
 

 Warszawa, 21 maja 2009 r.
SEJM  

RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ 
VI kadencja 

Prezes Rady Ministrów  
DSPA-140-92(4)/09  

 
 
 Pan  
 Bronisław Komorowski 
 Marszałek Sejmu 
 Rzeczypospolitej Polskiej 
 
 
 
 
 

 
Przekazuję przyjęte przez Radę Ministrów stanowisko wobec 

komisyjnego projektu ustawy 
 
  

- o zmianie ustawy o podatku 
akcyzowym (druk nr 1922). 

 
 
Jednocześnie informuję, że Rada Ministrów upoważniła Ministra 

Finansów do reprezentowania Rządu w tej sprawie w toku prac parlamentarnych.  

 

 
(-) Donald Tusk 



Stanowisko Rady MinistrÓlv
do projektu ustawy o zmianic ustarvy o podatku akcyzowym (nr druku l92f)

Propozycja zmiany ustawy z dnia 6 grudnia 2008 r. o poclatku akcyTsl,ytyn't (Dz. IJ. z 2009 r.
Nr 3, poz. 1l) została wniesiona do Sejnru prze7 Komis.ię Nadzwyczajną ,,Przy1azne
Paristwo'' dS. Zwtązanych z ograniczaniem Biurokracji.
Projekt ustawy zakł,ada wprowadzerrie zmian w przepisach art. 40 ust. 1 pkt 2, art. 63 ust. 4.
art. 64 ust. 4, art. 65 ust. 8 i 9, art. 66 ust. l i ust. 2 pkt l i art. 163 aktualnie obowiązującej
ustawy z dnia 6 grudnia 2008 r. o podatku akcyzowym.

Zmiana w art. 40 ust. 1 pkt 2 została łaproponowana podczas obrad Kornisj i ,,Przyjazne
Paristwo'' w Związku z problenrami zgłaszal.tymi przez podmioty po uclrwaleniu przez Sejnr
aktualnie obowiązującej ustawy. Zmiana ta umozliwi zastosowanie procedury zawieszenia
poboru akcyzy w przypadku importu gazu LPG, ktory bezpośrednio po dokonaniu importu i
dopuszczeniu do obrotu będzie mogł być przemies zczany do jakiegokolwiek sktadu
podatkowego' a nie juk na podstawie obecnie obowiązującyclr przepisow - do sktadu
podatkowego prowadzonego przez importera. .fym 

samyln importer chcący skorzystac Z
procedury zawieszenia poboru akcyzy, nie będzie rnusiał posiadać własnego składu
podatkowego. Niewątpliwie w przypadku importowanego gazu płynnego, w związku Z
koniecznością dokonania przeładunku tego gazu po przekroczeniu wschodrriej granicy,
Zmlana aktualnie obowiązującyclr w tej materii przepisow poprzez wprowadzenie
proponowanych roZwIąZa usprawni funkcjonowanie podmiotow działających w tej branzy.

Z brzmienia art. 53 ust. 4 ustawy o podatku akcyzowym wynika, Że podrniotenr
zobowiązanym do wystawienia administracyjnego dokumentu towarzyszącego jest podmiot
prowadzący skład podatkowy. Powyzszy przepis nie wymaga zniany w tynr zakresie,
bowiem nawet w sytuacj i, gdy irnporterem gaZU płynnego będzie inny podmiot, to
administracyjny dokument tor,varzyszący będzie mogł byc wystawiony tylko przez podmiot
prowadzący sktad podatkowy, do ktorego gaz ten będzie wprowa dzany w procedurze
zawieszenia poboru akcyzy.

Jednocześnie na|eŻy zavwaiyc' Że przedmiotowa nowelizacja wyrrraga doprecyzowania w
kwestii zabezpieczenia składane go przez podmiot prorvaclzący skład podatkowy' do ktorego
gaz LPG będzie przenrie szczany w procedurze Zaw|eszenia poboru akcyzy i ktory zgodnte z
treścią art. 53 ust. 4 jest obow|ąZany wystawić adnrinistracyjny dokument towarZyszący '

W zwtązku z powyzszym w projekcie zmiany ustawy o podatku akcyzowym (nr druku |922),
proponuje s ię w art.  13 dodać ust.7 oraz dokonac odpowiedrr ic lr  znr ian r,v art.53 ust.4 i
dodać w art. 53 ust. 4at 4b, rradając tym przepisonr następujące brzmienie:

Art. 13

,,7. W przypadku gdy węglowodory gazowe w stanie skroplonym o kodach CN od
f7I1 12 l  l  do 2] I| 19 00, bezpośrednio po dokonarr iu ich importu i
dopuszczeniu do obrotu, Są przenriesZczane Z zastosowaniem procedury
zawieszenia poboru akcyzy clo składu poclatkowego prowadzonego przęz
podmiot inny niz podrniot dokonujący itnportu, podrniot prowadzący ten skład
podatkowy porrosi solidarną oclpowiedzialność Z podrniotern dokonującym



importu Za zobowiązania podatkowe powstałe w zwtązku z importem i
przenries Zczan|em tyclr wyrobow do składu podatkowego.''

A r t . 53

',4. W przypadktr importu wyrobÓw akcyzowyclr, ktore bezpośrednio po
dopuszczeniu ich do obrottt Są przemieszczane do sktadu podatkowego z
zastosowanienr procedury zawieszenia poboru akcyzy, podmiot prowadzący ten
skład podatkowy jest obowiązany wystawić administracyjny dokument
towarzyszący t przedstawić ten dokument oraz właściwy dokument
potwierdzający złoŻentę zabezpieczenia akcyzowego właściwemu naczelnikowi
urzędu celnego wraz ze zgłoszeniem do procedury dopuszczen|a do obrotu tych
wyrobow akcyzowych.

4a. W przypadku inrportu węglowodorow gazoryclr w stanie skroplonyrn o kodaclr
CN od 2711 |f 1l  do f7| l  19 00, ktore bezpośrednio po dopuszczeniu ich do
obrotu Są przemieszczane Z zastosowaniem procedury zawieszenia poboru
akcyzy do składu podatkowego prowadzonego przez podmiot inny niz podmiot
dokonujący inrportu. podmiot prowadzący ten skład podatkowy jest obowiązany
zlt,oŻyc naczelnikowi urzędu celnego właściwemu Ze względu na import tych
wyrobow dodatkowe zabezpteczenie akcyzowe w kwocie pokrywającej
zobowiązanie podatkowe mogące por,vstać w związku Z irnportem i
przemieszczaniem tyclr wyrobow do składu podatkowego.

4b. W przypadku, o ktoryrn mowa w ust. 4a, na pisemny wniosek podmiotu
prowadzącego skład podatkowy moze być złozone zabezpteczenie generalne.
Przed zastoso'uvaniem zabezpteczenia generalnego właściwy naczelnik urzędu
celnego ustala stan jego wykorzystania.".

W związku z proponowanyrrri zmianami należy dokonac odpowiedniej zmiany uzasadnienia.
Istnieje rÓwniez koniecznośc szczegołowego uzasadnienia przyjęcia proponowanej regulacji
w kontekście zasady rÓwnego traktowania podmiotow. Uzasadniając powyzsze na\eŻatoby
nr.in. por'votac się na wcześniejsze regulacje w tyrn zakresie. Na podstawie $ I]
rozporządzenia Ministra l]irransÓw Z dnia 23 kwietnia f004 r. w spral+,ie procedttry
zawieszenia poboru akcyzy i jej dokunlert|oluania (Dz. U. Nr 89, poz. 849 z pożn. Zm.)
importowany gaz LPG nrogt zostac wprowadZony do składu podatkowego i objęty procedurą
zawieszenia poboru akcyzy l]a wniosek podatnika, po uprzednim objęciu procedurą
dopuszczenla do obrotu i zapłaceniu nalezności celnyclr przywozowych oraz podatku od
towarow i ustug.

Zmiany brzmienia art. 63 ust. 4, art.64 ust. 4, art.65 ust. 8 i 9 oraz art. 66 ust. I i ust. 2 pkt I
nrają na celu unrozliwienie stosorvania zabezp:reczen:'a ryczattowego nie tylko przez podmiot
prowadzący skład podatkowy ale rÓwnteŻ przez zarejestrowanego lrandlor,vca oraz podmiot
pośredni czący. W warunkach kryzysu gospodarczego) ułatwienie to pomoze podmiotom
gospodarczym poniewaz jest Zw|ąZane z rnrriejszyrni rrakładami finansowyrni. Zabezpteczenie
ryczałtowe zostało ustalone w ustawie o podatku akcyzowym na poziomie 30%
zabezpleczenia generalnego. Porradto zabezpteczenie ryczałtowe nie wymaga saldowania tj.
biezącej kontroli wykorzystania kwoty zabezpteczcn|a, w związku z czy|njest drrzo prostsze
w stosowaniu ntŻ zabezp|eczenie generalne.



W przepisach przejściowych projekt ustawy proporrtrje dodanie ustępu 5 w art. l63. Przepis w
proponowanym brzmieniu przewiduje zwolnienie od akcyzy sprzedaiy lub oferowania na
sprzedaŻ po dniu 30 czerwca 2009 r. wyrobow tytorliowyclr o7'na:łorrych dotychczas
obowiązującymi znakarni akcyzy oraz jedrrocześnie nowymi ztrakami akcyzy jezeli
odpłatność nie przekracza kwoty rownej sumie maksymalnej ceny detaliczrrej i kwoty l,30 zł
ktora stanowi rownowaftośc nalezności za legalizacyjny znak akcyzy. Proponowana zmiana
niewątpliwie ułatwi obrot wyrobarni tytoniowymi w przypadku posiadania znaczlrych ich
zapasÓw z naniesionyrni znakami akcyzy obowiązującymi przed dnierrr l stycznia 2009 r. Na
podstawie aktualnego brzmienia art. 134 ust. f znaki te zachowują wazrrość do 30 czerwca
2009 r.

Z uwagi na to, Że art. 163 ust. 5 w proponowanym dotychczas brznrieniu budzi wątpliwości,
proponuje się zastąpierrie zapisu opartego lla konstrukcji zwoltlienia od akcyzy ponizej
cytowanym brzmieniem art. 163 ust. 5:
,,Przepisu art. 8 ust. 5 nie stosuje się do sprzedaŻy ltrb oferow,ania na sprzedaz' Po dniu
30 czerwca 2009 r., papierosow lub tytoniu do palerlia poza procedurązawieszenia poboru
akcyzy, z odpłatnością powyzej maksymalnej ceny detalicznej oznaczonyclr jednocześnie:
1) znakami akcyzy rraniesiorrymi na opakorł,ania jedrrostkowe wyrobow tytoniowych,

ktorych wzory zostały określone w zatączrrikaclr nr 2 i 3 do rozporządzenia lr4inistra
FinansÓw z dnia 19 kwietnia 2004 r. w spraw.ie oznaczania wyrobow akcyzowyclr
znakami akcyzy (Dz. U. Nr 80, poz. 74f,zpoźn. Zm.), w brzmieniu obowiązującym przed
dniem 5 grudnia 2008 r. oraz

f) legalizacyjnymi znakami akcyzy naniesionyrni na opakowania .fednostkowe wyrobow
tytoniowych' ktoryclr wzory zostały określone w załączniku nr f do rozporządzen|a
Ministra Finansow z dnia 24 lutego 2009 r. w sprawie oznaczauia wyrobow akcyzowych
znakami akcyzy (Dz.U. Nr 3f , poz.250)

. jezeli odpłatność nie przekracza kwoty rownej sunrie maksymalnej ceny detaliczlrei i kr'voty
1,30 zł, stanowiącej naleznośc zaLega|tzacyjlre znaki akcyzy.',

Uzasadnienie do projektu usta'uły r,vinno zqstać uzupełlrione o irllbrrnacj ę, Że projektowana
regulacja dotyczy wyłącznie wyrobow tytoniowych poniewaz okres waznoŚci
dotychczasowych wzorow znakow akcyzy lla te rł,yroby nie moze być wydłuzony, w
przeciwienstrvie do okresu wazności dotyclrczaso''vycl.r wzoror,v znakow akcyz.v na lvyroby
spirytusowe i winiarskie. W dniu 3 kwietlliaf009 r. Iv{inister l?inalrsow wydał rozporządzenie
w spraluie przedluzenia okresu yvazności znakow akcyzy naniesionych na opakolt,ania
jednostkowe wyrobovv spirylusotvych lub vvittiarskich (Dz.U Nr 60, poz. 495), na podstawie
ktÓrego przedłuiono tetr okres z 6 do l 2 rniesięcy, tj. do dnia 2B luteg o 201 0 r.
Z uwagi na brak takiej mozliwości w stostrnku do r,tyrobow tytoniowyclr oraz w celu
utatwienia firmom tytoniowyrrr oraz podrniotom dokonującym sprzeclazy wyrobow,
tytoniowyclr zachowanie płynności 1-lnarrsowej zaproJektow.ana została przedmiotowa
nowelizacja.

Jednocześnie na|eŻy zauwaŻyĆ, Że w proponowanej w projekcie ustarvy trcści art. l63 ust. 5
pkt 2 przywołano rozporządzęn|e Mirristra Finansow z dnia 20 listopada 2008 r. zmieniające
rozporządzenie w SpralĄ,ie oznaczania v,),robÓlv akcyztlll,),,ch znakanti akcyzy, ktore juz nie
obowiązuje. Aktualnie zagadnienie to jest uregulowane w rozporządzentu Ministra Finansorv
z dnia 24 lutego 2009 r. w sprawie oznaczania v,y'robott, ukcyzotvych znakami akcyzy (Dz. U.
Nr 32' poz.250), w związku z powyzszym zapis przepisu art' l 63 trst. 5 pkt 2 powinien zostać
odpowiednio zmieniony. w związku z tytn, w Zaproponowanym powyŻej brzmieniu art. l63
ust. 5 pkt 2 uwzględniono nirliejszą kwestię i przywołano prawidłowe rozporządzenie.



Proponowana zmiana art. 163 utatwi firmom tytoniowym i podmiotom dokonującym
sprzedaŻy wyrobow tytoniorvych zaclrowanie płynności finansowej w warunkach
pogarszającej się koniunktury. gospodarczej.

Biorąc powyzsze pod uwagę' w ocenie Rządu na|ezy pozytywnie odnieść się do
przedstawionych propozycji zmian. Przyjęcie zaproponowanej rrowelizacji usprawni i ułatwi
w warunkach kryzysu gospodarczego działalność podrniotow gospodarczych. Nie mniej
jednak, warunkiem pozytywnego zaopiniowania przez l(adę MirristrÓw projektu ustawy jest
uwzględrrienie rządowyclr propo zy cji zmian przepisÓw.
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