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SEJM 
RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ 

VI kadencja 

 

 
 
 
 
 

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

 

o rządowym projekcie ustawy o podatku 
akcyzowym (druk nr 1083) 
 

 
Sejm na 28 posiedzeniu w dniu 7 listopada 2008 r. - zgodnie z art. 47 ust. 1 

Regulaminu Sejmu - skierował ponownie projekt ustawy zawarty w druku nr 1260 do 

Komisji Finansów Publicznych w celu rozpatrzenia poprawek zgłoszonych w drugim 

czytaniu.  

Komisja Finansów Publicznych po rozpatrzeniu poprawek na posiedzeniu w dniu 

18 listopada 2008 r.  

 

wnosi: 

 

W y s o k i  S e j m  raczy następujące poprawki: 

 
 

1) art. 11 nadać brzmienie:  

„Art. 11. W przypadku energii elektrycznej obowiązek podatkowy powstaje: 

1) z dniem, w którym upłynął termin płatności wynikający z faktury, a 
jeżeli termin ten nie został określony, ostatniego dnia miesiąca, w 
którym wystawiono fakturę – w przypadku nabycia 
wewnątrzwspólnotowego energii elektrycznej przez nabywcę 
końcowego; 
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2) z dniem, w którym upłynął termin płatności określony w umowie 
właściwej dla rozliczeń z tytułu dostaw energii elektrycznej, a jeżeli 
termin ten nie został określony w umowie, z dniem, w którym upłynął 
termin płatności wynikający z faktury, a jeżeli termin ten nie został 
określony w fakturze, ostatniego dnia miesiąca, w którym wystawiono 
fakturę – w przypadku sprzedaży energii elektrycznej nabywcy 
końcowemu na terytorium kraju;  

3) w ostatnim dniu miesiąca, w którym została zużyta energia 
elektryczna – w przypadkach, o których mowa w art. 9  ust. 1 pkt 3, 4 
i 6; 

4) z dniem powstania długu celnego – w przypadku importu energii 
elektrycznej przez nabywcę końcowego.”; 

- poseł P.Gosiewski w imieniu KP PiS - odrzucić 
 

 

2) w art. 13 skreślić ust. 4; 

- poseł P.Gosiewski w imieniu KP PiS - odrzucić 
 

3) art. 16  nadać brzmienie: 

„Art. 16.  1. Podmiot prowadzący działalność gospodarczą jest obowiązany, przed 
dniem wykonania pierwszej czynności podlegającej opodatkowaniu 
akcyzą lub pierwszej czynności z wykorzystaniem wyrobów akcyzowych 
objętych zwolnieniem od akcyzy ze względu na ich przeznaczenie, złożyć 
zgłoszenie rejestracyjne właściwemu naczelnikowi urzędu celnego.  

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

3. Podmiot dokonujący sprzedaży wyrobów akcyzowych objętych stawką 
akcyzy określoną w art. 88 ust. 1 pkt 9, 10 i 15 oraz podmiot dokonujący 
nabycia tych wyrobów jest obowiązany, przed dniem wykonania pierwszej 
czynności z wykorzystaniem tych wyrobów, złożyć zgłoszenie 
rejestracyjne właściwemu naczelnikowi urzędu celnego.  

4. Zgłoszenie rejestracyjne, o którym mowa w ust. 3, powinno zawierać dane 
identyfikacyjne podmiotu, w szczególności imię i nazwisko lub nazwę 
podmiotu, adres jego siedziby lub zamieszkania, a w przypadku 
podmiotów zużywających te wyroby, również adres gdzie wyroby te będą 
zużywane, jeżeli różni się od adresu siedziby lub zamieszkania.  
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5. Obowiązek rejestracyjny, o którym mowa w ust. 3 nie dotyczy 
podmiotów, które uprzednio dokonały rejestracji zgodnie z ust. 1 i nie są 
podmiotami zużywającymi wyroby akcyzowe. 

6. Podmiot reprezentujący, o którym mowa w art. 13 ust. 5, w zgłoszeniu 
rejestracyjnym powinien wskazać ponadto podmiot zagraniczny 
reprezentowany przez niego. 

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

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

9. Przepis ust. 1 nie ma zastosowania w przypadku podmiotów 
prowadzących działalność gospodarczą w zakresie wyrobów akcyzowych 
objętych wyłącznie zerową stawką akcyzy, z zastrzeżeniem ust. 12. 

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

11. Przepisy ust. 1-10 nie mają zastosowania do podmiotów prowadzących 
działalność z użyciem wyrobów akcyzowych objętych zwolnieniem od 
akcyzy ze względu na ich przeznaczenie, niemających na terytorium kraju 
siedziby, miejsca zamieszkania albo miejsca prowadzenia działalności 
gospodarczej. 

12. Podmiot zamierzający prowadzić działalność gospodarczą w zakresie 
wyrobów energetycznych, o których mowa w art. 88 ust. 2, niebędący 
podmiotem zarejestrowanym w trybie ust. 1, jest obowiązany przed dniem 
rozpoczęcia tej działalności powiadomić o tym właściwego naczelnika 
urzędu celnego, w celu ustalenia dopuszczalnych norm zużycia, o których 
mowa w art. 84 ust. 2 pkt 2.”. 

- poseł P.Gosiewski w imieniu KP PiS - odrzucić 

Uwaga: poprawki nr 3, 9 i 10 należy rozpatrywać łącznie 

 

4) w art. 20 ust. 8 nadać brzmienie:  

„8. Kwota akcyzy należna od wyrobów akcyzowych wyprodukowanych w składzie 
podatkowym lub poza składem podatkowym zgodnie z art. 46 ust. 1 pkt 1, może być 
obniżona o akcyzę zapłaconą od wyrobów akcyzowych zużytych do 
wyprodukowania innych wyrobów akcyzowych.”; 

- poseł P.Gosiewski w imieniu KP PiS - odrzucić 

 

5) art. 23 nadać brzmienie: 

„Art. 23. W przypadku energii elektrycznej podatnik jest obowiązany, bez wezwania 
organu podatkowego składać deklaracje podatkowe we właściwym 
urzędzie celnym oraz wpłacać akcyzę na rachunek właściwej izby celnej, 



 4

w terminie do 25. dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym 
powstał obowiązek podatkowy.”; 

- poseł P.Gosiewski w imieniu KP PiS - odrzucić 

Uwaga: poprawki nr 5 i 6 należy rozpatrywać łącznie 

 

6) art. 24 skreślić; 

- poseł P.Gosiewski w imieniu KP PiS - odrzucić 

 

7) w art. 29 po ust. 6 dodać nowy ust. w brzmieniu: 

„6a. Zwalnia się od akcyzy zużycie energii elektrycznej w procesie produkcji energii 
elektrycznej i ciepła w skojarzeniu w elektrociepłowniach.”; 

- poseł G.Dolniak w imieniu KP PO - przyjąć 

 

8) w art. 29 dodać ust. 9-11 w brzmieniu: 

„9. Zwalnia się od akcyzy paliwa silnikowe w przypadku ich zużycia do celów innych 
niż do napędu silników spalinowych lub jako dodatki lub domieszki do paliw 
silnikowych. 

10. Zwalnia się od akcyzy paliwa opałowe opodatkowane w przypadku ich zużycia do 
celów innych niż opałowe lub jako dodatki lub domieszki do paliw opałowych. 

11. Zwolnienia, o których mowa realizowane są poprzez zwrot zapłaconej akcyzy po 
przedstawieniu: 

1) dokumentów potwierdzających zapłatę akcyzy, 

2) dokumentów potwierdzających zużycie paliw silnikowych lub paliw opałowych 
do celów zwolnionych.”; 

- poseł P.Gosiewski w imieniu KP PiS - odrzucić 

 

9) w art. 31 ust. 4-9 nadać brzmienie:  

 „4. Zwalnia się od akcyzy ze względu na przeznaczenie również: 

1) wyroby energetyczne zużywane w procesie produkcji energii elektrycznej w 
elektrowniach – w przypadkach, o których mowa w ust. 3, jeżeli są spełnione 
warunki, o których mowa w ust. 5–9; 

2) alkohol etylowy skażony środkami skażającymi: 

a) określonymi przez ministra właściwego do spraw finansów publicznych 
spośród środków dopuszczonych do skażania alkoholu etylowego na 
podstawie przepisów wydanych na podstawie ustawy z dnia 2  marca 2001 
r. o wyrobie alkoholu etylowego oraz wytwarzaniu wyrobów tytoniowych 
(Dz. U. Nr 31, poz. 353, z 2002 r. Nr 166, poz. 1362 oraz z 2004 r. Nr 29, 
poz. 257 i Nr 173, poz. 1808); 



 5

b) określonymi w przepisach obowiązujących na terytoriach państw 
członkowskich, na których nastąpiło skażenie alkoholu etylowego 

 – i wykorzystywany do produkcji produktów nieprzeznaczonych do spożycia 
przez ludzi w przypadkach, o których mowa w ust. 3, jeżeli spełnione są 
warunki, o których mowa w ust. 5–9; 

3) napoje alkoholowe używane: 

a) do produkcji octu objętego pozycją CN 2209 00, 

b) do produkcji produktów leczniczych, o których mowa w art. 29 ust. 8 pkt 
4, 

c) do produkcji olejków eterycznych, mieszanin substancji zapachowych, o 
których mowa w art. 29 ust. 8 pkt 5, 

d) bezpośrednio do wytwarzania artykułów spożywczych – rozlewanych lub 
innych, lub jako składnik do półproduktów służących do wytwarzania 
artykułów spożywczych – rozlewanych lub innych, pod warunkiem że w 
każdym przypadku zawartość alkoholu etylowego w tych artykułach 
spożywczych nie przekracza 8,5 litra czystego alkoholu etylowego na 100 
kg produktu dla wyrobów czekoladowych i 5 litrów czystego alkoholu 
etylowego na 100 kg produktu dla wszystkich innych wyrobów 

– w przypadkach, o których mowa w ust. 3, jeżeli spełnione są warunki, o 
których mowa w ust. 5-9; w przypadku podmiotu zużywającego zwolnienie 
od akcyzy dotyczy ilości nieprzekraczających dopuszczalnych norm zużycia, 
o których mowa w art. 84 ust. 1 pkt 2 lit. b oraz ust. 2 pkt 1 lit. b. 

5. Warunkiem zwolnień od akcyzy wyrobów akcyzowych ze względu na ich 
przeznaczenie jest również prowadzenie ewidencji wyrobów akcyzowych objętych 
zwolnieniem przez podmiot prowadzący skład podatkowy, zarejestrowanego 
handlowca, podmiot pośredniczący oraz podmiot zużywający wyroby akcyzowe 
objęte zwolnieniem od akcyzy ze względu na ich przeznaczenie. 

6. Warunkiem zwolnień od akcyzy wyrobów akcyzowych ze względu na ich 
przeznaczenie w przypadkach, o których mowa w ust. 2 pkt 1, 3 i 5, jest ponadto 
przedstawienie przez mający miejsce zamieszkania, siedzibę lub miejsce 
prowadzenia działalności gospodarczej na terytorium kraju podmiot zużywający 
wyroby akcyzowe objęte zwolnieniem od akcyzy podmiotowi dostarczającemu te 
wyroby akcyzowe, pisemnego potwierdzenia przyjęcia zgłoszenia rejestracyjnego, o 
którym mowa w art. 16 ust. 4. 

7. Podmiot prowadzący skład podatkowy, zarejestrowany handlowiec, podmiot 
pośredniczący oraz podmiot zużywający wyroby zwolnione od akcyzy ze względu 
na przeznaczenie przekazuje do właściwego naczelnika urzędu celnego, w terminie 
do 25. dnia miesiąca, ewidencję, o której mowa w ust. 5 w zakresie dotyczącym 
sprzedaży dokonanej w poprzedzającym miesiącu. 

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

9. Ewidencja, o której mowa w ust. 5, powinna zawierać informacje umożliwiające 
ustalenie ilości wysłanych lub otrzymanych wyrobów akcyzowych zwolnionych od 
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akcyzy ze względu na przeznaczenie, terminu wysłania lub odbioru tych wyrobów, a 
także miejsca odbioru w przypadku ich przemieszczania. Ewidencja powinna być 
przechowywana do celów kontroli przez okres 5 lat, licząc od końca roku 
kalendarzowego, w którym została sporządzona.”. 

- poseł P.Gosiewski w imieniu KP PiS - odrzucić 

 

10) w art. 31 skreślić ust. 10-13; 

- poseł P.Gosiewski w imieniu KP PiS - odrzucić 

 

11) w art. 47  ust. 3 nadać brzmienie: 

„3. W przypadku podmiotu ubiegającego się o wydanie zezwolenia na prowadzenie w 
składzie podatkowym działalności polegającej wyłącznie na magazynowaniu lub 
przeładowywaniu wyrobów akcyzowych wyprodukowanych w innym składzie 
podatkowym, oprócz warunków określonych w ust. 1, dodatkowym warunkiem 
wydania zezwolenia, z zastrzeżeniem ust. 4, jest:  

1) dla wyrobów tytoniowych – minimalna wysokość obrotu tymi wyrobami, w 
rozumieniu przepisów o podatku od towarów i usług, w roku poprzedzającym 
dany rok podatkowy wynosząca 100 mln zł; 

2) dla napojów alkoholowych – minimalna wysokość obrotu tymi wyrobami, w 
rozumieniu przepisów o podatku od towarów i usług, w roku poprzedzającym 
dany rok podatkowy wynosząca 50 mln zł; 

3) dla wyrobów energetycznych, z wyłączeniem olejów smarowych i gazu – 
pojemność magazynowa dla tych wyrobów, co najmniej na poziomie 1000 
metrów sześciennych; 

4) dla olejów smarowych – minimalna wysokość obrotu tymi wyrobami, w 
rozumieniu przepisów o podatku od towarów i usług, w roku poprzedzającym 
dany rok podatkowy wynosząca 10 mln zł; 

5) dla gazu – pojemność magazynowa dla tych wyrobów, co najmniej na poziomie 
250 metrów sześciennych.”. 

- poseł P.Gosiewski w imieniu KP PiS - odrzucić 

 

12) w art. 66 w ust. 1 po pkt 3 dodać nowy pkt w brzmieniu: 

„3a) weksla własnego;”; 

- poseł G.Dolniak w imieniu KP PO - przyjąć 

 

13) w art. 88 w ust. 1 pkt 11 nadać brzmienie: 

„11) olejów smarowych o kodach CN od 2710 19 71 do 2710 19 99, przeznaczonych do 
napędu silników spalinowych lub do celów opałowych lub jako dodatki lub 
domieszki do paliw silnikowych lub paliw opałowych – 1180,00 zł/1000 litrów;”; 

- poseł P.Gosiewski w imieniu KP PiS - odrzucić 
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14) w art. 88 ust. 5-11 nadać brzmienie: 

„5. Warunkiem zastosowania stawek określonych w ust. 1 pkt 9, 10 i 15 jest prowadzenie 
ewidencji wyrobów akcyzowych przez podmiot dokonujący sprzedaży oraz podmiot 
nabywający. W ewidencji powinny zostać zawarte numery identyfikacyjne nabywcy 
i dostawcy wyrobów akcyzowych oraz ilości nabytych, sprzedanych oraz zużytych 
wyrobów akcyzowych. 

6. Ewidencja, o której mowa w ust. 5, może być prowadzona w formie papierowej lub 
elektronicznej, po uprzednim poinformowaniu właściwego naczelnika urzędu 
celnego o sposobie jej prowadzenia. Ewidencja powinna być przechowywana do 
celów kontroli przez okres 5 lat licząc od końca roku kalendarzowego, w którym 
została sporządzona. 

7. Podmiot nabywający lub zużywający wyroby akcyzowe określone w ust. 1 pkt 9, 10 i 
15 jest obowiązany do potwierdzenia odbioru tych wyrobów na dokumencie dostawy 
oraz do okazania sprzedawcy pisemnego potwierdzenia rejestracji, o którym mowa 
w art. 16 ust. 4. 

8. Sprzedawca wyrobów akcyzowych określonych w ust. 1 pkt 9, 10 i 15, jest 
obowiązany odmówić sprzedaży tych wyrobów w przypadku, gdy podmiot 
nabywający odmawia okazania pisemnego potwierdzenia rejestracji, o którym mowa 
w art. 16 ust. 4 lub gdy dane podane przez podmiot nabywający nie zgadzają się 
danymi wynikającymi z dokumentu potwierdzenia rejestracji. 

9. Podmiot dokonujący sprzedaży wyrobów akcyzowych określonych w ust. 1 pkt 9,10 i 
15 przekazuje do właściwego naczelnika urzędu celnego, w terminie do 25. dnia 
miesiąca, ewidencję, o której mowa w ust. 5 w zakresie dotyczącym sprzedaży 
dokonanej w poprzedzającym miesiącu. 

10. W przypadku nie spełnienia warunków określonych w ust. 5-9, stosuje się stawkę 
akcyzy określoną w ust. 4 pkt 1. 

11. W przypadku zagubienia ewidencji nabywcy, o której mowa w ust. 5, lub zniszczenia 
jej w sposób uniemożliwiający odczytanie danych, w odniesieniu do ilości wyrobów 
ujętych w ewidencji sprzedawcy a niepotwierdzonych w ewidencji nabywcy stosuje 
się dla nabywcy stawkę akcyzy określoną w ust. 4 pkt 1.”; 

- poseł P.Gosiewski w imieniu KP PiS - odrzucić 

Uwaga: poprawki nr 14 i 15 należy rozpatrywać łącznie 

 

15) w art. 88 skreślić ust. 12 i 13; 

- poseł P.Gosiewski w imieniu KP PiS - odrzucić 

 

16) art. 90 nadać brzmienie: 

„Art. 90. 1. Podatnik dokonujący sprzedaży energii elektrycznej nabywcy końcowemu 
zużywający energię elektryczną w sytuacji, o której mowa w art. 9 ust. 1 
pkt 3 i 4, a także podmiot reprezentujący, o którym mowa w art. 13 ust. 5 
są obowiązani do prowadzenia ilościowej ewidencji energii elektrycznej 
na podstawie wskazań urządzeń pomiarowo-rozliczeniowych u nabywcy 
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końcowego lub podmiotu zużywającego energię, a w przypadku braku 
urządzeń pomiarowych – na podstawie współczynnikowo określonego 
poziomu poboru energii przez poszczególne urządzenia, określonego w 
dokumentacji prowadzonej przez podatnika. 

2.  Ewidencja, o której mowa w ust. 1 powinna zawierać odpowiednio dane 
niezbędne do określenia w okresach miesięcznych: 

1) ilości energii elektrycznej dostarczonej nabywcom końcowym; 

2) daty dokonania płatności wynikające z umów właściwych do 
rozliczeń z tytułu dostaw; 

3) ilości energii elektrycznej zużytej na potrzeby własne; 

4) ilości energii elektrycznej zwolnionej od akcyzy; 

5) kwot akcyzy należnej do zapłaty od energii elektrycznej. 

3. Jeżeli brak jest technicznych urządzeń pomiarowych pozwalających na 
precyzyjne określenie ilości, o których mowa w ust. 2, prowadzący 
ewidencję określa ilości szacunkowe. 

4. Ewidencja, o której mowa w ust. 1, może być prowadzona w formie 
papierowej lub elektronicznej, po uprzednim pisemnym poinformowaniu 
właściwego naczelnika urzędu celnego o formie jej prowadzenia. 
Ewidencja powinna być przechowywana do celów kontroli przez okres 5 
lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym została sporządzona. 

5. Minister właściwy do spraw finansów publicznych określi, w drodze 
rozporządzenia, sposób prowadzenia ilościowej ewidencji energii 
elektrycznej, o której mowa w ust. 1, uwzględniając: 

1) konieczność określenia odrębnie ilości energii elektrycznej sprzedanej 
nabywcy końcowemu oraz zużytej na własne potrzeby; 

2) konieczność określenia kwoty akcyzy należnej do zapłaty od energii 
elektrycznej; 

3) możliwość zapewnienia właściwych informacji dotyczących energii 
elektrycznej sprzedanej nabywcy końcowemu oraz zużytej na własne 
potrzeby; 

4)  przepisy prawa Wspólnoty Europejskiej w zakresie akcyzy.”; 

- poseł P.Gosiewski w imieniu KP PiS - odrzucić 

 

17) w art. 98 w ust. 2 pkt 2 i 3 nadać brzmienie: 

„2) na tytoń do palenia, z zastrzeżeniem ust. 10 - 71,00 zł za każdy kilogram i 31, 41% 
maksymalnej ceny detalicznej; 

3) na cygara i cygaretki - 176,00 zł za każde 1000 sztuk.”; 

- poseł S.Żelichowski w imieniu KP PSL  - odrzucić 

 

18) w art. 98 ust. 4 nadać brzmienie: 
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„4. Minimalna stawka akcyzy na papierosy wynosi 95% całkowitej kwoty akcyzy, 
naliczonej od ceny równej najpopularniejszej kategorii cenowej.”. 

- poseł W.Olejniczak w imieniu KP Lewica - odrzucić 
 
Uwaga: konsekwencją przyjęcia niektórych poprawek będą zmiany w innych przepisach 
ustawy  
 
 
Warszawa, dnia 18 listopada 2008 r. 
 
 

   Przewodniczący Komisji 
 Sprawozdawca  Finansów Publicznych 
 
 
 (-) Janusz Cichoń  (-) Zbigniew Chlebowski  
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