
 
Druk  nr 4491-A 

SEJM 
RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ 

 VI kadencja 
            

 
DODATKOWE   SPRAWOZDANIE  

KOMISJI  NADZWYCZAJNEJ „PRZYJAZNE PAŃSTWO” DO SPRAW 
ZWIĄZANYCH Z OGRANICZANIEM BIUROKRACJI 

 

 o rządowym projekcie ustawy o redukcji 
niektórych obowiązków dla obywateli             
i przedsiębiorców (druk nr 4461). 
 

Sejm na  98 posiedzeniu w dniu 18 sierpnia 2011 r. - zgodnie z art. 47 ust. 1 regulaminu 
Sejmu - skierował ponownie projekt ustawy zawarty w druku nr 4491 do Komisji 
Nadzwyczajnej "Przyjazne Państwo" do spraw związanych z ograniczaniem biurokracji               
w celu rozpatrzenia  poprawek zgłoszonych w drugim czytaniu. 
          Komisja Nadzwyczajna "Przyjazne Państwo" do spraw związanych z ograniczaniem 
biurokracji po rozpatrzeniu  poprawek  na posiedzeniu w dniu 19 sierpnia 2011 r.   

wnosi: 

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

 

1) tytułowi ustawy nadać brzmienie: 
 „Ustawa z dnia … 2011 r. o zmianie niektórych ustaw nakładających obowiązki na 

obywateli i przedsiębiorców”; 

– KP SLD 

– odrzucić 

2) w art. 1 skreślić pkt 2 i 3; 

– KP SLD 

– odrzucić  

3) skreślić art. 2; 

– KP SLD 

– odrzucić 

 

 

 

 



  
4) w art. 4 po pkt 6 dodać nowy pkt … w brzmieniu: 

„…) w art. 76g ust. 2 otrzymuje brzmienie: 

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

– KP PO 

– przyjąć 

5) w art. 9, art. 14a nadać brzmienie: 

„Art. 14a. § 1. Minister właściwy do spraw finansów publicznych dąży do 
zapewnienia jednolitego stosowania przepisów prawa podatkowego przez 
organy podatkowe oraz organy kontroli skarbowej, dokonując w 
szczególności ich interpretacji, z urzędu lub na wniosek zainteresowanego, 
przy uwzględnieniu orzecznictwa sądów oraz Trybunału Konstytucyjnego 
lub Europejskiego Trybunału Sprawiedliwości (interpretacje ogólne). 

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

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

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

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

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

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

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

– KP PO 

– przyjąć 

 

 

 

 



  
Uwaga: konsekwencją przyjęcia poprawki nr 5 będzie bezprzedmiotowość poprawki 

nr 6. 

6) w art. 9, w art. 14a § 2 nadać brzmienie: 
„§ 2. Reprezentatywna organizacja związkowa lub reprezentatywna organizacja 

pracodawców, o których mowa w ustawie z dnia 6 lipca 2001 r. o Trójstronnej 
Komisji do Spraw Społeczno-Gospodarczych i wojewódzkich komisjach dialogu 
społecznego (Dz. U. Nr 100, poz. 1080, z późn. zm.1)),  właściwy krajowy organ 
samorządu zawodowego ustanowionego ustawą, izba gospodarcza działająca na 
podstawie ustawy z dnia 30 maja 1989 r. o izbach gospodarczych (Dz. U. z 2009 r. 
Nr 84, poz. 710), ogólnokrajowa reprezentacja zrzeszeń działająca na podstawie 
ustawy z dnia 30 maja 1989 r. o samorządzie zawodowym niektórych 
przedsiębiorców (Dz. U. Nr 35, poz. 194 oraz z 1997 r. Nr 121, poz. 769 i 770), 
Związek Rzemiosła Polskiego działający na podstawie ustawy z dnia 22 marca 1989 
r. o rzemiośle (Dz. U. z 2002 r. Nr 112, poz. 979, z 2003 r. Nr 137, poz. 1304 oraz z 
2009 r. Nr 6, poz. 33) oraz Krajowa Rada Spółdzielcza i Związki Rewizyjne, o 
których mowa w ustawie z dnia 16 września 1982 r. – Prawo spółdzielcze (Dz. U. z 
2003 r. Nr 188, poz. 1848, z późn. zm.) mogą wystąpić do ministra właściwego do 
spraw finansów publicznych z wnioskiem o wydanie interpretacji ogólnej prawa. 
Wnioskujący o wydanie interpretacji ogólnej obowiązany jest do wykazania, że 
stosowanie prawa podatkowego przez organy podatkowe oraz organy kontroli 
skarbowej jest niejednolite oraz do przedstawienia własnego stanowiska w sprawie.” 

– KP SLD 

– KP PSL 

– odrzucić 

7) w art. 11 skreślić pkt 1 i 3; 

– KP SLD 

– odrzucić 

8) skreślić art. 19; 

– KP SLD 

– odrzucić 

9) w art. 21: 
a) w pkt 1 dotychczasową treść po wyrazach „w art. 2 w ust. 1” oznaczyć jako lit. d 

oraz dodać lit. a–c w brzmieniu: 

„a) po pkt 1 dodaje się pkt la w brzmieniu: 

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

b) w pkt 20 w lit. b na końcu średnik zastępuje się przecinkiem i dodaje się lit. c w 
brzmieniu: 

,,c) wyrobów węglowych przemieszczanych lub magazynowanych przez 
pośredniczący podmiot węglowy;”, 

c) po pkt 23 dodaje się pkt 23a w brzmieniu: 

                                                 
1) Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2001 r. Nr 154, poz. 1793 i 1800, z 2002 r. Nr 10, 

poz. 89 i Nr 240, poz. 2056, z 2004 r. Nr 240, poz. 2407 oraz z 2009 r. Nr 219, poz. 1707. 



  
„23a) pośredniczący podmiot węglowy – podmiot mający siedzibę lub 

miejsce zamieszkania na terytorium kraju, dokonujący sprzedaży, dostawy 
wewnątrzwspólnotowej, nabycia wewnątrzwspólnotowego, importu lub 
eksportu wyrobów węglowych, podlegających zwolnieniu od akcyzy;”, 

b) po pkt 2 dodać nowe pkt 2a–2f w brzmieniu: 

 „2a) po art. 9 dodaje się art. 9a w brzmieniu: 

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

1) sprzedaż wyrobów węglowych na terytorium kraju; 

2) nabycie wewnątrzwspólnotowe wyrobów węglowych; 

3) dostawa wewnątrzwspólnotowa wyrobów węglowych; 

4) import wyrobów węglowych; 

5) eksport wyrobów węglowych; 

6) użycie wyrobów węglowych do celów innych niż wskazane 
w art. 31a ust. 2, przy czym za takie użycie uważa się naruszenie 
warunków zwolnienia, jak i sprzedaż, dostawę 
wewnątrzwspólnotową albo eksport wyrobów węglowych przez 
podmiot korzystający ze zwolnienia, o którym mowa w art. 3la 
ust. 2, niebędący pośredniczącym podmiotem węglowym, zamiast 
użycia go do celów zwolnionych; 

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

2. Za sprzedaż wyrobów węglowych uznaje się ich: 

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

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

3) wydanie w zamian za wierzytelności; 

4) wydanie w miejsce świadczenia pieniężnego; 

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

6) wydanie w zamian za dokonanie określonej czynności; 

7) przekazanie lub wykorzystanie na potrzeby reprezentacji albo 
reklamy; 

8) przekazanie przez podatnika na potrzeby osobiste podatnika, 
wspólników, udziałowców, akcjonariuszy, członków spółdzielni 
i ich domowników, członków organów stanowiących osób 
prawnych, członków stowarzyszenia, a także zatrudnionych przez 
niego pracowników oraz byłych pracowników; 

9) użycie na potrzeby prowadzonej działalności gospodarczej. 

3. Jeżeli w stosunku do wyrobów węglowych powstał obowiązek 
podatkowy w związku z wykonaniem jednej z czynności 
podlegającej opodatkowaniu akcyzą, to nie powstaje obowiązek 



  
podatkowy na podstawie innej czynności podlegającej 
opodatkowaniu akcyzą, jeżeli kwota akcyzy została określona lub 
zadeklarowana w należnej wysokości, chyba że przepisy ustawy 
stanowią inaczej.”; 

2b) w art. 10: 

a) po ust. 1 dodaje się ust.  la i 1b w brzmieniu: 

„la. Obowiązek podatkowy z tytułu sprzedaży wyrobów węglowych na 
terytorium kraju powstaje z dniem wydania wyrobów węglowych, w 
tym także przewoźnikowi, a w przypadkach, o których mowa w art. 9a 
ust. 2 pkt 2–9, z dniem wykonania tych czynności. 

lb. Jeżeli sprzedaż wyrobów węglowych jest potwierdzona fakturą, 
obowiązek podatkowy powstaje z dniem wystawienia faktury, nie 
później niż w 7. dniu od dnia wydania wyrobów węglowych.”, 

b) ust. 5 otrzymuje brzmienie: 

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

2c) w art. 13 w ust. 1 w pkt 6 kropkę zastępuje się średnikiem i dodaje się pkt 7 w 
brzmieniu: 

„7) dokonujący użycia lub sprzedaży wyrobów węglowych, które uzyskał 
w drodze czynu zabronionego pod groźbą kary.”; 

2d) w art. 16 po ust. 3 dodaje się ust. 3a–3c w brzmieniu: 

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

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

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

2e) po art. 21 dodaje się art. 21a w brzmieniu: 

„Art. 2la. 1. W przypadku wyrobów węglowych podatnik jest obowiązany, bez 
wezwania organu podatkowego: 



  
1) składać właściwemu naczelnikowi urzędu celnego 

deklaracje podatkowe według ustalonego wzoru, 

2) obliczać i wpłacać akcyzę na rachunek właściwej izby celnej 

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

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

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

2f) w art. 26 w ust. 2 pkt 2 otrzymuje brzmienie: 

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

c)  po pkt 3 dodać nowe pkt 4–7 w brzmieniu: 

„4) po art. 31 dodaje się art. 31a w brzmieniu:  

„Art. 3la. 1. Zwalnia się od akcyzy: 

1) sprzedaż wyrobów węglowych na terytorium kraju przez 
pośredniczący podmiot węglowy pośredniczącemu podmiotowi 
węglowemu lub podmiotowi korzystającemu ze zwolnienia, o 
którym mowa w ust. 2; 

2) dostawę wewnątrzwspólnotową wyrobów węglowych przez 
pośredniczący podmiot węglowy; 

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

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

5) eksport wyrobów węglowych przez pośredniczący podmiot 
węglowy. 

2.  Zwalnia się od akcyzy wyroby węglowe zużywane: 

1) w procesie produkcji energii elektrycznej; 

2) w procesie produkcji wyrobów energetycznych; 

3) przez gospodarstwa domowe, organy administracji publicznej, 
jednostki Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej, podmioty 
systemu oświaty o których mowa w art. 2 ustawy z dnia 7 września 
1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572, z 



  
późn. zm.2)), żłobki i kluby dziecięce, o których mowa w ustawie 
z dnia 4 lutego 2011 r. o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3 (Dz. 
U. z 2011 r. Nr 45, poz. 235, z późn. zm.), podmioty lecznicze, o 
których mowa w art. 4 ust. 1 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o 
działalności leczniczej (Dz. U. Nr 112, poz. 654), jednostki 
organizacyjne pomocy społecznej, o których mowa w art. 6 pkt 5 
ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 
2009 r. Nr 175, poz. 1362, z późn. zm.3)), organizacje, o których 
mowa w art. 3 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o 
działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. Nr 96, 
poz. 873, z późn. zm.4)); 

4) do przewozu towarów i pasażerów koleją; 

5) do łącznego wytwarzania ciepła i energii elektrycznej; 

6) w pracach rolniczych, ogrodniczych, w hodowli ryb, oraz w 
leśnictwie; 

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

8) przez zakłady energochłonne do celów opałowych; 

9) przez podmioty gospodarcze, w których wprowadzone zostały w 
życie systemy prowadzące do osiągania celów dotyczących 
ochrony środowiska lub do podwyższenia efektywności 
energetycznej. 

3.  Warunkiem zwolnienia, o którym mowa w ust. 1, jest: 

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

2) posiadanie, przez pośredniczący podmiot węglowy, pisemnego 
potwierdzenia powiadomienia o zamiarze rozpoczęcia działalności 

                                                 
2) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2004 r. Nr 273, poz. 2703 

i Nr 281, poz. 2781, z 2005 r. Nr 17, poz. 141, Nr 94, poz. 788, Nr 122, poz. 1020, Nr 131, poz. 1091, Nr 
167, poz. 1400 i Nr 249, poz. 2104, z 2006 r. Nr 144, poz. 1043, Nr 208, poz. 1532 i Nr 227, poz. 1658, z 
2007 r. Nr 42, poz. 273, Nr 80, poz. 542, Nr 115, poz. 791, Nr 120, poz. 818, Nr 180, poz. 1280 i Nr 181, 
poz. 1292, z 2008 r. Nr 70, poz. 416, Nr 145, poz. 917, Nr 216, poz. 1370 i Nr 235, poz. 1618, z 2009 r. 
Nr 6, poz. 33, Nr 31, poz. 206, Nr 56, poz. 458, Nr 157, poz. 1241 i Nr 219, poz. 1705 oraz z 2010 r. Nr 
44, poz. 250, Nr 54, poz. 320, Nr 127, poz. 857 i Nr 148, poz. 991. 

3) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2009 r. Nr 202, poz. 1551, 
Nr 219, poz. 1706 i Nr 221, poz. 1738 oraz z 2010 r. Nr 28, poz. 146, Nr 40, poz. 229, Nr 81, poz. 527, 
Nr 125, poz. 842 i Nr 217, poz. 1427. 

4) Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2004 r. Nr 64, poz. 593, Nr 116, poz. 1203 i 
Nr 210, poz. 2135, z 2005 r. Nr 155, poz. 1298, Nr 169, poz. 1420, Nr 175, poz. 1462 i Nr 249, poz. 
2104, z 2006 r. Nr 94, poz. 651, z 2008 r. Nr 209, poz. 1316, z 2009 r. Nr 19, poz. 100, Nr 22, poz. 120 i 
Nr 157, poz. 1241 oraz z 2010 r. Nr 28, poz. 146. 



  
gospodarczej jako pośredniczący podmiot węglowy, o którym 
mowa w art. 16 ust. 3b; 

3) dołączenie do przemieszczanych wyrobów węglowych dokumentu 
dostawy. 

4. Warunkiem zwolnienia, o którym mowa w ust. 2, jest prowadzenie 
ewidencji wyrobów węglowych zużywanych do celów zwolnionych 
z wyłączeniem podmiotów, o których mowa w ust. 2 pkt 3. 

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

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

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

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

9. W przypadku zwrotu wyrobów węglowych zwolnionych od akcyzy 
przez: 

1) podmiot korzystający ze zwolnienia, o którym mowa w ust. 2, do 
pośredniczącego podmiotu węglowego, 

2) pośredniczący podmiot węglowy do pośredniczącego podmiotu 
węglowego 

– przemieszczanie tych wyrobów odbywa się na podstawie 
dokumentu dostawy. 

10. Przez zakłady energochłonne rozumie się podmioty, u których 
udział zakupu wyrobów węglowych w wartości produkcji sprzedanej 
wynosi nie mniej niż 10% w skali roku.”; 

5)  w art. 40 ust. 6 i 7 otrzymują brzmienie: 

„6. Procedurę zawieszenia poboru akcyzy stosuje się na terytorium kraju 
również do wyrobów akcyzowych innych niż określone w załączniku nr 2 
do ustawy, objętych stawką akcyzy inną niż stawka zerowa, z 
zastrzeżeniem art. 47 ust. 1 pkt 1, 5 i 7. 



  
7. Procedury zawieszenia poboru akcyzy nie stosuje się do energii 

elektrycznej i wyrobów węglowych.”; 

6) w art. 47 w ust. 1 w pkt 6 kropkę zastępuje się średnikiem i dodaje się pkt 7 w 
brzmieniu: 

„7)  wyrobów węglowych.”; 

7) w art. 88: 

a) ust. 1 otrzymuje brzmienie: 

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

b) dodaje się ust. 6 w brzmieniu: 

„6. Do celów poboru akcyzy ustala się wartości opałowe wyrobów 
węglowych, które wynoszą odpowiednio: 

1) 23,8 GJ/1000 kilogramów dla węgla objętego pozycją CN 2701; 

2) 8,6 GJ/1000 kilogramów dla węgla brunatnego objętego pozycją 
CN 2702; 

3) 27,5 GJ/1000 kilogramów dla koksu objętego pozycją CN 2704.”; 

– KP PSL 

– przyjąć 

Uwaga: poprawki nr 9, 10 i 11 należy głosować łącznie. Konsekwencją przyjęcia tych 
poprawek będzie bezprzedmiotowość wniosków mniejszości nr 1 i 2. 

 

10) po art. 27 dodać art. 27a w brzmieniu: 

„Art. 27a. 1. Pisemne powiadomienie o zamiarze prowadzenia działalności 
gospodarczej jako pośredniczący podmiot węglowy, o którym mowa w art. 
16 ust. 3a ustawy zmienianej w art. 21, może być złożone do właściwego 
naczelnika urzędu celnego, przed dniem 2 stycznia 2012 r., a właściwy 
naczelnik urzędu celnego może je potwierdzić przed tym dniem. 

2. Minister właściwy do spraw finansów publicznych lub upoważniony przez 
niego organ może opublikować w Biuletynie Informacji Publicznej 
aktualną listę pośredniczących podmiotów węglowych przed dniem 2 
stycznia 2012 r.”; 

 – KP PSL 

– przyjąć 

 

 

 

 

 

11) art. 28 nadać brzmienie: 



  
„Art. 28. Ustawa wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2012 r., z wyjątkiem: 

1) art. 21 pkt 1 lit. a–c i pkt 2d i art. 27a, które wchodzą w życie z dniem 
ogłoszenia; 

2) art. 21 pkt 2a–2c, 2e, 2f i 4–7, które wchodzą w życie z dniem 2 
stycznia 2012 r.; 

3) art. 4, art. 5 pkt 2, art. 6, art. 7 pkt 2, art. 12–14, art. 17, art. 18, art. 20 
oraz art. 23, które wchodzą w życie z dniem 1 stycznia 2013 r.”; 

– KP PSL 

– przyjąć 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

       
Warszawa, dnia 19 sierpnia 2011 r. 
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