art. 88 § 1 i 2, art. 89 § 1 i 2, art. 90 § 1 i 2, art. 91 § 1, art. 92 § 1, art. 93, art.
97 § 1 i 2, art. 100 § 1, art. 101 § 1, art. 102 § 1, art. 103 § 1, art. 104 § 1, art. 106c §
1, art. 106d § 1, art. 106j § 1, art. 107 § 1-3, art. 107a § 1 oraz art. 110.>

§ 3. Pozbawienie praw publicznych sąd może orzec w wypadkach określonych w art. 38 § 1
i 2 w razie skazania na karę pozbawienia wolności na czas nie krótszy od lat 3.

§ 4. Zakazy wymienione w art. 22 § 2 pkt 5 oraz pozbawienie praw publicznych orzeka się
w latach, od roku do lat 5.

Art. 38.
§ 1. Stosując nadzwyczajne obostrzenie kary, sąd wymierza karę pozbawienia wolności:

1) do 6 miesięcy albo karę ograniczenia wolności, jeżeli przestępstwo skarbowe jest
zagrożone tylko karą grzywny do 360 stawek dziennych, co nie wyłącza
wymierzenia także kary grzywny grożącej za to przestępstwo;

2) do roku albo karę ograniczenia wolności, jeżeli przestępstwo skarbowe jest
zagrożone tylko karą grzywny przekraczającą 360 stawek dziennych, co nie
wyłącza wymierzenia także kary grzywny grożącej za to przestępstwo;

3) przewidzianą za przypisane przestępstwo skarbowe w wysokości nie niższej niż 1
miesiąc do górnej granicy ustawowego zagrożenia zwiększonego o połowę, co nie
wyłącza wymierzenia z takim samym obostrzeniem także kary grzywny grożącej za
to przestępstwo obok kary pozbawienia wolności.

§ 2. Stosując nadzwyczajne obostrzenie kary, sąd wymierza karę pozbawienia wolności w
wysokości nie niższej niż 3 miesiące do górnej granicy ustawowego zagrożenia
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zwiększonego podwójnie, co nie wyłącza wymierzenia w wysokości do górnej granicy
ustawowego zagrożenia zwiększonego o połowę także kary grzywny grożącej za to
przestępstwo, jeżeli sprawca popełnia ten czyn zabroniony określony w:

[1) art. 54 § 1, art. 55 § 1, art. 56 § 1, art. 63 § 1-3, art. 65 § 1, art. 67 § 1, art. 70 § 1,
2 i 4, art. 73a § 1, art. 76 § 1, art. 77 § 1, art. 78 § 1, art. 86 § 1 i 2, art. 87 § 1 i 2,
art. 90 § 1, art. 91 § 1 oraz art. 92 § 1, a kwota uszczuplonej należności
publicznoprawnej lub wartość przedmiotu czynu zabronionego jest wielka,]

<1) art. 54 § 1, art. 55 § 1, art. 56 § 1, art. 63 § 1-3, art. 65 § 1, art. 67 § 1, art. 69a
§ 1, art. 70 § 1, 2 i 4, art. 73a § 1, art. 76 § 1, art. 77 § 1, art. 78 § 1, art. 86 § 1 i
2, art. 87 § 1 i 2, art. 90 § 1, art. 91 § 1 oraz art. 92 § 1, a kwota uszczuplonej
należności publicznoprawnej lub wartość przedmiotu czynu zabronionego jest
wielka;>

2) (uchylony).
§ 3. W wypadku określonym w § 1 pkt 1 lub 2 stosuje się odpowiednio przepis art. 26 § 2, a

w wypadku określonym w § 2 stosuje się odpowiednio przepis art. 37 § 2 lub 3.

Art. 49.
§ 1. Do przepadku przedmiotów stosuje się odpowiednio przepisy art. 29, art. 30 § 1 i 6 oraz

art. 31, przy czym nie obejmuje on środka przewozowego stanowiącego przedmiot
określony w art. 29 pkt 2, chyba że został on specjalnie przysposobiony do popełnienia
czynu zabronionego jako przestępstwo skarbowe, wykroczenie skarbowe, przestępstwo
lub wykroczenie.

[§ 2. W wypadkach określonych w art. 54 § 3, art. 55 § 3, art. 58 § 4, art. 59 § 4, art. 63 § 5,
art. 64 § 2, art. 66 § 2, art. 67 § 4, art. 68 § 2 i 3, art. 70 § 5, art. 73 § 2 oraz art. 73a §
3, art. 86 § 4, art. 87 § 4, art. 88 § 3, art. 89 § 3, art. 90 § 3 przepadek obejmuje
przedmioty określone w § 1.]

<§ 2. W wypadkach określonych w art. 54 § 3, art. 55 § 3, art. 56 § 3, art. 63 § 5, art. 64
§ 7, art. 66 § 2, art. 67 § 4, art. 68 § 3, art. 69a § 2, art. 70 § 5, art. 73 § 2, art. 73a §
3, art. 86 § 4, art. 87 § 4, art. 88 § 3, art. 89 § 3, art. 90 § 3, art. 107 § 4 oraz art.
107a § 2 można orzec przepadek przedmiotów określonych w § 1.>

§ 2a. W wypadkach określonych w art. 86 § 4, art. 87 § 4, art. 88 § 3, art. 89 § 3, art. 90 § 3
oraz w art. 91 § 4 w związku z art. 91 § 1 orzeka się przepadek przedmiotów
wymienionych w art. 29 pkt 1 lub 2, a także można orzec przepadek przedmiotów
wymienionych w art. 29 pkt 3.

§ 3. W wypadku określonym w art. 65 § 4 i art. 91 § 4 można orzec przepadek przedmiotów
wymienionych w § 1, jeżeli czyn zabroniony został popełniony umyślnie.

§ 4. W wypadku określonym w art. 106d § 2 orzeka się przepadek wartości dewizowych lub
krajowych środków płatniczych, a także można orzec przepadek innych przedmiotów
określonych w § 1.

§ 5. W wypadkach określonych w art. 107 § 4 oraz w art. 107a § 2 stosuje się odpowiednio
przepis art. 30 § 5.

Art. 53.
§ 1. Czyn zabroniony jest to zachowanie o znamionach określonych w kodeksie, chociażby

nie stanowiło ono przestępstwa skarbowego lub wykroczenia skarbowego. Określenie
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czynu zabronionego jako przestępstwa skarbowego lub wykroczenia skarbowego może
nastąpić tylko w niniejszym kodeksie.

§ 2. Przestępstwo skarbowe jest to czyn zabroniony przez kodeks pod groźbą kary grzywny
w stawkach dziennych, kary ograniczenia wolności lub kary pozbawienia wolności.

§ 3. Wykroczenie skarbowe jest to czyn zabroniony przez kodeks pod groźbą kary grzywny
określonej kwotowo, jeżeli kwota uszczuplonej lub narażonej na uszczuplenie
należności publicznoprawnej albo wartość przedmiotu czynu nie przekracza
pięciokrotnej wysokości minimalnego wynagrodzenia w czasie jego popełnienia.
Wykroczeniem skarbowym jest także inny czyn zabroniony, jeżeli kodeks tak stanowi.

§ 4. Minimalne wynagrodzenie jest to wynagrodzenie za pracę ustalone na podstawie
ustawy z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę (Dz. U.
Nr 200, poz. 1679, z 2004 r. Nr 240, poz. 2407 oraz z 2005 r. Nr 157, poz. 1314).

§ 5. Zagrożenie karne jest to zagrożenie karą przewidziane w odpowiednim przepisie tytułu
I działu II - Część szczególna, określającym dany typ przestępstwa skarbowego lub
wykroczenia skarbowego.

§ 6. Ustawowy próg, o którym mowa w tytule I w dziale II - Część szczególna, jest to
wysokość kwoty określonej w § 3 zdanie pierwsze.

§ 7. Przy ocenie stopnia społecznej szkodliwości czynu zabronionego bierze się pod uwagę
rodzaj i charakter zagrożonego lub naruszonego dobra, wagę naruszonego przez
sprawcę obowiązku finansowego, wysokość uszczuplonej lub narażonej na
uszczuplenie należności publicznoprawnej, sposób i okoliczności popełnienia czynu
zabronionego, jak również postać zamiaru, motywację sprawcy, rodzaj naruszonej
reguły ostrożności i stopień jej naruszenia.

§ 8. W rozumieniu kodeksu wypadek mniejszej wagi jest to czyn zabroniony jako
wykroczenie skarbowe, które w konkretnej sprawie, ze względu na jej szczególne
okoliczności - zarówno przedmiotowe, jak i podmiotowe - zawiera niski stopień
społecznej szkodliwości czynu, w szczególności gdy uszczuplona lub narażona na
uszczuplenie należność publicznoprawna nie przekracza ustawowego progu z § 6, a
sposób i okoliczności popełnienia czynu zabronionego nie wskazują na rażące
lekceważenie przez sprawcę porządku finansowoprawnego lub reguł ostrożności
wymaganych w danych okolicznościach, albo sprawca dopuszczający się czynu
zabronionego, którego przedmiot nie przekracza kwoty małej wartości, czyni to z
pobudek zasługujących na uwzględnienie.

§ 9. W rozumieniu kodeksu zasada terytorialności, o której mowa w art. 3 § 2, obejmuje
również znajdującą się poza morzem terytorialnym wyłączną strefę ekonomiczną, w
której Rzeczpospolita Polska na podstawie prawa wewnętrznego i zgodnie z prawem
międzynarodowym wykonuje prawa odnoszące się do badania i eksploatacji dna
morskiego i jego podglebia oraz ich zasobów naturalnych.

§ 10. Za statek wodny uważa się także stałą platformę umieszczoną na szelfie
kontynentalnym.

§ 11. Przestępstwo skarbowe skierowane przeciwko istotnym interesom finansowym państwa
polskiego, o którym mowa w art. 3 § 3, jest to takie przestępstwo skarbowe, które
zagraża Skarbowi Państwa powstaniem uszczerbku finansowego w wysokości co
najmniej dziesięciokrotności wielkiej wartości.
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§ 12. Przestępstwa skarbowe tego samego rodzaju są to przestępstwa skarbowe określone w
tym samym rozdziale kodeksu; przestępstwa skarbowe z użyciem przemocy lub groźby
jej użycia uważa się za przestępstwa skarbowe tego samego rodzaju.

§ 13. Korzyścią majątkową lub osobistą jest korzyść zarówno dla siebie, jak i dla kogo
innego.

§ 14. Mała wartość jest to wartość, która w czasie popełnienia czynu zabronionego nie
przekracza dwustukrotnej wysokości minimalnego wynagrodzenia.

§ 15. Duża wartość jest to wartość, która w czasie popełnienia czynu zabronionego przekracza
pięćsetkrotną wysokość minimalnego wynagrodzenia.

§ 16. Wielka wartość jest to wartość, która w czasie popełnienia czynu zabronionego
przekracza tysiąckrotną wysokość minimalnego wynagrodzenia.

§ 17. Jeżeli kodeks nie stanowi inaczej, jako wartość przedmiotu czynu zabronionego
przyjmuje się jego wartość rynkową, ustaloną według przeciętnej ceny rynkowej na
terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, a w razie braku tych danych - na podstawie
oszacowania. O wartości rozstrzyga czas popełnienia czynu zabronionego, a gdy nie
można go ustalić - czas jego ujawnienia, chyba że ustawa stanowi inaczej.

§ 18. W rozumieniu kodeksu środek przewozowy jest to przedmiot używany do przewozu
osób lub towarów, w szczególności: pojazd drogowy, szynowy środek transportu,
przyczepa, naczepa, jednostka pływająca oraz statek powietrzny.

§ 19. Młodociany jest to osoba, która w czasie popełnienia czynu zabronionego nie ukończyła
21 lat i w czasie orzekania w pierwszej instancji 24 lat.

§ 20. Dokument jest to każdy przedmiot lub inny zapisany nośnik informacji, z którym jest
związane określone prawo, albo który ze względu na zawartą w nim treść stanowi
dowód prawa, stosunku prawnego lub okoliczności mającej znaczenie prawne.

§ 21. Księgami są:
1) księgi rachunkowe;
2) podatkowa księga przychodów i rozchodów;
3) ewidencja;
4) rejestr;
5) inne podobne urządzenia ewidencyjne, do których prowadzenia zobowiązuje

ustawa, a w szczególności zapisy kasy rejestrującej.
§ 22. Księga nierzetelna jest to księga prowadzona niezgodnie ze stanem rzeczywistym.
§ 23. Księga wadliwa jest to księga prowadzona niezgodnie z przepisem prawa.
[§ 24. Wyrób akcyzowy jest to wyrób określony w dziale IV ustawy z dnia 23 stycznia 2004 r.

o podatku akcyzowym (Dz. U. Nr 29, poz. 257, z późn. zm.), a także wyrób objęty
szczególnym nadzorem podatkowym na podstawie ustawy z dnia 24 lipca 1999 r. o
Służbie Celnej (Dz. U. z 2004 r. Nr 156, poz. 1641, z późn. zm.).

§ 25. Znak akcyzy jest to znak służący do oznaczania wyrobów akcyzowych lub opakowań
jednostkowych wyrobów akcyzowych podlegających obowiązkowi oznaczania, mający
w szczególności postać banderol, znaków cechowych lub odcisków pieczęci.]

§ 26. W rozumieniu kodeksu należność publicznoprawna jest to należność państwowa lub
samorządowa, będąca przedmiotem przestępstwa skarbowego lub wykroczenia
skarbowego; należnością państwową jest podatek stanowiący dochód budżetu państwa,
należność z tytułu rozliczenia udzielonej dotacji lub subwencji lub należność celna, a



- 20 -

Objaśnienie oznaczeń:  [] kursywa – tekst usunięty przez Sejm

<> druk pogrubiony – tekst wstawiony przez Sejm

należnością samorządową - podatek stanowiący dochód jednostki samorządu
terytorialnego lub należność z tytułu rozliczenia udzielonej dotacji lub subwencji.

§ 26a. W rozumieniu kodeksu należnością publicznoprawną, w tym podatkiem, jest także
należność stanowiąca przychód budżetu ogólnego Wspólnot Europejskich lub budżetu
zarządzanego przez Wspólnoty Europejskie lub w ich imieniu, w rozumieniu wiążących
Rzeczpospolitą Polską przepisów prawa Unii Europejskiej, będąca przedmiotem
przestępstwa skarbowego lub wykroczenia skarbowego.

§ 27. Należność publicznoprawna uszczuplona czynem zabronionym jest to wyrażona
liczbowo kwota pieniężna, od której uiszczenia lub zadeklarowania uiszczenia w całości
lub w części osoba zobowiązana uchyliła się i w rzeczywistości ten uszczerbek
finansowy nastąpił.

§ 28. Narażenie na uszczuplenie należności publicznoprawnej czynem zabronionym jest to
spowodowanie konkretnego niebezpieczeństwa takiego uszczuplenia - co oznacza, że
zaistnienie uszczerbku finansowego jest wysoce prawdopodobne, choć nie musi
nastąpić.

§ 29. Przepisy § 27 i 28 stosuje się odpowiednio do następujących określeń: "kwota
niewpłaconego podatku", "nienależny zwrot należności celnej lub umorzenie należności
celnej należnej do zapłacenia", "nienależny zwrot należności podatkowej", "nie pobiera
podatku", "nie wpłaca w terminie podatku", "pobrany podatek", "pobranego podatku nie
wpłaca", "podatek" oraz "wypłata lub pobranie nienależnej, nadmiernej lub
wykorzystanej niezgodnie z przeznaczeniem dotacji lub subwencji".

§ 30. Użyte w rozdziale 6 kodeksu określenia, a w szczególności: "czynności sprawdzające",
"deklaracja", "informacja podatkowa", "inkasent", "kontrola podatkowa", "obowiązek
podatkowy", "podatek", "podatnik", "płatnik", "zwrot podatku", mają znaczenie nadane
im w ustawie z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2005 r. Nr 8,
poz. 60, z późn. zm.), z tym że określenie "podatek" oznacza również zaliczkę na
podatek, ratę podatku, a także opłaty oraz inne niepodatkowe należności budżetu
państwa o podobnym charakterze daninowym; określenie "podatnik" oznacza również
osobę zobowiązaną do uiszczenia opłat oraz niepodatkowych należności budżetu
państwa o podobnym charakterze daninowym.

§ 30a. Użyte w rozdziale 6 kodeksu określenie "podatnik" oznacza również podmiot
zobowiązany do uiszczenia należności, o których mowa w § 26a.

§ 30b. Użyte w rozdziale 6 kodeksu określenie "pośredni odbiorca" ma znaczenie nadane w
ustawie z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z
2000 r. Nr 14, poz. 176, z późn. zm.).

[§ 30c. Użyte w rozdziale 6 kodeksu określenie "informacja podsumowująca" ma znaczenie
nadane mu w ustawie z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr
54, poz. 535, z późn. zm.).]

<§ 30c. Użyte w rozdziale 6 kodeksu określenie „informacja podsumowująca” ma
znaczenie nadane mu w ustawie z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i
usług (Dz. U. Nr 54, poz. 535, z 2005 r. Nr 14, poz. 113, Nr 90, poz. 756, Nr 143,
poz. 1199 i Nr 179, poz. 1484, z 2006 r. Nr 143, poz. 1028 i 1029, z 2007 r. Nr 168,
poz. 1187 i Nr 192, poz. 1382 oraz z 2008 r. Nr 74, poz. 444, Nr 130, poz. 826 i Nr
141, poz. 888) oraz w ustawie z dnia 19 listopada 2008 r. o podatku akcyzowym
(Dz. U. Nr …, poz. ….).>

<§ 30d. Użyte w rozdziale 6 kodeksu określenia: „dostawa wewnątrzwspólnotowa”,
„eksport”, „import”, „legalizacyjne znaki akcyzy”, „nabycie
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wewnątrzwspólnotowe”, „procedura zawieszenia poboru akcyzy”, „skład
podatkowy”, „przedpłata akcyzy”, „uszkodzone znaki akcyzy”, „wyroby
akcyzowe”, „znaki akcyzy”, „zniszczone znaki akcyzy” mają znaczenie nadane im
w ustawie z dnia 19 listopada 2008 r. o podatku akcyzowym.>

§ 31. Kontrola skarbowa jest to kontrola określona w ustawie z dnia 28 września 1991 r. o
kontroli skarbowej.

§ 31a. Czynności kontrolne w zakresie szczególnego nadzoru podatkowego są to czynności
określone w ustawie z dnia 24 lipca 1999 r. o Służbie Celnej.

§ 32. Użyte w rozdziale 7 kodeksu określenia, a w szczególności: "dozór celny", "kontrola
celna", "magazyn czasowego składowania", "odprawa czasowa", "organ celny",
"pozwolenie", "przedstawienie towaru organowi celnemu", "skład celny", "skład
wolnocłowy", "stawka celna", "wolny obszar celny", "zamknięcie celne", "zgłoszenie
celne", mają znaczenie nadane im w rozporządzeniu Rady (EWG) nr 2913/92 z dnia 12
października 1992 r. ustanawiającym Wspólnotowy Kodeks Celny (Dz. Urz. WE L 302
z 19.10.1992), ostatnio zmienionym aktem dotyczącym warunków przystąpienia
Republiki Czeskiej, Republiki Estońskiej, Republiki Cypryjskiej, Republiki Łotewskiej,
Republiki Litewskiej, Republiki Węgierskiej, Republiki Malty, Rzeczypospolitej
Polskiej, Republiki Słowenii i Republiki Słowackiej oraz dostosowań w traktatach
stanowiących podstawę Unii Europejskiej (Dz. Urz. UE L 236 z 23.9.2003) oraz w
rozporządzeniu Komisji (EWG) nr 2454/93/EWG z dnia 2 lipca 1993 r. ustanawiającym
przepisy w celu wykonania rozporządzenia Rady (EWG) nr 2913/92 ustanawiającego
Wspólnotowy Kodeks Celny (Dz. Urz. WE L 253 z 11.10.1993), ostatnio zmienionym
rozporządzeniem nr 1335/2003/WE z dnia 25 lipca 2003 r. zmieniającym
rozporządzenie (EWG) nr 2454/93 ustanawiające przepisy w celu wykonania
rozporządzenia Rady (EWG) nr 2913/92 ustanawiającego Wspólnotowy Kodeks Celny
(Dz. Urz. UE L 187 z 26.7.2003). Określenie "należność celna" oznacza odpowiednio
"należności przywozowe" i "należności wywozowe" w rozumieniu Wspólnotowego
Kodeksu Celnego.

§ 33. Użyte w rozdziale 7 kodeksu określenie "reglamentacja pozataryfowa" oznacza
odpowiednio środki polityki handlowej ustanowione przez Wspólnotę Europejską w
ramach wspólnej polityki handlowej postanowieniami wspólnotowymi stosowanymi w
odniesieniu do ograniczenia świadczenia usług, wywozu lub przywozu towarów, takie
jak środki nadzoru lub ochrony, ograniczenia ilościowe i zakazy przywozu oraz
wywozu, a także środki administrowania obrotem towarami lub usługami z zagranicą,
ustanowione przez właściwy organ administracji państwowej.

§ 33a. Jeżeli przedmiotem czynu zabronionego określonego w rozdziale 7 kodeksu jest towar
wprowadzany na obszar celny Wspólnoty, przez wartość przedmiotu czynu
zabronionego rozumie się wartość celną towaru.

§ 34. Użyte w rozdziale 8 kodeksu określenia, a w szczególności: "działalność kantorowa",
"indywidualne zezwolenie dewizowe", "jednostki uczestnictwa w funduszu zbiorowego
inwestowania", "kontrola", "kraj", "kraje trzecie", "krajowe środki płatnicze",
"nierezydent", "nierezydent z kraju trzeciego", "obrót dewizowy", "obrót dewizowy z
zagranicą", "papiery wartościowe", "rezydent", "uprawniony bank", "wartości
dewizowe", "waluta polska", "waluta wymienialna", "zagraniczne środki płatnicze",
"zezwolenie dewizowe", mają znaczenie nadane im w ustawie z dnia 27 lipca 2002 r. -
Prawo dewizowe (Dz. U. Nr 141, poz. 1178, z późn. zm.).
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§ 35. Użyte w rozdziale 9 kodeksu określenia, a w szczególności: "gra bingo fantowe", "gra
losowa", "gra na automacie", "gra na automacie o niskich wygranych", "loteria
audioteksowa", "loteria fantowa", "loteria promocyjna", "zakłady wzajemne",
"zezwolenie", mają znaczenie nadane im w ustawie z dnia 29 lipca 1992 r. o grach i
zakładach wzajemnych (Dz. U. z 2004 r. Nr 4, poz. 27, z późn. zm.).

§ 36. Żołnierz jest to osoba, która pełni czynną służbę wojskową; przepisy Kodeksu karnego
skarbowego dotyczące żołnierzy stosuje się odpowiednio także do żołnierzy sił
zbrojnych państw obcych przebywających na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej oraz
członków ich personelu cywilnego, jeżeli ich przestępstwa skarbowe lub wykroczenia
skarbowe pozostają w związku z pełnieniem obowiązków służbowych.

§ 37. Finansowy organ postępowania przygotowawczego jest to:
1) urząd skarbowy;
2) inspektor kontroli skarbowej;
3) urząd celny.

§ 38. Niefinansowy organ postępowania przygotowawczego jest to:
1) Straż Graniczna;
2) Policja;
3) Agencja Bezpieczeństwa Wewnętrznego;
4) Żandarmeria Wojskowa;
5) Centralne Biuro Antykorupcyjne.

§ 39. Organ nadrzędny nad finansowym organem postępowania przygotowawczego jest to:
1) miejscowo właściwa izba celna - w sprawach należących do właściwości urzędu

celnego;
2) miejscowo właściwa izba skarbowa - w sprawach należących do właściwości

urzędu skarbowego, a jeżeli postępowanie przygotowawcze prowadzi inspektor
kontroli skarbowej - Generalny Inspektor Kontroli Skarbowej;

3) minister właściwy do spraw finansów publicznych, jeżeli postanowienie lub
zarządzenie wydał finansowy organ nadrzędny określony w pkt 1 i 2.

§ 39a. Organem nadrzędnym nad niefinansowymi organami postępowania
przygotowawczego określonymi w § 38 pkt 1-3 jest prokurator, a nad niefinansowym
organem postępowania przygotowawczego określonym w § 38 pkt 4 - prokurator
wojskowy.

§ 40. Podmiot pociągnięty do odpowiedzialności posiłkowej jest to osoba fizyczna, osoba
prawna lub jednostka organizacyjna niemająca osobowości prawnej, którą organ
prowadzący postępowanie w sprawie o przestępstwo skarbowe wezwał do udziału w
tym charakterze.

§ 41. Interwenient jest to podmiot, który, nie będąc podejrzanym lub oskarżonym w
postępowaniu w sprawie o przestępstwo skarbowe lub wykroczenie skarbowe, zgłosił w
tym postępowaniu roszczenie do przedmiotów podlegających przepadkowi.

[Art. 63.
§ 1. Kto wbrew przepisom ustawy wydaje wyroby akcyzowe lub opakowania z tymi

wyrobami, w stosunku do których zakończono procedurę zawieszenia poboru akcyzy,
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bez ich uprzedniego oznaczenia znakami akcyzy, podlega karze grzywny do 720 stawek
dziennych albo karze pozbawienia wolności do lat 2, albo obu tym karom łącznie.

§ 2. Tej samej karze podlega, kto wbrew przepisom ustawy przywozi na terytorium kraju w
wyniku nabycia wewnątrzwspólnotowego poza procedurą zawieszenia poboru akcyzy
lub importuje wyroby akcyzowe lub opakowania z tymi wyrobami bez ich uprzedniego
oznaczenia znakami akcyzy.

§ 3. Karze określonej w § 1 podlega także, kto dopuszcza się czynu zabronionego
określonego w § 1 i 2 w stosunku do wyrobów akcyzowych, które oznaczono
nieprawidłowo lub nieodpowiednimi znakami akcyzy, w szczególności znakami
uszkodzonymi, podrobionymi, przerobionymi lub nieważnymi.

§ 4. Jeżeli należny podatek akcyzowy jest małej wartości, sprawca czynu zabronionego
określonego w § 1-3 podlega karze grzywny do 720 stawek dziennych.

§ 5. Jeżeli należny podatek akcyzowy nie przekracza ustawowego progu, sprawca czynu
zabronionego określonego w § 1-3 podlega karze grzywny za wykroczenie skarbowe.]

<Art. 63.
§ 1. Kto wbrew przepisom ustawy wydaje wyroby akcyzowe, w stosunku do których

zakończono procedurę zawieszenia poboru akcyzy, bez ich uprzedniego oznaczenia
znakami akcyzy,

podlega karze grzywny do 720 stawek dziennych albo karze pozbawienia
wolności do lat 2, albo obu tym karom łącznie.

§ 2. Tej samej karze podlega, kto wbrew przepisom ustawy sprowadza na terytorium
kraju wyroby akcyzowe bez ich uprzedniego oznaczenia znakami akcyzy.

§ 3. Tej samej karze podlega, kto produkując poza składem podatkowym wyroby
akcyzowe, o których mowa w art. 46 ust. 1 pkt 1, 2, 4 lub 5 ustawy z dnia 19
listopada 2008 r. o podatku akcyzowym wydaje z magazynu wyrobów gotowych
lub sprzedaje wyroby akcyzowe bez ich uprzedniego oznaczenia znakami akcyzy.

§ 4. Tej samej karze podlega, kto wyprowadza ze składu podatkowego na podstawie
zezwolenia na wyprowadzanie jako podatnik wyrobów akcyzowych z cudzego
składu podatkowego poza procedurą zawieszenia poboru akcyzy, wyroby
akcyzowe bez ich uprzedniego oznaczenia znakami akcyzy.

§ 5. Karze określonej w § 1 podlega także, kto dopuszcza się czynu zabronionego
określonego w § 1-4 w stosunku do wyrobów akcyzowych, które oznaczono
nieprawidłowo lub nieodpowiednimi znakami akcyzy, w szczególności znakami
uszkodzonymi, zniszczonymi, podrobionymi, przerobionymi lub nieważnymi.

§ 6. Jeżeli należny podatek akcyzowy jest małej wartości, sprawca czynu zabronionego
określonego w § 1-5 podlega karze grzywny do 720 stawek dziennych.

§ 7. Jeżeli należny podatek akcyzowy nie przekracza ustawowego progu, sprawca
czynu zabronionego określonego w § 1-5 podlega karze grzywny za wykroczenie
skarbowe.>

[Art. 64.
§ 1. Producent, który wydaje wyroby akcyzowe lub opakowania z tymi wyrobami

przeznaczone do wywozu za granicę bez pisemnego zawiadomienia w terminie
właściwego organu o zamiarze ich wywozu,

podlega karze grzywny do 720 stawek dziennych.
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§ 2. W wypadku mniejszej wagi, sprawca czynu zabronionego określonego w § 1
podlega karze grzywny za wykroczenie skarbowe.]

<Art. 64.
§ 1. Kto bez pisemnego powiadomienia w terminie właściwego organu wyprowadza ze

składu podatkowego wyroby akcyzowe nieoznaczone znakami akcyzy z
przeznaczeniem do dokonania ich dostawy wewnątrzwspólnotowej lub eksportu,

podlega karze grzywny do 720 stawek dziennych.
§ 2. Tej samej karze podlega, kto produkując poza składem podatkowym wina

gronowe uzyskane z winogron pochodzących z upraw własnych, o których mowa w
art. 46 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 19 listopada 2008 r. o podatku akcyzowym, bez
pisemnego powiadomienia w terminie właściwego organu wydaje te wyroby
akcyzowe nieoznaczone znakami akcyzy z przeznaczeniem do dokonania ich
dostawy wewnątrzwspólnotowej lub eksportu.

§ 3. Tej samej karze podlega, kto produkując poza składem podatkowym alkohol
etylowy, o którym mowa w art. 46 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 19 listopada 2008 r. o
podatku akcyzowym, w gorzelni prawnie i ekonomicznie niezależnej od wszelkich
innych gorzelni oraz niedziałającej na podstawie licencji uzyskanej od innego
podmiotu, bez pisemnego powiadomienia w terminie właściwego organu wydaje te
wyroby akcyzowe nieoznaczone znakami akcyzy z przeznaczeniem do dokonania
ich dostawy wewnątrzwspólnotowej lub eksportu.

§ 4. Tej samej karze podlega, kto produkując poza składem podatkowym wyroby
akcyzowe 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, bez pisemnego
powiadomienia w terminie właściwego organu wydaje te wyroby akcyzowe
nieoznaczone znakami akcyzy z przeznaczeniem do dokonania dostawy
wewnątrzwspólnotowej lub na eksport.

§ 5. Tej samej karze podlega, kto produkując poza składem podatkowym wyroby
akcyzowe, od których została zapłacona przedpłata akcyzy, bez pisemnego
powiadomienia w terminie właściwego organu wydaje te wyroby akcyzowe
nieoznaczone znakami akcyzy z przeznaczeniem do dokonania dostawy
wewnątrzwspólnotowej lub na eksport.

§ 6. Karze określonej w § 1 podlega także ten, kto bez pisemnego powiadomienia w
terminie właściwego organu umieszcza w składzie wolnocłowym i wolnym obszarze
celnym wyroby akcyzowe nieoznaczone znakami akcyzy, przeznaczone do
sprzedaży w jednostkach handlowych tam usytuowanych.

§7. W wypadku mniejszej wagi, sprawca czynu zabronionego określonego w § 1– 6
podlega karze grzywny za wykroczenie skarbowe.>

Art. 65.
[§ 1. Kto nabywa, przechowuje, przewozi, przesyła lub przenosi wyroby akcyzowe lub

opakowania z tymi wyrobami stanowiące przedmiot czynu zabronionego określonego w
art. 63 lub 64, lub pomaga w ich zbyciu albo te wyroby lub opakowania z tymi
wyrobami przyjmuje lub pomaga w ich ukryciu, jeżeli ich rodzaj, ilość lub wartość
wskazują na zamiar wprowadzenia do obrotu,
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podlega karze grzywny do 720 stawek dziennych albo karze pozbawienia wolności do
lat 3, albo obu tym karom łącznie.

§ 2. Kto nabywa, przechowuje, przewozi, przesyła lub przenosi wyroby akcyzowe, o których
na podstawie towarzyszących okoliczności powinien i może przypuszczać, że stanowią
przedmiot czynu zabronionego określonego w art. 63 lub 64, lub pomaga w ich zbyciu
albo te wyroby lub opakowania z tymi wyrobami przyjmuje lub pomaga w ich ukryciu,
jeżeli ich rodzaj, ilość lub wartość wskazują na zamiar wprowadzenia do obrotu,

podlega karze grzywny do 720 stawek dziennych.]
<§ 1. Kto nabywa, przechowuje, przewozi, przesyła lub przenosi wyroby akcyzowe

stanowiące przedmiot czynu zabronionego określonego w art. 63, art. 64 lub art. 73
lub pomaga w ich zbyciu albo te wyroby akcyzowe przyjmuje lub pomaga w ich
ukryciu, podlega karze grzywny do 720 stawek dziennych albo karze pozbawienia
wolności do lat 3, albo obu tym karom łącznie.

§ 2. Kto nabywa, przechowuje, przewozi, przesyła lub przenosi wyroby akcyzowe,
o których na podstawie towarzyszących okoliczności powinien i może
przypuszczać, że stanowią one przedmiot czynu zabronionego określonego w art.
63, art. 64 lub art. 73, lub pomaga w ich zbyciu albo te wyroby akcyzowe
przyjmuje lub pomaga w ich ukryciu, podlega karze grzywny do 720 stawek
dziennych.>

§ 3. Jeżeli kwota podatku narażonego na uszczuplenie jest małej wartości, sprawca czynu
zabronionego określonego w § 1

podlega karze grzywny do 720 stawek dziennych.
§ 4. Jeżeli kwota podatku narażonego na uszczuplenie nie przekracza ustawowego progu,

sprawca czynu zabronionego określonego w § 1 lub 2
podlega karze grzywny za wykroczenie skarbowe.

Art. 66.
[§ 1. Kto wyroby akcyzowe lub opakowania z tymi wyrobami oznacza nieprawidłowo lub

nieodpowiednimi znakami akcyzy, w szczególności znakami uszkodzonymi,
podrobionymi, przerobionymi lub nieważnymi,

podlega karze grzywny do 720 stawek dziennych.]
<§1. Kto wyroby akcyzowe oznacza nieprawidłowo lub nieodpowiednimi znakami

akcyzy, w szczególności znakami uszkodzonymi, zniszczonymi, podrobionymi,
przerobionymi lub nieważnymi,

podlega karze grzywny do 720 stawek dziennych.>
§ 2. W wypadku mniejszej wagi, sprawca czynu zabronionego określonego w § 1

podlega karze grzywny za wykroczenie skarbowe.

[Art. 68.
§ 1. Kto nie dopełnia obowiązku oznaczania wyrobów akcyzowych lub opakowań z tymi

wyrobami znakami akcyzy w razie:
1) pakowania, rozlewania lub rozważania wyrobów,
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2) wystąpienia w obrocie wyrobów nieoznaczonych, oznaczonych nieprawidłowo lub
nieodpowiednimi znakami akcyzy, w szczególności znakami uszkodzonymi,
podrobionymi, przerobionymi lub nieważnymi,

podlega karze grzywny do 720 stawek dziennych.
§ 2. W wypadku mniejszej wagi, sprawca czynu zabronionego określonego w § 1

podlega karze grzywny za wykroczenie skarbowe.
§ 3. Karze określonej w § 2 podlega także ten, kto, będąc posiadaczem wyrobów

określonych w § 1 pkt 2, nie sporządza ich spisu i nie przedstawia w terminie do
potwierdzenia właściwemu organowi.]

<Art. 68.
§ 1. Kto nie dopełnia obowiązku sporządzenia spisu i przedstawienia go do

potwierdzenia właściwemu organowi w przypadku wystąpienia w obrocie poza
procedurą zawieszenia poboru akcyzy wyrobów akcyzowych nieoznaczonych,
oznaczonych nieprawidłowo lub nieodpowiednimi znakami akcyzy, w
szczególności znakami uszkodzonymi, zniszczonymi, podrobionymi,
przerobionymi lub nieważnymi,

podlega karze grzywny do 720 stawek dziennych.
§ 2. Tej samej karze podlega, kto nie dopełnia obowiązku oznaczenia wyrobów

akcyzowych legalizacyjnymi znakami akcyzy.
§ 3. W wypadku mniejszej wagi, sprawca czynu zabronionego określonego w § 1 lub 2

podlega karze grzywny za wykroczenie skarbowe.>

Art. 69.
[§ 1. Kto bez przeprowadzenia urzędowego sprawdzenia podejmuje czynności bezpośrednio

związane z produkcją, importem lub obrotem wyrobami akcyzowymi lub opakowań z
tymi wyrobami, a także z ich oznaczaniem znakami akcyzy,

podlega karze grzywny do 720 stawek dziennych.
§ 2. Producent, który podaje nieprawdziwe dane o rodzaju, ilości lub jakości

wyprodukowanego wyrobu akcyzowego lub opakowań z tym wyrobem,
podlega karze grzywny do 360 stawek dziennych.

§ 3. Kto wbrew przepisom usuwa wyrób akcyzowy lub opakowania z tym wyrobem z miejsca
produkcji, przerobu, zużycia, przechowywania lub podczas przewozu,

podlega karze grzywny do 240 stawek dziennych.]
<§ 1. Kto bez przeprowadzenia urzędowego sprawdzenia podejmuje czynności

bezpośrednio związane z produkcją, importem lub obrotem wyrobami
akcyzowymi, a także z ich oznaczaniem znakami akcyzy,

podlega karze grzywny do 720 stawek dziennych.
§ 2. Kto podaje nieprawdziwe dane o rodzaju, ilości lub jakości wyprodukowanych

wyrobów akcyzowych,
podlega karze grzywny do 360 stawek dziennych.

§ 3. Kto wbrew przepisom usuwa wyroby akcyzowe z miejsca produkcji, przerobu,
zużycia, przechowywania lub podczas przewozu,

podlega karze grzywny do 240 stawek dziennych.>
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§ 4. Usiłowanie przestępstwa skarbowego określonego w § 2 lub 3 jest karalne.

<Art. 69a.
§ 1. Kto wbrew przepisom ustawy, naruszając warunki zastosowania procedury

zawieszenia poboru akcyzy, produkuje, magazynuje lub przeładowuje wyroby
akcyzowe poza składem podatkowym,

podlega karze grzywny do 720 stawek dziennych albo karze pozbawienia
wolności do lat 2, albo obu tym karom łącznie.

§ 2. W wypadku mniejszej wagi, sprawca czynu zabronionego określonego w § 1
podlega karze grzywny za wykroczenie skarbowe.>

Art. 70.
§ 1. Kto wbrew przepisom ustawy zbywa lub w inny sposób przekazuje znaki akcyzy osobie

nieuprawnionej,
podlega karze grzywny do 720 stawek dziennych albo karze pozbawienia wolności
do lat 2, albo obu tym karom łącznie.

[§ 2. Tej samej karze podlega, kto w celu użycia lub puszczenia w obieg nabywa lub w inny
sposób przyjmuje znaki akcyzy od osoby nieuprawnionej lub usuwa je z wyrobu
akcyzowego lub z opakowania z tym wyrobem w celu ponownego ich użycia lub
puszczenia w obieg.]

<§ 2. Tej samej karze podlega, kto w celu użycia lub wprowadzenia w obieg nabywa
lub w inny sposób przyjmuje znaki akcyzy od osoby nieuprawnionej lub usuwa je z
wyrobu akcyzowego w celu ponownego ich użycia lub wprowadzenia w obieg.>

§ 3. Usiłowanie przestępstwa skarbowego określonego w § 1 lub 2 jest karalne.
§ 4. Karze określonej w § 1 podlega także ten, kto, nie będąc do tego uprawnionym, posiada,

przechowuje, przewozi, przesyła lub przenosi znaki akcyzy.
§ 5. W wypadku mniejszej wagi, sprawca czynu zabronionego określonego w § 1, 2 i 4

podlega karze grzywny za wykroczenie skarbowe.

[Art. 72.
Kto wbrew obowiązkowi nie rozlicza się w terminie z właściwym organem ze stanu zużycia
znaków akcyzy, w szczególności nie zwraca znaków niewykorzystanych, uszkodzonych lub
nieważnych,

podlega karze grzywny do 360 stawek dziennych.]
<Art. 72.

Kto wbrew obowiązkowi nie rozlicza się w terminie z właściwym organem ze stanu
zużycia znaków akcyzy, w szczególności nie zwraca znaków niewykorzystanych,
uszkodzonych, zniszczonych lub nieważnych,

podlega karze grzywny do 360 stawek dziennych.>
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Art. 73.
[§ 1. Kto, w użyciu wyrobu akcyzowego, zmienia cel, przeznaczenie lub nie zachowuje

innego warunku, od którego ustawa uzależnia zwolnienie towaru w całości lub w części
od obowiązku oznaczania znakami akcyzy,

podlega karze grzywny do 720 stawek dziennych.]
<§ 1. Kto, w użyciu wyrobu akcyzowego, zmienia cel, przeznaczenie lub nie zachowuje

innego warunku, od którego ustawa uzależnia zwolnienie wyrobu akcyzowego z
obowiązku oznaczania znakami akcyzy,

podlega karze grzywny do 720 stawek dziennych.>
§ 2. Jeżeli niepobrany podatek akcyzowy nie przekracza ustawowego progu, sprawca czynu

zabronionego określonego w § 1
podlega karze grzywny za wykroczenie skarbowe.

[Art. 74.
§ 1. Producent, importer lub inny podmiot, który wbrew obowiązkowi nie prowadzi

ewidencji znaków akcyzy lub jej nie przechowuje,
podlega karze grzywny do 240 stawek dziennych.

§ 2. Tej samej karze podlega producent lub importer, który wbrew obowiązkowi nie
prowadzi ewidencji rodzaju, ilości i wartości wyrobów lub opakowań z tymi wyrobami
wydanych lub sprowadzonych bez oznaczenia znakami akcyzy.

§ 3. Kto ewidencje określone w § 1 lub 2 prowadzi nierzetelnie,
podlega karze grzywny do 240 stawek dziennych.

§ 4. W wypadku mniejszej wagi, sprawca czynu zabronionego określonego w § 1-3
podlega karze grzywny za wykroczenie skarbowe.

§ 5. Karze określonej w § 4 podlega także ten, kto ewidencje, o których mowa w § 1 lub 2,
prowadzi wadliwie.]

USTAWA z dnia 2 marca 2001 r. O WYROBIE ALKOHOLU ETYLOWEGO ORAZ

WYTWARZANIU WYROBÓW TYTONIOWYCH (Dz. U. Nr 31, poz. 353, z 2002 r. Nr

166, poz. 1362 oraz z 2004 r. Nr 29, poz. 257 i Nr 173, poz. 1808)

[Art. 7.
Organ prowadzący rejestry, o których mowa w art. 3 ust. 1 i 2, wydaje decyzję o zakazie
wykonywania przez przedsiębiorcę działalności w przypadkach określonych w przepisach
ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej oraz w przypadku
cofnięcia przez właściwego dla podatnika naczelnika urzędu celnego, w trybie i na zasadach
określonych w przepisach odrębnych, zezwolenia na prowadzenie składu podatkowego.]
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<Art. 7.
Organ prowadzący rejestry, o których mowa w art. 3 ust. 1 i 2, wydaje decyzję o zakazie
wykonywania przez przedsiębiorcę działalności w przypadkach określonych w
przepisach ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej oraz w
przypadku cofnięcia przez właściwego dla podatnika naczelnika urzędu celnego, ze
względu na naruszenie przepisów prawa, w trybie i na zasadach określonych w
przepisach odrębnych, zezwolenia na prowadzenie składu podatkowego.>

USTAWA z dnia 22 stycznia 2004 r. O WYROBIE I ROZLEWIE WYROBÓW

WINIARSKICH, OBROCIE TYMI WYROBAMI I ORGANIZACJI RYNKU WINA (Dz. U.

Nr 34, poz. 292, z późn. zm.)

[Art. 21.
Organ prowadzący rejestr wydaje decyzję o zakazie wykonywania przez przedsiębiorcę
działalności w przypadkach określonych w przepisach ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o
swobodzie działalności gospodarczej oraz w przypadku cofnięcia przez właściwego dla
podatnika naczelnika urzędu celnego, w trybie i na zasadach określonych w przepisach
odrębnych, zezwolenia na prowadzenie składu podatkowego.]

<Art. 21.
Organ prowadzący rejestr wydaje decyzję o zakazie wykonywania przez przedsiębiorcę
działalności w przypadkach określonych w przepisach ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o
swobodzie działalności gospodarczej oraz w przypadku cofnięcia przez właściwego dla
podatnika naczelnika urzędu celnego, ze względu na naruszenie przepisów prawa, w
trybie i na zasadach określonych w przepisach odrębnych, zezwolenia na prowadzenie
składu podatkowego.>

USTAWA z dnia 11 marca 2004 r. O PODATKU OD TOWARÓW I USŁUG (Dz. U. Nr 54,

poz. 535, z późn. zm.)

Art. 2.
Ilekroć w dalszych przepisach jest mowa o:

1) terytorium kraju - rozumie się przez to terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
2) państwie członkowskim - rozumie się przez to państwo członkowskie Wspólnoty

Europejskiej;
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3) terytorium Wspólnoty - rozumie się przez to terytoria państw członkowskich
Wspólnoty Europejskiej, z tym że na potrzeby stosowania tej ustawy:

a)  Księstwo Monako traktuje się jako terytorium Republiki Francuskiej, wyspę
Man traktuje się jako terytorium Zjednoczonego Królestwa Wielkiej Brytanii i
Irlandii Północnej, suwerenne strefy Akrotiri i Dhekelia traktuje się jako
terytorium Republiki Cypru,

b) następujące terytoria poszczególnych państw członkowskich traktuje się jako
wyłączone z terytorium Wspólnoty Europejskiej:
– wyspę Helgoland, terytorium Buesingen - z Republiki Federalnej Niemiec,
– Ceutę, Melillę, Wyspy Kanaryjskie - z Królestwa Hiszpanii,
– Livigno, Campione d'Italia, włoską część jeziora Lugano - z Republiki

Włoskiej,
– departamenty zamorskie Republiki Francuskiej - z Republiki Francuskiej,
– Górę Athos - z Republiki Greckiej,
– Wyspy Alandzkie - z Republiki Finlandii,
–  Wyspy Normandzkie - ze Zjednoczonego Królestwa Wielkiej Brytanii i

Irlandii Północnej,
c)  Gibraltar traktuje się jako wyłączony z terytorium Wspólnoty Europejskiej;

4) terytorium państwa członkowskiego - rozumie się przez to terytorium państwa
wchodzące w skład terytorium Wspólnoty;

5) terytorium państwa trzeciego - rozumie się przez to terytorium państwa
niewchodzące w skład terytorium Wspólnoty;

6) towarach - rozumie się przez to rzeczy ruchome, jak również wszelkie postacie
energii, budynki i budowle lub ich części, będące przedmiotem czynności
podlegających opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług, które są wymienione
w klasyfikacjach wydanych na podstawie przepisów o statystyce publicznej, a także
grunty;

7) imporcie towarów - rozumie się przez to przywóz towarów z terytorium państwa
trzeciego na terytorium kraju;

8)  eksporcie towarów - rozumie się przez to potwierdzony przez urząd celny określony
w przepisach celnych wywóz towarów z terytorium kraju poza terytorium Wspólnoty
w wykonaniu czynności określonych w art. 7 ust. 1 pkt 1-4, jeżeli wywóz jest
dokonany przez:

a) dostawcę lub na jego rzecz, lub
b) nabywcę mającego siedzibę poza terytorium kraju, lub na jego rzecz, z

wyłączeniem towarów wywożonych przez samego nabywcę dla celów
wyposażenia lub zaopatrzenia łodzi rekreacyjnych oraz prywatnych statków
powietrznych lub innych prywatnych środków transportu, w tym środków
transportu, o których mowa w art. 16 rozporządzenia Rady (WE) nr 1777/2005 z
dnia 17 października 2005 r. ustanawiającego środki wykonawcze do dyrektywy
77/388/EWG w sprawie wspólnego systemu podatku od wartości dodanej (Dz.
Urz. UE L 288 z 29.10.2005, str. 1), zwanego dalej "rozporządzeniem nr
1777/2005";

9) imporcie usług - rozumie się przez to świadczenie usług, z tytułu wykonania których
podatnikiem jest usługobiorca, o którym mowa w art. 17 ust. 1 pkt 4;
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10) nowych środkach transportu - rozumie się przez to przeznaczone do transportu osób
lub towarów:

a) pojazdy lądowe wymienione w poz. 1-4, 9, 10 i 15-20 załącznika nr 1 do
ustawy, napędzane silnikiem o pojemności skokowej większej niż 48
centymetrów sześciennych lub o mocy większej niż 7,2 kilowatów, jeżeli
przejechały nie więcej niż 6.000 kilometrów lub od momentu dopuszczenia ich
do użytku upłynęło nie więcej niż 6 miesięcy; za moment dopuszczenia do
użytku pojazdu lądowego uznaje się dzień, w którym został on pierwszy raz
zarejestrowany w celu dopuszczenia do ruchu drogowego lub w którym po raz
pierwszy podlegał on obowiązkowi rejestracji w celu dopuszczenia do ruchu
drogowego w zależności od tego, która z tych dat jest wcześniejsza; jeżeli nie
można ustalić dnia pierwszej rejestracji pojazdu lądowego lub dnia, w którym
podlegał on pierwszej rejestracji, za moment dopuszczenia do użytku tego
pojazdu uznaje się dzień, w którym został on wydany przez producenta
pierwszemu nabywcy, lub dzień, w którym został po raz pierwszy użyty dla
celów demonstracyjnych przez producenta,

b) pojazdy wodne wymienione w poz. 5-8 załącznika nr 1 do ustawy, o długości
większej niż 7,5 metra, jeżeli były używane nie dłużej niż 100 godzin roboczych
na wodzie lub od momentu ich dopuszczenia do użytku upłynęło nie więcej niż
3 miesiące, z wyjątkiem statków morskich, o których mowa w art. 83 ust. 1 pkt
1; za moment dopuszczenia do użytku pojazdu wodnego uznaje się dzień, w
którym został on wydany przez producenta pierwszemu nabywcy, lub dzień, w
którym został po raz pierwszy użyty dla celów demonstracyjnych przez
producenta,

c) statki powietrzne wymienione w poz. 11-14 załącznika nr 1 do ustawy, o
maksymalnej masie startowej większej niż 1.550 kilogramów, jeżeli były
używane nie dłużej niż 40 godzin roboczych lub od momentu ich dopuszczenia
do użytku upłynęło nie więcej niż 3 miesiące, z wyjątkiem statków
powietrznych, o których mowa w art. 83 ust. 1 pkt 6; za moment dopuszczenia
do użytku statku powietrznego uznaje się dzień, w którym został on wydany
przez producenta pierwszemu nabywcy, lub dzień, w którym został po raz
pierwszy użyty dla celów demonstracyjnych przez producenta;

11) podatku od wartości dodanej - rozumie się przez to podatek od wartości dodanej
nakładany na terytorium państwa członkowskiego, z wyjątkiem podatku od towarów
i usług nakładanego tą ustawą;

12)  obiektach budownictwa mieszkaniowego - rozumie się przez to budynki mieszkalne
stałego zamieszkania sklasyfikowane w Polskiej Klasyfikacji Obiektów
Budowlanych w dziale 11;

13) urzędzie skarbowym - rozumie się przez to urząd skarbowy, którym kieruje
właściwy dla podatnika naczelnik urzędu skarbowego;

14) pierwszym zasiedleniu - rozumie się przez to wydanie pierwszemu nabywcy lub
pierwszemu użytkownikowi obiektów budownictwa mieszkaniowego lub ich części
do użytkowania w wykonaniu czynności podlegających opodatkowaniu;

15) działalności rolniczej - rozumie się przez to produkcję roślinną i zwierzęcą, w tym
również produkcję materiału siewnego, szkółkarskiego, hodowlanego oraz
reprodukcyjnego, produkcję warzywniczą, gruntową, szklarniową i pod folią,
produkcję roślin ozdobnych, grzybów uprawnych i sadowniczą, chów, hodowlę i
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produkcję materiału zarodowego zwierząt, ptactwa i owadów użytkowych, produkcję
zwierzęcą typu przemysłowego lub fermowego oraz chów i hodowlę ryb i innych
organizmów żyjących w wodzie, a także uprawy w szklarniach i ogrzewanych
tunelach foliowych, uprawy grzybów i ich grzybni, uprawy roślin "in vitro",
fermową hodowlę i chów drobiu rzeźnego i nieśnego, wylęgarnie drobiu, hodowlę i
chów zwierząt futerkowych i laboratoryjnych, chów i hodowlę dżdżownic,
entomofagów i jedwabników, prowadzenie pasiek oraz chów i hodowlę innych
zwierząt poza gospodarstwem rolnym oraz sprzedaż produktów gospodarki leśnej i
łowieckiej, z wyjątkiem drewna okrągłego z drzew tropikalnych (PKWiU 02.01.13)
oraz bambusa (PKWiU 02.01.42-00.11), a także świadczenie usług rolniczych;

16) gospodarstwie rolnym - rozumie się przez to gospodarstwo rolne w rozumieniu
przepisów o podatku rolnym;

17) gospodarstwie leśnym - rozumie się przez to gospodarstwo prowadzone przez
podatnika, na którym ciąży obowiązek podatkowy w podatku leśnym;

18) gospodarstwie rybackim - rozumie się przez to prowadzenie działalności w zakresie
chowu i hodowli ryb oraz innych organizmów żyjących w wodzie;

19) rolniku ryczałtowym - rozumie się przez to rolnika dokonującego dostawy
produktów rolnych pochodzących z własnej działalności rolniczej lub świadczącego
usługi rolnicze, korzystającego ze zwolnienia od podatku na podstawie art. 43 ust. 1
pkt 3, z wyjątkiem rolnika obowiązanego na podstawie odrębnych przepisów do
prowadzenia ksiąg rachunkowych;

20)  produktach rolnych - rozumie się przez to towary wymienione w załączniku nr 2 do
ustawy oraz towary wytworzone z nich przez rolnika ryczałtowego z produktów
pochodzących z jego własnej działalności rolniczej przy użyciu środków zwykle
używanych w gospodarstwie rolnym, leśnym i rybackim;

21) usługach rolniczych - rozumie się przez to usługi wymienione w załączniku nr 2 do
ustawy;

22) sprzedaży - rozumie się przez to odpłatną dostawę towarów i odpłatne świadczenie
usług na terytorium kraju, eksport towarów oraz wewnątrzwspólnotową dostawę
towarów;

23) sprzedaży wysyłkowej z terytorium kraju - rozumie się przez to dostawę towarów
wysyłanych lub transportowanych przez podatnika podatku od towarów i usług lub
na jego rzecz z terytorium kraju na terytorium państwa członkowskiego inne niż
terytorium kraju, które jest państwem przeznaczenia dla wysyłanego lub
transportowanego towaru, pod warunkiem że dostawa dokonywana jest na rzecz:

a) podatnika podatku od wartości dodanej lub osoby prawnej niebędącej
podatnikiem podatku od wartości dodanej, którzy nie mają obowiązku
rozliczania wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów, o którym mowa w art. 9,
lub

b) innego niż wymieniony w lit. a podmiotu niebędącego podatnikiem podatku od
wartości dodanej;

24) sprzedaży wysyłkowej na terytorium kraju - rozumie się przez to dostawę towarów
wysyłanych lub transportowanych przez podatnika podatku od wartości dodanej lub
na jego rzecz z terytorium państwa członkowskiego innego niż terytorium kraju na
terytorium kraju, które jest państwem przeznaczenia dla wysyłanego lub
transportowanego towaru, pod warunkiem że dostawa jest dokonywana na rzecz:
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a) podatnika lub osoby prawnej niebędącej podatnikiem w rozumieniu art. 15,
którzy nie mają obowiązku rozliczania wewnątrzwspólnotowego nabycia
towarów, o którym mowa w art. 9, lub

b) innego niż wymieniony w lit. a podmiotu, niebędącego podatnikiem w
rozumieniu art. 15 i niemającego obowiązku rozliczania
wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów, o którym mowa w art. 9;

25) małym podatniku - rozumie się przez to podatnika podatku od towarów i usług:
a) u którego wartość sprzedaży (wraz z kwotą podatku) nie przekroczyła w

poprzednim roku podatkowym wyrażonej w złotych kwoty odpowiadającej
równowartości 800.000 euro,

b) prowadzącego przedsiębiorstwo maklerskie, zarządzającego funduszami
powierniczymi, będącego agentem, zleceniobiorcą lub inną osobą świadczącą
usługi o podobnym charakterze, z wyjątkiem komisu - jeżeli kwota prowizji lub
innych postaci wynagrodzenia za wykonane usługi (wraz z kwotą podatku) nie
przekroczyła w poprzednim roku podatkowym wyrażonej w złotych kwoty
odpowiadającej równowartości 30.000 euro

- przy czym przeliczenia kwot wyrażonych w euro dokonuje się według średniego
kursu euro ogłaszanego przez Narodowy Bank Polski na pierwszy dzień roboczy
października poprzedniego roku podatkowego, w zaokrągleniu do 1.000 zł;

26)  usługach elektronicznych - rozumie się przez to usługi, o których mowa w art. 11
rozporządzenia nr 1777/2005, z uwzględnieniem art. 12 tego rozporządzenia;

[27) wyrobach akcyzowych zharmonizowanych - rozumie się przez to wyroby akcyzowe
zharmonizowane w rozumieniu przepisów o podatku akcyzowym, z wyłączeniem gazu
dostarczanego w systemie gazowym oraz energii elektrycznej dostarczanej w
systemie elektroenergetycznym;]

<27) wyrobach akcyzowych – rozumie się przez to wyroby akcyzowe w rozumieniu
przepisów o podatku akcyzowym, z wyłączeniem:

a) gazu w systemie gazowym,
b) energii elektrycznej w systemie elektroenergetycznym;>

27a)  systemie gazowym albo systemie elektroenergetycznym - rozumie się przez to
system gazowy albo system elektroenergetyczny w rozumieniu przepisów ustawy z
dnia 10 kwietnia 1997 r. - Prawo energetyczne (Dz. U. z 2003 r. Nr 153, poz. 1504, z
późn. zm.);

27b)  wartości rynkowej - rozumie się przez to całkowitą kwotę, jaką, w celu uzyskania w
danym momencie danych towarów lub usług, nabywca lub usługobiorca na takim
samym etapie sprzedaży jak ten, na którym dokonywana jest dostawa towarów lub
świadczenie usług, musiałby, w warunkach uczciwej konkurencji, zapłacić
niezależnemu dostawcy lub usługodawcy na terytorium kraju; w przypadku gdy nie
można ustalić porównywalnej dostawy towarów lub świadczenia usług, przez
wartość rynkową rozumie się:
a) w odniesieniu do towarów - kwotę nie mniejszą niż cena nabycia towarów lub

towarów podobnych, a w przypadku braku ceny nabycia, koszt wytworzenia,
określone w momencie dostawy,

b) w odniesieniu do usług - kwotę nie mniejszą niż całkowity koszt poniesiony przez
podatnika na wykonanie tych usług;
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28) Ordynacji podatkowej - rozumie się przez to ustawę z dnia 29 sierpnia 1997 r. -
Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz. 926, z późn. zm.);

29)  (uchylony).

UWAGA: użyte w art. 10 w ust. 3 w pkt 2, w art. 13 w ust. 2 w pkt 3, w art. 23 w ust. 2, 3 i
12 oraz w art. 24 w ust. 2, 3 i 9 w różnym przypadku wyrazy „wyroby akcyzowe
zharmonizowane” zastępuje się użytymi w odpowiednim przypadku wyrazami
„wyroby akcyzowe”

Art. 113.
1.  Zwalnia się od podatku podatników, u których wartość sprzedaży opodatkowanej nie

przekroczyła łącznie w poprzednim roku podatkowym kwoty 50.000 zł. Do wartości
sprzedaży nie wlicza się kwoty podatku.

2. Do wartości sprzedaży, o której mowa w ust. 1, nie wlicza się odpłatnej dostawy towarów
oraz odpłatnego świadczenia usług zwolnionych od podatku, a także towarów, które na
podstawie przepisów o podatku dochodowym są zaliczane przez podatnika do środków
trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych podlegających amortyzacji.

3. W przypadku prowadzenia przez rolnika ryczałtowego korzystającego ze zwolnienia
określonego w art. 43 ust. 1 pkt 3 także działalności innej niż działalność rolnicza do
wartości sprzedaży, o której mowa w ust. 1 i 10, dokonywanej przez tego podatnika nie
wlicza się sprzedaży produktów rolnych pochodzących z prowadzonej przez niego
działalności rolniczej.

4. Podatnicy, o których mowa w ust. 1 i 9, mogą zrezygnować ze zwolnienia określonego w
ust. 1 i 9, pod warunkiem pisemnego zawiadomienia o tym zamiarze naczelnika urzędu
skarbowego przed początkiem miesiąca, w którym rezygnują ze zwolnienia, z tym że w
przypadku, o którym mowa w ust. 9, zawiadomienie musi nastąpić przed dniem
wykonania pierwszej czynności określonej w art. 5.

5. Jeżeli wartość sprzedaży u podatników zwolnionych od podatku na podstawie ust. 1
przekroczy kwotę, o której mowa w ust. 1, zwolnienie traci moc w momencie
przekroczenia tej kwoty. Obowiązek podatkowy powstaje z momentem przekroczenia tej
kwoty, a opodatkowaniu podlega nadwyżka sprzedaży ponad tę kwotę. Za zgodą
naczelnika urzędu skarbowego podatnik może pomniejszyć kwotę podatku należnego o
kwotę podatku naliczonego wynikającą z dokumentów celnych oraz o kwotę podatku
zapłaconą od wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów, a także o kwoty podatku
naliczonego wynikające z faktur dokumentujących zakupy dokonane przed dniem utraty
zwolnienia, pod warunkiem:

1) sporządzenia spisu z natury zapasów tych towarów posiadanych w dniu, w którym
nastąpiło przekroczenie kwoty, o której mowa w ust. 1, oraz

2) przedłożenia w urzędzie skarbowym spisu, o którym mowa w pkt 1, w terminie 14
dni, licząc od dnia utraty zwolnienia.

6. Kwotę podatku naliczonego, o której mowa w ust. 5, stanowi iloczyn ilości towarów
objętych spisem z natury i kwoty podatku naliczonego przypadającej na jednostkę
towaru, z podziałem na poszczególne stawki podatkowe.
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7. Przepis ust. 5 stosuje się również do podatników, którzy rezygnują z przysługującego im
zwolnienia na podstawie ust. 1, pod warunkiem pisemnego zawiadomienia naczelnika
urzędu skarbowego o rezygnacji ze zwolnienia przed początkiem miesiąca, w którym
rezygnują ze zwolnienia.

8. W przypadku podatników, o których mowa w art. 30 ust. 1 pkt 4, przez wartość sprzedaży
określoną w ust. 1 rozumie się 30-krotność kwoty prowizji lub innych postaci
wynagrodzeń za wykonanie usług.

9. Podatnik rozpoczynający wykonywanie czynności określonych w art. 5 w trakcie roku
podatkowego jest zwolniony od podatku, jeżeli przewidywana przez podatnika wartość
sprzedaży nie przekroczy, w proporcji do okresu prowadzonej sprzedaży, kwoty
określonej w ust. 1 lub w ust. 8.

10. Jeżeli faktyczna wartość sprzedaży, w proporcji do okresu prowadzonej sprzedaży,
przekroczy w trakcie roku podatkowego kwotę określoną w ust. 1 lub w ust. 8,
zwolnienie określone w ust. 9 traci moc z momentem przekroczenia kwoty określonej w
ust. 1 lub w ust. 8. Opodatkowaniu podlega nadwyżka sprzedaży ponad wartość
określoną w zdaniu poprzednim, a obowiązek podatkowy powstaje z momentem
przekroczenia tej wartości. Przepis ust. 5 zdanie trzecie stosuje się odpowiednio.

11. Podatnik, który utracił prawo do zwolnienia od podatku lub zrezygnował z tego
zwolnienia, może dopiero po upływie 3 lat, licząc od końca miesiąca, w którym utracił
prawo do zwolnienia lub zrezygnował z tego zwolnienia, ponownie skorzystać ze
zwolnienia określonego w ust. 1.

12. Jeżeli podatnicy określeni w ust. 1, 8 i 9, wykorzystując związki z kontrahentami, tak
układają swoje interesy, że uzyskują wartość sprzedaży znacznie odbiegającą od tej, którą
uzyskaliby w przypadku, gdyby związki te nie istniały, a w wyniku tych związków
nastąpiło zmniejszenie wpływów podatkowych, zwolnienie od podatku traci moc od
początku roku podatkowego.

13. Zwolnień, o których mowa w ust. 1 i 9, nie stosuje się do importu towarów i usług,
wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów, dostawy towarów, dla której podatnikiem
jest ich nabywca, oraz podatników:

1) dokonujących dostaw:
a) wyrobów z metali szlachetnych lub z udziałem tych metali,
[b) towarów opodatkowanych podatkiem akcyzowym, z wyjątkiem: energii

elektrycznej (PKWiU 40.10.10), perfum i wód toaletowych (PKWiU 24.52.11),
kosmetyków upiększających do ust i oczu (PKWiU 24.52.12), kosmetyków do
manicure i pedicure (PKWiU 24.52.13), pudrów kosmetycznych i higienicznych -
z wyłączeniem przeznaczonych dla dzieci (PKWiU ex 24.52.14-00), pozostałych
kosmetyków upiększających do twarzy (PKWiU 24.52.15-00.10), dezodorantów
osobistych i preparatów przeciwpotowych (PKWiU 24.52.19-50.00), preparatów
do higieny intymnej (PKWiU 24.52.19-90.10), środków higienicznych
kosmetycznych, gdzie indziej niewymienionych (PKWiU 24.52.19-90.3),
preparatów toaletowych dla zwierząt (PKWiU 24.52.19-90.60), kosmetyków i
wyrobów perfumeryjnych, pozostałych, gdzie indziej niesklasyfikowanych
(PKWiU 24.52.19-90.90), kart do gry - z wyłączeniem kart do gry dla dzieci
(PKWiU ex 36.50.41-00), cygar, również z obciętymi końcami, cygaretek i
papierosów z tytoniu lub namiastek tytoniu (PKWiU 16.00.11), tytoniu do
palenia (PKWiU 16.00.12-30), tabaki (PKWiU ex 16.00.12-90.20),]
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<b) towarów opodatkowanych podatkiem akcyzowym, z wyjątkiem energii
elektrycznej (PKWiU 40.10.10) i wyrobów tytoniowych w rozumieniu
przepisów o podatku akcyzowym,>

c) nowych środków transportu,
d) terenów budowlanych oraz przeznaczonych pod zabudowę;

2) świadczących usługi prawnicze oraz usługi w zakresie doradztwa, a także usługi
jubilerskie;

3) niemających siedziby lub miejsca zamieszkania na terytorium kraju.
14. Minister właściwy do spraw finansów publicznych określi, w drodze rozporządzenia:

1)  (uchylony);
2) listę towarów i usług, o których mowa w ust. 13 pkt 1 lit. a i pkt 2, z uwzględnieniem

klasyfikacji wydanych na podstawie przepisów o statystyce publicznej.

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

U. z 2007 r. Nr 155, poz. 1095, z późn. zm.)

Art. 75.
1. Uzyskania zezwolenia wymaga wykonywanie działalności gospodarczej w zakresie

określonym w przepisach:
1) ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i

przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz. U. z 2007 r. Nr 70, poz. 473 i Nr 115 , poz.
793);

2) ustawy z dnia 29 lipca 1992 r. o grach i zakładach wzajemnych (Dz. U. z 2004 r. Nr
4, poz. 27, z późn. zm.);

3) ustawy z dnia 20 października 1994 r. o specjalnych strefach ekonomicznych (Dz. U.
z 2007 r. Nr 42, poz. 274);

4) ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach
(Dz. U. z 2005 r. Nr 236, poz. 2008 oraz z 2006 r. Nr 144, poz. 1042);

5) ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu narkomanii (Dz. U. Nr 179, poz.
1485, z późn. zm.);

6) ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. - Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. z 2005 r. Nr
108, poz. 908, z późn. zm.) w zakresie produkcji tablic rejestracyjnych;

7) ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi (Dz. U. Nr 183,
poz. 1538 oraz z 2006 r. Nr 104, poz. 708 i Nr 157, poz. 1119);

7a) ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania
instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach
publicznych (Dz. U. Nr 184, poz. 1539 oraz z 2006 r. Nr 157, poz. 1119);

8) ustawy z dnia 28 sierpnia 1997 r. o organizacji i funkcjonowaniu funduszy
emerytalnych (Dz. U. z 2004 r. Nr 159, poz. 1667, z późn. zm.);

9) ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Prawo bankowe;
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10) ustawy z dnia 21 lipca 2000 r. - Prawo telekomunikacyjne (Dz. U. Nr 73, poz. 852, z
późn. zm.);

11) ustawy z dnia 26 października 2000 r. o giełdach towarowych (Dz. U. z 2005 r. Nr
121, poz. 1019, z późn. zm.);

12) ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach (Dz. U. z 2007 r. Nr 39, poz. 251 i Nr
88, poz. 587);

13) ustawy z dnia 11 maja 2001 r. - Prawo o miarach (Dz. U. z 2004 r. Nr 243, poz.
2441, z późn. zm.);

14) ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym
odprowadzaniu ścieków (Dz. U. z 2006 r. Nr 123, poz. 858 oraz z 2007 r. Nr 147,
poz. 1033);

15) ustawy z dnia 22 czerwca 2001 r. o organizmach genetycznie zmodyfikowanych (Dz.
U. z 2007 r. Nr 36, poz. 233) w zakresie prowadzenia laboratorium referencyjnego;

16) (uchylony);
17) ustawy z dnia 6 września 2001 r. - Prawo farmaceutyczne (Dz. U. z 2004 r. Nr 53,

poz. 533, z późn. zm.);
18) ustawy z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym (Dz. U. z 2007 r. Nr 125,

poz. 874);
19) ustawy z dnia 19 lutego 2004 r. o rybołówstwie (Dz. U. Nr 62, poz. 574, z 2005 r. Nr

96, poz. 807, z 2006 r. Nr 220, poz. 1600 oraz z 2007 r. Nr 21, poz. 125);
20) ustawy z dnia 3 lipca 2002 r. - Prawo lotnicze (Dz. U. z 2006 r. Nr 100, poz. 696, z

późn zm.);
21) ustawy z dnia 12 września 2002 r. o elektronicznych instrumentach płatniczych (Dz.

U. Nr 169, poz. 1385 oraz z 2004 r. Nr 91, poz. 870 i Nr 96, poz. 959 oraz z 2006 r.
Nr 157, poz. 1119);

22) ustawy z dnia 22 maja 2003 r. o działalności ubezpieczeniowej (Dz. U. Nr 124, poz.
1151, z późn. zm.);

23) ustawy z dnia 22 maja 2003 r. o pośrednictwie ubezpieczeniowym (Dz. U. Nr 124,
poz. 1154 , z późn. zm.);

24) ustawy z dnia 12 czerwca 2003 r. - Prawo pocztowe (Dz. U. Nr 130, poz. 1188, z
późn. zm.);

[25) ustawy z dnia 23 stycznia 2004 r. o podatku akcyzowym (Dz. U. Nr 29, poz. 257, z
późn. zm.);]

<25) ustawy z dnia 19 listopada 2008 r. o podatku akcyzowym (Dz. U. Nr …, poz. …
);>

26) ustawy z dnia 27 maja 2004 r. o funduszach inwestycyjnych (Dz. U. Nr 146, poz.
1546, z późn. zm.);

27) ustawy z dnia 21 stycznia 2005 r. o doświadczeniach na zwierzętach (Dz. U. Nr 33,
poz. 289 oraz z 2006 r. Nr 171, poz. 1225 i Nr 220, poz. 1600);

28) w art. 19a ustawy z dnia 28 września 1991 r. o lasach (Dz. U. z 2005 r. Nr 45, poz.
435, z późn. zm.);

29)  ustawy z dnia 11 maja 2007 r. o tworzeniu i działaniu wielkopowierzchniowych
obiektów handlowych (Dz. U. Nr 127, poz. 880).
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2. Uzyskania zezwolenia albo dokonania zgłoszenia wymaga wykonywanie działalności
związanej z narażeniem na działanie promieniowania jonizującego, określonej w ustawie
z dnia 29 listopada 2000 r. - Prawo atomowe (Dz. U. z 2007 r. Nr 42, poz. 276).

2a. Uzyskania zezwolenia wymaga prowadzenie warsztatu w zakresie określonym w
przepisach ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o systemie tachografów cyfrowych (Dz. U. Nr
180, poz. 1494 oraz z 2007 r. Nr 99, poz. 661).

3. Uzyskania licencji wymaga wykonywanie działalności gospodarczej w zakresie
określonym w przepisach:

1) ustawy z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym;
2) ustawy z dnia 28 marca 2003 r. o transporcie kolejowym (Dz. U. z 2007 r. Nr 16,

poz. 94).
4. Uzyskania zgody wymaga prowadzenie systemu płatności lub systemu rozrachunku

papierów wartościowych w zakresie określonym w przepisach ustawy z dnia 24 sierpnia
2001 r. o ostateczności rozrachunku w systemach płatności i systemach rozrachunku
papierów wartościowych oraz zasadach nadzoru nad tymi systemami (Dz. U. Nr 123,
poz. 1351, z późn. zm.).

5. Organy zezwalające, udzielające licencji i udzielające zgody oraz wszelkie warunki
wykonywania działalności objętej zezwoleniami, licencjami oraz zgodami, a także zasady
i tryb wydawania decyzji w sprawie zezwoleń, licencji i zgód określają przepisy ustaw, o
których mowa w ust. 1-4.

USTAWA z dnia 25 sierpnia 2006 r. O BIOKOMPONENTACH I BIOPALIWACH

CIEKŁYCH (Dz. U. Nr 169, poz. 1199 oraz z 2007 r. Nr 35, poz. 217 i Nr 99, poz. 666)

Art. 9.
1. Organ rejestrowy wydaje decyzję administracyjną o zakazie wykonywania działalności

gospodarczej, o której mowa w art. 4 ust. 1, w przypadku gdy wytwórca:
1) nie usunął naruszeń warunków wymaganych do wykonywania działalności

gospodarczej w wyznaczonym przez organ terminie;
2) rażąco narusza warunki wymagane do wykonywania działalności gospodarczej.

2. Przez rażące naruszenie warunków wymaganych do wykonywania działalności
gospodarczej przez wytwórcę rozumie się:

1) wprowadzenie do obrotu biokomponentów:
a) bez certyfikatu jakości, o którym mowa w art. 22 ust. 1,
b) niespełniających wymagań jakościowych określonych w przepisach wydanych

na podstawie art. 22 ust. 6;
[2) cofnięcie przez właściwego dla podatnika naczelnika urzędu celnego zezwolenia na

prowadzenie składu podatkowego.]
<2) cofnięcie przez właściwego dla podatnika naczelnika urzędu celnego

zezwolenia na prowadzenie składu podatkowego, ze względu na naruszenie
przepisów prawa.>
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USTAWA z dnia 18 października 2006 r. O WYROBIE NAPOJÓW SPIRYTUSOWYCH

ORAZ O REJESTRACJI I OCHRONIE OZNACZEŃ GEOGRAFICZNYCH NAPOJÓW

SPIRYTUSOWYCH (Dz. U. Nr 208, poz. 1539 oraz z 2008 r. Nr 171, poz. 1056)

Art. 8.
[1. Minister wydaje decyzję o zakazie wykonywania przez przedsiębiorcę działalności w

zakresie wyrobu lub rozlewu napojów spirytusowych w przypadkach określonych w
ustawie z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej oraz w przypadku
cofnięcia przez właściwego dla podatnika naczelnika urzędu celnego zezwolenia na
prowadzenie składu podatkowego.]

<1. Minister wydaje decyzję o zakazie wykonywania przez przedsiębiorcę działalności
w zakresie wyrobu lub rozlewu napojów spirytusowych w przypadkach określonych
w ustawie z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej oraz w
przypadku cofnięcia przez właściwego dla podatnika naczelnika urzędu celnego, ze
względu na naruszenie przepisów prawa, w trybie i na zasadach określonych w
przepisach odrębnych, zezwolenia na prowadzenie składu podatkowego.>

2. W przypadku gdy decyzja, o której mowa w ust. 1, stała się ostateczna, minister z urzędu
wykreśla wpis przedsiębiorcy w rejestrze.

USTAWA z dnia 16 lutego 2007 r. O ZAPASACH ROPY NAFTOWEJ, PRODUKTÓW

NAFTOWYCH I GAZU ZIEMNEGO ORAZ O ZASADACH POSTĘPOWANIA W

SYTUACJACH ZAGROŻENIA BEZPIECZEŃSTWA PALIWOWEGO PAŃSTWA I

ZAKŁÓCEŃ NA RYNKU NAFTOWYM (Dz. U. Nr 52, poz. 343 oraz z 2008 r. Nr 157, poz.

976)

Art. 16.
1. Zmiana wpisu lub wykreślenie z rejestru następują na uzasadniony wniosek producenta

lub handlowca lub z urzędu.
2. Producent oraz handlowiec są obowiązani złożyć wniosek o:

1) zmianę wpisu w rejestrze - w terminie 7 dni od dnia zmiany danych, o których mowa
w art. 14 ust. 2;

2) wykreślenie wpisu z rejestru - w terminie 14 dni od dnia:
a)  trwałego zaprzestania wykonywania działalności gospodarczej w zakresie

wytwarzania lub przetwarzania lub przywozu ropy naftowej lub paliw,
[b) cofnięcia zezwolenia na prowadzenie składu podatkowego lub zezwolenia na

nabywanie wyrobów akcyzowych zharmonizowanych,]
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<b) cofnięcia zezwolenia na prowadzenie składu podatkowego lub zezwolenia
na nabywanie wyrobów akcyzowych lub wygaśnięcia takiego zezwolenia,
jeżeli przed wygaśnięciem podmiot nie uzyskał nowego zezwolenia>

c)  cofnięcia koncesji na wykonywanie działalności gospodarczej w zakresie
wytwarzania i obrotu paliwami lub jej wygaśnięcia,

d)  ogłoszenia upadłości przedsiębiorcy na podstawie prawomocnego orzeczenia
sądu.

3. Do wniosku, o którym mowa w ust. 2 pkt 2, należy dołączyć dokumenty lub inne dowody
potwierdzające okoliczności uzasadniające wykreślenie wpisu z rejestru.

4. Wpis do rejestru podlega wykreśleniu z urzędu przez Agencję Rezerw Materiałowych w
przypadku:

1) prawomocnie orzeczonego zakazu wykonywania działalności gospodarczej w
zakresie, o którym mowa w ust. 2 pkt 2 lit. a;

2) stwierdzenia trwałego zaprzestania wykonywania działalności gospodarczej w
zakresie, o którym mowa w ust. 2 pkt 2 lit. a, co najmniej przez okres 24 miesięcy,
potwierdzonego odpowiednimi dokumentami;

3) cofnięcia koncesji na wykonywanie działalności gospodarczej w zakresie
wytwarzania lub obrotu paliwami lub jej wygaśnięcia.

5. Agencja Rezerw Materiałowych może wykreślić z urzędu dane wpisane do rejestru
niezgodne z rzeczywistym stanem rzeczy.

6. Wykreślenie wpisu z rejestru następuje w drodze decyzji.
7. O odmowie wpisu do rejestru oraz wykreśleniu z rejestru Agencja Rezerw Materiałowych

informuje naczelnika urzędu celnego właściwego dla producenta albo handlowca oraz
Prezesa URE w terminie 14 dni od dnia wydania decyzji, o której mowa w ust. 6 lub art.
14 ust. 4.


