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DZIA¸ I

Przepisy ogólne

Art. 1. 1. Ustawa okreÊla opodatkowanie podat-
kiem akcyzowym, zwanym dalej „akcyzà”, wyrobów
akcyzowych oraz samochodów osobowych, organiza-
cj´ obrotu wyrobami akcyzowymi, a tak˝e oznaczanie
znakami akcyzy.

2. Akcyza stanowi dochód bud˝etu paƒstwa.

Art. 2. U˝yte w ustawie okreÊlenia oznaczajà:

1) wyroby akcyzowe — wyroby energetyczne, ener-
gi´ elektrycznà, napoje alkoholowe oraz wyroby
tytoniowe, okreÊlone w za∏àczniku nr 1 do ustawy;

2) terytorium kraju — terytorium Rzeczypospolitej
Polskiej;

3) terytorium paƒstwa cz∏onkowskiego — terytorium
innego ni˝ Rzeczpospolita Polska paƒstwa cz∏on-
kowskiego Wspólnoty Europejskiej, które wed∏ug
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USTAWA

z dnia 6 grudnia 2008 r.

o podatku akcyzowym1)

———————
1) Niniejsza ustawa dokonuje w zakresie swojej regulacji wdro˝enia nast´pujàcych dyrektyw:

1) dyrektywy Rady 83/183/EWG z dnia 28 marca 1983 r. w sprawie zwolnieƒ od podatku stosowanych do przywozu na
sta∏e z Paƒstw Cz∏onkowskich majàtku prywatnego osób fizycznych (Dz. Urz. WE L 105 z 23.04.1983, str. 64, z póên.
zm.; Dz. Urz. UE Polskie wydanie specjalne, rozdz. 9, t. 1, str. 117, z póên. zm.);

2) dyrektywy Rady 83/182/EWG z dnia 28 marca 1983 r. w sprawie zwolnieƒ podatkowych we Wspólnocie, dotyczàcych
niektórych Êrodków transportu czasowo wwo˝onych do jednego Paƒstwa Cz∏onkowskiego z innego Paƒstwa Cz∏on-
kowskiego (Dz. Urz. WE L 105 z 23.04.1983, str. 59, z póên. zm.; Dz. Urz. UE Polskie wydanie specjalne, rozdz. 9, t. 1,
str. 112, z póên. zm.);

3) dyrektywy Rady 92/12/EWG z dnia 25 lutego 1992 r. w sprawie ogólnych warunków dotyczàcych wyrobów obj´tych
podatkiem akcyzowym, ich przechowywania, przep∏ywu oraz kontrolowania (Dz. Urz. WE L 76 z 23.03.1992, str. 1,
z póên. zm.; Dz. Urz. UE Polskie wydanie specjalne, rozdz. 9, t. 1, str. 179, z póên. zm.);

4) dyrektywy Rady 92/79/EWG z dnia 19 paêdziernika 1992 r. w sprawie zbli˝enia podatków od papierosów (Dz. Urz. 
WE L 316 z 31.10.1992, str. 8, z póên. zm.; Dz. Urz. UE Polskie wydanie specjalne, rozdz. 3, t. 13, str. 202, z póên. zm.);

5) dyrektywy Rady 92/80/EWG z dnia 19 paêdziernika 1992 r. w sprawie zbli˝enia podatków od wyrobów tytoniowych in-
nych ni˝ papierosy (Dz. Urz. WE L 316 z 31.10.1992, str. 10, z póên. zm.; Dz. Urz. UE Polskie wydanie specjalne, rozdz. 3,
t. 13, str. 204, z póên. zm.);

6) dyrektywy Rady 92/83/EWG z dnia 19 paêdziernika 1992 r. w sprawie harmonizacji struktury podatków akcyzowych od
alkoholu i napojów alkoholowych (Dz. Urz. WE L 316 z 31.10.1992, str. 21, z póên. zm.; Dz. Urz. UE Polskie wydanie
specjalne, rozdz. 9, t. 1, str. 206);

7) dyrektywy Rady 92/84/EWG z dnia 19 paêdziernika 1992 r. w sprawie zbli˝enia stawek podatku akcyzowego dla alko-
holu i napojów alkoholowych (Dz. Urz. WE L 316 z 31.10.1992, str. 29; Dz. Urz. UE Polskie wydanie specjalne, rozdz. 9,
t. 1, str. 213);

8) dyrektywy Rady 95/59/WE z dnia 27 listopada 1995 r. w sprawie podatków innych ni˝ podatki obrotowe, wp∏ywajà-
cych na spo˝ycie wyrobów tytoniowych (Dz. Urz. WE L 291 z 06.12.1995, str. 40, z póên. zm.; Dz. Urz. UE Polskie wy-
danie specjalne, rozdz. 9, t. 1, str. 283, z póên. zm.);

9) dyrektywy Rady 95/60/WE z dnia 27 listopada 1995 r. w sprawie banderolowania olejów nap´dowych i nafty (Dz. Urz.
WE L 291 z 06.12.1995, str. 46; Dz. Urz. UE Polskie wydanie specjalne, rozdz. 9, t. 1, str. 289);

10) dyrektywy Rady 2003/96/WE z dnia 27 paêdziernika 2003 r. w sprawie restrukturyzacji wspólnotowych przepisów ra-
mowych dotyczàcych opodatkowania produktów energetycznych i energii elektrycznej (Dz. Urz. UE L 283 z 31.10.2003,
str. 51, z póên. zm.; Dz. Urz. UE Polskie wydanie specjalne, rozdz. 9, t. 1, str. 405, z póên. zm.);

11) dyrektywy Rady 2004/74/WE z dnia 29 kwietnia 2004 r. zmieniajàcej dyrektyw´ 2003/96/WE w zakresie mo˝liwoÊci sto-
sowania przez okreÊlone Paƒstwa Cz∏onkowskie czasowych zwolnieƒ lub obni˝ek poziomu opodatkowania na produk-
ty energetyczne i energi´ elektrycznà (Dz. Urz. UE L 157 z 30.04.2004, str. 87; Dz. Urz. UE Polskie wydanie specjalne,
rozdz. 9, t. 2, str. 16);

12) dyrektywy Rady  2006/79/WE z dnia 5 paêdziernika 2006 r. w sprawie zwolnienia od podatku przy przywozie z paƒstw
trzecich ma∏ych partii towarów o charakterze niehandlowym (Dz. Urz. UE L 286 z 17.10.2006, str. 15);

13) dyrektywy Rady  2007/74/WE z dnia 20 grudnia 2007 r. w sprawie zwolnienia towarów przywo˝onych przez osoby po-
dró˝ujàce z paƒstw trzecich z podatku od wartoÊci dodanej i akcyzy (Dz. Urz. UE L 346 z 29.12.2007, str. 6). 

Niniejszà ustawà zmienia si´ ustawy: ustaw´ z dnia 17 czerwca 1966 r. o post´powaniu egzekucyjnym w administracji,
ustaw´ z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustaw´ z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku do-
chodowym od osób prawnych, ustaw´ z dnia 27 paêdziernika 1994 r. o autostradach p∏atnych oraz o Krajowym Fundu-
szu Drogowym, ustaw´ z dnia 13 paêdziernika 1995 r. o zasadach ewidencji i identyfikacji podatników i p∏atników, usta-
w´ z dnia 10 kwietnia 1997 r. — Prawo energetyczne, ustaw´ z dnia 20 czerwca 1997 r. — Prawo o ruchu drogowym, usta-
w´ z dnia 10 wrzeÊnia 1999 r. — Kodeks karny skarbowy, ustaw´ z dnia 2 marca 2001 r. o wyrobie alkoholu etylowego
oraz wytwarzaniu wyrobów tytoniowych, ustaw´ z dnia 22 stycznia 2004 r. o wyrobie i rozlewie wyrobów winiarskich, ob-
rocie tymi wyrobami i organizacji rynku wina, ustaw´ z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i us∏ug, ustaw´ z dnia
2 lipca 2004 r. o swobodzie dzia∏alnoÊci gospodarczej, ustaw´ z dnia 25 sierpnia 2006 r. o biokomponentach i biopaliwach
ciek∏ych, ustaw´ z dnia 18 paêdziernika 2006 r. o wyrobie napojów spirytusowych oraz o rejestracji i ochronie oznaczeƒ
geograficznych napojów spirytusowych oraz ustaw´ z dnia 16 lutego 2007 r. o zapasach ropy naftowej, produktów nafto-
wych i gazu ziemnego oraz zasadach post´powania w sytuacjach zagro˝enia bezpieczeƒstwa paliwowego paƒstwa i za-
k∏óceƒ na rynku naftowym.
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prawa Wspólnoty jest traktowane jako terytorium
tego paƒstwa cz∏onkowskiego dla celów stosowa-
nia przepisów dotyczàcych wyrobów akcyzowych,
z tym ˝e na potrzeby stosowania ustawy:

a) nast´pujàce terytoria poszczególnych paƒstw
cz∏onkowskich uznaje si´ za wy∏àczone z teryto-
rium Wspólnoty Europejskiej:

— wysp´ Helgoland i obszar Buesingen — z Re-
publiki Federalnej Niemiec,

— Livigno, Campione d’Italia i w∏oskie wody je-
ziora Lugano — z Republiki W∏oskiej, 

— Ceut´ i Melill´, Wyspy Kanaryjskie — z Króle-
stwa Hiszpanii2),

— zamorskie departamenty — z Republiki Fran-
cuskiej3),

b) Ksi´stwo Monako — traktuje si´ jako teryto-
rium Republiki Francuskiej,

c) Jungholz i Mittelberg (Kleines Walsertal) —
traktuje si´ jako terytorium Republiki Federalnej
Niemiec,

d) wysp´ Man — traktuje si´ jako terytorium Zjed-
noczonego Królestwa Wielkiej Brytanii i Irlandii
Pó∏nocnej,

e) San Marino — traktuje si´ jako terytorium Re-
publiki W∏oskiej,

f) strefy suwerenne Zjednoczonego Królestwa
Wielkiej Brytanii i Irlandii Pó∏nocnej w Akrotiri
i Dhekelia — traktuje si´ jako terytorium Repu-
bliki Cypryjskiej;

4) terytorium Wspólnoty Europejskiej — terytorium
kraju oraz terytoria paƒstw cz∏onkowskich;

5) terytorium paƒstwa trzeciego — terytorium inne
ni˝ terytorium Wspólnoty Europejskiej;

6) eksport — wywóz wyrobów akcyzowych lub sa-
mochodów osobowych z terytorium kraju poza te-
rytorium Wspólnoty Europejskiej potwierdzony
przez urzàd celny, który nadzoruje faktyczne wy-
prowadzenie tych wyrobów lub samochodów po-
za terytorium Wspólnoty Europejskiej; nie jest
eksportem wywóz wyrobów akcyzowych, je˝eli sà
oznaczone znakami akcyzy;

7) import — przywóz wyrobów akcyzowych lub sa-
mochodów osobowych z terytorium paƒstwa trze-
ciego na terytorium kraju;

8) dostawa wewnàtrzwspólnotowa — przemieszcze-
nie wyrobów akcyzowych lub samochodów oso-
bowych z terytorium kraju na terytorium paƒstwa
cz∏onkowskiego; nie jest dostawà wewnàtrzwspól-
notowà przemieszczenie wyrobów akcyzowych,
je˝eli sà oznaczone znakami akcyzy;

9) nabycie wewnàtrzwspólnotowe — przemieszcze-
nie wyrobów akcyzowych lub samochodów oso-
bowych z terytorium paƒstwa cz∏onkowskiego na
terytorium kraju;

10) sk∏ad podatkowy — miejsce, w którym okreÊlone
wyroby akcyzowe sà: produkowane, magazyno-
wane, prze∏adowywane lub do którego wyroby te
sà wprowadzane, lub z którego sà wyprowadzane
— z zastosowaniem procedury zawieszenia pobo-
ru akcyzy; w przypadku sk∏adu podatkowego znaj-
dujàcego si´ na terytorium kraju miejsce to jest
okreÊlone w zezwoleniu wydanym przez w∏aÊci-
wego naczelnika urz´du celnego;

11) podmiot prowadzàcy sk∏ad podatkowy — pod-
miot, któremu wydano zezwolenie na prowadze-
nie sk∏adu podatkowego;

12) procedura zawieszenia poboru akcyzy — procedu-
r´ stosowanà podczas produkcji, magazynowania,
prze∏adowywania i przemieszczania wyrobów ak-
cyzowych, w trakcie której, gdy sà spe∏nione wa-
runki okreÊlone w przepisach niniejszej ustawy
i aktów wykonawczych wydanych na jej podsta-
wie, z obowiàzku podatkowego nie powstaje zo-
bowiàzanie podatkowe;

13) zarejestrowany handlowiec — podmiot, któremu
wydano zezwolenie na nabywanie wewnàtrz-
wspólnotowe wyrobów akcyzowych wys∏anych
z zastosowaniem procedury zawieszenia poboru
akcyzy, w ramach prowadzonej dzia∏alnoÊci
gospodarczej;

14) niezarejestrowany handlowiec — podmiot, które-
mu wydano zezwolenie na jednorazowe nabycie
wewnàtrzwspólnotowe wyrobów akcyzowych wy-
s∏anych z zastosowaniem procedury zawieszenia
poboru akcyzy, w ramach prowadzonej dzia∏alnoÊ-
ci gospodarczej;

15) administracyjny dokument towarzyszàcy — doku-
ment, na którego podstawie przemieszcza si´ wy-
roby akcyzowe z zastosowaniem procedury za-
wieszenia poboru akcyzy;

16) uproszczony dokument towarzyszàcy — doku-
ment, na którego podstawie przemieszcza si´,
w ramach dostawy wewnàtrzwspólnotowej lub
nabycia wewnàtrzwspólnotowego, wyroby akcy-
zowe z zap∏aconà akcyzà oraz alkohol etylowy ca∏-
kowicie ska˝ony Êrodkami dopuszczonymi do ska-
˝ania alkoholu etylowego na podstawie rozporzà-
dzenia Komisji (WE) nr 3199/93 z dnia 22 listopada
1993 r. w sprawie wzajemnego uznawania proce-
dur ca∏kowitego ska˝enia alkoholu etylowego do
celów zwolnienia z podatku akcyzowego (Dz. Urz.
WE L 288 z 23.11.1993, str. 12, z póên. zm.; Dz. Urz.
UE Polskie wydanie specjalne, rozdz. 9, t. 1,
str. 249, z póên. zm.);

17) znaki akcyzy — znaki, okreÊlone przez ministra
w∏aÊciwego do spraw finansów publicznych, s∏u-
˝àce do oznaczania wyrobów akcyzowych podle-
gajàcych obowiàzkowi oznaczania, obejmujàce:

a) podatkowe znaki akcyzy, które sà potwierdze-
niem wp∏aty kwoty stanowiàcej wartoÊç podat-
kowych znaków akcyzy,

———————
2) Królestwo Hiszpanii mo˝e notyfikowaç, w drodze deklara-

cji, odejÊcie od tego wy∏àczenia odnoÊnie do Wysp Kana-
ryjskich, w stosunku do wszystkich lub niektórych wyro-
bów akcyzowych, poczàwszy od pierwszego dnia nast´p-
nego miesiàca po z∏o˝eniu deklaracji.

3) Republika Francuska mo˝e notyfikowaç, w drodze dekla-
racji, odejÊcie od tego wy∏àczenia poczàwszy od pierw-
szego dnia nast´pnego miesiàca po z∏o˝eniu deklaracji.
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b) legalizacyjne znaki akcyzy, które sà potwierdze-
niem prawa podmiotu obowiàzanego do ozna-
czania wyrobów akcyzowych znakami akcyzy,
do przeznaczenia tych wyrobów do sprzeda˝y; 

18) faktura — faktur´ w rozumieniu przepisów o po-
datku od towarów i us∏ug;

19) nabywca koƒcowy — podmiot nabywajàcy ener-
gi´ elektrycznà, nieposiadajàcy koncesji na wy-
twarzanie, przesy∏anie, dystrybucj´ lub obrót tà
energià w rozumieniu przepisów ustawy z dnia
10 kwietnia 1997 r. — Prawo energetyczne (Dz. U.
z 2006 r. Nr 89, poz. 625, z póên. zm.4)), z wy∏àcze-
niem spó∏ki prowadzàcej gie∏d´ towarowà w rozu-
mieniu ustawy z dnia 26 paêdziernika 2000 r.
o gie∏dach towarowych (Dz. U. z 2005 r. Nr 121,
poz. 1019, z póên. zm.5)) nabywajàcej energi´ elek-
trycznà z tytu∏u pe∏nienia funkcji opisanej w art. 5
ust. 3a ustawy z dnia 26 paêdziernika 2000 r.
o gie∏dach towarowych;

20) ubytki wyrobów akcyzowych — wszelkie straty:

a) wyrobów akcyzowych, okreÊlonych w za∏àczni-
ku nr 2 do ustawy, obj´tych stawkà akcyzy innà
ni˝ stawka zerowa, powsta∏e podczas stosowa-
nia procedury zawieszenia poboru akcyzy, z wy-
∏àczeniem strat powsta∏ych podczas produkcji
wyrobów energetycznych lub wyrobów tytonio-
wych,

b) napojów alkoholowych obj´tych zwolnieniem
od akcyzy ze wzgl´du na ich przeznaczenie;

21) sprzeda˝ — czynnoÊç faktycznà lub prawnà, w któ-
rej wyniku dochodzi do przeniesienia posiadania
lub w∏asnoÊci przedmiotu sprzeda˝y na inny pod-
miot;

22) podmiot zu˝ywajàcy — podmiot majàcy miejsce
zamieszkania, siedzib´ lub miejsce prowadzenia
dzia∏alnoÊci gospodarczej na terytorium kraju,
który wyroby akcyzowe obj´te zwolnieniem od ak-
cyzy ze wzgl´du na ich przeznaczenie zu˝ywa na
cele uprawniajàce do zwolnienia, a w przypadku
wyrobów energetycznych zwolnionych od akcyzy
ze wzgl´du na ich przeznaczenie, o których mowa
w art. 32 ust. 1 pkt 1 i 2, równie˝ podmiot niema-
jàcy miejsca zamieszkania, siedziby lub miejsca
prowadzenia dzia∏alnoÊci gospodarczej na teryto-
rium kraju, posiadajàcy statek powietrzny lub jed-
nostk´ p∏ywajàcà, który nabywa te wyroby ener-
getyczne — je˝eli rozpocz´cie u˝ycia tych wyro-
bów energetycznych do eksploatacji tego statku
powietrznego lub tej jednostki p∏ywajàcej nast´-
puje na terytorium kraju;

23) podmiot poÊredniczàcy — podmiot majàcy siedzi-
b´ lub miejsce zamieszkania na terytorium kraju,
inny ni˝ podmiot prowadzàcy sk∏ad podatkowy,
któremu wydano zezwolenie na prowadzenie
dzia∏alnoÊci polegajàcej na dostarczaniu wyrobów
akcyzowych obj´tych zwolnieniem od akcyzy ze
wzgl´du na ich przeznaczenie, ze sk∏adu podatko-
wego na terytorium kraju do podmiotu zu˝ywajà-
cego, a w przypadku wyrobów akcyzowych, o któ-
rych mowa w art. 32 ust. 1, pochodzàcych równie˝
z importu.

Art. 3. 1. Do celów poboru akcyzy i oznaczania wy-
robów akcyzowych znakami akcyzy stosuje si´ klasy-
fikacj´ w uk∏adzie odpowiadajàcym Nomenklaturze
Scalonej (CN) zgodnà z rozporzàdzeniem Rady (EWG)
nr 2658/87 z dnia 23 lipca 1987 r. w sprawie nomenkla-
tury taryfowej i statystycznej oraz w sprawie Wspól-
nej Taryfy Celnej (Dz. Urz. WE L 256 z 07.09.1987,
str. 1, z póên. zm.; Dz. Urz. UE Polskie wydanie specjal-
ne, rozdz. 2, t. 2, str. 382, z póên. zm.).

2. Zmiany w Nomenklaturze Scalonej (CN) nie po-
wodujà zmian w opodatkowaniu akcyzà wyrobów ak-
cyzowych i samochodów osobowych, je˝eli nie zosta-
∏y okreÊlone w niniejszej ustawie.

Art. 4. Ulgi i zwolnienia podatkowe udzielone na
podstawie odr´bnych przepisów nie majà zastosowa-
nia do akcyzy. 

Art. 5. CzynnoÊci lub stany faktyczne, o których
mowa w art. 8 ust. 1—5, art. 9 ust. 1 oraz art. 100 ust. 1
i 2, sà przedmiotem opodatkowania akcyzà niezale˝-
nie od tego, czy zosta∏y wykonane lub powsta∏y z za-
chowaniem warunków oraz form okreÊlonych przepi-
sami prawa.

Art. 6. Do post´powaƒ w sprawach wynikajàcych
z przepisów niniejszej ustawy stosuje si´ przepisy
ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. — Ordynacja podat-
kowa (Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60, z póên. zm.6)), chy-
ba ˝e przepisy niniejszej ustawy stanowià inaczej.

Art. 7. 1. Jednostkà wspó∏pracy administracyjnej
w dziedzinie akcyzy jest centralne biuro ∏àcznikowe
(ELO), usytuowane w urz´dzie obs∏ugujàcym ministra
w∏aÊciwego do spraw finansów publicznych, które
wykonuje zadania w zakresie wspó∏pracy administra-
cyjnej w dziedzinie akcyzy, o których mowa w rozpo-
rzàdzeniu Rady (WE) nr 2073/2004 z dnia 16 listopada
2004 r. w sprawie wspó∏pracy administracyjnej
w dziedzinie podatków akcyzowych (Dz. Urz. UE L 359
z 04.12.2004, str. 1).

2. Minister w∏aÊciwy do spraw finansów publicz-
nych mo˝e wyznaczyç, w drodze zarzàdzenia, równie˝
innà jednostk´ do wspó∏pracy administracyjnej
w dziedzinie akcyzy, okreÊlonej w rozporzàdzeniu,
o którym mowa w ust. 1, okreÊlajàc zakres jej obo-
wiàzków, a tak˝e zasady jej wspó∏pracy z organami
podatkowymi w zakresie akcyzy.

———————
4) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zosta∏y

og∏oszone w Dz. U. z 2006 r. Nr 104, poz. 708,  Nr 158,
poz. 1123 i Nr 170, poz. 1217, z 2007 r. Nr 21, poz. 124,
Nr 52, poz. 343, Nr 115, poz. 790 i Nr 130, poz. 905 oraz
z 2008 r. Nr 180, poz. 1112 i Nr 227, poz. 1505.

5) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zosta∏y
og∏oszone w Dz. U. z 2005 r. Nr 183, poz. 1537 i 1538,
z 2006 r. Nr 157, poz. 1119, z 2007 r. Nr 112, poz. 769 oraz
z 2008 r. Nr 171, poz. 1056.

———————
6) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zosta∏y

og∏oszone w Dz. U. z 2005 r. Nr 85, poz. 727, Nr 86,
poz. 732 i Nr 143, poz. 1199, z 2006 r. Nr 66, poz. 470,
Nr 104, poz. 708, Nr 143, poz. 1031, Nr 217, poz. 1590
i Nr 225, poz. 1635, z 2007 r. Nr 112, poz. 769, Nr 120,
poz. 818, Nr 192, poz. 1378 i Nr 225, poz. 1671 oraz
z 2008 r. Nr 118, poz. 745, Nr 141, poz. 888, Nr 180,
poz. 1109 i Nr 209, poz. 1316, 1318 i 1320.
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DZIA¸ II

Opodatkowanie akcyzà wyrobów akcyzowych

Rozdzia∏ 1

Przedmiot opodatkowania i powstanie obowiàzku
podatkowego

Art. 8. 1. Przedmiotem opodatkowania akcyzà jest:

1) produkcja wyrobów akcyzowych;

2) wprowadzenie wyrobów akcyzowych do sk∏adu
podatkowego;

3) import wyrobów akcyzowych;

4) nabycie wewnàtrzwspólnotowe wyrobów akcyzo-
wych, z wy∏àczeniem nabycia wewnàtrzwspólno-
towego dokonywanego do sk∏adu podatkowego;

5) wyprowadzenie ze sk∏adu podatkowego, poza
procedurà zawieszenia poboru akcyzy, wyrobów
akcyzowych nieb´dàcych w∏asnoÊcià podmiotu
prowadzàcego ten sk∏ad podatkowy, z wy∏àcze-
niem wyrobów akcyzowych obj´tych zwolnieniem
od akcyzy ze wzgl´du na ich przeznaczenie, przez
podmiot, o którym mowa w art. 13 ust. 3. 

2. Przedmiotem opodatkowania akcyzà jest rów-
nie˝:

1) u˝ycie wyrobów akcyzowych obj´tych zwolnie-
niem od akcyzy ze wzgl´du na ich przeznaczenie
albo okreÊlonà stawkà akcyzy zwiàzanà z ich prze-
znaczeniem, je˝eli ich u˝ycie:

a) by∏o niezgodne z przeznaczeniem uprawniajà-
cym do zwolnienia od akcyzy albo zastosowa-
nia tej stawki akcyzy lub

b) nastàpi∏o bez zachowania warunków uprawnia-
jàcych do zastosowania tej stawki akcyzy;

2) dostarczenie wyrobów akcyzowych obj´tych
zwolnieniem od akcyzy ze wzgl´du na ich przezna-
czenie, je˝eli odby∏o si´ ono bez zachowania wa-
runków uprawniajàcych do zastosowania zwolnie-
nia od akcyzy; 

3) sprzeda˝ wyrobów akcyzowych znajdujàcych si´
poza procedurà zawieszenia poboru akcyzy, obj´-
tych okreÊlonà stawkà akcyzy zwiàzanà z ich prze-
znaczeniem, je˝eli ich sprzeda˝ odby∏a si´ bez za-
chowania warunków uprawniajàcych do zastoso-
wania tej stawki akcyzy;

4) nabycie lub posiadanie wyrobów akcyzowych
znajdujàcych si´ poza procedurà zawieszenia po-
boru akcyzy, je˝eli od tych wyrobów nie zosta∏a
zap∏acona akcyza w nale˝nej wysokoÊci a w wyni-
ku kontroli podatkowej, post´powania kontrolne-
go albo post´powania podatkowego nie ustalono,
˝e podatek zosta∏ zap∏acony.

3. Przedmiotem opodatkowania akcyzà sà równie˝
ubytki wyrobów akcyzowych.

4. Przedmiotem opodatkowania akcyzà jest rów-
nie˝ zu˝ycie:

1) wyrobów akcyzowych, o których mowa w art. 89
ust. 2, do produkcji innych wyrobów;

2) napojów alkoholowych, o których mowa w art. 32
ust. 4 pkt 3, przez podmiot zu˝ywajàcy. 

5. Przedmiotem opodatkowania akcyzà jest rów-
nie˝ sprzeda˝ lub oferowanie na sprzeda˝ papierosów
lub tytoniu do palenia poza procedurà zawieszenia
poboru akcyzy, z odp∏atnoÊcià powy˝ej maksymalnej
ceny detalicznej, w tym w po∏àczeniu z innym towa-
rem lub us∏ugà lub w po∏àczeniu z przyznaniem na-
bywcy nieodp∏atnej premii w postaci innych towarów
lub us∏ug.

6. Je˝eli w stosunku do wyrobu akcyzowego po-
wsta∏ obowiàzek podatkowy w zwiàzku z wykonaniem
jednej z czynnoÊci, o których mowa w ust. 1, to nie po-
wstaje obowiàzek podatkowy na podstawie innej
czynnoÊci podlegajàcej opodatkowaniu akcyzà, je˝eli
kwota akcyzy zosta∏a, po zakoƒczeniu procedury za-
wieszenia poboru akcyzy, okreÊlona lub zadeklarowa-
na w nale˝nej wysokoÊci, chyba ˝e przepisy ustawy
stanowià inaczej.

Art. 9. 1. W przypadku energii elektrycznej przed-
miotem opodatkowania akcyzà jest:

1) nabycie wewnàtrzwspólnotowe energii elektrycz-
nej przez nabywc´ koƒcowego;

2) sprzeda˝ energii elektrycznej, w tym przez pod-
miot nieposiadajàcy koncesji na przesy∏anie, dys-
trybucj´ lub obrót tà energià w rozumieniu usta-
wy z dnia 10 kwietnia 1997 r. — Prawo energetycz-
ne, który wyprodukowa∏ t´ energi´, nabywcy koƒ-
cowemu na terytorium kraju;

3) zu˝ycie energii elektrycznej przez podmiot posia-
dajàcy koncesj´, o której mowa w pkt 2;

4) zu˝ycie energii elektrycznej przez podmiot niepo-
siadajàcy koncesji, o której mowa w pkt 2, który
wyprodukowa∏ t´ energi´;

5) import energii elektrycznej przez nabywc´ koƒco-
wego;

6) zu˝ycie energii elektrycznej przez nabywc´ koƒco-
wego, je˝eli nie zosta∏a od niej zap∏acona akcyza
w nale˝nej wysokoÊci i nie mo˝na ustaliç podmio-
tu, który dokona∏ sprzeda˝y tej energii elektrycznej
nabywcy koƒcowemu.

2. Za zu˝ycie energii elektrycznej nie uznaje si´
strat powsta∏ych w wyniku przesy∏ania lub dystrybu-
cji energii elektrycznej, z wy∏àczeniem energii zu˝ytej
w zwiàzku z jej przesy∏aniem lub dystrybucjà.

Art. 10. 1. Obowiàzek podatkowy powstaje
z dniem wykonania czynnoÊci lub zaistnienia stanu
faktycznego podlegajàcych opodatkowaniu akcyzà,
chyba ˝e przepisy ustawy stanowià inaczej. 

2. Obowiàzek podatkowy z tytu∏u importu wyro-
bów akcyzowych powstaje z dniem: 
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1) powstania d∏ugu celnego w rozumieniu przepi-
sów prawa celnego albo

2) obj´cia wyrobów akcyzowych zawieszajàcà proce-
durà celnà w rozumieniu przepisów prawa celne-
go.

3. Obowiàzek podatkowy z tytu∏u nabycia we-
wnàtrzwspólnotowego wyrobów akcyzowych przez
zarejestrowanego handlowca lub niezarejestrowane-
go handlowca powstaje z dniem, w którym wyroby
akcyzowe zosta∏y wprowadzone do okreÊlonego we
w∏aÊciwym zezwoleniu miejsca odbioru wyrobów ak-
cyzowych.

4. Obowiàzek podatkowy z tytu∏u nabycia we-
wnàtrzwspólnotowego wyrobów akcyzowych z zap∏a-
conà akcyzà, dokonanego na potrzeby wykonywanej
przez podatnika dzia∏alnoÊci gospodarczej na teryto-
rium kraju, powstaje z dniem otrzymania wyrobów
akcyzowych przez podatnika, nie póêniej jednak ni˝
w 7. dniu, liczàc od dnia dokonania wysy∏ki okreÊlonej
w uproszczonym dokumencie towarzyszàcym.

5. Obowiàzek podatkowy z tytu∏u nabycia we-
wnàtrzwspólnotowego wyrobów akcyzowych innych
ni˝ okreÊlone w za∏àczniku nr 2 do ustawy, obj´tych
stawkà akcyzy innà ni˝ stawka zerowa, powstaje
z dniem otrzymania tych wyrobów przez podatnika. 

6. Obowiàzek podatkowy z tytu∏u dokonanego
przez osob´ fizycznà nabycia wewnàtrzwspólnotowe-
go wyrobów akcyzowych z zap∏aconà akcyzà, prze-
znaczonych na cele handlowe, o których mowa
w art. 34, powstaje w dniu ich przemieszczenia na te-
rytorium kraju.

7. Obowiàzek podatkowy z tytu∏u nabycia we-
wnàtrzwspólnotowego wyrobów akcyzowych z zap∏a-
conà akcyzà, dokonanego za poÊrednictwem przed-
stawiciela podatkowego, o którym mowa w art. 79
ust. 1, powstaje z dniem odbioru dostarczonych wyro-
bów akcyzowych przez odbiorc´ na terytorium kraju.

8. Obowiàzek podatkowy z tytu∏u sprzeda˝y wyro-
bów akcyzowych, o której mowa w art. 8 ust. 2 pkt 3
i ust. 5, powstaje z dniem wydania ich nabywcy.

9. Je˝eli sprzeda˝, o której mowa w art. 8 ust. 2
pkt 3, powinna byç potwierdzona fakturà, obowiàzek
podatkowy powstaje z chwilà wystawienia faktury, nie
póêniej jednak ni˝ w 7. dniu, liczàc od dnia wydania
wyrobu akcyzowego.

10. Obowiàzek podatkowy z tytu∏u nabycia lub po-
siadania wyrobów akcyzowych, o których mowa
w art. 8 ust. 2 pkt 4, powstaje z dniem nabycia lub 
wejÊcia w posiadanie tych wyrobów, z zastrze˝eniem
ust. 11.

11. W przypadku organów administracji rzàdowej,
które wesz∏y w posiadanie wyrobów akcyzowych
okreÊlonych w art. 8 ust. 2 pkt 4, podlegajàcych na
mocy przepisów odr´bnych czynnoÊciom okreÊlonym
w przepisach o post´powaniu egzekucyjnym w admi-
nistracji wykonywanym przez te organy, obowiàzek
podatkowy powstaje z dniem zu˝ycia lub sprzeda˝y
przez nie tych wyrobów. 

Art. 11. W przypadku energii elektrycznej obowià-
zek podatkowy powstaje z dniem:

1) nabycia wewnàtrzwspólnotowego energii elek-
trycznej przez nabywc´ koƒcowego;

2) wydania energii nabywcy koƒcowemu, w przy-
padku sprzeda˝y energii elektrycznej na teryto-
rium kraju;

3) zu˝ycia energii elektrycznej, w przypadkach, o któ-
rych mowa w art. 9 ust. 1 pkt 3, 4 i 6;

4) powstania d∏ugu celnego, w przypadku importu
energii elektrycznej przez nabywc´ koƒcowego.

Art. 12. Je˝eli nie mo˝na okreÊliç dnia, w którym
powsta∏ obowiàzek podatkowy z tytu∏u czynnoÊci lub
stanu faktycznego podlegajàcych opodatkowaniu ak-
cyzà, za dat´ jego powstania uznaje si´ dzieƒ, w któ-
rym uprawniony organ podatkowy lub organ kontroli
skarbowej stwierdzi∏ dokonanie danej czynnoÊci lub
istnienie danego stanu faktycznego.

Rozdzia∏ 2

Podatnik akcyzy.
W∏aÊciwoÊç organów podatkowych

Art. 13. 1. Podatnikiem akcyzy jest osoba fizyczna,
osoba prawna oraz jednostka organizacyjna niemajà-
ca osobowoÊci prawnej, która dokonuje czynnoÊci
podlegajàcych opodatkowaniu akcyzà lub wobec któ-
rej zaistnia∏ stan faktyczny podlegajàcy opodatkowa-
niu akcyzà, w tym podmiot:

1) nabywajàcy lub posiadajàcy wyroby akcyzowe
znajdujàce si´ poza procedurà zawieszenia pobo-
ru akcyzy, je˝eli od wyrobów tych nie zosta∏a za-
p∏acona akcyza w nale˝nej wysokoÊci a w wyniku
kontroli podatkowej, post´powania kontrolnego
albo post´powania podatkowego nie ustalono, ˝e
podatek zosta∏ zap∏acony;

2) b´dàcy nabywcà koƒcowym zu˝ywajàcym ener-
gi´ elektrycznà, je˝eli od tej energii nie zosta∏a za-
p∏acona akcyza w nale˝nej wysokoÊci i nie mo˝na
ustaliç podmiotu, który dokona∏ sprzeda˝y tej
energii elektrycznej nabywcy koƒcowemu;

3) u którego powstajà ubytki wyrobów akcyzowych,
równie˝ gdy nie jest w∏aÊcicielem tych wyrobów
akcyzowych;

4) b´dàcy przedstawicielem podatkowym;

5) b´dàcy zarejestrowanym handlowcem — z tytu∏u
nabycia wewnàtrzwspólnotowego wyrobów akcy-
zowych na rzecz osoby trzeciej.

2. Podatnikiem jest równie˝ podmiot nieb´dàcy
importerem, je˝eli cià˝y na nim obowiàzek uiszczenia
c∏a.

3. Podatnikiem z tytu∏u wyprowadzenia ze sk∏adu
podatkowego, poza procedurà zawieszenia poboru
akcyzy, wyrobów akcyzowych nieb´dàcych w∏asnoÊ-
cià podmiotu prowadzàcego ten sk∏ad podatkowy 



Dziennik Ustaw Nr 3 — 115 — Poz. 11

jest podmiot b´dàcy w∏aÊcicielem tych wyrobów, któ-
ry uzyska∏ od w∏aÊciwego naczelnika urz´du celnego
zezwolenie, o którym mowa w art. 54 ust. 1.

4. Je˝eli obowiàzek podatkowy cià˝y na kilku po-
datnikach z tytu∏u dokonania czynnoÊci lub zaistnienia
stanu faktycznego, o których mowa w art. 8 ust. 1
pkt 3 oraz ust. 2, 3 i 5, których przedmiotem sà te sa-
me wyroby akcyzowe, zap∏ata akcyzy zwiàzanej z tymi
wyrobami przez jednego z tych podatników powodu-
je wygaÊni´cie zobowiàzania podatkowego pozosta-
∏ych podatników.

5. Podatnikiem w przypadku nabycia wewnàtrz-
wspólnotowego energii elektrycznej przez nabywc´
koƒcowego od podmiotu zagranicznego niemajàcego
siedziby, miejsca zamieszkania lub sta∏ego miejsca
prowadzenia dzia∏alnoÊci na terytorium kraju, jest
podmiot reprezentujàcy wyznaczony przez podmiot
zagraniczny.

6. W przypadku niewyznaczenia podmiotu repre-
zentujàcego, odmowy przyj´cia zg∏oszenia rejestra-
cyjnego podmiotu reprezentujàcego przez w∏aÊciwe-
go naczelnika urz´du celnego lub nieprzes∏ania w ter-
minie przez nabywc´ koƒcowego podmiotowi repre-
zentujàcemu kopii faktury, o której mowa w art. 24
pkt 1, podatnikiem jest nabywca koƒcowy, który doko-
na∏ nabycia wewnàtrzwspólnotowego energii elek-
trycznej. 

Art. 14. 1. Organami podatkowymi w∏aÊciwymi
w zakresie akcyzy sà naczelnik urz´du celnego i dyrek-
tor izby celnej.

2. Zadania w zakresie akcyzy na terytorium kraju
wykonujà odpowiednio naczelnicy urz´dów celnych
i dyrektorzy izb celnych wyznaczeni przez ministra
w∏aÊciwego do spraw finansów publicznych.

3. W∏aÊciwoÊç miejscowà naczelnika urz´du cel-
nego i dyrektora izby celnej ustala si´ ze wzgl´du na
miejsce wykonania czynnoÊci lub wystàpienia stanu
faktycznego, podlegajàcych opodatkowaniu akcyzà,
z zastrze˝eniem ust. 4, 5 i 7—10.

4. Je˝eli czynnoÊci podlegajàce opodatkowaniu
akcyzà sà wykonywane lub stany faktyczne podlegajà-
ce opodatkowaniu akcyzà wyst´pujà na obszarze w∏a-
ÊciwoÊci miejscowej dwóch lub wi´cej organów po-
datkowych, w∏aÊciwoÊç miejscowà, z zastrze˝eniem
ust. 5, ustala si´ dla:

1) osób prawnych oraz jednostek organizacyjnych
niemajàcych osobowoÊci prawnej — ze wzgl´du
na adres ich siedziby; 

2) osób fizycznych — ze wzgl´du na adres ich za-
mieszkania.

5. W sytuacjach:

1) ustalania norm dopuszczalnych ubytków wyro-
bów akcyzowych lub dopuszczalnych norm zu˝y-
cia wyrobów akcyzowych,

2) dokumentowania przemieszczania wyrobów akcy-
zowych z zastosowaniem administracyjnego do-
kumentu towarzyszàcego oraz zamieszczania
w tym dokumencie informacji o dokonanej kon-
troli, 

3) powiadamiania naczelnika urz´du celnego przez
podmiot prowadzàcy sk∏ad podatkowy o zamiarze
wyprowadzenia wyrobów akcyzowych ze sk∏adu
podatkowego, 

4) ustalania stanu wykorzystania zabezpieczenia ak-
cyzowego przed jego zastosowaniem 

— w∏aÊciwoÊç miejscowà ustala si´ ze wzgl´du na
miejsce wykonywania czynnoÊci podlegajàcych opo-
datkowaniu akcyzà lub wyst´powania stanów fak-
tycznych podlegajàcych opodatkowaniu akcyzà,
z którymi zwiàzane sà czynnoÊci, o których mowa
w pkt 1—4.

6. W przypadku, o którym mowa w ust. 4, na wnio-
sek w∏aÊciwego naczelnika urz´du celnego lub w∏aÊci-
wego dyrektora izby celnej, okreÊlone we wniosku
czynnoÊci: sprawdzajàce, kontroli podatkowej lub po-
st´powania podatkowego wykonuje odpowiednio na-
czelnik urz´du celnego lub dyrektor izby celnej, na
którego obszarze w∏aÊciwoÊci miejscowej sà wykony-
wane czynnoÊci podlegajàce opodatkowaniu akcyzà
lub wyst´pujà stany faktyczne podlegajàce opodatko-
waniu akcyzà. 

7. W przypadku importu organami podatkowymi
w zakresie akcyzy sà naczelnik urz´du celnego i dyrek-
tor izby celnej, w∏aÊciwi, na podstawie przepisów pra-
wa celnego, do obliczenia i zaksi´gowania kwoty na-
le˝noÊci celnych przywozowych wynikajàcych z d∏ugu
celnego.

8. W przypadku osób fizycznych, które dokonujà
nabycia wewnàtrzwspólnotowego, z wyjàtkiem naby-
cia wewnàtrzwspólnotowego w ramach prowadzonej
dzia∏alnoÊci gospodarczej, organami podatkowymi
w∏aÊciwymi miejscowo sà naczelnik urz´du celnego
i dyrektor izby celnej, w∏aÊciwi ze wzgl´du na adres
zamieszkania tych osób.

9. Organami podatkowymi w∏aÊciwymi w zakresie
zwrotu akcyzy, o którym mowa w art. 42 ust. 4 oraz
w art. 82 ust. 1 i 2, sà naczelnik urz´du celnego i dy-
rektor izby celnej, u których dokonano rozliczenia i za-
p∏aty akcyzy.

10. Je˝eli nie mo˝na ustaliç w∏aÊciwoÊci w sposób
okreÊlony w ust. 3—5 i 7—9, w∏aÊciwym organem po-
datkowym jest Naczelnik Urz´du Celnego I w Warsza-
wie i Dyrektor Izby Celnej w Warszawie.

11. Minister w∏aÊciwy do spraw finansów publicz-
nych okreÊli, w drodze rozporzàdzenia, wykaz urz´-
dów celnych i izb celnych, których odpowiednio na-
czelnicy i dyrektorzy sà w∏aÊciwi do wykonywania za-
daƒ w zakresie akcyzy na terytorium kraju, oraz tery-
torialny zasi´g ich dzia∏ania, z uwzgl´dnieniem liczby
podatników prowadzàcych dzia∏alnoÊç na danym ob-
szarze.
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Art. 15. 1. Organami w∏aÊciwymi w zakresie spraw
dotyczàcych znaków akcyzy sà naczelnik urz´du cel-
nego i dyrektor izby celnej, wyznaczeni przez ministra
w∏aÊciwego do spraw finansów publicznych, zwani
dalej odpowiednio „w∏aÊciwym naczelnikiem urz´du
celnego w sprawach znaków akcyzy” oraz „w∏aÊci-
wym dyrektorem izby celnej w sprawach znaków ak-
cyzy”, których w∏aÊciwoÊç miejscowà ustala si´ ze
wzgl´du na adres siedziby lub zamieszkania podmio-
tu obowiàzanego do oznaczania wyrobów akcyzo-
wych znakami akcyzy.

2. Je˝eli nie mo˝na ustaliç w∏aÊciwoÊci miejsco-
wej w sposób okreÊlony w ust. 1, w∏aÊciwym naczel-
nikiem urz´du celnego w sprawach znaków akcyzy
i w∏aÊciwym dyrektorem izby celnej w sprawach zna-
ków akcyzy jest Naczelnik Urz´du Celnego II w War-
szawie i Dyrektor Izby Celnej w Warszawie.

3. Minister w∏aÊciwy do spraw finansów publicz-
nych okreÊli, w drodze rozporzàdzenia, wykaz urz´-
dów celnych i izb celnych, których odpowiednio na-
czelnicy i dyrektorzy sà w∏aÊciwi w zakresie spraw do-
tyczàcych znaków akcyzy, a tak˝e terytorialny zasi´g
ich dzia∏ania, uwzgl´dniajàc terytorialne rozmieszcze-
nie podmiotów obowiàzanych do oznaczania wyro-
bów akcyzowych znakami akcyzy.

Rozdzia∏ 3

Rejestracja podmiotów

Art. 16. 1. Podmiot prowadzàcy dzia∏alnoÊç
gospodarczà jest obowiàzany, przed dniem wykona-
nia pierwszej czynnoÊci podlegajàcej opodatkowaniu
akcyzà lub pierwszej czynnoÊci z wykorzystaniem wy-
robów akcyzowych obj´tych zwolnieniem od akcyzy
ze wzgl´du na ich przeznaczenie, z∏o˝yç zg∏oszenie re-
jestracyjne w∏aÊciwemu naczelnikowi urz´du celnego. 

2. Zg∏oszenie rejestracyjne powinno zawieraç da-
ne dotyczàce tego podmiotu i prowadzonej przez nie-
go dzia∏alnoÊci gospodarczej, w szczególnoÊci imi´
i nazwisko lub nazw´ podmiotu, adres jego siedziby
lub zamieszkania oraz okreÊlenie rodzaju prowadzo-
nej dzia∏alnoÊci gospodarczej, a w przypadku dzia∏al-
noÊci gospodarczej z u˝yciem wyrobów akcyzowych
obj´tych zwolnieniem od akcyzy — równie˝ adresy
miejsc wykonywania dzia∏alnoÊci oraz okreÊlenie ro-
dzaju i przewidywanej Êredniej miesi´cznej iloÊci zu-
˝ywanego wyrobu akcyzowego. 

3. W∏aÊciwy naczelnik urz´du celnego, bez zb´d-
nej zw∏oki, nie póêniej ni˝ w ciàgu 7 dni od dnia przy-
j´cia zg∏oszenia rejestracyjnego, pisemnie potwierdza
jego przyj´cie.

4. Je˝eli dane zawarte w zg∏oszeniu rejestracyj-
nym ulegnà zmianie, podmiot jest obowiàzany zg∏o-
siç zmian´ w∏aÊciwemu naczelnikowi urz´du celnego
w terminie 7 dni, liczàc od dnia, w którym nastàpi∏a
zmiana. 

5. Przepis ust. 1 nie ma zastosowania w przypad-
ku podmiotów prowadzàcych dzia∏alnoÊç gospodar-
czà w zakresie wyrobów akcyzowych obj´tych wy∏àcz-
nie zerowà stawkà akcyzy, z zastrze˝eniem ust. 8.

6. W przypadku zmiany zerowej stawki akcyzy na
innà stawk´ akcyzy zg∏oszenie rejestracyjne, o którym
mowa w ust. 1, sk∏ada si´ w terminie 14 dni od dnia
zmiany stawki.

7. Przepisy ust. 1—6 nie majà zastosowania do
podmiotów prowadzàcych dzia∏alnoÊç z u˝yciem wy-
robów akcyzowych obj´tych zwolnieniem od akcyzy
ze wzgl´du na ich przeznaczenie, niemajàcych na te-
rytorium kraju siedziby, miejsca zamieszkania albo
miejsca prowadzenia dzia∏alnoÊci gospodarczej.

8. Podmiot zamierzajàcy prowadziç dzia∏alnoÊç
gospodarczà w zakresie wyrobów energetycznych,
o których mowa w art. 89 ust. 2, nieb´dàcy podmio-
tem zarejestrowanym w trybie ust. 1, jest obowiàzany
przed dniem rozpocz´cia tej dzia∏alnoÊci powiadomiç
o tym w∏aÊciwego naczelnika urz´du celnego, w celu
ustalenia dopuszczalnych norm zu˝ycia, o których
mowa w art. 85 ust. 2 pkt 2.

Art. 17. 1. Podmiotem reprezentujàcym, o którym
mowa w art. 13 ust. 5, mo˝e byç jedynie podmiot po-
siadajàcy siedzib´ na terytorium kraju, spe∏niajàcy
warunki, o których mowa w art. 48 ust. 1 pkt 2—4,
i który z∏o˝y∏ zg∏oszenie rejestracyjne zgodnie
z art. 16. Podmiot reprezentujàcy w zg∏oszeniu reje-
stracyjnym powinien wskazaç ponadto reprezentowa-
ny przez niego podmiot zagraniczny.

2. W∏aÊciwy naczelnik urz´du celnego odmawia
przyj´cia zg∏oszenia rejestracyjnego podmiotu repre-
zentujàcego, który nie spe∏nia warunków, o których
mowa w art. 48 ust. 1 pkt 2—4.

3. Nabywca koƒcowy jest obowiàzany przesy∏aç
kopie faktur, o których mowa w art. 24 pkt 1, podmio-
towi reprezentujàcemu w terminie 14 dni od dnia ich
otrzymania.

4. W∏aÊciwy naczelnik urz´du celnego wykreÊla
z rejestru podmiot reprezentujàcy w przypadku naru-
szenia któregokolwiek z warunków okreÊlonych
w art. 48 ust. 1 pkt 2—4. Art. 52 ust. 3 stosuje si´ od-
powiednio.

Art. 18. 1. W∏aÊciwy naczelnik urz´du celnego pro-
wadzi rejestr podmiotów, o których mowa w art. 16
ust. 1. Rejestr zawiera dane zawarte w zg∏oszeniu re-
jestracyjnym tych podmiotów.

2. Na wniosek zainteresowanego podmiotu w∏aÊ-
ciwy naczelnik urz´du celnego jest obowiàzany do
wydania zaÊwiadczenia stwierdzajàcego, czy dany
podmiot jest zarejestrowanym podmiotem. Zaintere-
sowanym podmiotem mo˝e byç zarówno sam pod-
miot zarejestrowany, jak i inny podmiot majàcy inte-
res prawny w uzyskaniu informacji o zarejestrowaniu.

3. Minister w∏aÊciwy do spraw finansów publicz-
nych prowadzi ewidencj´ w formie elektronicznej,
która zawiera:

1) dane identyfikacyjne podmiotów prowadzàcych
sk∏ady podatkowe, zarejestrowanych handlow-
ców oraz podmiotów poÊredniczàcych, adresy ich
siedzib lub zamieszkania oraz adresy ich poczty
elektronicznej;
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2) okreÊlenie rodzaju prowadzonej dzia∏alnoÊci przez
podmioty, o których mowa w pkt 1, oraz okreÊle-
nie rodzaju wyrobów akcyzowych obj´tych tà
dzia∏alnoÊcià;

3) adresy, pod którymi zlokalizowane sà sk∏ady po-
datkowe, miejsca odbioru wyrobów akcyzowych
przez zarejestrowanych handlowców oraz miej-
sca, w których jest wykonywana dzia∏alnoÊç pod-
miotów poÊredniczàcych, oraz ich adresy poczty
elektronicznej;

4) numery akcyzowe sk∏adów podatkowych, pod-
miotów prowadzàcych sk∏ady podatkowe, zareje-
strowanych handlowców, a tak˝e numery pod-
miotów poÊredniczàcych.

4. Dane z ewidencji, o których mowa w ust. 3
pkt 4, sà potwierdzane na wniosek zainteresowanych
podmiotów albo udost´pniane w∏aÊciwym organom
paƒstw cz∏onkowskich Wspólnoty Europejskiej.

Art. 19. 1. Je˝eli podmiot zaprzesta∏ wykonywania
czynnoÊci, o których mowa w art. 16 ust. 1, jest obo-
wiàzany w terminie 7 dni z∏o˝yç zg∏oszenie o zaprze-
staniu wykonywania tych czynnoÊci w∏aÊciwemu na-
czelnikowi urz´du celnego. 

2. W przypadku przej´cia praw i obowiàzków pod-
miotu zarejestrowanego na podstawie odr´bnych
przepisów oraz zaprzestania prowadzenia dzia∏alnoÊci
gospodarczej, zg∏oszenie o zaprzestaniu dzia∏alnoÊci
sk∏ada nast´pca prawny podmiotu zarejestrowanego
lub inne osoby, które przej´∏y jego prawa i obowiàzki,
w terminie, o którym mowa w ust. 1.

3. Zg∏oszenia, o których mowa w ust. 1 i 2, stano-
wià podstaw´ do wykreÊlenia podmiotu z rejestru
przez w∏aÊciwego naczelnika urz´du celnego. 

4. W przypadku niez∏o˝enia zg∏oszeƒ zgodnie
z ust. 1 i 2, w∏aÊciwy naczelnik urz´du celnego, który
dokona∏ rejestracji, z urz´du wykreÊla z rejestru pod-
miot zarejestrowany.

5. W∏aÊciwy naczelnik urz´du celnego powiada-
mia o wykreÊleniu z rejestru:

1) podmiot zarejestrowany, chyba ˝e w wyniku pod-
j´tych czynnoÊci sprawdzajàcych oka˝e si´, ˝e
podmiot nie istnieje; 

2) Agencj´ Rezerw Materia∏owych, w przypadku
podmiotów zarejestrowanych, obowiàzanych do
tworzenia i utrzymywania zapasów obowiàzko-
wych ropy naftowej lub paliw na podstawie prze-
pisów ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o zapasach
ropy naftowej, produktów naftowych i gazu ziem-
nego oraz zasadach post´powania w sytuacjach
zagro˝enia bezpieczeƒstwa paliwowego paƒstwa
i zak∏óceƒ na rynku naftowym (Dz. U. Nr 52,
poz. 343 oraz z 2008 r. Nr 157, poz. 976).

6. Przepisy ust. 1, 3 i 4 stosuje si´ odpowiednio
w przypadku zmiany stawki akcyzy na zerowà stawk´
akcyzy.

Art. 20. Minister w∏aÊciwy do spraw finansów
publicznych okreÊli, w drodze rozporzàdzenia, wzór
zg∏oszenia rejestracyjnego, wzór potwierdzenia przy-
j´cia zg∏oszenia rejestracyjnego oraz wzór zg∏oszeƒ,
o których mowa w art. 19 ust. 1 i 2, uwzgl´dniajàc ko-
niecznoÊç zapewniania organom podatkowym infor-
macji o podatnikach lub podmiotach dokonujàcych
czynnoÊci z wykorzystaniem wyrobów akcyzowych.

Rozdzia∏ 4

Deklaracja podatkowa. 
Terminy p∏atnoÊci akcyzy

Art. 21. 1. Podatnik jest obowiàzany, bez wezwa-
nia organu podatkowego:

1) sk∏adaç w∏aÊciwemu naczelnikowi urz´du celnego
deklaracje podatkowe wed∏ug ustalonego wzoru,

2) obliczaç i wp∏acaç akcyz´ na rachunek w∏aÊciwej
izby celnej

— za miesi´czne okresy rozliczeniowe, w terminie do
25. dnia miesiàca nast´pujàcego po miesiàcu, w któ-
rym powsta∏ obowiàzek podatkowy, chyba ˝e przepi-
sy szczególne stanowià inaczej.

2. W przypadku zastosowania procedury zawie-
szenia poboru akcyzy, podatnik jest obowiàzany, bez
wezwania organu podatkowego:

1) sk∏adaç w∏aÊciwemu naczelnikowi urz´du celnego
deklaracje podatkowe, wed∏ug ustalonego wzoru,

2) obliczaç i wp∏acaç akcyz´ na rachunek w∏aÊciwej
izby celnej

— za miesi´czne okresy rozliczeniowe, w terminie do
25. dnia miesiàca nast´pujàcego po miesiàcu, w któ-
rym nastàpi∏o zakoƒczenie procedury zawieszenia
poboru akcyzy skutkujàce powstaniem zobowiàzania
podatkowego. 

3. Przepisy ust. 1 i 2 nie majà zastosowania: 

1) w zakresie, w jakim podatnik jest obowiàzany do
z∏o˝enia deklaracji uproszczonej, obliczenia i za-
p∏aty akcyzy, o których mowa w art. 62 ust. 2 pkt 3
i art. 78 ust. 1 pkt 3;

2) w zakresie, w jakim podatnik jest obowiàzany do
z∏o˝enia deklaracji podatkowej, obliczenia i zap∏a-
ty akcyzy od energii elektrycznej, o których mowa
w art. 24;

3) do podmiotu prowadzàcego dzia∏alnoÊç gospo-
darczà w zakresie wyrobów akcyzowych obj´tych
zerowà stawkà akcyzy lub obj´tych zwolnieniem
od akcyzy, z wyjàtkiem zwolnieƒ cz´Êciowych lub
zwolnieƒ realizowanych przez zwrot akcyzy, lub
zwolnieƒ ubytków, o których mowa w art. 30
ust. 3;

4) do importu wyrobów akcyzowych, o którym mo-
wa w art. 27—29.
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4. Podatnik, o którym mowa w art. 13 ust. 3, jest
obowiàzany przes∏aç kopi´ z∏o˝onej deklaracji podat-
kowej, w terminie trzech dni od dnia jej z∏o˝enia, do
naczelnika urz´du celnego w∏aÊciwego dla podmiotu
prowadzàcego sk∏ad podatkowy, z którego wyroby ak-
cyzowe zosta∏y wyprowadzone poza procedurà zawie-
szenia poboru akcyzy.

5. Zobowiàzanie podatkowe przyjmuje si´ w wy-
sokoÊci wynikajàcej z deklaracji podatkowej lub z de-
klaracji uproszczonej, chyba ˝e organ podatkowy lub
organ kontroli skarbowej okreÊli innà wysokoÊç tego
zobowiàzania.

6. Podmiot prowadzàcy sk∏ad podatkowy jest obo-
wiàzany, bez wezwania organu podatkowego, do
25. dnia nast´pnego miesiàca po miesi´cznym okre-
sie rozliczeniowym, sk∏adaç w∏aÊciwemu naczelniko-
wi urz´du celnego informacje o wyrobach akcyzo-
wych w sk∏adzie podatkowym, wed∏ug ustalonego
wzoru, zawierajàce dane, o których mowa w art. 53
ust. 5. 

7. Z zastrze˝eniem art. 23 ust. 4 oraz art. 27 ust. 2,
kwot´ akcyzy obni˝a si´ o kwot´ stanowiàcà wartoÊç
podatkowych znaków akcyzy prawid∏owo naniesio-
nych na wyroby akcyzowe lub opakowania jednostko-
we wyrobów akcyzowych, nie wczeÊniej jednak ni˝:

1) nast´pnego dnia po naniesieniu tych znaków na
dany wyrób akcyzowy lub opakowanie jednostko-
we — w przypadku oznaczania wyrobów akcyzo-
wych znakami akcyzy w sk∏adzie podatkowym na
terytorium kraju;

2) po powstaniu obowiàzku podatkowego — w przy-
padku:

a) produkcji wyrobów akcyzowych, o której mowa
w art. 47 ust. 1 pkt 1, 2, 4 lub 5,

b) niezarejestrowanego handlowca,

c) podatnika nabywajàcego wewnàtrzwspólnoto-
wo wyroby akcyzowe z zap∏aconà akcyzà na te-
rytorium paƒstwa cz∏onkowskiego na potrzeby
wykonywanej dzia∏alnoÊci gospodarczej;

3) nast´pnego dnia po wprowadzeniu wyrobów ak-
cyzowych do sk∏adu podatkowego na terytorium
kraju — w przypadku nabycia wewnàtrzwspólno-
towego przez podmiot prowadzàcy sk∏ad podatko-
wy wyrobów akcyzowych oznaczonych znakami
akcyzy na terytorium paƒstwa cz∏onkowskiego;

4) nast´pnego dnia po powstaniu obowiàzku podat-
kowego — w przypadku:

a) zarejestrowanego handlowca,

b) oznaczania wyrobów akcyzowych znakami ak-
cyzy przez w∏aÊciciela wyrobów akcyzowych,
o którym mowa w art. 13 ust. 3.

8. Kwota akcyzy nale˝na od danych wyrobów ak-
cyzowych wyprodukowanych w sk∏adzie podatko-
wym lub poza sk∏adem podatkowym zgodnie z art. 47
ust. 1 pkt 1, mo˝e byç obni˝ona o akcyz´ zap∏aconà od
zu˝ytych do ich wyprodukowania innych wyrobów ak-
cyzowych. 

9. W przypadku ubytków wyrobów akcyzowych
przekraczajàcych normy dopuszczalnych ubytków,
o których mowa w art. 85 ust. 1 pkt 1 i ust. 2 pkt 1
lit. a, podatnik jest obowiàzany, bez wezwania organu
podatkowego, sk∏adaç deklaracj´ podatkowà, obliczaç
oraz wp∏acaç akcyz´ za dzienny okres rozliczeniowy,
w terminie do 25. dnia miesiàca nast´pujàcego po
miesiàcu, w którym powsta∏ ten ubytek.

Art. 22. 1. Z zastrze˝eniem art. 47 ust. 1 pkt 1—4
i 6, w przypadku produkcji poza sk∏adem podatkowym
wyrobów akcyzowych, o których mowa w za∏àczniku
nr 2 do ustawy, oraz wyrobów akcyzowych innych ni˝
okreÊlone w za∏àczniku nr 2 do ustawy, obj´tych staw-
kà akcyzy innà ni˝ stawka zerowa, producent jest obo-
wiàzany, bez wezwania organu podatkowego:

1) sk∏adaç w∏aÊciwemu naczelnikowi urz´du celnego
deklaracje w sprawie przedp∏aty akcyzy, wed∏ug
ustalonego wzoru,

2) obliczaç i wp∏acaç przedp∏at´ akcyzy na rachunek
w∏aÊciwej izby celnej, w wysokoÊci akcyzy, jaka
b´dzie nale˝na od wyprodukowanych wyrobów
akcyzowych w danym miesiàcu

— za miesi´czne okresy rozliczeniowe, w terminie do
ostatniego dnia miesiàca poprzedzajàcego miesiàc,
w którym wyroby akcyzowe zostanà wyprodukowa-
ne.

2. Wp∏aconà przedp∏at´ akcyzy zalicza si´ na po-
czet akcyzy nale˝nej za miesiàc rozliczeniowy, o któ-
rym mowa w ust. 1.

3. Wp∏aconà przedp∏at´ akcyzy uwzgl´dnia si´
w deklaracji podatkowej, o której mowa w art. 21
ust. 1 pkt 1.

4. W przypadku gdy wp∏acona przedp∏ata akcyzy
jest mniejsza od nale˝nej akcyzy za miesiàc rozlicze-
niowy, którego przedp∏ata akcyzy dotyczy, od tej ró˝-
nicy nale˝ne sà odsetki jak od zaleg∏oÊci podatkowej,
za okres od ostatniego dnia miesiàca poprzedzajàce-
go miesiàc, w którym wyroby akcyzowe zosta∏y wy-
produkowane, do dnia, w którym powinna zostaç za-
p∏acona nale˝na akcyza za te wyroby. Przepisy o zale-
g∏oÊciach podatkowych stosuje si´ odpowiednio. 

5. W przypadku gdy wp∏acona przedp∏ata akcyzy
jest wi´ksza od nale˝nej akcyzy za miesiàc rozliczenio-
wy, którego przedp∏ata akcyzy dotyczy, nadwy˝k´
przedp∏aty akcyzy wykazanà w deklaracji podatkowej,
o której mowa w art. 21 ust. 1 pkt 1, rozlicza si´ przy
przedp∏atach akcyzy za nast´pne okresy rozliczenio-
we, je˝eli podatnik nie posiada zaleg∏oÊci podatko-
wych oraz bie˝àcych zobowiàzaƒ podatkowych ani
nie z∏o˝y wniosku o zaliczenie nadp∏aty w ca∏oÊci albo
w cz´Êci na poczet przysz∏ych zobowiàzaƒ podatko-
wych.

Art. 23. 1. Zarejestrowani handlowcy, podmioty
prowadzàce sk∏ady podatkowe oraz podatnicy, o któ-
rych mowa w art. 13 ust. 3, sà obowiàzani, bez we-
zwania organu podatkowego do obliczenia i zap∏aty
akcyzy wst´pnie za okresy dzienne, na rachunek w∏a-
Êciwej izby celnej.



Dziennik Ustaw Nr 3 — 119 — Poz. 11

2. Wst´pnych wp∏at akcyzy za okresy dzienne,
zwanych dalej „wp∏atami dziennymi”, dokonuje si´
nie póêniej ni˝ 25. dnia po dniu, w którym powsta∏
obowiàzek podatkowy, a w przypadku podmiotu pro-
wadzàcego sk∏ad podatkowy — po dniu, w którym na-
stàpi∏o zakoƒczenie procedury zawieszenia poboru
akcyzy i powsta∏o zobowiàzanie podatkowe. 

3. Wp∏aty dzienne dokonane za miesiàc rozlicze-
niowy sà uwzgl´dniane w deklaracjach podatkowych,
o których mowa w art. 21 ust. 1 pkt 1 lub ust. 2 pkt 1.

4. Wp∏aty dzienne obni˝a si´ o:

1) kwot´ stanowiàcà wartoÊç podatkowych znaków
akcyzy prawid∏owo naniesionych na wyroby akcy-
zowe lub opakowania jednostkowe wyrobów ak-
cyzowych, nie wczeÊniej jednak ni˝:

a) nast´pnego dnia po naniesieniu tych znaków
na dany wyrób akcyzowy lub opakowanie jed-
nostkowe — w przypadku oznaczania wyrobów
akcyzowych znakami akcyzy w sk∏adzie podat-
kowym na terytorium kraju,

b) nast´pnego dnia po wprowadzeniu wyrobów
akcyzowych do sk∏adu podatkowego na teryto-
rium kraju — w przypadku nabycia wewnàtrz-
wspólnotowego przez podmiot prowadzàcy
sk∏ad podatkowy wyrobów akcyzowych ozna-
czonych znakami akcyzy na terytorium paƒstwa
cz∏onkowskiego,

c) nast´pnego dnia po powstaniu obowiàzku po-
datkowego — w przypadku:

— zarejestrowanego handlowca,

— oznaczania wyrobów akcyzowych znakami
akcyzy przez w∏aÊciciela wyrobów akcyzo-
wych, o którym mowa w art. 13 ust. 3;

2) kwoty przys∏ugujàcych podatnikowi zwolnieƒ
i obni˝eƒ akcyzy.

5. Nadp∏at´ wp∏at dziennych wykazanà w deklara-
cji podatkowej, o której mowa w art. 21 ust. 1 pkt 1 lub
ust. 2 pkt 1, rozlicza si´ przy wp∏atach dziennych za
nast´pne okresy rozliczeniowe, je˝eli podatnik nie po-
siada zaleg∏oÊci podatkowych oraz bie˝àcych zobo-
wiàzaƒ podatkowych ani nie z∏o˝y wniosku o zalicze-
nie nadp∏aty w ca∏oÊci albo w cz´Êci na poczet przy-
sz∏ych zobowiàzaƒ podatkowych.

6. Wp∏aty dzienne stanowià zaliczk´ na akcyz´.

Art. 24. W przypadku energii elektrycznej podatnik
jest obowiàzany, bez wezwania organu podatkowego,
sk∏adaç w∏aÊciwemu naczelnikowi urz´du celnego de-
klaracje podatkowe wed∏ug ustalonego wzoru oraz
obliczaç i wp∏acaç akcyz´ na rachunek w∏aÊciwej izby
celnej, w terminie do 25. dnia miesiàca nast´pujàcego
po miesiàcu, w którym:

1) up∏ynà∏ termin p∏atnoÊci wynikajàcy z faktury, a je-
˝eli termin ten nie zosta∏ okreÊlony — po miesià-
cu, w którym wystawiono faktur´ — w przypadku
nabycia wewnàtrzwspólnotowego energii elek-
trycznej przez nabywc´ koƒcowego;

2) up∏ynà∏ termin p∏atnoÊci okreÊlony w umowie
w∏aÊciwej dla rozliczeƒ z tytu∏u dostaw energii
elektrycznej albo, je˝eli termin ten nie zosta∏ okreÊ-
lony w umowie — up∏ynà∏ termin p∏atnoÊci wyni-
kajàcy z faktury, a je˝eli termin p∏atnoÊci nie zosta∏
okreÊlony w umowie ani w fakturze — po miesià-
cu, w którym wystawiono faktur´ — w przypadku
sprzeda˝y energii elektrycznej nabywcy koƒcowe-
mu na terytorium kraju;

3) nastàpi∏o zu˝ycie energii elektrycznej — w przy-
padkach, o których mowa w art. 9 ust. 1 pkt 3, 4 i 6. 

Art. 25. 1. W przypadku sk∏adania deklaracji podat-
kowej i wp∏aty akcyzy, o której mowa w art. 24 pkt 1
lub 2, za okres d∏u˝szy ni˝ dwa miesiàce, podatnik po-
siadajàcy koncesj´ na wytwarzanie, przesy∏anie, dys-
trybucj´ lub obrót energià elektrycznà w rozumieniu
przepisów ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. — Prawo
energetyczne oraz podmiot reprezentujàcy sà obo-
wiàzani, bez wezwania organu podatkowego, do obli-
czenia i zap∏aty akcyzy wst´pnie za okresy miesi´czne,
na rachunek w∏aÊciwej izby celnej, na podstawie sza-
cunków dokonanych w oparciu o ewidencj´, o której
mowa w art. 91.

2. Wst´pnych wp∏at akcyzy za okresy miesi´czne,
zwanych dalej „wp∏atami miesi´cznymi”, dokonuje
si´ w terminie do 25. dnia miesiàca nast´pujàcego po
miesiàcu, w którym powsta∏ obowiàzek podatkowy
z tytu∏u czynnoÊci, o których mowa w art. 9 ust. 1
pkt 1 i 2.

3. Podmiot reprezentujàcy, o którym mowa
w art. 13 ust. 5, jest obowiàzany uzyskaç informacje
o iloÊci energii elektrycznej przes∏anej nabywcy koƒ-
cowemu od podmiotu dostarczajàcego t´ energi´
elektrycznà.

4. Wp∏aty miesi´czne sà uwzgl´dniane w deklara-
cjach podatkowych, o których mowa w art. 24.

5. Wp∏aty miesi´czne sà obni˝ane o kwoty przy-
s∏ugujàcych podatnikowi zwolnieƒ i obni˝eƒ akcyzy.

6. Nadp∏at´ wp∏at miesi´cznych wykazanà w dekla-
racji podatkowej, o której mowa w art. 24 pkt 1 lub 2,
rozlicza si´ przy wp∏atach miesi´cznych za nast´pne
okresy rozliczeniowe, je˝eli podatnik nie posiada zale-
g∏oÊci podatkowych oraz bie˝àcych zobowiàzaƒ po-
datkowych ani nie z∏o˝y wniosku o zaliczenie nadp∏a-
ty w ca∏oÊci albo w cz´Êci na poczet przysz∏ych zobo-
wiàzaƒ podatkowych.

7. Wp∏aty miesi´czne stanowià zaliczki na akcyz´.

Art. 26. 1. Minister w∏aÊciwy do spraw finansów
publicznych okreÊli, w drodze rozporzàdzenia, wzory
deklaracji podatkowych, deklaracji w sprawie przed-
p∏aty akcyzy oraz informacji o wyrobach akcyzowych
w sk∏adzie podatkowym, zamieszczajàc objaÊnienia
co do sposobu prawid∏owego sk∏adania tych deklara-
cji i informacji, informacje o terminach i miejscu ich
sk∏adania, pouczenie podatnika, ˝e deklaracje podat-
kowe stanowià podstaw´ do wystawienia tytu∏u wy-
konawczego, jak równie˝ zapewniajàc mo˝liwoÊç pra-
wid∏owego obliczenia wysokoÊci akcyzy.
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2. Minister w∏aÊciwy do spraw finansów publicz-
nych mo˝e okreÊliç, w drodze rozporzàdzenia: 

1) szczegó∏owy tryb lub warunki dokonywania rozli-
czeƒ akcyzy, w szczególnoÊci w przypadkach obni-
˝enia kwoty akcyzy o kwot´ akcyzy zap∏aconà
w cenie zakupu wyrobów akcyzowych zu˝ytych do
wytworzenia innych wyrobów akcyzowych,

2) d∏u˝sze ni˝ wymienione w art. 21 ust. 1, 2 i 9 oraz
w art. 23 ust. 2 i art. 24 okresy rozliczeniowe, ter-
miny sk∏adania deklaracji lub wp∏aty akcyzy

— uwzgl´dniajàc zasad´ jednokrotnego opodatko-
wania akcyzà, cz´stotliwoÊç powstawania obowiàz-
ku podatkowego w akcyzie oraz koniecznoÊç zapew-
nienia prawid∏owego wykonania obowiàzku podat-
kowego i zap∏aty akcyzy.

Rozdzia∏ 5

Post´powanie w przypadku importu

Art. 27. 1. W przypadku importu podatnik jest obo-
wiàzany do obliczenia i wykazania kwoty akcyzy
w zg∏oszeniu celnym, z uwzgl´dnieniem obowiàzujà-
cych stawek akcyzy, z zastrze˝eniem ust. 3.

2. Kwot´ akcyzy przypadajàcà do zap∏aty z tytu∏u
importu wyrobów akcyzowych obni˝a si´ o wartoÊç
podatkowych znaków akcyzy prawid∏owo naniesio-
nych na wyroby akcyzowe lub opakowania jednostko-
we wyrobów akcyzowych, obj´te zg∏oszeniem celnym.

3. W przypadku obj´cia importowanych wyrobów
akcyzowych procedurà zawieszenia poboru akcyzy
lub w przypadku importu wyrobów akcyzowych obj´-
tych zwolnieniem od akcyzy ze wzgl´du na ich prze-
znaczenie, podatnik jest obowiàzany zamieÊciç
w zg∏oszeniu celnym informacj´ o kwocie akcyzy, któ-
ra by∏aby nale˝na, gdyby wyroby akcyzowe nie zosta-
∏y obj´te procedurà zawieszenia poboru akcyzy lub
zwolnieniem od akcyzy.

4. Je˝eli w∏aÊciwy naczelnik urz´du celnego
stwierdzi, ˝e w zg∏oszeniu celnym kwota akcyzy zosta-
∏a wykazana nieprawid∏owo, wydaje decyzj´ okreÊla-
jàcà kwot´ akcyzy w nale˝nej wysokoÊci. W∏aÊciwy
naczelnik urz´du celnego mo˝e okreÊliç kwot´ akcyzy
w decyzji dotyczàcej nale˝noÊci celnych przywozo-
wych.

5. Po przyj´ciu zg∏oszenia celnego, podatnik mo˝e
wystàpiç do w∏aÊciwego naczelnika urz´du celnego
o wydanie decyzji okreÊlajàcej kwot´ akcyzy w nale˝-
nej wysokoÊci.

6. W przypadkach innych ni˝ okreÊlone w ust. 1, 4
i 5, w∏aÊciwy naczelnik urz´du celnego okreÊla kwot´
akcyzy z tytu∏u importu wyrobów akcyzowych w dro-
dze decyzji.

7. W przypadku okreÊlenia kwoty akcyzy w decyzji
naczelnika urz´du celnego podatnik jest obowiàzany
w terminie 10 dni, liczàc od dnia dor´czenia tej decy-
zji, zap∏aciç ró˝nic´ mi´dzy akcyzà wynikajàcà z tej de-
cyzji a akcyzà pobranà przez ten organ wraz z nale˝ny-
mi odsetkami za zw∏ok´.

Art. 28. 1. W zakresie nieuregulowanym w usta-
wie, w odniesieniu do terminów i sposobu zap∏aty ak-
cyzy z tytu∏u importu stosuje si´ odpowiednio przepi-
sy prawa celnego o terminach i sposobach uiszczania
nale˝noÊci celnych, z wyjàtkiem przepisów dotyczà-
cych przed∏u˝enia terminu zap∏aty, odroczenia termi-
nu p∏atnoÊci oraz innych u∏atwieƒ p∏atniczych okreÊlo-
nych tymi przepisami.

2. Podatnik jest obowiàzany do zap∏aty akcyzy
równie˝ wtedy, gdy wyroby akcyzowe zosta∏y zwol-
nione od nale˝noÊci celnych przywozowych lub staw-
ki celne zosta∏y zawieszone albo obni˝one do stawki
celnej zerowej.

3. W∏aÊciwy naczelnik urz´du celnego zabezpiecza
kwot´ akcyzy, je˝eli nie zosta∏a ona zap∏acona, w przy-
padkach i trybie stosowanym przy zabezpieczaniu na-
le˝noÊci celnych na podstawie przepisów prawa cel-
nego, z wyjàtkiem przypadków, gdy wyrób akcyzowy
zosta∏ obj´ty procedurà zawieszenia poboru akcyzy
i zosta∏o z∏o˝one zabezpieczenie akcyzowe.

Art. 29. Je˝eli zgodnie z przepisami prawa celnego
powiadomienie d∏u˝nika o wysokoÊci d∏ugu celnego
nie mo˝e nastàpiç z uwagi na przedawnienie, a istnie-
je podstawa do obliczenia lub zweryfikowania nale˝-
noÊci podatkowych, w∏aÊciwy naczelnik urz´du celne-
go mo˝e okreÊliç elementy kalkulacyjne wed∏ug zasad
okreÊlonych w przepisach prawa celnego na potrzeby
prawid∏owego okreÊlenia kwoty akcyzy z tytu∏u im-
portu.

Rozdzia∏ 6

Zwolnienia

Art. 30. 1. Zwalnia si´ od akcyzy energi´ elektrycz-
nà wytwarzanà z odnawialnych êróde∏ energii, na
podstawie dokumentu potwierdzajàcego umorzenie
Êwiadectwa pochodzenia energii, w rozumieniu prze-
pisów prawa energetycznego. 

2. Zwolnienie, o którym mowa w ust. 1, stosuje si´
nie wczeÊniej ni˝ z chwilà otrzymania dokumentu po-
twierdzajàcego umorzenie Êwiadectwa pochodzenia
energii, poprzez obni˝enie akcyzy nale˝nej od energii
elektrycznej za najbli˝sze okresy rozliczeniowe.

3. Zwalnia si´ od akcyzy ubytki wyrobów akcyzo-
wych powsta∏e wskutek zdarzenia losowego lub si∏y
wy˝szej, pod warunkiem ˝e podatnik wyka˝e zaistnie-
nie okolicznoÊci uprawniajàcych do zwolnienia.

4. Zwalnia si´ od akcyzy ubytki wyrobów akcyzo-
wych do wysokoÊci ustalonej dla danego podmiotu
przez w∏aÊciwego naczelnika urz´du celnego na pod-
stawie art. 85 ust. 1 pkt 1 albo ust. 2 pkt 1 lit. a.

5. Zwolnienie, o którym mowa w ust. 3 i 4, nie ma
zastosowania w przypadku ubytków powsta∏ych
w wyniku pope∏nienia przest´pstwa przeciwko mie-
niu.

6. Zwalnia si´ od akcyzy zu˝ycie energii elektrycz-
nej w procesie produkcji energii elektrycznej, jak rów-
nie˝ zu˝ycie tej energii w celu podtrzymywania tych
procesów produkcyjnych. 
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7. Zwalnia si´ od akcyzy zu˝ycie energii elektrycz-
nej w procesie produkcji energii elektrycznej i ciep∏a
w skojarzeniu w elektrociep∏owniach.

8. Zwalnia si´ od akcyzy zu˝ycie do celów ˝eglugi,
w tym rejsy rybackie, energii elektrycznej wytwarza-
nej na statku.

9. Zwalnia si´ od akcyzy alkohol etylowy:

1) ca∏kowicie ska˝ony, importowany, nabywany we-
wnàtrzwspólnotowo albo produkowany na teryto-
rium kraju, wskazanymi przez dowolne paƒstwo
cz∏onkowskie Wspólnoty Europejskiej, Êrodkami
dopuszczonymi do ska˝ania alkoholu etylowego
na podstawie rozporzàdzenia Komisji (WE)
nr 3199/93 z dnia 22 listopada 1993 r. w sprawie
wzajemnego uznawania procedur ca∏kowitego
ska˝enia alkoholu etylowego do celów zwolnienia
z podatku akcyzowego, w tym zawarty w wyro-
bach nieprzeznaczonych do spo˝ycia przez ludzi;

2) zawarty w nabywanych wewnàtrzwspólnotowo
wyrobach nieprzeznaczonych do spo˝ycia przez
ludzi, ska˝ony Êrodkami ska˝ajàcymi dopuszczo-
nymi przez paƒstwo cz∏onkowskie Wspólnoty Eu-
ropejskiej pochodzenia wyrobu;

3) zawarty w importowanych wyrobach nieprzezna-
czonych do spo˝ycia przez ludzi, ska˝ony Êrodka-
mi ska˝ajàcymi, o których mowa w art. 32 ust. 4
pkt 2;

4) zawarty w produktach leczniczych w rozumieniu
przepisów ustawy z dnia 6 wrzeÊnia 2001 r. — Pra-
wo farmaceutyczne (Dz. U. z 2008 r. Nr 45,
poz. 271, Nr 227, poz. 1505 i Nr 234, poz. 1570); 

5) zawarty w olejkach eterycznych lub mieszaninach
substancji zapachowych, stosowanych do wytwa-
rzania artyku∏ów spo˝ywczych i napojów bezalko-
holowych o rzeczywistej obj´toÊciowej mocy alko-
holu nieprzekraczajàcej 1,2 % obj´toÊci;

6) zawarty w artyku∏ach spo˝ywczych lub pó∏produk-
tach, o których mowa w art. 32 ust. 4 pkt 3 lit. d.

Art. 31. 1. Zwalnia si´ od akcyzy, je˝eli wynika to
z porozumieƒ mi´dzynarodowych, lub zasady wza-
jemnoÊci, czynnoÊci podlegajàce opodatkowaniu ak-
cyzà wobec instytucji Wspólnot Europejskich oraz wo-
bec: organizacji mi´dzynarodowych, przedstawi-
cielstw dyplomatycznych, urz´dów konsularnych oraz
cz∏onków personelu tych przedstawicielstw i urz´dów,
a tak˝e innych osób zrównanych z nimi na podstawie
ustaw, umów lub zwyczajów mi´dzynarodowych, je-
˝eli nie sà obywatelami polskimi i nie majà sta∏ego
miejsca pobytu na terytorium kraju.

2. Zwalnia si´ od akcyzy, je˝eli wynika to z porozu-
mieƒ mi´dzynarodowych, czynnoÊci podlegajàce
opodatkowaniu akcyzà, których przedmiotem sà wy-
roby akcyzowe przeznaczone dla si∏ zbrojnych
Paƒstw-Stron Traktatu Pó∏nocnoatlantyckiego, si∏
zbrojnych uczestniczàcych w Partnerstwie dla Pokoju
oraz dla Kwatery G∏ównej Wielonarodowego Korpusu
Pó∏nocno-Wschodniego i cz∏onków jej personelu oraz
dowództw sojuszniczych, w szczególnoÊci Centrum
Szkolenia Si∏ Po∏àczonych i cz∏onków ich personelu. 

3. Zwolnieƒ, o których mowa w ust. 2, nie stosuje
si´ do Si∏ Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej.

4. Zwolnienia, o których mowa w ust. 1 i 2, mogà
byç realizowane równie˝ przez zwrot zap∏aconej kwo-
ty akcyzy dokonywany przez wyznaczonego naczelni-
ka urz´du celnego.

5. W przypadku zwolnienia od akcyzy realizowane-
go przez zwrot zap∏aconej kwoty akcyzy, wyznaczony
naczelnik urz´du celnego okreÊla, w drodze decyzji,
wysokoÊç kwoty zwrotu akcyzy. 

6. Minister w∏aÊciwy do spraw finansów publicz-
nych, w drodze rozporzàdzenia:

1) okreÊli szczegó∏owy zakres oraz warunki i tryb sto-
sowania zwolnieƒ od akcyzy, o których mowa
w ust. 1 i 2,

2) wyznaczy naczelników urz´dów celnych w∏aÊci-
wych w sprawach zwrotu zap∏aconej kwoty akcyzy 

— uwzgl´dniajàc koniecznoÊç skutecznego funkcjo-
nowania zwolnieƒ od akcyzy, koniecznoÊç zapewnie-
nia w∏aÊciwej kontroli oraz koniecznoÊç zapewnienia
przep∏ywu informacji dotyczàcych wyrobów zwol-
nionych od akcyzy.

Art. 32. 1. Zwalnia si´ od akcyzy ze wzgl´du na
przeznaczenie nast´pujàce wyroby akcyzowe:

1) u˝ywane do statków powietrznych: benzyny lotni-
cze o kodzie CN 2710 11 31, paliwo typu benzyny
do silników odrzutowych o kodzie CN 2710 11 70
oraz paliwo do silników odrzutowych o kodzie
CN 2710 19 21 lub oleje smarowe do silników lot-
niczych — w przypadkach, o których mowa
w ust. 3, je˝eli sà spe∏nione warunki, o których
mowa w ust. 5—13, oraz je˝eli, w przypadkach,
o których mowa w ust. 3 pkt 1, 3—5, 7 lub 8, pod-
miot zu˝ywajàcy je posiada statek powietrzny;

2) u˝ywane do celów ̋ eglugi, w∏àczajàc rejsy rybackie,
oleje smarowe oznaczone kodem CN 2710 19 81,
oleje nap´dowe lub oleje opa∏owe — w przypad-
kach, o których mowa w ust. 3, je˝eli sà spe∏nione
warunki, o których mowa w ust. 5—13, oraz je˝eli,
w przypadkach, o których mowa w ust. 3
pkt 1, 3—5, 7 lub 8, podmiot zu˝ywajàcy je posia-
da jednostk´ p∏ywajàcà;

3) u˝ywane do celów opa∏owych, pozosta∏e w´glo-
wodory gazowe o kodach CN od 2711 12 11 do
2711 19 00 — w przypadkach, o których mowa
w ust. 3, je˝eli sà spe∏nione warunki, o których
mowa w ust. 5—13.

2. Zwolnienia, o którym mowa w ust. 1 pkt 1 i 2,
nie stosuje si´ w przypadku prywatnych rejsów i pry-
watnych lotów o charakterze rekreacyjnym, za które
uwa˝a si´ u˝ycie statku lub statku powietrznego przez
jego w∏aÊciciela lub innà osob´ fizycznà, osob´ praw-
nà lub jednostk´ organizacyjnà niemajàcà osobowoÊ-
ci prawnej, które korzystajà z niego na podstawie
umowy najmu lub umowy o podobnym charakterze,
w celach innych ni˝ gospodarcze, w szczególnoÊci in-
nych ni˝ przewóz pasa˝erów lub towarów albo Êwiad-
czenie us∏ug za wynagrodzeniem lub us∏ug na rzecz
organów publicznych.

3. Zwolnienie od akcyzy wyrobów, o których mo-
wa w ust. 1, stosuje si´ wy∏àcznie w przypadku ich: 

1) dostarczenia ze sk∏adu podatkowego na teryto-
rium kraju do podmiotu zu˝ywajàcego lub
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2) dostarczenia ze sk∏adu podatkowego na teryto-
rium kraju do podmiotu poÊredniczàcego, lub

3) dostarczenia od podmiotu poÊredniczàcego do
podmiotu zu˝ywajàcego, lub

4) nabycia wewnàtrzwspólnotowego przez zareje-
strowanego handlowca w celu zu˝ycia przez niego
jako podmiot zu˝ywajàcy, lub

5) nabycia wewnàtrzwspólnotowego przez zareje-
strowanego handlowca w celu dostarczenia do
podmiotu zu˝ywajàcego, lub

6) importu przez podmiot poÊredniczàcy, lub

7) importu przez podmiot zu˝ywajàcy, lub

8) zu˝ycia przez podmiot prowadzàcy sk∏ad podatko-
wy wyst´pujàcy jako podmiot zu˝ywajàcy.

4. Zwalnia si´ od akcyzy ze wzgl´du na przezna-
czenie równie˝:

1) wyroby energetyczne zu˝ywane w procesie pro-
dukcji energii elektrycznej w elektrowniach — wy-
∏àcznie w przypadkach, o których mowa w ust. 3
pkt 1—5, je˝eli sà spe∏nione warunki, o których
mowa w ust. 5—13;

2) alkohol etylowy ska˝ony Êrodkami ska˝ajàcymi,
okreÊlonymi przez ministra w∏aÊciwego do spraw
finansów publicznych spoÊród Êrodków dopusz-
czonych do ska˝ania alkoholu etylowego na pod-
stawie przepisów wydanych na podstawie ustawy
z dnia 2 marca 2001 r. o wyrobie alkoholu etylowe-
go 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)
i wykorzystywany do produkcji produktów nie-
przeznaczonych do spo˝ycia przez ludzi — wy∏àcz-
nie w przypadkach, o których mowa w ust. 3 pkt 1
lub 8, je˝eli spe∏nione sà warunki, o których mowa
w ust. 5—13;

3) napoje alkoholowe u˝ywane:

a) do produkcji octu obj´tego pozycjà CN 2209 00,

b) do produkcji produktów leczniczych, o których
mowa w art. 30 ust. 9 pkt 4,

c) do produkcji olejków eterycznych, mieszanin
substancji zapachowych, o których mowa
w art. 30 ust. 9 pkt 5,

d) bezpoÊrednio do wytwarzania artyku∏ów spo-
˝ywczych — rozlewanych lub innych, lub jako
sk∏adnik do pó∏produktów s∏u˝àcych do wytwa-
rzania artyku∏ów spo˝ywczych — rozlewanych
lub innych, pod warunkiem ˝e w ka˝dym przy-
padku zawartoÊç alkoholu etylowego w tych ar-
tyku∏ach spo˝ywczych nie przekracza 8,5 litra
alkoholu etylowego 100 % vol. na 100 kg pro-
duktu dla wyrobów czekoladowych i 5 litrów al-
koholu etylowego 100 % vol. na 100 kg produk-
tu dla wszystkich innych wyrobów

— wy∏àcznie w przypadkach, o których mowa
w ust. 3 pkt 1, 4 lub 8, je˝eli spe∏nione sà warunki,
o których mowa w ust. 5—13; w przypadku pod-
miotu zu˝ywajàcego zwolnienie od akcyzy dotyczy
iloÊci nieprzekraczajàcych dopuszczalnych norm
zu˝ycia, o których mowa w art. 85 ust. 1 pkt 2
lit. b oraz ust. 2 pkt 1 lit. b.

5. Warunkiem zwolnieƒ od akcyzy wyrobów akcy-
zowych ze wzgl´du na ich przeznaczenie jest równie˝:

1) obj´cie wyrobów akcyzowych b´dàcych przedmio-
tem zwolnienia zabezpieczeniem akcyzowym lub
w przypadku importu — zabezpieczeniem nale˝no-
Êci celnych na podstawie przepisów prawa celne-
go, z∏o˝onym przez, odpowiednio: podmiot prowa-
dzàcy sk∏ad podatkowy, podmiot poÊredniczàcy
lub zarejestrowanego handlowca, w wysokoÊci zo-
bowiàzania podatkowego mogàcego powstaç
w przypadku naruszenia warunków zwolnienia —
do czasu potwierdzenia odbioru wyrobów akcyzo-
wych przez, odpowiednio: podmiot zu˝ywajàcy lub
podmiot poÊredniczàcy; warunek ten nie dotyczy
sytuacji, o której mowa w ust. 3 pkt 4 lub 8;

2) do∏àczenie do przemieszczanych wyrobów akcy-
zowych dokumentu dostawy wyrobów obj´tych
zwolnieniem od akcyzy, zwanego dalej „doku-
mentem dostawy”;

3) prowadzenie ewidencji wyrobów akcyzowych ob-
j´tych zwolnieniem przez podmiot prowadzàcy
sk∏ad podatkowy, zarejestrowanego handlowca,
podmiot poÊredniczàcy oraz podmiot zu˝ywajàcy
prowadzàcy dzia∏alnoÊç gospodarczà z u˝yciem
wyrobów akcyzowych obj´tych zwolnieniem od
akcyzy ze wzgl´du na ich przeznaczenie.

6. Warunkiem zwolnieƒ od akcyzy wyrobów akcy-
zowych ze wzgl´du na ich przeznaczenie w przypad-
kach, o których mowa w ust. 3 pkt 1, 3 i 5, jest ponad-
to przedstawienie przez majàcy miejsce zamieszkania,
siedzib´ lub miejsce prowadzenia dzia∏alnoÊci gospo-
darczej na terytorium kraju podmiot zu˝ywajàcy pro-
wadzàcy dzia∏alnoÊç gospodarczà z u˝yciem wyrobów
akcyzowych obj´tych zwolnieniem od akcyzy ze
wzgl´du na ich przeznaczenie podmiotowi dostarcza-
jàcemu te wyroby akcyzowe, pisemnego potwierdze-
nia przyj´cia zg∏oszenia rejestracyjnego, o którym
mowa w art. 16 ust. 3.

7. Ewidencja, o której mowa w ust. 5 pkt 3, mo˝e
byç prowadzona w formie papierowej lub elektronicz-
nej, po uprzednim pisemnym poinformowaniu w∏aÊ-
ciwego naczelnika urz´du celnego o formie jej prowa-
dzenia. 

8. Ewidencja, o której mowa w ust. 5 pkt 3, powin-
na zawieraç informacje umo˝liwiajàce ustalenie iloÊci
wys∏anych lub otrzymanych wyrobów akcyzowych
zwolnionych od akcyzy ze wzgl´du na przeznaczenie,
terminu wys∏ania lub odbioru tych wyrobów, a tak˝e
miejsca odbioru w przypadku ich przemieszczania
oraz informacje o dokumentach dostawy. 

9. Ewidencja, o której mowa w ust. 5 pkt 3, powin-
na byç przechowywana do celów kontroli przez okres
5 lat, liczàc od koƒca roku kalendarzowego, w którym
zosta∏a sporzàdzona. 

10. Dokument dostawy mo˝e byç zastàpiony przez
inny dokument, w przypadku gdy dokument ten za-
wiera takie same dane, jakie sà wymagane dla doku-
mentu dostawy i znajduje swojà podstaw´ w porozu-
mieniach mi´dzynarodowych lub w przepisach prawa
Wspólnoty Europejskiej. Do dokumentu zast´pujàce-
go dokument dostawy, stosuje si´ odpowiednio prze-
pisy o dokumencie dostawy. 
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11. Nabywca wyrobów akcyzowych zwolnionych
od akcyzy ze wzgl´du na ich przeznaczenie jest obo-
wiàzany do potwierdzenia odbioru tych wyrobów na
dokumencie dostawy. 

12. Podmiot zu˝ywajàcy b´dàcy osobà fizycznà
nieprowadzàcà dzia∏alnoÊci gospodarczej nabywajàcà
wyroby akcyzowe zwolnione od akcyzy ze wzgl´du na
ich przeznaczenie jest obowiàzany do okazania do-
starczajàcemu dowodu osobistego lub innego doku-
mentu stwierdzajàcego jego to˝samoÊç, w celu po-
twierdzenia jego to˝samoÊci.

13. Podmiot, który dostarcza wyroby akcyzowe
zwolnione od akcyzy ze wzgl´du na ich przeznaczenie
podmiotowi zu˝ywajàcemu, o którym mowa
w ust. 12, jest obowiàzany odmówiç wydania tych
wyrobów w przypadku, gdy podmiot zu˝ywajàcy od-
mawia okazania dowodu osobistego lub innego doku-
mentu stwierdzajàcego jego to˝samoÊç lub gdy dane
podane przez podmiot zu˝ywajàcy do dokumentu do-
stawy nie zgadzajà si´ z danymi wynikajàcymi z do-
wodu osobistego lub innego dokumentu stwierdzajà-
cego jego to˝samoÊç.

Art. 33. 1. Zwalnia si´ od akcyzy nabycie we-
wnàtrzwspólnotowe paliw silnikowych przeznaczo-
nych do u˝ycia podczas transportu i przywo˝onych
w standardowych zbiornikach:

1) u˝ytkowych pojazdów silnikowych;

2) zamontowanych w pojemnikach specjalnego
przeznaczenia;

3) statków powietrznych lub jednostek p∏ywajàcych.

2. Za u˝ytkowy pojazd silnikowy uwa˝a si´ silniko-
wy pojazd drogowy, w∏àczajàc ciàgniki z przyczepà
lub bez, który ze wzgl´du na konstrukcj´ lub wyposa-
˝enie jest przeznaczony i nadaje si´ do transportu, od-
p∏atnego i nieodp∏atnego, towarów lub wi´cej ni˝
dziewi´ciu osób, w∏àczajàc kierowc´, oraz ka˝dy po-
jazd drogowy specjalnego przeznaczenia innego ni˝
transport.

3. Za standardowy zbiornik uwa˝a si´:

1) zbiornik paliwa na sta∏e zamontowany przez pro-
ducenta we wszystkich Êrodkach transportu tego
samego rodzaju oraz którego zamontowanie na
sta∏e umo˝liwia bezpoÊrednie wykorzystanie pali-
wa zarówno do nap´du, jak i, w odpowiednim
przypadku, do funkcjonowania w trakcie transpor-
tu systemu ch∏odzàcego i innych systemów;

2) zbiornik na sta∏e zamontowany przez producenta
we wszystkich pojemnikach takiego samego typu
i którego zamontowanie na sta∏e pozwala na bez-
poÊrednie wykorzystanie paliwa do funkcjonowa-
nia w trakcie transportu systemu ch∏odzenia i in-
nych systemów, w które mo˝e byç wyposa˝ony
pojemnik specjalnego przeznaczenia.

4. Za pojemnik specjalnego przeznaczenia uwa˝a
si´ pojemnik wyposa˝ony w uk∏ady ch∏odzenia, syste-
my tlenowe, izolacji termicznej oraz inne systemy.

5. Zwolnienie, o którym mowa w ust. 1, ma zasto-
sowanie, pod warunkiem ˝e paliwa silnikowe:

1) sà wykorzystywane wy∏àcznie przez Êrodek trans-
portu, w którym zosta∏y przywiezione;

2) nie zostanà usuni´te z tego Êrodka transportu ani
nie b´dà magazynowane, chyba ˝e jest to koniecz-
ne w przypadku jego naprawy;

3) nie zostanà odp∏atnie lub nieodp∏atnie odstàpione
przez osob´ korzystajàcà ze zwolnienia.

6. W przypadku naruszenia warunków, o których
mowa w ust. 5, wysokoÊç akcyzy okreÊla si´ wed∏ug
stanu z dnia naruszenia tych warunków, a je˝eli tego
dnia nie da si´ ustaliç — z dnia stwierdzenia ich naru-
szenia.

Art. 34. 1. Zwalnia si´ od akcyzy nabycie we-
wnàtrzwspólnotowe wyrobów akcyzowych z akcyzà
zap∏aconà na terytorium paƒstwa cz∏onkowskiego do-
konywane przez osob´ fizycznà, gdy wyroby te sà
przemieszczane przez t´ osob´ osobiÊcie na jej w∏as-
ny u˝ytek i je˝eli wyroby te nie sà przeznaczone na ce-
le handlowe.

2. W celu ustalenia przeznaczenia handlowego na-
bywanych wewnàtrzwspólnotowo wyrobów akcyzo-
wych, o których mowa w ust. 1, organy podatkowe
biorà pod uwag´:

1) iloÊç wyrobów akcyzowych; 

2) status handlowy osoby fizycznej nabywajàcej we-
wnàtrzwspólnotowo wyroby akcyzowe; 

3) miejsce, gdzie wyroby akcyzowe sà umieszczone,
lub, w razie wàtpliwoÊci, sposób transportu;

4) ka˝dy dokument odnoszàcy si´ do wyrobów akcy-
zowych;

5) rodzaj wyrobów akcyzowych.

3. Na przeznaczenie handlowe wskazuje w szcze-
gólnoÊci nabycie wewnàtrzwspólnotowe wyrobów
akcyzowych w iloÊciach przekraczajàcych: 

1) wyroby tytoniowe:

a) papierosy — 800 sztuk,

b) cygaretki (cygara o masie nieprzekraczajàcej
3 gramów/sztuk´) — 400 sztuk,

c) cygara — 200 sztuk,

d) tytoƒ do palenia — 1 kilogram;

2) napoje alkoholowe:

a) alkohol etylowy — 10 litrów,

b) wino i napoje fermentowane — 90 litrów, w tym
wino musujàce — 60 litrów,

c) piwo — 110 litrów,

d) produkty poÊrednie — 20 litrów.
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4. Nabycie wewnàtrzwspólnotowe przez osob´
fizycznà, w ka˝dej iloÊci, wyrobów energetycznych
z akcyzà zap∏aconà na terytorium paƒstwa cz∏onkow-
skiego wskazuje na przeznaczenie handlowe tych wy-
robów, je˝eli wyroby te sà transportowane nietypo-
wymi rodzajami transportu.

5. Za nietypowy rodzaj transportu uwa˝a si´:

1) transport paliw silnikowych, w inny sposób ni˝
w zbiornikach paliwowych pojazdów samochodo-
wych, montowanych na sta∏e przez producenta
we wszystkich pojazdach samochodowych, które
pozwalajà na bezpoÊrednie wykorzystanie paliwa
do nap´du pojazdu samochodowego, lub przysto-
sowanych do pojazdów samochodowych, pozwa-
lajàcych na bezpoÊrednie wykorzystanie gazu jako
paliwa, lub w odpowiednich pojemnikach zapaso-
wych (kanistrach) zawierajàcych paliwa silnikowe,
przeznaczone do zu˝ycia w tych pojazdach, w iloÊ-
ci nieprzekraczajàcej 10 litrów;

2) transport paliw opa∏owych, w inny sposób ni˝ za
pomocà cystern u˝ywanych przez podmioty w ra-
mach prowadzonej dzia∏alnoÊci gospodarczej.

Art. 35. 1. Zwalnia si´ od akcyzy import:

1) paliw silnikowych przewo˝onych w standardo-
wych zbiornikach:

a) pojazdów silnikowych, w iloÊci nieprzekraczajà-
cej 600 litrów na pojazd,

b) pojemników specjalnego przeznaczenia, w iloÊ-
ci nieprzekraczajàcej 200 litrów na pojemnik,

c) statków powietrznych lub jednostek p∏ywajà-
cych; 

2) paliw silnikowych znajdujàcych si´ w kanistrach
przewo˝onych przez pojazdy silnikowe i w iloÊci
nieprzekraczajàcej 10 litrów na pojazd zgodnie
z warunkami okreÊlonymi w przepisach dotyczà-
cych przechowywania i transportu paliw; 

3) smarów znajdujàcych si´ w Êrodkach transportu,
o których mowa w pkt 1, niezb´dnych do ich eks-
ploatacji.

2. Przepisy art. 33 ust. 3—6 stosuje si´ odpowied-
nio.

Art. 36. 1. Zwalnia si´ od akcyzy import wyrobów
tytoniowych lub napojów alkoholowych, przywo˝o-
nych w baga˝u osobistym podró˝nego, który ukoƒ-
czy∏ 17 lat, w ramach nast´pujàcych norm:

1) wyroby tytoniowe — w przypadku podró˝nych
w transporcie lotniczym lub morskim:

a) papierosy — 200 sztuk albo

b) cygaretki (cygara o masie nieprzekraczajàcej
3 gramów/sztuk´) — 100 sztuk, albo

c) cygara — 50 sztuk, albo

d) tytoƒ do palenia — 250 gramów, albo

e) zestaw wyrobów okreÊlonych w lit. a—d, pod
warunkiem ˝e suma wartoÊci procentowych
wykorzystania norm ustalonych w odniesieniu
do poszczególnych wyrobów nie przekracza
100 %;

2) wyroby tytoniowe — w przypadku podró˝nych
w transporcie innym ni˝ lotniczy lub morski:

a) papierosy — 40 sztuk albo

b) cygaretki (cygara o masie nieprzekraczajàcej
3 gramów/sztuk´) — 20 sztuk, albo

c) cygara — 10 sztuk, albo

d) tytoƒ do palenia — 50 gramów, albo

e) zestaw wyrobów okreÊlonych w lit. a—d, pod
warunkiem ˝e suma wartoÊci procentowych
wykorzystania norm ustalonych w odniesieniu
do poszczególnych wyrobów nie przekracza
100 %;

3) nast´pujàce napoje alkoholowe:

a) alkohol etylowy nieska˝ony o rzeczywistej obj´-
toÊciowej mocy alkoholu przekraczajàcej 22 %
obj´toÊci — 1 litr albo

b) alkohol etylowy, napoje fermentowane, wina
musujàce i wyroby poÊrednie, o rzeczywistej
obj´toÊciowej mocy alkoholu nieprzekraczajà-
cej 22 % obj´toÊci — ∏àcznie 2 litry, albo

c) zestaw wyrobów akcyzowych okreÊlonych
w lit. a i b, pod warunkiem ˝e suma wartoÊci
procentowych wykorzystania norm ustalonych
w odniesieniu do poszczególnych wyrobów nie
przekracza 100 %; 

4) nast´pujàce napoje alkoholowe:

a) wina niemusujàce — ∏àcznie 4 litry,

b) piwo — 16 litrów.

2. Za baga˝ osobisty uwa˝a si´ ca∏y baga˝, który
podró˝ny jest w stanie przedstawiç organom celnym,
przybywajàc na terytorium kraju, jak równie˝ baga˝,
który zostanie przedstawiony organom celnym w ter-
minie póêniejszym, pod warunkiem przedstawienia
tym organom dowodu, ˝e baga˝ by∏ zarejestrowany
jako baga˝ towarzyszàcy przez podmiot, który by∏ od-
powiedzialny za jego przewóz w momencie rozpocz´-
cia podró˝y.

3. Przez podró˝nych w transporcie lotniczym rozu-
mie si´ wszystkich pasa˝erów podró˝ujàcych drogà
powietrznà z wy∏àczeniem prywatnych lotów o cha-
rakterze rekreacyjnym.

4. Przez podró˝nych w transporcie morskim rozu-
mie si´ wszystkich pasa˝erów podró˝ujàcych drogà
morskà z wy∏àczeniem prywatnych rejsów o charakte-
rze rekreacyjnym.

5. Zwolnienia, o których mowa w ust. 1, sà stoso-
wane pod warunkiem, ˝e:

1) charakter lub iloÊç przywo˝onych wyrobów akcy-
zowych nie wskazuje na przywóz w celach handlo-
wych;
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2) przywóz tych wyrobów ma charakter okazjonalny;

3) wyroby te sà przeznaczone wy∏àcznie na w∏asny
u˝ytek podró˝nego lub jego rodziny lub sà prze-
znaczone na prezenty.

6. Przepisy ust. 1—5 majà równie˝ zastosowanie,
je˝eli podró˝ obejmuje tranzyt przez terytorium paƒ-
stwa trzeciego, a podró˝ny nie jest w stanie wykazaç,
˝e towary przewo˝one w jego baga˝u osobistym zo-
sta∏y nabyte na ogólnych zasadach opodatkowania na
terytorium Wspólnoty Europejskiej i nie dotyczy ich
zwrot akcyzy. Przelot bez làdowania nie jest uwa˝any
za tranzyt.

Art. 37. 1. Zwalnia si´ od akcyzy import wyrobów
tytoniowych lub napojów alkoholowych, umieszczo-
nych w przesy∏ce wysy∏anej z terytorium paƒstwa
trzeciego przez osob´ fizycznà i przeznaczonej dla
osoby fizycznej przebywajàcej na terytorium kraju, je-
˝eli ∏àcznie spe∏nione sà nast´pujàce warunki:

1) przesy∏ka ma charakter okazjonalny;

2) przesy∏ka zawiera wyroby akcyzowe przeznaczone
wy∏àcznie do u˝ytku osobistego odbiorcy lub jego
rodziny;

3) ca∏kowita wartoÊç wyrobów akcyzowych zawar-
tych w przesy∏ce nie przekracza równowartoÊci
45 euro;

4) iloÊç i rodzaj wyrobów akcyzowych nie wskazujà
na ich przeznaczenie handlowe;

5) odbiorca nie jest obowiàzany do uiszczenia jakich-
kolwiek op∏at na rzecz nadawcy w zwiàzku z otrzy-
maniem przesy∏ki.

2. Wyroby akcyzowe, o których mowa w ust. 1, sà
zwolnione od akcyzy w ramach nast´pujàcych norm:

1) wyroby tytoniowe:

a) papierosy — 50 sztuk albo

b) cygaretki (cygara o masie nieprzekraczajàcej
3 gramów/sztuk´) — 25 sztuk, albo

c) cygara — 10 sztuk, albo

d) tytoƒ do palenia — 50 gramów;

2) napoje alkoholowe:

a) alkohol etylowy nieska˝ony o rzeczywistej obj´-
toÊciowej mocy alkoholu przekraczajàcej 22 %
obj´toÊci — 1 litr albo

b) alkohol etylowy, napoje fermentowane i wyro-
by poÊrednie, o rzeczywistej obj´toÊciowej mo-
cy alkoholu nieprzekraczajàcej 22 % obj´toÊci,
wina musujàce — 1 litr, albo

c) wina niemusujàce — 2 litry.

3. W przypadku gdy iloÊç wyrobów akcyzowych,
o których mowa w ust. 1, przekracza normy, o których
mowa w ust. 2, opodatkowaniu podlegajà wszystkie
wyroby tytoniowe i napoje alkoholowe importowane
w przesy∏ce, o której mowa w ust. 1. 

4. RównowartoÊç kwoty, o której mowa w ust. 1
pkt 3, wyra˝onej w euro ustala si´ w z∏otych na ka˝dy
rok kalendarzowy wed∏ug kursu obowiàzujàcego
w pierwszym dniu roboczym paêdziernika poprzed-
niego roku, og∏aszanego w Dzienniku Urz´dowym
Unii Europejskiej, z tym ˝e kwot´ wynikajàcà z przeli-
czenia zaokràgla si´ do pe∏nych z∏otych w ten sposób,
˝e koƒcówki kwot wynoszàce mniej ni˝ 50 groszy po-
mija si´, a koƒcówki kwot wynoszàce 50 i wi´cej gro-
szy podwy˝sza si´ do pe∏nych z∏otych.

Art. 38. 1. Minister w∏aÊciwy do spraw finansów
publicznych okreÊli, w drodze rozporzàdzenia:

1) wzór i sposób stosowania dokumentu dostawy
oraz podmioty, które wystawiajà dokument dosta-
wy,

2) szczegó∏owy zakres danych, jakie powinna zawie-
raç ewidencja wyrobów akcyzowych obj´tych
zwolnieniem od akcyzy ze wzgl´du na ich przezna-
czenie i sposób jej prowadzenia,

3) Êrodki ska˝ajàce, o których mowa w art. 32 ust. 4
pkt 2, ich iloÊç oraz warunki stosowania

— uwzgl´dniajàc koniecznoÊç skutecznego funkcjo-
nowania zwolnieƒ od akcyzy, koniecznoÊç zapewnie-
nia w∏aÊciwej kontroli oraz koniecznoÊç zapewnienia
przep∏ywu informacji dotyczàcych wyrobów zwol-
nionych od akcyzy.

2. Minister w∏aÊciwy do spraw finansów publicz-
nych mo˝e okreÊliç, w drodze rozporzàdzenia:

1) dodatkowe warunki i tryb stosowania zwolnieƒ,
o których mowa w art. 30 i 32, w szczególnoÊci
w zakresie ewidencjonowania i dokumentowania
uprawnienia do stosowania zwolnieƒ, 

2) sytuacje, w których dla zastosowania zwolnienia
od akcyzy nie muszà byç spe∏nione niektóre albo
wszystkie warunki, o których mowa w art. 32
ust. 5—13,

3) przypadki, o których mowa w art. 32 ust. 3
pkt 1—3 i 5—7, w których nie stosuje si´ doku-
mentu dostawy

— uwzgl´dniajàc specyfik´ obrotu wyrobami akcy-
zowymi obj´tymi zwolnieniem oraz koniecznoÊç za-
pewnienia w∏aÊciwej kontroli stosowania zwolnieƒ
od akcyzy. 

Art. 39. 1. Minister w∏aÊciwy do spraw finansów
publicznych mo˝e, w drodze rozporzàdzenia, wprowa-
dziç zwolnienia od akcyzy w przypadku, gdy:

1) uzasadnia to wa˝ny interes zwiàzany z bezpie-
czeƒstwem publicznym, obronnoÊcià paƒstwa,
bezpieczeƒstwem paliwowym paƒstwa lub ochro-
nà Êrodowiska,

2) wynika to z przepisów prawa Wspólnoty Europej-
skiej,
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3) wynika to z umów mi´dzynarodowych,

4) wynika to z koniecznoÊci unikni´cia wielokrotnego
opodatkowania wyrobów akcyzowych,

5) na podstawie przepisów prawa celnego wyroby
akcyzowe sà zwolnione od nale˝noÊci celnych
przywozowych

— okreÊlajàc szczegó∏owy zakres oraz warunki i tryb
ich stosowania, uwzgl´dniajàc specyfik´ obrotu
zwolnionymi wyrobami akcyzowymi oraz koniecz-
noÊç zapewnienia w∏aÊciwej kontroli.

2. Zwolnienia od akcyzy mogà byç:

1) ca∏kowite albo cz´Êciowe;

2) realizowane przez zwrot zap∏aconej kwoty akcyzy;

3) wprowadzane ze wzgl´du na przeznaczenie, iloÊç
lub sposób produkcji. 

3. W przypadku zwolnienia od akcyzy realizowane-
go przez zwrot zap∏aconej kwoty akcyzy, w∏aÊciwy na-
czelnik urz´du celnego okreÊla, w drodze decyzji, wy-
sokoÊç kwoty zwrotu akcyzy.

DZIA¸ III

Organizacja obrotu wyrobami akcyzowymi

Rozdzia∏ 1

Procedura zawieszenia poboru akcyzy

Art. 40. 1. Procedura zawieszenia poboru akcyzy
ma zastosowanie, je˝eli:

1) wyroby akcyzowe sà:

a) w sk∏adzie podatkowym,

b) przemieszczane mi´dzy sk∏adami podatkowymi
na terytorium kraju,

c) przemieszczane, w celu dokonania eksportu, ze
sk∏adu podatkowego na terytorium kraju do
urz´du celnego na terytorium kraju, który nad-
zoruje faktyczne wyprowadzenie tych wyrobów
poza terytorium Wspólnoty Europejskiej; 

2) bezpoÊrednio po dokonaniu przez podmiot pro-
wadzàcy sk∏ad podatkowy importu i dopuszczeniu
do obrotu, wyroby akcyzowe sà przemieszczane
do sk∏adu podatkowego tego podmiotu na teryto-
rium kraju.

2. Procedura zawieszenia poboru akcyzy ma rów-
nie˝ zastosowanie, je˝eli wyroby akcyzowe sà prze-
mieszczane:

1) ze sk∏adu podatkowego na terytorium kraju do
sk∏adu podatkowego na terytorium paƒstwa
cz∏onkowskiego;

2) ze sk∏adu podatkowego na terytorium paƒstwa
cz∏onkowskiego do sk∏adu podatkowego na tery-
torium kraju;

3) w celu dokonania eksportu, ze sk∏adu podatkowe-
go na terytorium kraju przez terytorium paƒstw
cz∏onkowskich do urz´du celnego, który nadzoru-
je faktyczne wyprowadzenie tych wyrobów poza
terytorium Wspólnoty Europejskiej;

4) ze sk∏adu podatkowego na terytorium paƒstwa
cz∏onkowskiego do urz´du celnego na terytorium
kraju, który nadzoruje faktyczne wyprowadzenie
tych wyrobów poza terytorium Wspólnoty Euro-
pejskiej;

5) ze sk∏adu podatkowego na terytorium paƒstwa
cz∏onkowskiego przez terytorium kraju do urz´du
celnego na terytorium innego paƒstwa cz∏onkow-
skiego, który nadzoruje faktyczne wyprowadzenie
tych wyrobów poza terytorium Wspólnoty Euro-
pejskiej;

6) ze sk∏adu podatkowego na terytorium kraju do na-
bywcy na terytorium paƒstwa cz∏onkowskiego b´-
dàcego podmiotem upowa˝nionym przez w∏aÊci-
we w∏adze podatkowe tego paƒstwa cz∏onkow-
skiego do otrzymywania wyrobów akcyzowych
w ramach procedury zawieszenia poboru akcyzy
lub do wymienionych w art. 31 ust. 1 i 2 instytucji,
organizacji lub si∏ zbrojnych na terytorium paƒ-
stwa cz∏onkowskiego; 

7) ze sk∏adu podatkowego na terytorium paƒstwa
cz∏onkowskiego do okreÊlonego we w∏aÊciwym
zezwoleniu miejsca ich odbioru przez zarejestro-
wanego handlowca lub niezarejestrowanego han-
dlowca na terytorium kraju lub do wymienionych
w art. 31 ust. 1 i 2 instytucji, organizacji lub si∏
zbrojnych na terytorium kraju; 

8) przez terytorium kraju mi´dzy sk∏adami podatko-
wymi na terytorium paƒstw cz∏onkowskich;

9) przez terytorium kraju ze sk∏adu podatkowego na
terytorium paƒstwa cz∏onkowskiego do nabywcy
na terytorium paƒstwa cz∏onkowskiego b´dàcego
podmiotem upowa˝nionym przez w∏aÊciwe w∏a-
dze podatkowe tego paƒstwa cz∏onkowskiego do
otrzymywania wyrobów akcyzowych w ramach
procedury zawieszenia poboru akcyzy lub do wy-
mienionych w art. 31 ust. 1 i 2 instytucji, organiza-
cji lub si∏ zbrojnych na terytorium paƒstwa cz∏on-
kowskiego.

3. Pobór akcyzy od wyrobów akcyzowych zawie-
sza si´:

1) je˝eli wyroby te sà:

a) obj´te zawieszajàcà procedurà celnà w rozu-
mieniu przepisów prawa celnego,

b) przemieszczane z terytorium kraju na teryto-
rium paƒstwa cz∏onkowskiego przez terytorium
paƒstwa cz∏onkowskiego Europejskiego Stowa-
rzyszenia Wolnego Handlu (EFTA) — strony
umowy o Europejskim Obszarze Gospodar-
czym lub do paƒstwa cz∏onkowskiego Europej-
skiego Stowarzyszenia Wolnego Handlu (EFTA)
— strony umowy o Europejskim Obszarze
Gospodarczym, w ramach wewnàtrzwspólno-
towej procedury tranzytu,
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c) przemieszczane z terytorium kraju na teryto-
rium paƒstwa cz∏onkowskiego przez terytorium
jednego lub wi´kszej liczby paƒstw trzecich nie-
b´dàcych paƒstwami cz∏onkowskimi Europej-
skiego Stowarzyszenia Wolnego Handlu (EFTA)
— strony umowy o Europejskim Obszarze
Gospodarczym na podstawie karnetu TIR, o któ-
rym mowa w Konwencji celnej dotyczàcej mi´-
dzynarodowego przewozu towarów z zastoso-
waniem karnetów TIR (Konwencja TIR), sporzà-
dzonej w Genewie dnia 14 listopada 1975 r.
(Dz. U. z 1984 r. Nr 17, poz. 76, z 2000 r. Nr 40,
poz. 476 i Nr 43, poz. 494 oraz z 2008 r. Nr 12,
poz. 75), lub karnetu A.T.A., o którym mowa
w Konwencji celnej w sprawie karnetu A.T.A.
dla odprawy warunkowej towarów (Konwencja
A.T.A.), sporzàdzonej w Brukseli dnia 6 grudnia
1961 r. (Dz. U. z 1969 r. Nr 30, poz. 242 oraz
z 1998 r. Nr 14, poz. 61);

2) w przypadku wprowadzenia do wolnego obszaru
celnego lub sk∏adu wolnoc∏owego na terytorium
kraju wyrobów:

a) importowanych,

b) o których mowa w art. 166 lit. b rozporzàdzenia
Rady (EWG) nr 2913/92 z dnia 12 paêdziernika
1992 r. ustanawiajàcego Wspólnotowy Kodeks
Celny (Dz. Urz. WE L 302 z 19.10.1992, str. 1,
z póên. zm.; Dz. Urz. UE Polskie wydanie spe-
cjalne, rozdz. 2, t. 4, str. 307, z póên. zm.).

4. Pobór akcyzy od wyrobów akcyzowych mo˝e
byç zawieszony, je˝eli wyroby te otrzyma∏y inne prze-
znaczenie celne na podstawie przepisów prawa celne-
go.

5. Procedur´ zawieszenia poboru akcyzy stosuje
si´ do wyrobów akcyzowych okreÊlonych w za∏àczni-
ku nr 2 do ustawy, z zastrze˝eniem art. 47 ust. 1.
W przypadku wyrobów akcyzowych oznaczonych ko-
dami CN 2710 11 21, 2710 11 25 oraz 2710 19 29 pro-
cedur´ zawieszenia poboru akcyzy stosuje si´, je˝eli
wyroby te sà przemieszczane luzem.

6. Procedur´ zawieszenia poboru akcyzy stosuje
si´ na terytorium kraju równie˝ do wyrobów akcyzo-
wych innych ni˝ okreÊlone w za∏àczniku nr 2 do usta-
wy, obj´tych stawkà akcyzy innà ni˝ stawka zerowa,
z zastrze˝eniem art. 47 ust. 1 pkt 1.

7. Procedury zawieszenia poboru akcyzy nie sto-
suje si´ do energii elektrycznej.

Art. 41. 1. Je˝eli procedura zawieszenia poboru
akcyzy jest zwiàzana z przemieszczaniem wyrobów
akcyzowych, warunkiem jej zastosowania jest ∏àczne
spe∏nienie przez podmiot prowadzàcy sk∏ad podatko-
wy nast´pujàcych warunków:

1) do∏àczenie do przemieszczanych wyrobów akcy-
zowych administracyjnego dokumentu towarzy-
szàcego;

2) z∏o˝enie we w∏aÊciwym urz´dzie celnym zabezpie-
czenia akcyzowego.

2. Je˝eli procedura zawieszenia poboru akcyzy do-
tyczy dostawy wewnàtrzwspólnotowej do podmiotu
nieprowadzàcego sk∏adu podatkowego, warunkiem
zastosowania procedury zawieszenia poboru akcyzy
jest upowa˝nienie wydane przez w∏aÊciwe w∏adze po-
datkowe paƒstwa cz∏onkowskiego Wspólnoty Euro-
pejskiej do odbioru przez nabywc´ wyrobów akcyzo-
wych w ramach procedury zawieszenia poboru akcy-
zy, a w przypadku wymienionych w art. 31 ust. 1 i 2 in-
stytucji, organizacji lub si∏ zbrojnych — zastosowanie
Êwiadectwa zwolnienia, o którym mowa w rozporzà-
dzeniu Komisji (WE) nr 31/96 z dnia 10 stycznia 1996 r.
w sprawie Êwiadectwa zwolnienia z podatku akcyzo-
wego (Dz. Urz. WE L 8 z 11.01.1996, str. 11; Dz. Urz. UE
Polskie wydanie specjalne, rozdz. 9, t. 1, str. 297).
Przepis ust. 1 stosuje si´ odpowiednio.

3. Je˝eli procedura zawieszenia poboru akcyzy do-
tyczy nabycia wewnàtrzwspólnotowego przez instytu-
cje, organizacje lub si∏y zbrojne wymienione w art. 31
ust. 1 i 2, warunkiem zastosowania procedury zawie-
szenia poboru akcyzy jest zastosowanie Êwiadectwa
zwolnienia, o którym mowa w rozporzàdzeniu Komisji
(WE) nr 31/96 z dnia 10 stycznia 1996 r. w sprawie
Êwiadectwa zwolnienia z podatku akcyzowego. Prze-
pis ust. 1 stosuje si´ odpowiednio.

4. Je˝eli procedura zawieszenia poboru akcyzy do-
tyczy wyrobów akcyzowych, o których mowa w art. 40
ust. 6, warunki, o których mowa w ust. 1, majà zasto-
sowanie tylko przy przemieszczaniu tych wyrobów na
terytorium kraju, a w przypadku przemieszczania wy-
robów akcyzowych na terytorium kraju w ramach na-
bycia wewnàtrzwspólnotowego lub dostawy we-
wnàtrzwspólnotowej warunkiem zastosowania proce-
dury zawieszenia poboru akcyzy jest do∏àczenie do
przemieszczanych wyrobów dokumentów handlo-
wych zamiast administracyjnego dokumentu towa-
rzyszàcego.

5. Przy przemieszczaniu wyrobów akcyzowych ob-
j´tych procedurà zawieszenia poboru akcyzy nie po-
wstaje zobowiàzanie podatkowe i wygasa powsta∏y
w wyniku dokonania okreÊlonej czynnoÊci podlegajà-
cej opodatkowaniu obowiàzek podatkowy cià˝àcy na
podatniku, z chwilà otrzymania przez niego admini-
stracyjnego dokumentu towarzyszàcego:

1) z potwierdzeniem odbioru wyrobów akcyzowych
przez odbiorc´,

2) z potwierdzeniem wyprowadzenia wyrobów akcy-
zowych poza terytorium Wspólnoty Europejskiej
przez urzàd celny, który nadzoruje faktyczne wy-
prowadzenie tych wyrobów 

— w cz´Êci obj´tej potwierdzeniem.

6. Administracyjny dokument towarzyszàcy mo˝e
byç zastàpiony przez dokument handlowy w przypad-
ku, gdy dokument ten zawiera takie same dane, jakie
sà wymagane dla administracyjnego dokumentu to-
warzyszàcego. Do dokumentu handlowego zast´pujà-
cego administracyjny dokument towarzyszàcy stosuje
si´ odpowiednio przepisy o administracyjnym doku-
mencie towarzyszàcym.
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7. W przypadku zagini´cia lub zniszczenia admini-
stracyjnego dokumentu towarzyszàcego jako dowód
potwierdzajàcy zakoƒczenie procedury zawieszenia
poboru akcyzy mogà byç wykorzystane duplikaty ad-
ministracyjnego dokumentu towarzyszàcego.

8. Warunkiem zawieszenia poboru akcyzy od wy-
robów akcyzowych w przypadkach, o których mowa
w art. 40 ust. 3, jest:

1) zastosowanie dokumentów okreÊlonych w przepi-
sach prawa celnego;

2) z∏o˝enie zabezpieczenia akcyzowego, chyba ˝e
kwota akcyzy zosta∏a zabezpieczona w trybie sto-
sowanym przy zabezpieczaniu nale˝noÊci celnych
na podstawie przepisów prawa celnego.

9. Procedura zawieszenia poboru akcyzy nie ma
zastosowania wobec wyrobów akcyzowych oznaczo-
nych znakami akcyzy w dostawie wewnàtrzwspólno-
towej i w obrocie na terytorium kraju, z wyjàtkiem
przemieszczania wyrobów akcyzowych mi´dzy znaj-
dujàcymi si´ na terytorium kraju sk∏adami podatko-
wymi tego samego podmiotu.

10. Podmiot prowadzàcy sk∏ad podatkowy jest
obowiàzany do prowadzenia ewidencji wys∏anych
i otrzymanych, a zarejestrowany handlowiec — otrzy-
manych, administracyjnych dokumentów towarzyszà-
cych. Podmiot prowadzàcy sk∏ad podatkowy jest obo-
wiàzany równie˝ do prowadzenia ewidencji doku-
mentów handlowych towarzyszàcych przemieszcza-
niu wyrobów akcyzowych innych ni˝ okreÊlone w za-
∏àczniku nr 2 do ustawy, obj´tych stawkà akcyzy innà
ni˝ stawka zerowa.

11. Ewidencje, o których mowa w ust. 10, mogà
byç prowadzone w formie papierowej lub elektronicz-
nej, po uprzednim pisemnym poinformowaniu w∏aÊ-
ciwego naczelnika urz´du celnego o formie ich pro-
wadzenia. 

12. Ewidencje, o których mowa w ust. 10, powin-
ny zawieraç odpowiednio dane dotyczàce administra-
cyjnego dokumentu towarzyszàcego lub dokumentu
handlowego, w szczególnoÊci dotyczàce podmiotów
i wyrobów akcyzowych, których te dokumenty doty-
czà. 

13. Ewidencje, o których mowa w ust. 10, powin-
ny byç przechowywane do celów kontroli przez okres
5 lat, liczàc od koƒca roku kalendarzowego, w którym
zosta∏y sporzàdzone.

14. W∏aÊciwy naczelnik urz´du celnego opiecz´to-
wuje urz´dowymi piecz´ciami administracyjny doku-
ment towarzyszàcy zawierajàcy potwierdzenie odbio-
ru wyrobów akcyzowych dokonane przez odbiorc´. 

15. W przypadku kontroli dokonanej u odbiorcy
wyrobów akcyzowych, które by∏y przemieszczane na
podstawie administracyjnego dokumentu towarzy-
szàcego, w∏aÊciwy naczelnik urz´du celnego zamiesz-
cza w dokumencie informacj´ o dokonanej kontroli.

Art. 42. 1. Zakoƒczenie procedury zawieszenia po-
boru akcyzy nast´puje:

1) z dniem wyprowadzenia wyrobów akcyzowych ze
sk∏adu podatkowego poza procedurà zawieszenia
poboru akcyzy; zobowiàzanie podatkowe nie po-
wstaje i wygasa obowiàzek podatkowy wobec
podmiotu prowadzàcego sk∏ad podatkowy, je˝eli
powsta∏ obowiàzek podatkowy z tytu∏u czynnoÊci,
o której mowa w art. 8 ust. 1 pkt 5;

2) z dniem zu˝ycia wyrobu akcyzowego w sk∏adzie
podatkowym; zobowiàzanie podatkowe nie po-
wstaje i wygasa obowiàzek podatkowy, gdy zu˝y-
to wyrób akcyzowy do wyprodukowania innego
wyrobu akcyzowego, równie˝ w ramach proce-
sów s∏u˝àcych bezpoÊrednio produkcji tego wyro-
bu; je˝eli iloÊç napoju alkoholowego zu˝yta do wy-
produkowania innego wyrobu akcyzowego prze-
kracza dopuszczalne normy zu˝ycia wyrobów ak-
cyzowych, o których mowa w art. 85 ust. 1 pkt 2
lit. a lub ust. 2 pkt 1 lit. b, w stosunku do iloÊci
przekraczajàcej te normy obowiàzek podatkowy
nie wygasa, a zobowiàzanie podatkowe powstaje
z dniem wyprowadzenia wyprodukowanego wy-
robu akcyzowego ze sk∏adu podatkowego poza
procedurà zawieszenia poboru akcyzy;

3) w przypadku nieotrzymania przez podmiot prowa-
dzàcy sk∏ad podatkowy, w terminie 2 miesi´cy od
dnia wysy∏ki ze sk∏adu podatkowego wyrobów ak-
cyzowych, administracyjnego dokumentu towa-
rzyszàcego z potwierdzeniem ich odbioru albo wy-
prowadzenia poza terytorium Wspólnoty Europej-
skiej, je˝eli przemieszczanie mia∏o miejsce na tery-
torium kraju — nast´pnego dnia po up∏ywie tego
terminu;

4) w przypadku nieotrzymania przez podmiot prowa-
dzàcy sk∏ad podatkowy, w terminie 4 miesi´cy od
dnia wysy∏ki ze sk∏adu podatkowego wyrobów ak-
cyzowych, administracyjnego dokumentu towa-
rzyszàcego z potwierdzeniem ich odbioru albo wy-
prowadzenia poza terytorium Wspólnoty Europej-
skiej, je˝eli przemieszczanie mia∏o miejsce w ra-
mach dostawy wewnàtrzwspólnotowej albo eks-
portu przez terytorium paƒstwa cz∏onkowskiego
— nast´pnego dnia po up∏ywie tego terminu;

5) z dniem naruszenia innych ni˝ okreÊlone w pkt 3
i 4 warunków procedury zawieszenia poboru akcy-
zy, a gdy nie mo˝na ustaliç dnia ich naruszenia —
z dniem stwierdzenia takiego naruszenia przez
uprawniony organ;

6) w stosunku do ubytków wyrobów akcyzowych —
z dniem powstania tych ubytków, a gdy nie mo˝-
na ustaliç dnia ich powstania — z dniem ich
stwierdzenia przez uprawniony organ;

7) w przypadku dostawy wewnàtrzwspólnotowej
albo eksportu wyrobów akcyzowych, o których
mowa w art. 40 ust. 6 — z dniem otrzymania przez
podmiot prowadzàcy sk∏ad podatkowy, z którego
dokonano dostawy wewnàtrzwspólnotowej albo
eksportu tych wyrobów, dokumentu handlowego
lub innego dokumentu potwierdzajàcego dostaw´
tych wyrobów na terytorium paƒstwa cz∏onkow-
skiego albo wyprowadzenie ich poza terytorium
Wspólnoty Europejskiej; zobowiàzanie podatkowe
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nie powstaje i wygasa powsta∏y w wyniku doko-
nania okreÊlonej czynnoÊci podlegajàcej opodat-
kowaniu obowiàzek podatkowy cià˝àcy na podat-
niku, z chwilà otrzymania przez niego tego doku-
mentu, w cz´Êci obj´tej potwierdzeniem;

8) w przypadku nieotrzymania przez podmiot prowa-
dzàcy sk∏ad podatkowy, w terminie 4 miesi´cy od
dnia wysy∏ki ze sk∏adu podatkowego wyrobów ak-
cyzowych, dokumentu, o którym mowa w pkt 7,
z potwierdzeniem dostawy tych wyrobów akcyzo-
wych na terytorium paƒstwa cz∏onkowskiego albo
wyprowadzenia ich poza terytorium Wspólnoty
Europejskiej, je˝eli przemieszczanie mia∏o miejsce
w ramach dostawy wewnàtrzwspólnotowej albo
eksportu przez terytorium paƒstwa cz∏onkowskie-
go — nast´pnego dnia po up∏ywie tego terminu.

2. W przypadku gdy w stosunku do przemieszcza-
nych przez terytorium Wspólnoty Europejskiej wyro-
bów akcyzowych obj´tych procedurà zawieszenia po-
boru akcyzy:

1) zostanà naruszone na terytorium kraju warunki tej
procedury, co spowoduje jej zakoƒczenie, lub

2) nie mo˝na ustaliç miejsca naruszenia warunków
procedury zawieszenia poboru akcyzy, a ich naru-
szenie zostanie stwierdzone na terytorium kraju

— w∏aÊciwy naczelnik urz´du celnego pobiera akcy-
z´ obliczanà z zastosowaniem stawek akcyzy obo-
wiàzujàcych w dniu, w którym dosz∏o do tego naru-
szenia, a je˝eli tego dnia nie mo˝na ustaliç — obo-
wiàzujàcych w dniu, w którym stwierdzono to naru-
szenie. 

3. W∏aÊciwy naczelnik urz´du celnego, o którym
mowa w ust. 2, jest obowiàzany poinformowaç w∏aÊ-
ciwe w∏adze podatkowe paƒstwa cz∏onkowskiego
Wspólnoty Europejskiej, z terytorium którego dokona-
no wysy∏ki, o naruszeniu procedury zawieszenia po-
boru akcyzy oraz pobraniu akcyzy na terytorium kraju.

4. Podmiotowi prowadzàcemu sk∏ad podatkowy,
który otrzyma∏: 

1) administracyjny dokument towarzyszàcy lub jego
duplikat z potwierdzeniem odbioru albo wyprowa-
dzenia poza terytorium Wspólnoty Europejskiej
wyrobów akcyzowych po up∏ywie terminów,
o których mowa w ust. 1 pkt 3 i 4, albo

2) dokumenty potwierdzajàce zap∏at´ akcyzy na tery-
torium paƒstwa cz∏onkowskiego, w którym dosz∏o
do naruszenia lub stwierdzono naruszenie warun-
ków procedury zawieszenia poboru akcyzy,
w kwocie odpowiadajàcej iloÊci wyrobów akcyzo-
wych, których dotyczy∏o to naruszenie, albo

3) dokument, o którym mowa w ust. 1 pkt 7, z po-
twierdzeniem dostawy na terytorium paƒstwa
cz∏onkowskiego albo wyprowadzenia poza teryto-
rium Wspólnoty Europejskiej wyrobów akcyzo-
wych po up∏ywie terminu, o którym mowa
w ust. 1 pkt 8

— przys∏uguje zwrot kwoty akcyzy zap∏aconej przez
ten podmiot od tych wyrobów na terytorium kraju,
na jego pisemny wniosek z∏o˝ony do w∏aÊciwego na-
czelnika urz´du celnego.

5. Wniosek, o którym mowa w ust. 4, mo˝e byç
z∏o˝ony w terminie 5 lat, liczàc od koƒca roku kalenda-
rzowego, w którym up∏ynà∏ termin p∏atnoÊci akcyzy.

Art. 43. 1. Minister w∏aÊciwy do spraw finansów
publicznych mo˝e okreÊliç, w drodze rozporzàdzenia:

1) wzór formularza administracyjnego dokumentu
towarzyszàcego;

2) warunki, na jakich dokument handlowy mo˝e za-
stàpiç administracyjny dokument towarzyszàcy;

3) szczegó∏owy sposób stosowania i dokumentowa-
nia procedury zawieszenia poboru akcyzy, w szcze-
gólnoÊci sposób obiegu i terminy przekazywania
kart administracyjnego dokumentu towarzyszàce-
go, dokumentowania procedury w przypadku za-
gini´cia lub zniszczenia kart administracyjnego
dokumentu towarzyszàcego, sposób prowadzenia
ewidencji administracyjnych dokumentów towa-
rzyszàcych oraz szczegó∏owy zakres danych, które
powinna zawieraç ewidencja, sposób potwierdza-
nia odbioru wyrobów akcyzowych przez odbiorc´,
warunki wykorzystania duplikatów administracyj-
nego dokumentu towarzyszàcego, a tak˝e sposób
stosowania i dokumentowania procedury zawie-
szenia poboru akcyzy w przypadku importu wyro-
bów akcyzowych;

4) szczegó∏owy sposób stosowania i dokumentowa-
nia procedury zawieszenia poboru akcyzy odnoÊ-
nie wyrobów akcyzowych innych ni˝ okreÊlone
w za∏àczniku nr 2 do ustawy, obj´tych stawkà ak-
cyzy innà ni˝ stawka zerowa, sposób ewidencji do-
kumentów handlowych towarzyszàcych prze-
mieszczaniu tych wyrobów oraz zakres danych,
które powinna zawieraç ewidencja;

5) sposób post´powania w przypadku nieotrzymania
administracyjnego dokumentu towarzyszàcego; 

6) szczegó∏owe warunki i tryb zwrotu akcyzy w przy-
padkach, o których mowa w art. 42 ust. 4;

7) przypadki oraz warunki, na jakich pobór akcyzy od
wyrobów akcyzowych mo˝e byç zawieszony, je˝e-
li wyroby te otrzyma∏y inne przeznaczenie celne
na podstawie przepisów prawa celnego. 

2. Minister w∏aÊciwy do spraw finansów publicz-
nych wydajàc rozporzàdzenie, o którym mowa w ust. 1,
uwzgl´dni:

1) specyfik´ poszczególnych wyrobów akcyzowych
oraz obrotu tymi wyrobami;

2) koniecznoÊç skutecznego funkcjonowania proce-
dury zawieszenia poboru akcyzy; 

3) koniecznoÊç zapewnienia w∏aÊciwej kontroli nad
wyrobami akcyzowymi;

4) koniecznoÊç zapewnienia przep∏ywu informacji
dotyczàcych przemieszczania wyrobów akcyzo-
wych, od których nie zap∏acono akcyzy;

5) przepisy prawa Wspólnoty Europejskiej w zakre-
sie akcyzy.
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Art. 44. 1. Zakoƒczenie procedury zawieszenia po-
boru akcyzy nast´puje równie˝ z dniem:

1) cofni´cia zezwolenia na prowadzenie sk∏adu po-
datkowego; 

2) up∏ywu okresu, na jaki zosta∏o wydane zezwolenie
na prowadzenie sk∏adu podatkowego, je˝eli pod-
miot prowadzàcy sk∏ad podatkowy nie uzyska∏ no-
wego zezwolenia na prowadzenie tego sk∏adu po-
datkowego, przed up∏ywem tego okresu;

3) zaprzestania przez podmiot prowadzàcy sk∏ad po-
datkowy wykonywania czynnoÊci podlegajàcych
opodatkowaniu akcyzà;

4) likwidacji przedsi´biorstwa podmiotu prowadzà-
cego sk∏ad podatkowy;

5) utraty wa˝noÊci zabezpieczenia akcyzowego, je˝e-
li przed utratà wa˝noÊci podmiot prowadzàcy
sk∏ad podatkowy nie z∏o˝y∏ nowego zabezpiecze-
nia akcyzowego lub nie uzyska∏ zwolnienia z obo-
wiàzku z∏o˝enia zabezpieczenia akcyzowego, o któ-
rym mowa w art. 64 ust. 1; 

6) utraty wa˝noÊci zwolnienia z obowiàzku z∏o˝enia
zabezpieczenia akcyzowego, o którym mowa
w art. 64 ust. 1, je˝eli przed utratà wa˝noÊci pod-
miot prowadzàcy sk∏ad podatkowy nie z∏o˝y∏ za-
bezpieczenia akcyzowego lub nie uzyska∏ przed∏u-
˝enia zwolnienia. 

2. W przypadkach, o których mowa w ust. 1, pod-
miot prowadzàcy sk∏ad podatkowy jest obowiàzany do:

1) sporzàdzenia spisu z natury wyrobów akcyzo-
wych, zwanego dalej „spisem z natury”, wed∏ug
stanu na dzieƒ zakoƒczenia procedury zawiesze-
nia poboru akcyzy, w terminie 21 dni od tego dnia;

2) powiadomienia w∏aÊciwego naczelnika urz´du
celnego o sporzàdzeniu spisu z natury i ustalonej
iloÊci wyrobów akcyzowych, a tak˝e kwocie akcy-
zy przypadajàcej do zap∏aty od tych wyrobów,
w terminie 7 dni od dnia zakoƒczenia sporzàdze-
nia tego spisu, nie póêniej jednak ni˝ w terminie
z∏o˝enia deklaracji podatkowej i zap∏aty akcyzy,
o którym mowa w art. 21 ust. 2.

3. Je˝eli spis z natury nie zostanie sporzàdzony
w terminie, o którym mowa w ust. 2 pkt 1, lub zosta-
nie sporzàdzony w sposób nierzetelny, w∏aÊciwy na-
czelnik urz´du celnego okreÊla:

1) iloÊç wyrobów akcyzowych w drodze oszacowania;

2) wysokoÊç zobowiàzania podatkowego w akcyzie. 

Art. 45. 1. W przypadku zastosowania procedury
zawieszenia poboru akcyzy, zobowiàzanie podatkowe
powstaje z dniem zakoƒczenia tej procedury, chyba ˝e
przepisy ustawy stanowià inaczej. 

2. W przypadku zastosowania procedury zawie-
szenia poboru akcyzy, do obliczenia wysokoÊci zobo-
wiàzania podatkowego stosuje si´ stawk´ akcyzy obo-
wiàzujàcà w dniu zakoƒczenia procedury zawieszenia
poboru akcyzy.

Art. 46. 1. Tworzy si´ system teleinformatyczny
przemieszczania wyrobów akcyzowych na terytorium
kraju.

2. System, o którym mowa w ust. 1, w przypadku
gdy wyroby akcyzowe sà przemieszczane z zastosowa-
niem procedury zawieszenia poboru akcyzy, s∏u˝y
w szczególnoÊci do przesy∏ania administracyjnego do-
kumentu towarzyszàcego w formie elektronicznej oraz
do elektronicznej obs∏ugi zabezpieczenia akcyzowego.

3. Systemem, o którym mowa w ust. 1, administru-
je minister w∏aÊciwy do spraw finansów publicznych.

4. U˝ytkownikami systemu, o którym mowa
w ust. 1, mogà byç podmioty prowadzàce sk∏ady po-
datkowe dokonujàce przemieszczeƒ wyrobów akcyzo-
wych z zastosowaniem procedury zawieszenia pobo-
ru akcyzy i organy podatkowe.

5. Wystawienie administracyjnego dokumentu to-
warzyszàcego w formie elektronicznej nie zwalnia
z obowiàzku stosowania administracyjnego doku-
mentu towarzyszàcego w formie papierowej.

6. Minister w∏aÊciwy do spraw finansów publicz-
nych mo˝e okreÊliç, w drodze rozporzàdzenia, sytu-
acje, w których nie ma obowiàzku stosowania admini-
stracyjnego dokumentu towarzyszàcego w formie pa-
pierowej, bioràc pod uwag´ rozwój i funkcjonowanie
systemu, o którym mowa w ust. 1, oraz koniecznoÊç
zapewnienia kontroli.

7. Minister w∏aÊciwy do spraw finansów publicz-
nych mo˝e okreÊliç, w drodze rozporzàdzenia: 

1) sposób funkcjonowania systemu, o którym mowa
w ust. 1,

2) szczegó∏owe wymogi, jakie powinny spe∏niaç do-
kumenty w formie elektronicznej przesy∏ane
w systemie, o którym mowa w ust. 1,

3) szczegó∏owy sposób stosowania i dokumentowa-
nia przemieszczania wyrobów akcyzowych w pro-
cedurze zawieszenia poboru akcyzy przy u˝yciu
dokumentów w formie elektronicznej przesy∏a-
nych w systemie, o którym mowa w ust. 1,
w szczególnoÊci sposób obiegu administracyjne-
go dokumentu towarzyszàcego w formie elektro-
nicznej, jego ewidencji oraz zakres danych, które
powinna zawieraç ewidencja, a tak˝e sposób po-
twierdzania odbioru wyrobów akcyzowych przez
podmioty dokonujàce przemieszczeƒ wyrobów
akcyzowych,

4) procedury szczególne w przypadku awarii syste-
mu, o którym mowa w ust. 1, lub systemów
wspó∏pracujàcych

— uwzgl´dniajàc koniecznoÊç usprawnienia prze-
mieszczania wyrobów akcyzowych w procedurze za-
wieszenia poboru akcyzy.

Rozdzia∏ 2

Sk∏ady podatkowe

Art. 47. 1. Produkcja wyrobów akcyzowych okreÊ-
lonych w za∏àczniku nr 2 do ustawy oraz wyrobów ak-
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cyzowych innych ni˝ okreÊlone w za∏àczniku nr 2 do
ustawy, obj´tych stawkà akcyzy innà ni˝ stawka zero-
wa, mo˝e odbywaç si´ wy∏àcznie w sk∏adzie podatko-
wym, z wy∏àczeniem produkcji: 

1) wyrobów akcyzowych, z wykorzystaniem wy∏àcz-
nie wyrobów akcyzowych, od których akcyza zo-
sta∏a zap∏acona w wysokoÊci równej lub wy˝szej
od kwoty akcyzy przypadajàcej do zap∏aty od wy-
produkowanych wyrobów akcyzowych; 

2) mniej ni˝ 1 000 hektolitrów w ciàgu roku kalenda-
rzowego, win gronowych uzyskanych z winogron
pochodzàcych z upraw w∏asnych, o których mowa
w art. 16 ust. 3 ustawy z dnia 22 stycznia 2004 r.
o wyrobie i rozlewie wyrobów winiarskich, obro-
cie tymi wyrobami i organizacji rynku wina (Dz. U.
Nr 34, poz. 292, z póên. zm.7));

3) piwa, wina i napojów fermentowanych, wytwarza-
nych domowym sposobem przez osoby fizyczne na
w∏asny u˝ytek i nieprzeznaczonych do sprzeda˝y;

4) mniej ni˝ 10 hektolitrów w ciàgu roku kalendarzo-
wego, alkoholu etylowego, dokonywanej przez
gorzelnie prawnie i ekonomicznie niezale˝ne od
wszelkich innych gorzelni oraz niedzia∏ajàce na
podstawie licencji uzyskanej od innego podmiotu;

5) wyrobów akcyzowych, od których zosta∏a zap∏aco-
na przedp∏ata akcyzy;

6) energii elektrycznej.

2. Magazynowanie wyrobów akcyzowych w pro-
cedurze zawieszenia poboru akcyzy mo˝e odbywaç
si´ wy∏àcznie w sk∏adzie podatkowym.

3. W sk∏adzie podatkowym miejsce przeznaczone
do magazynowania wyrobów akcyzowych obj´tych
procedurà zawieszenia poboru akcyzy powinno byç
wyodr´bnione i przeznaczone tylko do przechowywa-
nia tych wyrobów.

4. Prze∏adunek wyrobów akcyzowych przemiesz-
czanych w procedurze zawieszenia poboru akcyzy
mo˝e odbywaç si´ wy∏àcznie w sk∏adzie podatkowym,
z wy∏àczeniem sytuacji:

1) losowych, w przypadkach, w których dokonanie
prze∏adunku jest mo˝liwe tylko w miejscu zdarze-
nia losowego;

2) w których dochodzi do zmiany Êrodka transportu,
a prze∏adowane wyroby akcyzowe w ca∏oÊci sà
przemieszczane do jednego miejsca odbioru
wskazanego w administracyjnym dokumencie to-
warzyszàcym.

5. Wina gronowe produkowane poza sk∏adem po-
datkowym, o których mowa w ust. 1 pkt 2, sà prze-
mieszczane w ramach dostawy wewnàtrzwspólnoto-
wej zgodnie z wymogami okreÊlonymi w rozporzàdze-
niu Komisji (WE) nr 884/2001 z dnia 24 kwietnia 2001 r.
ustanawiajàcym szczegó∏owe zasady stosowania do-

tyczàce dokumentów towarzyszàcych przewozowi
produktów winiarskich oraz rejestrów prowadzonych
w sektorze wina (Dz. Urz. WE L 128 z 10.05.2001,
str. 32, z póên. zm.; Dz. Urz. UE Polskie wydanie spe-
cjalne, rozdz. 3, t. 32, str. 202, z póên. zm.), w szczegól-
noÊci w zakresie rejestru wyrobów wychodzàcych
oraz wzoru dokumentu handlowego towarzyszàcego
produktom winiarskim okreÊlonego w za∏àczniku III
do tego rozporzàdzenia. Przepisy tego rozporzàdzenia
w zakresie rejestru wyrobów wychodzàcych stosuje
si´ równie˝ w przypadku przemieszczania tych win
gronowych na terytorium kraju.

6. Podmiot dokonujàcy nabycia wewnàtrzwspól-
notowego win gronowych wyprodukowanych poza
sk∏adem podatkowym jest obowiàzany poinformo-
waç w∏aÊciwego naczelnika urz´du celnego o odbio-
rze tych win oraz przedstawiç dokument handlowy to-
warzyszàcy produktom winiarskim, na którego pod-
stawie dokonano ich przemieszczenia na terytorium
kraju.

Art. 48. 1. Zezwolenie na prowadzenie sk∏adu po-
datkowego jest wydawane podmiotowi, który spe∏nia
∏àcznie nast´pujàce warunki:

1) prowadzi co najmniej jeden rodzaj dzia∏alnoÊci
polegajàcej na produkcji, prze∏adowywaniu lub
magazynowaniu wyrobów akcyzowych, w tym b´-
dàcych równie˝ w∏asnoÊcià innych podmiotów;

2) jest podatnikiem podatku od towarów i us∏ug;

3) jest podmiotem, którego dzia∏alnoÊcià kierujà oso-
by nieskazane prawomocnym wyrokiem sàdu za
przest´pstwo przeciwko wiarygodnoÊci dokumen-
tów, przeciwko mieniu, przeciwko obrotowi
gospodarczemu, przeciwko obrotowi pieni´dzmi
i papierami wartoÊciowymi lub przest´pstwo skar-
bowe;

4) nie posiada zaleg∏oÊci z tytu∏u c∏a i podatków sta-
nowiàcych dochód bud˝etu paƒstwa, sk∏adek na
ubezpieczenia spo∏eczne i zdrowotne oraz nie jest
wobec niego prowadzone post´powanie egzeku-
cyjne, likwidacyjne lub upad∏oÊciowe, z wyjàtkiem
post´powania upad∏oÊciowego z mo˝liwoÊcià za-
warcia uk∏adu;

5) z∏o˝y zabezpieczenie akcyzowe, z zastrze˝eniem
art. 64 ust. 1;

6) nie zosta∏o cofni´te, ze wzgl´du na naruszenie
przepisów prawa, ˝adne z udzielonych mu zezwo-
leƒ, o których mowa w art. 84 ust. 1, jak równie˝
koncesja lub zezwolenie na prowadzenie dzia∏al-
noÊci gospodarczej ani nie zosta∏a wydana decy-
zja o zakazie wykonywania przez niego dzia∏alnoÊ-
ci regulowanej w rozumieniu przepisów ustawy
z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie dzia∏alnoÊci
gospodarczej (Dz. U. z 2007 r. Nr 155, poz. 1095,
z póên. zm.8)), w zakresie wyrobów akcyzowych; 

7) posiada tytu∏ prawny do korzystania z miejsca,
w którym ma byç prowadzony sk∏ad podatkowy.

———————
7) Zmiany wymienionej ustawy zosta∏y og∏oszone w Dz. U.

z 2004 r. Nr 96, poz. 959 i Nr 173, poz. 1808, z 2006 r.
Nr 171, poz. 1225 i Nr 208, poz. 1541 oraz z 2008 r. Nr 145,
poz. 915.

———————
8) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zosta∏y

og∏oszone w Dz. U. z 2007 r. Nr 180, poz. 1280 oraz
z 2008 r. Nr 70, poz. 416, Nr 116, poz. 732, Nr 141, poz. 888,
Nr 171, poz. 1056 i Nr 216, poz. 1367.
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2. Przepis ust. 1 pkt 2 nie ma zastosowania do rol-
ników wyst´pujàcych z wnioskiem o wydanie zezwo-
lenia na prowadzenie sk∏adu podatkowego, w którym
b´dà wykonywane, zgodnie z ustawà z dnia 25 sierp-
nia 2006 r. o biokomponentach i biopaliwach ciek∏ych
(Dz. U. Nr 169, poz. 1199 oraz z 2007 r. Nr 35, poz. 217
i Nr 99, poz. 666), wy∏àcznie czynnoÊci polegajàce na
wytwarzaniu na w∏asny u˝ytek estru lub czystego ole-
ju roÊlinnego, o których mowa w art. 2 ust. 1 pkt 11
lit. c tej ustawy.

3. W przypadku podmiotu ubiegajàcego si´ o wy-
danie zezwolenia na prowadzenie w sk∏adzie podatko-
wym dzia∏alnoÊci polegajàcej wy∏àcznie na magazy-
nowaniu lub prze∏adowywaniu wyrobów akcyzowych
wyprodukowanych w innym sk∏adzie podatkowym,
oprócz warunków okreÊlonych w ust. 1, dodatkowym
warunkiem wydania zezwolenia, z zastrze˝eniem
ust. 4, jest: 

1) dla wyrobów tytoniowych — minimalna wysokoÊç
obrotu tymi wyrobami, w rozumieniu przepisów
o podatku od towarów i us∏ug, w roku poprzedza-
jàcym dany rok podatkowy wynoszàca 700 mln z∏;

2) dla napojów alkoholowych — minimalna wysokoÊç
obrotu tymi wyrobami, w rozumieniu przepisów
o podatku od towarów i us∏ug, w roku poprzedzajà-
cym dany rok podatkowy wynoszàca 100 mln z∏;

3) dla wyrobów energetycznych, z wy∏àczeniem ole-
jów smarowych i gazu — pojemnoÊç magazyno-
wa dla tych wyrobów, co najmniej na poziomie
5 000 metrów szeÊciennych;

4) dla olejów smarowych — minimalna wysokoÊç
obrotu tymi wyrobami, w rozumieniu przepisów
o podatku od towarów i us∏ug, w roku poprzedza-
jàcym dany rok podatkowy wynoszàca 20 mln z∏;

5) dla gazu — pojemnoÊç magazynowa dla tych wy-
robów, co najmniej na poziomie 500 metrów szeÊ-
ciennych.

4. W przypadku podmiotu rozpoczynajàcego dzia-
∏alnoÊç, o której mowa w ust. 3, w zakresie wyrobów
tytoniowych, napojów alkoholowych lub olejów sma-
rowych, warunkiem wydania zezwolenia na prowa-
dzenie sk∏adu podatkowego oprócz warunków okreÊ-
lonych w ust. 1, jest z∏o˝enie przez ten podmiot
oÊwiadczenia, w którym zadeklaruje osiàgni´cie w da-
nym roku minimalnych wysokoÊci obrotu okreÊlo-
nych w ust. 3 pkt 1, 2 lub 4, proporcjonalnie w podzia-
le na kolejne miesiàce.

5. W przypadku podmiotu prowadzàcego w sk∏a-
dzie podatkowym dzia∏alnoÊç polegajàcà wy∏àcznie na
prze∏adowywaniu cystern kolejowych z gazem p∏yn-
nym nie stosuje si´ warunku, o którym mowa w ust. 3
pkt 5, je˝eli prze∏adowany gaz p∏ynny b´dzie prze-
mieszczany w procedurze zawieszenia poboru akcyzy. 

6. Podmiot prowadzàcy sk∏ad podatkowy, w któ-
rym produkuje wyroby akcyzowe mo˝e w tym sk∏a-
dzie podatkowym magazynowaç i prze∏adowywaç
wyroby akcyzowe obj´te zezwoleniem na prowadze-
nie sk∏adu podatkowego, równie˝ wyprodukowane
przez inny podmiot, bez koniecznoÊci spe∏nienia wa-
runków, o których mowa w ust. 3 pkt 1—5.

Art. 49. 1. Zezwolenie na prowadzenie sk∏adu po-
datkowego wydaje w∏aÊciwy naczelnik urz´du celne-
go na pisemny wniosek podmiotu.

2. Zezwolenie na prowadzenie sk∏adu podatkowe-
go mo˝e byç wydane na czas oznaczony, nie d∏u˝szy
ni˝ 3 lata, albo na czas nieoznaczony.

3. Wniosek o wydanie zezwolenia na prowadzenie
sk∏adu podatkowego powinien zawieraç dane doty-
czàce podmiotu oraz prowadzonej przez niego dzia∏al-
noÊci gospodarczej, w szczególnoÊci imi´ i nazwisko
lub nazw´ podmiotu, adres jego siedziby lub zamiesz-
kania, numer w Krajowym Rejestrze Sàdowym lub
ewidencji dzia∏alnoÊci gospodarczej, numer identyfi-
kacyjny REGON, numer identyfikacji podatkowej (NIP),
adres poczty elektronicznej oraz okreÊlenie rodzaju
i zakresu dzia∏alnoÊci, która b´dzie prowadzona
w sk∏adzie podatkowym, jak równie˝ wskazanie pla-
nowanej lokalizacji sk∏adu podatkowego, proponowa-
nego zabezpieczenia akcyzowego oraz liczby ju˝ pro-
wadzonych przez podmiot sk∏adów podatkowych.

4. Przepis ust. 3, w zakresie numeru w Krajowym
Rejestrze Sàdowym lub ewidencji dzia∏alnoÊci gospo-
darczej, nie ma zastosowania do rolników wyst´pujà-
cych z wnioskiem o wydanie zezwolenia na prowa-
dzenie sk∏adu podatkowego, w którym b´dà wykony-
wane, zgodnie z ustawà z dnia 25 sierpnia 2006 r.
o biokomponentach i biopaliwach ciek∏ych, wy∏àcznie
czynnoÊci polegajàce na wytwarzaniu na w∏asny u˝y-
tek estru lub czystego oleju roÊlinnego, o których mo-
wa w art. 2 ust. 1 pkt 11 lit. c tej ustawy.

5. Wniosek o zezwolenie na prowadzenie pierw-
szego sk∏adu podatkowego stanowi równie˝ wniosek
o nadanie podmiotowi numeru akcyzowego podmio-
tu prowadzàcego sk∏ad podatkowy.

6. Do wniosku za∏àcza si´ plan sk∏adu podatkowe-
go oraz dokumenty potwierdzajàce spe∏nienie warun-
ków okreÊlonych w art. 48.

7. Podmiot prowadzàcy sk∏ad podatkowy jest obo-
wiàzany do powiadamiania w∏aÊciwego naczelnika
urz´du celnego o zmianach danych zawartych we
wniosku, o którym mowa w ust. 1, w terminie 7 dni, li-
czàc od dnia, w którym nastàpi∏a zmiana, z zastrze˝e-
niem ust. 8, 10 i 11. 

8. Powiadomienia o planowanej zmianie danych
obj´tych treÊcià zezwolenia nale˝y dokonywaç przed
dokonaniem tej zmiany, z zastrze˝eniem ust. 10 i 11. 

9. Powiadomienie, o którym mowa w ust. 8, stano-
wi jednoczeÊnie wniosek o zmian´ zezwolenia na pro-
wadzenie sk∏adu podatkowego w zakresie dotyczà-
cym zg∏oszonej zmiany.

10. Zmiana miejsca prowadzenia sk∏adu podatko-
wego lub podmiotu prowadzàcego sk∏ad podatkowy
wymaga uzyskania nowego zezwolenia na prowadze-
nie sk∏adu podatkowego.

11. Je˝eli podmiot prowadzàcy sk∏ad podatkowy
zamierza produkowaç, magazynowaç lub dokonywaç
prze∏adunku wyrobów nale˝àcych do innej ni˝ b´dàca
przedmiotem dotychczasowej dzia∏alnoÊci grupy wy-
robów akcyzowych wymienionej w art. 2 pkt 1, jest
obowiàzany uzyskaç nowe zezwolenie na prowadze-
nie sk∏adu podatkowego.
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Art. 50. 1. W∏aÊciwy naczelnik urz´du celnego, wy-
dajàc zezwolenie na prowadzenie pierwszego sk∏adu
podatkowego, nadaje podmiotowi odr´bnà decyzjà
numer akcyzowy podmiotu prowadzàcego sk∏ad po-
datkowy.

2. Dla ka˝dego sk∏adu podatkowego wydaje si´
odr´bne zezwolenie na prowadzenie sk∏adu podatko-
wego oraz okreÊla si´ odr´bny numer akcyzowy sk∏a-
du podatkowego.

3. Zezwolenie na prowadzenie sk∏adu podatkowe-
go okreÊla w szczególnoÊci:

1) numer akcyzowy sk∏adu podatkowego;

2) adres, pod którym zlokalizowany jest sk∏ad podat-
kowy;

3) rodzaj prowadzonej dzia∏alnoÊci w sk∏adzie podat-
kowym;

4) rodzaj wyrobów akcyzowych b´dàcych przedmio-
tem dzia∏alnoÊci w sk∏adzie podatkowym;

5) form´ i termin obowiàzywania zabezpieczenia ak-
cyzowego, a w przypadku zwolnienia podmiotu
wyst´pujàcego z wnioskiem o zezwolenie na pro-
wadzenie sk∏adu podatkowego z obowiàzku z∏o˝e-
nia zabezpieczenia — przewidywanà maksymalnà
kwot´ zobowiàzania podatkowego podlegajàcego
zabezpieczeniu akcyzowemu oraz termin wa˝noÊ-
ci zwolnienia z obowiàzku z∏o˝enia zabezpieczenia
akcyzowego.

4. W∏aÊciwy naczelnik urz´du celnego, który wyda∏
zezwolenie, wskazuje w nim numer akcyzowy pod-
miotu prowadzàcego sk∏ad podatkowy, nadany na
podstawie ust. 1.

5. W∏aÊciwy naczelnik urz´du celnego przy wyda-
waniu zezwolenia na prowadzenie sk∏adu podatkowe-
go zatwierdza regulamin funkcjonowania sk∏adu po-
datkowego, który okreÊla warunki dotyczàce sk∏adu
podatkowego. Zmiana regulaminu funkcjonowania
sk∏adu podatkowego wymaga zatwierdzenia przez
w∏aÊciwego naczelnika urz´du celnego.

Art. 51. 1. Podmiot prowadzàcy sk∏ad podatkowy
jest obowiàzany umieszczaç numer akcyzowy sk∏adu
podatkowego, z którego sà wyprowadzane wyroby
akcyzowe, w administracyjnym dokumencie towarzy-
szàcym.

2. Podmiot prowadzàcy sk∏ad podatkowy jest obo-
wiàzany wykazywaç w deklaracji podatkowej wszyst-
kie numery akcyzowe sk∏adów podatkowych, których
deklaracja ta dotyczy.

Art. 52. 1. W∏aÊciwy naczelnik urz´du celnego od-
mawia wydania zezwolenia na prowadzenie sk∏adu
podatkowego, w przypadku gdy:

1) podmiot wyst´pujàcy z wnioskiem o zezwolenie
na prowadzenie sk∏adu podatkowego nie spe∏nia
warunków, o których mowa w art. 48 ust. 1, 3
lub 4, przy czym przy ocenie spe∏nienia warunku,
o którym mowa w art. 48 ust. 1 pkt 6, bierze si´
pod uwag´ okres ostatnich 3 lat, liczàc od dnia z∏o-
˝enia wniosku o wydanie zezwolenia; 

2) wydanie zezwolenia mo˝e powodowaç zagro˝enie
wa˝nego interesu publicznego;

3) proponowana lokalizacja sk∏adu podatkowego,
stan lub wielkoÊç pomieszczeƒ, w których ma byç
prowadzony sk∏ad podatkowy, lub stan ich wypo-
sa˝enia uniemo˝liwiajà sprawowanie w∏aÊciwej
kontroli.

2. W∏aÊciwy naczelnik urz´du celnego cofa z urz´-
du zezwolenie na prowadzenie sk∏adu podatkowego,
je˝eli:

1) po uzyskaniu zezwolenia w terminie 3 miesi´cy
nie podj´to dzia∏alnoÊci lub jà przerwano na czas
d∏u˝szy ni˝ 3 miesiàce, bez powiadomienia w∏aÊci-
wego naczelnika urz´du celnego;

2) podmiot prowadzàcy sk∏ad podatkowy prowadzi
dzia∏alnoÊç niezgodnie z przepisami prawa podat-
kowego lub uzyskanym zezwoleniem;

3) zabezpieczenie akcyzowe podmiotu prowadzàce-
go sk∏ad podatkowy utraci∏o wa˝noÊç albo nie za-
pewnia ju˝ pokrycia w terminie lub w nale˝nej wy-
sokoÊci kwoty jego zobowiàzania podatkowego,
a w przypadku gdy podmiot prowadzàcy sk∏ad po-
datkowy zosta∏ zwolniony z obowiàzku z∏o˝enia
zabezpieczenia akcyzowego — je˝eli to zwolnienie
utraci∏o wa˝noÊç, a podmiot, we w∏aÊciwym ter-
minie, nie uzyska∏ nowego zwolnienia lub nie z∏o-
˝y∏ zabezpieczenia akcyzowego w nale˝nej wyso-
koÊci;

4) zosta∏ naruszony którykolwiek z warunków okreÊ-
lonych w art. 48, z zastrze˝eniem ust. 3;

5) w okresie trzech pierwszych miesi´cy po uzyska-
niu zezwolenia podmiot, o którym mowa w art. 48
ust. 4, nie osiàgnà∏ zadeklarowanych minimalnych
wysokoÊci obrotu.

3. W∏aÊciwy naczelnik urz´du celnego nie cofa ze-
zwolenia na prowadzenie sk∏adu podatkowego, je˝eli
podmiot dokona zap∏aty zaleg∏oÊci z tytu∏u c∏a, podat-
ków stanowiàcych dochód bud˝etu paƒstwa, sk∏adek
na ubezpieczenia spo∏eczne i zdrowotne, w terminie
7 dni, liczàc od dnia ujawnienia zaleg∏oÊci, z tym ˝e
w przypadku gdy wysokoÊç zobowiàzania podatkowe-
go zosta∏a okreÊlona przez organ podatkowy lub or-
gan kontroli skarbowej — w terminie 7 dni, liczàc od
dnia dor´czenia decyzji okreÊlajàcej wysokoÊç zobo-
wiàzania podatkowego.

4. W∏aÊciwy naczelnik urz´du celnego cofa zezwo-
lenie na prowadzenie sk∏adu podatkowego równie˝ na
wniosek podmiotu prowadzàcego sk∏ad podatkowy.

5. W przypadku cofni´cia zezwolenia na prowa-
dzenie sk∏adu podatkowego lub up∏ywu okresu, na
który zosta∏o ono wydane i niewydania przed up∏y-
wem tego okresu nowego zezwolenia, w∏aÊciwy na-
czelnik urz´du celnego przesy∏a informacj´ o cofni´-
ciu lub wygaÊni´ciu tego zezwolenia, odpowiednio,
w∏aÊciwemu organowi prowadzàcemu rejestr dzia∏al-
noÊci regulowanej, organowi rejestrowemu, o którym
mowa w art. 13 ust. 2 ustawy z dnia 25 sierpnia 2006 r.
o biokomponentach i biopaliwach ciek∏ych, organowi
koncesyjnemu lub organowi zezwalajàcemu na pro-
wadzenie dzia∏alnoÊci gospodarczej.
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Art. 53. 1. Przed dniem dokonania wysy∏ki pod-
miot prowadzàcy sk∏ad podatkowy jest obowiàzany
powiadomiç naczelnika urz´du celnego o zamiarze
wyprowadzenia ze sk∏adu podatkowego wyrobów ak-
cyzowych w procedurze zawieszenia poboru akcyzy.

2. Powiadomienie, o którym mowa w ust. 1, po-
winno okreÊlaç odbiorc´, rodzaj i iloÊç wyrobów akcy-
zowych wyprowadzanych ze sk∏adu podatkowego.

3. W przypadku wyprowadzenia wyrobów akcyzo-
wych ze sk∏adu podatkowego z zastosowaniem proce-
dury zawieszenia poboru akcyzy, podmiot prowadzà-
cy sk∏ad podatkowy jest obowiàzany wystawiç admi-
nistracyjny dokument towarzyszàcy.

4. W przypadku importu wyrobów akcyzowych,
które po dopuszczeniu ich do obrotu sà bezpoÊrednio
przemieszczane do sk∏adu podatkowego w procedu-
rze zawieszenia poboru akcyzy, podmiot prowadzàcy
ten sk∏ad podatkowy jest obowiàzany wystawiç admi-
nistracyjny dokument towarzyszàcy i przedstawiç go
w∏aÊciwemu naczelnikowi urz´du celnego wraz ze
zg∏oszeniem do procedury dopuszczenia do obrotu
tych wyrobów akcyzowych. 

5. Podmiot prowadzàcy sk∏ad podatkowy jest obo-
wiàzany prowadziç ewidencj´ iloÊciowà lub iloÊcio-
wo-wartoÊciowà wyrobów akcyzowych umo˝liwiajà-
cà w szczególnoÊci:

1) ustalenie iloÊci wyrobów akcyzowych obj´tych
procedurà zawieszenia poboru akcyzy oraz wy∏à-
czonych z tej procedury;

2) wyodr´bnienie kwoty akcyzy przypadajàcej do za-
p∏aty oraz kwoty akcyzy, której pobór podlega za-
wieszeniu w zwiàzku z zastosowaniem procedury
zawieszenia poboru akcyzy;

3) okreÊlenie iloÊci wyprodukowanych wyrobów ak-
cyzowych w sk∏adzie podatkowym innym ni˝ sk∏ad
podatkowy, o którym mowa w art. 48 ust. 3 i 4.

6. Ewidencja, o której mowa w ust. 5, mo˝e byç
prowadzona w formie papierowej lub elektronicznej,
po uprzednim pisemnym poinformowaniu w∏aÊciwego
naczelnika urz´du celnego o formie jej prowadzenia. 

7. Ewidencja, o której mowa w ust. 5, powinna byç
przechowywana do celów kontroli przez okres 5 lat, li-
czàc od koƒca roku kalendarzowego, w którym zosta-
∏a sporzàdzona.

8. Podmiot prowadzàcy sk∏ad podatkowy jest obo-
wiàzany potwierdziç odbiór wyrobów akcyzowych na
administracyjnym dokumencie towarzyszàcym i przed-
stawiç go w∏aÊciwemu naczelnikowi urz´du celnego
w celu opiecz´towania urz´dowymi piecz´ciami.

Art. 54. 1. Zezwolenie na wyprowadzanie wyro-
bów akcyzowych z cudzego sk∏adu podatkowego po-
za procedurà zawieszenia poboru akcyzy przez podat-
nika, o którym mowa w art. 13 ust. 3, zwane dalej „ze-
zwoleniem wyprowadzenia”, dotyczy konkretnego
sk∏adu podatkowego i jest wydawane na czas ozna-
czony, nie d∏u˝szy ni˝ 3 lata, albo na czas nieoznaczo-
ny, na wniosek podmiotu, który spe∏nia ∏àcznie wa-
runki okreÊlone w art. 48 ust. 1 pkt 2—4 i 6.

2. Wniosek o wydanie zezwolenia wyprowadzenia
powinien zawieraç dane dotyczàce podmiotu oraz
prowadzonej przez niego dzia∏alnoÊci gospodarczej,
w szczególnoÊci imi´ i nazwisko lub nazw´ podmiotu,
adres jego siedziby lub zamieszkania, numer w Krajo-
wym Rejestrze Sàdowym lub ewidencji dzia∏alnoÊci
gospodarczej, numer identyfikacyjny REGON, numer
identyfikacji podatkowej (NIP), adres poczty elektro-
nicznej oraz okreÊlenie rodzaju wyrobów akcyzowych,
a tak˝e adres, pod którym jest zlokalizowany sk∏ad po-
datkowy, z którego b´dzie nast´powa∏o wyprowadza-
nie wyrobów akcyzowych poza procedurà zawiesze-
nia poboru akcyzy, oraz numer akcyzowy tego sk∏adu
podatkowego. 

3. Do wniosku o wydanie zezwolenia wyprowa-
dzenia za∏àcza si´ pisemnà zgod´ podmiotu prowa-
dzàcego sk∏ad podatkowy na magazynowanie w tym
sk∏adzie wyrobów akcyzowych podmiotu wyst´pujà-
cego z wnioskiem oraz dokumenty potwierdzajàce
spe∏nienie warunków, o których mowa w art. 48 ust. 1
pkt 2—4 i 6.

4. Zezwolenie wyprowadzenia okreÊla w szczegól-
noÊci:

1) adres siedziby lub zamieszkania podatnika, o któ-
rym mowa w art. 13 ust. 3;

2) adres, pod którym zlokalizowany jest sk∏ad podat-
kowy, z którego b´dzie nast´powa∏o wyprowadza-
nie wyrobów akcyzowych poza procedurà zawie-
szenia poboru akcyzy oraz numer akcyzowy tego
sk∏adu podatkowego;

3) rodzaj wyrobów akcyzowych wyprowadzanych ze
sk∏adu podatkowego poza procedurà zawieszenia
poboru akcyzy.

5. Podatnik, o którym mowa w art. 13 ust. 3, jest
obowiàzany do powiadamiania w∏aÊciwego naczelni-
ka urz´du celnego o zmianach danych zawartych we
wniosku, o którym mowa w ust. 1, w terminie 7 dni, li-
czàc od dnia, w którym nastàpi∏a zmiana, z zastrze˝e-
niem ust. 6, 8 i 9. 

6. Powiadomienia o planowanej zmianie danych
obj´tych treÊcià zezwolenia wyprowadzenia nale˝y
dokonywaç przed dokonaniem tej zmiany, z zastrze˝e-
niem ust. 8 i 9. 

7. Powiadomienie, o którym mowa w ust. 6, stano-
wi jednoczeÊnie wniosek o zmian´ zezwolenia wypro-
wadzenia w zakresie dotyczàcym zg∏oszonej zmiany.

8. Zmiana podmiotu prowadzàcego sk∏ad podat-
kowy lub miejsca prowadzenia sk∏adu podatkowego,
którego dotyczy zezwolenie wyprowadzenia, lub po-
datnika, o którym mowa w art. 13 ust. 3, wymaga uzy-
skania nowego zezwolenia wyprowadzenia.

9. Je˝eli podatnik, o którym mowa w art. 13 ust. 3,
zamierza wyprowadzaç ze sk∏adu podatkowego wyro-
by akcyzowe nale˝àce do innej ni˝ b´dàca przedmio-
tem dotychczasowej dzia∏alnoÊci grupy wyrobów ak-
cyzowych wymienionej w art. 2 pkt 1, jest obowiàza-
ny uzyskaç nowe zezwolenie wyprowadzenia.
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10. W∏aÊciwy naczelnik urz´du celnego odmawia
wydania zezwolenia wyprowadzenia, w przypadku
gdy:

1) podmiot wyst´pujàcy z wnioskiem o zezwolenie
wyprowadzenia nie spe∏nia warunków, o których
mowa w art. 48 ust. 1 pkt 2—4 i 6, przy czym przy
ocenie spe∏nienia warunku, o którym mowa
w art. 48 ust. 1 pkt 6, bierze si´ pod uwag´ okres
ostatnich 3 lat, liczàc od dnia z∏o˝enia wniosku
o wydanie zezwolenia;

2) wydanie zezwolenia wyprowadzenia mo˝e powo-
dowaç zagro˝enie wa˝nego interesu publicznego.

11. W∏aÊciwy naczelnik urz´du celnego cofa z urz´-
du zezwolenie wyprowadzenia, je˝eli:

1) po uzyskaniu zezwolenia, w terminie 3 miesi´cy
nie podj´to dzia∏alnoÊci lub jà przerwano na czas
d∏u˝szy ni˝ 3 miesiàce, bez powiadomienia w∏aÊci-
wego naczelnika urz´du celnego;

2) podatnik prowadzi dzia∏alnoÊç niezgodnie z prze-
pisami prawa podatkowego lub uzyskanym ze-
zwoleniem;

3) zosta∏ naruszony którykolwiek z warunków okreÊ-
lonych w art. 48 ust. 1 pkt 2—4 i 6, z zastrze˝eniem
ust. 12.

12. W∏aÊciwy naczelnik urz´du celnego nie cofa
zezwolenia wyprowadzenia, je˝eli podatnik dokona
zap∏aty zaleg∏oÊci z tytu∏u c∏a, podatków stanowià-
cych dochód bud˝etu paƒstwa, sk∏adek na ubezpie-
czenia spo∏eczne i zdrowotne w terminie 7 dni, liczàc
od dnia ujawnienia zaleg∏oÊci, z tym ˝e w przypadku
gdy zobowiàzanie podatkowe zosta∏o okreÊlone przez
organ podatkowy lub organ kontroli skarbowej —
w terminie 7 dni, liczàc od dnia dor´czenia decyzji
okreÊlajàcej kwot´ zobowiàzania.

13. W∏aÊciwy naczelnik urz´du celnego cofa ze-
zwolenie wyprowadzenia równie˝ na wniosek podat-
nika, o którym mowa w art. 13 ust. 3.

14. Podatnik, o którym mowa w art. 13 ust. 3, jest
obowiàzany przekazaç kopi´ zezwolenia wyprowadze-
nia podmiotowi prowadzàcemu sk∏ad podatkowy
przed pierwszym wyprowadzeniem wyrobów akcyzo-
wych z tego sk∏adu poza procedurà zawieszenia pobo-
ru akcyzy.

15. Podmiot prowadzàcy sk∏ad podatkowy jest
obowiàzany przekazaç ostatniego dnia miesiàca w∏aÊ-
ciwemu naczelnikowi urz´du celnego pisemnà infor-
macj´ zawierajàcà dane o wyrobach akcyzowych
i podmiotach, które wyprowadzi∏y te wyroby ze sk∏a-
du podatkowego w ramach posiadanych zezwoleƒ
wyprowadzenia. 

Art. 55. 1. Minister w∏aÊciwy do spraw finansów
publicznych okreÊli, w drodze rozporzàdzenia, szcze-
gó∏owe warunki prowadzenia sk∏adów podatkowych,
w tym dotyczàce regulaminu funkcjonowania sk∏adu
podatkowego oraz miejsca, w którym wyroby akcyzo-
we b´dà magazynowane, uwzgl´dniajàc specyfik´
produkcji poszczególnych wyrobów akcyzowych i ob-
rotu tymi wyrobami, koniecznoÊç w∏aÊciwego zabez-

pieczenia wyrobów akcyzowych przed ich wyprowa-
dzeniem ze sk∏adu podatkowego w sposób sprzeczny
z obowiàzujàcymi przepisami, koniecznoÊç zapewnie-
nia w∏aÊciwej kontroli wyrobów akcyzowych oraz spe-
cyfik´ Êrodków transportu stosowanych do przewozu
wyrobów akcyzowych.

2. Minister w∏aÊciwy do spraw finansów publicz-
nych okreÊli, w drodze rozporzàdzenia, szczegó∏owy
zakres danych, które powinny znajdowaç si´ w ewi-
dencji, o której mowa w art. 53 ust. 5 oraz sposób jej
prowadzenia, uwzgl´dniajàc koniecznoÊç prawid∏o-
wego dokumentowania iloÊci wyrobów akcyzowych
oraz okreÊlenia kwot akcyzy.

3. Minister w∏aÊciwy do spraw finansów publicz-
nych mo˝e okreÊliç, w drodze rozporzàdzenia, szcze-
gó∏owe warunki dokonywania prze∏adunku wyrobów
akcyzowych w procedurze zawieszenia poboru akcyzy
poza sk∏adem podatkowym, uwzgl´dniajàc specyfik´
poszczególnych wyrobów akcyzowych oraz Êrodków
transportu u˝ywanych do przemieszczania tych wyro-
bów, koniecznoÊç skutecznego funkcjonowania pro-
cedury zawieszenia poboru akcyzy oraz przepisy pra-
wa Wspólnoty Europejskiej w zakresie akcyzy.

4. Minister w∏aÊciwy do spraw finansów publicz-
nych mo˝e okreÊliç, w drodze rozporzàdzenia, w przy-
padku podmiotów prowadzàcych w sk∏adzie podatko-
wym dzia∏alnoÊç polegajàcà wy∏àcznie na magazyno-
waniu lub prze∏adowywaniu wyrobów akcyzowych
wyprodukowanych w innym sk∏adzie podatkowym, sy-
tuacje inne ni˝ okreÊlona w art. 48 ust. 5, w których
nie muszà byç spe∏nione warunki, o których mowa
w art. 48 ust. 3 pkt 1—5, uwzgl´dniajàc specyfik´ obro-
tu poszczególnymi wyrobami akcyzowymi, mo˝liwoÊci
techniczne w zakresie wykonywania dzia∏alnoÊci w za-
kresie wyrobów akcyzowych, koniecznoÊç zapewnienia
w∏aÊciwej kontroli wyrobów akcyzowych, zasady bez-
pieczeƒstwa zaopatrzenia na terytorium kraju w paliwa
ciek∏e wynikajàce z odr´bnych przepisów.

Rozdzia∏ 3

Podmiot poÊredniczàcy

Art. 56. 1. Zezwolenie na prowadzenie dzia∏alnoÊci
jako podmiot poÊredniczàcy jest wydawane na czas
oznaczony, nie d∏u˝szy ni˝ 3 lata, albo na czas nie-
oznaczony, na wniosek podmiotu, który spe∏nia ∏àcz-
nie nast´pujàce warunki:

1) jest podatnikiem podatku od towarów i us∏ug;

2) jest podmiotem, którego dzia∏alnoÊcià kierujà oso-
by nieskazane prawomocnym wyrokiem sàdu za
przest´pstwo przeciwko wiarygodnoÊci dokumen-
tów, przeciwko mieniu, przeciwko obrotowi
gospodarczemu, przeciwko obrotowi pieni´dzmi
i papierami wartoÊciowymi lub przest´pstwo skar-
bowe;

3) nie posiada zaleg∏oÊci z tytu∏u c∏a i podatków sta-
nowiàcych dochód bud˝etu paƒstwa, sk∏adek na
ubezpieczenia spo∏eczne i zdrowotne oraz nie jest
wobec niego prowadzone post´powanie egzeku-
cyjne, likwidacyjne lub upad∏oÊciowe, z wyjàtkiem
post´powania upad∏oÊciowego z mo˝liwoÊcià za-
warcia uk∏adu;
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4) z∏o˝y∏ zabezpieczenie akcyzowe;

5) nie zosta∏o cofni´te, ze wzgl´du na naruszenie
przepisów prawa, ˝adne z udzielonych mu zezwo-
leƒ, o których mowa w art. 84 ust. 1, jak równie˝
koncesja lub zezwolenie na prowadzenie dzia∏al-
noÊci gospodarczej ani nie zosta∏a wydana decy-
zja o zakazie wykonywania przez niego dzia∏alno-
Êci regulowanej w rozumieniu przepisów ustawy
z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie dzia∏alnoÊci
gospodarczej, w zakresie wyrobów akcyzowych.

2. Wniosek, o którym mowa w ust. 1, powinien za-
wieraç dane dotyczàce podmiotu oraz prowadzonej
przez niego dzia∏alnoÊci gospodarczej, w szczególnoÊ-
ci imi´ i nazwisko lub nazw´ podmiotu, adres jego
siedziby lub zamieszkania, numer w Krajowym Reje-
strze Sàdowym lub ewidencji dzia∏alnoÊci gospodar-
czej, numer identyfikacyjny REGON, numer identyfi-
kacji podatkowej (NIP), adres poczty elektronicznej
oraz okreÊlenie zakresu dzia∏alnoÊci, która b´dzie pro-
wadzona przez podmiot, a tak˝e proponowane zabez-
pieczenie akcyzowe. 

3. Do wniosku, o którym mowa w ust. 1, za∏àcza
si´ dokumenty potwierdzajàce spe∏nienie warunków
okreÊlonych w ust. 1.

4. Zezwolenie na prowadzenie dzia∏alnoÊci jako
podmiot poÊredniczàcy okreÊla w szczególnoÊci:

1) numer podmiotu poÊredniczàcego;

2) adres siedziby lub zamieszkania podmiotu po-
Êredniczàcego;

3) form´ i termin obowiàzywania zabezpieczenia ak-
cyzowego;

4) zakres prowadzonej dzia∏alnoÊci;

5) rodzaj wyrobów akcyzowych.

5. Podmiot poÊredniczàcy jest obowiàzany umiesz-
czaç swój numer w dokumencie dostawy.

6. Podmiot poÊredniczàcy jest obowiàzany do po-
wiadamiania w∏aÊciwego naczelnika urz´du celnego
o zmianach danych zawartych we wniosku, o którym
mowa w ust. 1, w terminie 7 dni, liczàc od dnia, w któ-
rym nastàpi∏a zmiana, z zastrze˝eniem ust. 7, 9 i 10. 

7. Powiadomienia o planowanej zmianie danych
obj´tych treÊcià zezwolenia nale˝y dokonywaç przed
dokonaniem tej zmiany, z zastrze˝eniem ust. 9 i 10. 

8. Powiadomienie, o którym mowa w ust. 7, stano-
wi jednoczeÊnie wniosek o zmian´ zezwolenia na pro-
wadzenie dzia∏alnoÊci jako podmiot poÊredniczàcy
w zakresie dotyczàcym zg∏oszonej zmiany.

9. Zmiana podmiotu prowadzàcego dzia∏alnoÊç ja-
ko podmiot poÊredniczàcy wymaga uzyskania nowe-
go zezwolenia na prowadzenie dzia∏alnoÊci jako pod-
miot poÊredniczàcy.

10. Je˝eli podmiot poÊredniczàcy zamierza dostar-
czaç wyroby akcyzowe nale˝àce do innej ni˝ b´dàca
przedmiotem dotychczasowej dzia∏alnoÊci grupy wy-
robów akcyzowych wymienionej w art. 2 pkt 1, obo-
wiàzany jest uzyskaç nowe zezwolenie na prowadze-
nie dzia∏alnoÊci jako podmiot poÊredniczàcy.

11. W∏aÊciwy naczelnik urz´du celnego odmawia
wydania zezwolenia na prowadzenie dzia∏alnoÊci jako
podmiot poÊredniczàcy w przypadku, gdy:

1) podmiot wyst´pujàcy z wnioskiem o zezwolenie
na prowadzenie dzia∏alnoÊci jako podmiot poÊred-
niczàcy nie spe∏nia warunków, o których mowa
w ust. 1, przy czym przy ocenie spe∏nienia warun-
ku, o którym mowa w ust. 1 pkt 5, bierze si´ pod
uwag´ okres ostatnich 3 lat, liczàc od dnia z∏o˝e-
nia wniosku o wydanie zezwolenia;

2) wydanie zezwolenia mo˝e powodowaç zagro˝enie
wa˝nego interesu publicznego.

12. W∏aÊciwy naczelnik urz´du celnego cofa
z urz´du zezwolenie na prowadzenie dzia∏alnoÊci jako
podmiot poÊredniczàcy, je˝eli:

1) po uzyskaniu zezwolenia w terminie 3 miesi´cy
nie podj´to dzia∏alnoÊci lub jà przerwano na czas
d∏u˝szy ni˝ 3 miesiàce, bez powiadomienia w∏aÊci-
wego naczelnika urz´du celnego;

2) podmiot poÊredniczàcy prowadzi dzia∏alnoÊç nie-
zgodnie z przepisami prawa podatkowego lub
uzyskanym zezwoleniem;

3) zabezpieczenie akcyzowe podmiotu poÊredniczà-
cego utraci∏o wa˝noÊç albo nie zapewnia ju˝ po-
krycia w terminie lub w nale˝nej wysokoÊci kwoty
jego zobowiàzania podatkowego;

4) zosta∏ naruszony którykolwiek z warunków okreÊ-
lonych w ust. 1, z zastrze˝eniem ust. 14.

13. W∏aÊciwy naczelnik urz´du celnego cofa ze-
zwolenie na prowadzenie dzia∏alnoÊci jako podmiot
poÊredniczàcy równie˝ na wniosek podmiotu poÊred-
niczàcego.

14. W∏aÊciwy naczelnik urz´du celnego nie cofa ze-
zwolenia na prowadzenie dzia∏alnoÊci jako podmiot
poÊredniczàcy, je˝eli podmiot poÊredniczàcy dokona
zap∏aty zaleg∏oÊci z tytu∏u c∏a, podatków stanowiàcych
dochód bud˝etu paƒstwa, sk∏adek na ubezpieczenia
spo∏eczne i zdrowotne w terminie 7 dni, liczàc od dnia
ujawnienia zaleg∏oÊci, z tym ˝e w przypadku gdy zobo-
wiàzanie podatkowe zosta∏o okreÊlone przez organ po-
datkowy lub organ kontroli skarbowej — w terminie
7 dni, liczàc od dnia dor´czenia decyzji okreÊlajàcej
kwot´ zobowiàzania.

Rozdzia∏ 4

Zarejestrowani handlowcy

Art. 57. 1. W∏aÊciwy naczelnik urz´du celnego na
pisemny wniosek podmiotu spe∏niajàcego warunki
wymienione w ust. 2 i art. 48 ust. 1 pkt 2—6 wydaje ze-
zwolenie na nabywanie wewnàtrzwspólnotowe wyro-
bów akcyzowych wys∏anych z zastosowaniem proce-
dury zawieszenia poboru akcyzy, w ramach prowadzo-
nej dzia∏alnoÊci gospodarczej, zwane dalej „zezwole-
niem na nabywanie wyrobów akcyzowych jako zareje-
strowany handlowiec”. Dany podmiot mo˝e uzyskaç
wi´cej ni˝ jedno zezwolenie na nabywanie wyrobów
akcyzowych jako zarejestrowany handlowiec.
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2. Zarejestrowany handlowiec jest obowiàzany
posiadaç tytu∏ prawny do korzystania z wyodr´bnio-
nego miejsca przeznaczonego do odbierania wyro-
bów akcyzowych, zwanego dalej „miejscem odbioru
wyrobów akcyzowych”. Zezwolenie na nabywanie
wyrobów akcyzowych jako zarejestrowany handlo-
wiec mo˝e dotyczyç tylko jednego miejsca odbioru
wyrobów akcyzowych.

3. Wniosek o wydanie zezwolenia na nabywanie
wyrobów akcyzowych jako zarejestrowany handlo-
wiec powinien zawieraç dane dotyczàce podmiotu
oraz prowadzonej przez niego dzia∏alnoÊci gospodar-
czej, w szczególnoÊci imi´ i nazwisko lub nazw´ pod-
miotu, adres jego siedziby lub zamieszkania, numer
w Krajowym Rejestrze Sàdowym lub ewidencji dzia-
∏alnoÊci gospodarczej, numer identyfikacyjny REGON
oraz numer identyfikacji podatkowej (NIP), adres
poczty elektronicznej, a tak˝e planowanà lokalizacj´
miejsca odbioru wyrobów akcyzowych, rodzaj wyro-
bów akcyzowych, które b´dà nabywane wewnàtrz-
wspólnotowo, proponowane zabezpieczenie akcyzo-
we oraz informacj´ o liczbie wydanych temu podmio-
towi zezwoleƒ na nabywanie wyrobów akcyzowych
jako zarejestrowany handlowiec.

4. Do wniosku za∏àcza si´ plan miejsca odbioru
wyrobów akcyzowych oraz dokumenty potwierdzajà-
ce spe∏nienie warunków okreÊlonych w ust. 2 i art. 48
ust. 1 pkt 2—6.

5. Zezwolenie na nabywanie wyrobów akcyzo-
wych jako zarejestrowany handlowiec mo˝e byç wy-
dane na czas oznaczony, nie d∏u˝szy ni˝ 3 lata, albo na
czas nieoznaczony.

6. Zarejestrowany handlowiec jest obowiàzany do
powiadamiania w∏aÊciwego naczelnika urz´du celnego
o zmianach danych zawartych we wniosku, o którym
mowa w ust. 1, w terminie 7 dni, liczàc od dnia, w któ-
rym nastàpi∏a zmiana, z zastrze˝eniem ust. 7, 9 i 10. 

7. Powiadomienia o planowanej zmianie danych
obj´tych treÊcià zezwolenia na nabywanie wyrobów
akcyzowych jako zarejestrowany handlowiec, nale˝y
dokonywaç przed dokonaniem tej zmiany, z zastrze˝e-
niem ust. 9 i 10. 

8. Powiadomienie, o którym mowa w ust. 7, stano-
wi jednoczeÊnie wniosek o zmian´ zezwolenia na na-
bywanie wyrobów akcyzowych jako zarejestrowany
handlowiec w zakresie dotyczàcym zg∏oszonej zmiany.

9. Zmiana miejsca odbioru wyrobów akcyzowych
lub zarejestrowanego handlowca wymaga uzyskania
nowego zezwolenia na nabywanie wyrobów akcyzo-
wych jako zarejestrowany handlowiec.

10. Je˝eli zarejestrowany handlowiec zamierza na-
bywaç wewnàtrzwspólnotowo wyroby akcyzowe na-
le˝àce do innej ni˝ b´dàca przedmiotem dotychczaso-
wej dzia∏alnoÊci grupy wyrobów akcyzowych wymie-
nionej w art. 2 pkt 1, jest obowiàzany uzyskaç nowe
zezwolenie na nabywanie wyrobów akcyzowych jako
zarejestrowany handlowiec.

11. Do odmowy wydania, cofni´cia lub wygaÊni´-
cia zezwolenia na nabywanie wyrobów akcyzowych
jako zarejestrowany handlowiec stosuje si´ odpo-
wiednio art. 52.

Art. 58. 1. W∏aÊciwy naczelnik urz´du celnego, wy-
dajàc zezwolenie na nabywanie wyrobów akcyzo-
wych jako zarejestrowany handlowiec, nadaje pod-
miotowi numer akcyzowy zarejestrowanego han-
dlowca zwiàzany z miejscem odbioru wyrobów akcy-
zowych.

2. Zezwolenie na nabywanie wyrobów akcyzo-
wych jako zarejestrowany handlowiec okreÊla w szcze-
gólnoÊci:

1) numer akcyzowy zarejestrowanego handlowca
zwiàzany z miejscem odbioru wyrobów akcyzo-
wych;

2) adres siedziby lub miejsca zamieszkania zareje-
strowanego handlowca;

3) adres miejsca odbioru wyrobów akcyzowych;

4) rodzaj nabywanych wewnàtrzwspólnotowo wyro-
bów akcyzowych;

5) form´ i termin obowiàzywania zabezpieczenia ak-
cyzowego.

Art. 59. 1. Zarejestrowany handlowiec nie mo˝e
magazynowaç ani wysy∏aç wyrobów akcyzowych
z zastosowaniem procedury zawieszenia poboru ak-
cyzy.

2. Zarejestrowany handlowiec jest obowiàzany:

1) potwierdziç odbiór wyrobów akcyzowych na ad-
ministracyjnym dokumencie towarzyszàcym
i przedstawiç go w∏aÊciwemu naczelnikowi urz´du
celnego w celu opiecz´towania urz´dowymi pie-
cz´ciami;

2) prowadziç ewidencj´ nabywanych wewnàtrz-
wspólnotowo wyrobów akcyzowych. 

3. Zarejestrowany handlowiec mo˝e dokonywaç
nabycia wewnàtrzwspólnotowego wyrobów akcyzo-
wych na rzecz innych podmiotów.

4. Ewidencja, o której mowa w ust. 2 pkt 2, mo˝e
byç prowadzona w formie papierowej lub elektronicz-
nej, po uprzednim pisemnym poinformowaniu w∏aÊ-
ciwego naczelnika urz´du celnego o formie jej prowa-
dzenia.

5. Ewidencja, o której mowa w ust. 2 pkt 2, powin-
na zawieraç w szczególnoÊci informacje dotyczàce
wyrobów akcyzowych nabywanych wewnàtrzwspól-
notowo, administracyjnego dokumentu towarzyszà-
cego, podmiotu wysy∏ajàcego wyroby akcyzowe,
podmiotu na rzecz którego wyroby akcyzowe sà naby-
wane wewnàtrzwspólnotowo przez zarejestrowanego
handlowca. 

6. Ewidencja, o której mowa w ust. 2 pkt 2, powin-
na byç przechowywana do celów kontroli przez okres
5 lat, liczàc od koƒca roku kalendarzowego, w którym
zosta∏a sporzàdzona.

7. Minister w∏aÊciwy do spraw finansów publicz-
nych okreÊli, w drodze rozporzàdzenia:

1) warunki dotyczàce miejsca odbioru wyrobów ak-
cyzowych nabywanych wewnàtrzwspólnotowo
przez zarejestrowanego handlowca,
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2) szczegó∏owy zakres danych, które powinny znaj-
dowaç si´ w ewidencji nabywanych wewnàtrz-
wspólnotowo wyrobów akcyzowych, oraz sposób
jej prowadzenia 

— uwzgl´dniajàc koniecznoÊç zapewnienia w∏aÊci-
wej kontroli oraz prawid∏owego dokumentowania
iloÊci wyrobów akcyzowych i okreÊlenia kwot akcyzy.

Rozdzia∏ 5

Niezarejestrowani handlowcy

Art. 60. 1. W∏aÊciwy naczelnik urz´du celnego na
pisemny wniosek podmiotu spe∏niajàcego warunki
wymienione w art. 48 ust. 1 pkt 2—6 wydaje zezwole-
nie na jednorazowe nabycie wewnàtrzwspólnotowe
wyrobów akcyzowych wys∏anych z zastosowaniem
procedury zawieszenia poboru akcyzy, w ramach pro-
wadzonej dzia∏alnoÊci gospodarczej, zwane dalej „ze-
zwoleniem na nabycie wyrobów akcyzowych jako nie-
zarejestrowany handlowiec”. 

2. Wniosek o wydanie zezwolenia na nabycie wy-
robów akcyzowych jako niezarejestrowany handlo-
wiec powinien zawieraç dane dotyczàce podmiotu
oraz prowadzonej przez niego dzia∏alnoÊci gospodar-
czej, w szczególnoÊci imi´ i nazwisko lub nazw´ pod-
miotu, adres jego siedziby lub zamieszkania, numer
w Krajowym Rejestrze Sàdowym lub ewidencji dzia-
∏alnoÊci gospodarczej, numer identyfikacyjny REGON,
numer identyfikacji podatkowej (NIP), informacj´
o rodzaju i iloÊci wyrobów akcyzowych, które zostanà
nabyte wewnàtrzwspólnotowo, oraz o kwocie akcyzy
przypadajàcej do zap∏aty, a tak˝e adres miejsca, w któ-
rym wyroby akcyzowe zostanà odebrane i propono-
wane zabezpieczenie akcyzowe.

3. Do wniosku za∏àcza si´ dokumenty potwierdza-
jàce spe∏nienie warunków okreÊlonych w art. 48 ust. 1
pkt 2—6. 

4. Do odmowy wydania i cofni´cia zezwolenia na
nabycie wyrobów akcyzowych jako niezarejestrowa-
ny handlowiec stosuje si´ odpowiednio art. 52.

Art. 61. Zezwolenie na nabycie wyrobów akcyzo-
wych jako niezarejestrowany handlowiec okreÊla
w szczególnoÊci:

1) rodzaj wyrobów akcyzowych;

2) adres miejsca, w którym wyroby akcyzowe zosta-
nà odebrane;

3) wysokoÊç zabezpieczenia akcyzowego.

Art. 62. 1. Niezarejestrowany handlowiec nie mo-
˝e magazynowaç ani wysy∏aç wyrobów akcyzowych
z zastosowaniem procedury zawieszenia poboru ak-
cyzy.

2. Niezarejestrowany handlowiec jest obowiàzany:

1) przed wprowadzeniem wyrobów akcyzowych na
terytorium kraju wystawiç i przes∏aç podmiotowi
wysy∏ajàcemu wyroby akcyzowe dokument po-
twierdzenia z∏o˝enia zabezpieczenia akcyzowego
lub zap∏aty akcyzy na terytorium kraju, w zakresie
z∏o˝enia zabezpieczenia akcyzowego;

2) potwierdziç odbiór wyrobów akcyzowych na ad-
ministracyjnym dokumencie towarzyszàcym
i przedstawiç go w∏aÊciwemu naczelnikowi urz´du
celnego w celu opiecz´towania urz´dowymi pie-
cz´ciami;

3) bez wezwania organu podatkowego, z∏o˝yç w∏aÊ-
ciwemu naczelnikowi urz´du celnego deklaracj´
uproszczonà, wed∏ug ustalonego wzoru, oraz obli-
czyç akcyz´ i dokonaç jej zap∏aty na rachunek w∏aÊ-
ciwej izby celnej, w terminie 3 dni, liczàc od dnia
powstania obowiàzku podatkowego.

3. Niezarejestrowany handlowiec przed wys∏a-
niem dokumentu, o którym mowa w ust. 2 pkt 1, jest
obowiàzany uzyskaç na tym dokumencie potwierdze-
nie przez w∏aÊciwego naczelnika urz´du celnego z∏o-
˝enia zabezpieczenia akcyzowego.

4. Minister w∏aÊciwy do spraw finansów publicz-
nych okreÊli, w drodze rozporzàdzenia, wzór deklara-
cji uproszczonej, o której mowa w ust. 2 pkt 3 i art. 78
ust. 1 pkt 3, wraz z objaÊnieniami co do sposobu pra-
wid∏owego z∏o˝enia tej deklaracji, informacjà o termi-
nie i miejscu jej z∏o˝enia, pouczeniem podatnika, ˝e
deklaracja ta stanowi podstaw´ do wystawienia tytu-
∏u wykonawczego, uwzgl´dniajàc koniecznoÊç zapew-
nienia prawid∏owego obliczenia wysokoÊci akcyzy.

Rozdzia∏ 6

Zabezpieczenie akcyzowe

Art. 63. 1. Podmiot prowadzàcy sk∏ad podatkowy,
zarejestrowany handlowiec, niezarejestrowany han-
dlowiec, podatnik, o którym mowa w art. 78 ust. 1,
podmiot poÊredniczàcy oraz przedstawiciel podatko-
wy sà obowiàzani do z∏o˝enia zabezpieczenia akcyzo-
wego w kwocie pokrywajàcej, powsta∏e albo mogàce
powstaç, zobowiàzanie podatkowe.

2. Zabezpieczenie akcyzowe mo˝e byç z∏o˝one na
czas oznaczony albo nieoznaczony.

3. Na wniosek podmiotów, o których mowa
w ust. 1, w∏aÊciwy naczelnik urz´du celnego przyjmu-
je zabezpieczenie akcyzowe z∏o˝one przez osob´ trze-
cià w formach okreÊlonych w art. 67 ust. 1 pkt 1—3.

4. W przypadku przemieszczania na terytorium
kraju wyrobów akcyzowych ze sk∏adu podatkowego
prowadzonego przez podmiot obowiàzany do z∏o˝e-
nia zabezpieczenia akcyzowego do sk∏adu podatkowe-
go prowadzonego przez osob´ trzecià, zobowiàzanie
podatkowe podmiotu prowadzàcego sk∏ad podatko-
wy, mo˝e byç na jego wniosek obj´te zabezpiecze-
niem generalnym tej osoby trzeciej, z∏o˝onym na tery-
torium kraju w formach okreÊlonych w art. 67 ust. 1
pkt 1—3, za zgodà tej osoby.

5. Osoba trzecia, o której mowa w ust. 3 i 4, odpo-
wiada ca∏ym swoim majàtkiem za zobowiàzanie po-
datkowe podmiotu obowiàzanego do z∏o˝enia zabez-
pieczenia akcyzowego, solidarnie z tym podmiotem
do wysokoÊci kwoty zobowiàzania podatkowego b´-
dàcego przedmiotem zabezpieczenia.
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Art. 64. 1. W∏aÊciwy naczelnik urz´du celnego
zwalnia podmiot prowadzàcy sk∏ad podatkowy z obo-
wiàzku z∏o˝enia zabezpieczenia akcyzowego, je˝eli
podmiot ten spe∏nia nast´pujàce warunki:

1) ma swojà siedzib´ lub miejsce zamieszkania na te-
rytorium kraju;

2) stosuje procedur´ zawieszenia poboru akcyzy co
najmniej od roku;

3) jego sytuacja finansowa i posiadany majàtek za-
pewniajà wywiàzywanie si´ z zobowiàzaƒ podat-
kowych;

4) nie posiada zaleg∏oÊci z tytu∏u c∏a i podatków sta-
nowiàcych dochód bud˝etu paƒstwa oraz sk∏adek
na ubezpieczenia spo∏eczne i zdrowotne;

5) zobowiàza∏ si´ do zap∏acenia, na pierwsze pisem-
ne ˝àdanie w∏aÊciwego naczelnika urz´du celne-
go, kwoty akcyzy przypadajàcej do zap∏aty z tytu-
∏u powstania zobowiàzania podatkowego.

2. Przepisy ust. 1 pkt 2 i 3 nie majà zastosowania
do rolników prowadzàcych sk∏ad podatkowy, w któ-
rym sà wykonywane, zgodnie z ustawà z dnia
25 sierpnia 2006 r. o biokomponentach i biopaliwach
ciek∏ych, wy∏àcznie czynnoÊci polegajàce na wytwa-
rzaniu na w∏asny u˝ytek estru lub czystego oleju roÊ-
linnego, o których mowa w art. 2 ust. 1 pkt 11 lit. c tej
ustawy.

3. Zwolnienie, o którym mowa w ust. 1, jest udzie-
lane na czas oznaczony, nie d∏u˝szy ni˝ 2 lata, w dro-
dze decyzji, na pisemny wniosek podmiotu. Na pi-
semny wniosek zwolnionego podmiotu zwolnienie
mo˝e byç przed∏u˝one, w drodze decyzji, na kolejne
okresy nie d∏u˝sze ni˝ 2 lata.

4. Wnioski, o których mowa w ust. 3, powinny za-
wieraç dane dotyczàce podmiotu i prowadzonej przez
niego dzia∏alnoÊci gospodarczej, w szczególnoÊci imi´
i nazwisko lub nazw´, adres zamieszkania lub siedzi-
by podmiotu, okreÊlenie przewidywanej maksymalnej
kwoty zobowiàzania podatkowego podlegajàcego za-
bezpieczeniu akcyzowemu oraz terminu, na jaki zwol-
nienie ma byç udzielone lub przed∏u˝one. Wniosek
o udzielenie zwolnienia powinien zawieraç ponadto
okreÊlenie rodzaju dzia∏alnoÊci prowadzonej przez
podmiot w sk∏adzie podatkowym.

5. Do wniosków, o których mowa w ust. 3, za∏àcza
si´ dokumenty potwierdzajàce spe∏nienie warunków
okreÊlonych w ust. 1.

6. Zwolnienia, o którym mowa w ust. 1, nie stosu-
je si´ w przypadku przemieszczania wyrobów akcyzo-
wych w procedurze zawieszenia poboru akcyzy lub
obj´tych zwolnieniem od akcyzy ze wzgl´du na ich
przeznaczenie.

7. Zwolnienie, o którym mowa w ust. 1, mo˝e byç
stosowane w przypadku przemieszczania rurociàgiem
ropopochodnych wyrobów akcyzowych pomi´dzy
sk∏adami podatkowymi prowadzonymi przez ten sam
podmiot na terytorium kraju.

8. Podmiot zwolniony z obowiàzku z∏o˝enia zabez-
pieczenia akcyzowego jest obowiàzany do powiada-
miania w∏aÊciwego naczelnika urz´du celnego o zmia-
nach danych zawartych we wniosku o zwolnienie
z obowiàzku z∏o˝enia zabezpieczenia akcyzowego lub
we wniosku o przed∏u˝enie zwolnienia, w terminie
7 dni, liczàc od dnia, w którym nastàpi∏a zmiana.

9. W∏aÊciwy naczelnik urz´du celnego cofa zwol-
nienie, o którym mowa w ust. 1, w przypadku gdy
podmiot prowadzàcy sk∏ad podatkowy naruszy który-
kolwiek z warunków okreÊlonych w ust. 1 pkt 1, 3
lub 4, z zastrze˝eniem ust. 2.

10. Minister w∏aÊciwy do spraw finansów publicz-
nych okreÊli, w drodze rozporzàdzenia, sposób do-
kumentowania spe∏nienia warunków okreÊlonych
w ust. 1, w tym rodzaj dokumentów potwierdzajàcych
ich spe∏nienie, wzór wniosków, o których mowa
w ust. 3, a tak˝e szczegó∏owy sposób udzielania, prze-
d∏u˝ania i cofania zwolnienia, o którym mowa w ust. 1,
uwzgl´dniajàc koniecznoÊç w∏aÊciwego zabezpiecze-
nia zobowiàzaƒ podatkowych oraz koniecznoÊç za-
pewnienia przep∏ywu informacji o zwolnieniach z obo-
wiàzku z∏o˝enia zabezpieczenia akcyzowego.

Art. 65. 1. Dla zagwarantowania pokrycia zobo-
wiàzaƒ podatkowych:

1) podmiotu prowadzàcego sk∏ad podatkowy,

2) zarejestrowanego handlowca, 

3) podmiotu poÊredniczàcego, a tak˝e

4) podatnika, o którym mowa w art. 78 ust. 1, lub
przedstawiciela podatkowego — na ich pisemny
wniosek

— sk∏ada si´ zabezpieczenie generalne, z zastrze˝e-
niem ust. 8.

2. W∏aÊciwy naczelnik urz´du celnego ustala wy-
sokoÊç zabezpieczenia generalnego, z uwzgl´dnie-
niem ust. 3, na poziomie równym:

1) wysokoÊci zobowiàzaƒ podatkowych, gdy kwota
ta mo˝e zostaç dok∏adnie obliczona przy przyjmo-
waniu zabezpieczenia;

2) szacunkowej kwocie maksymalnej wynikajàcej
z mogàcych powstaç zobowiàzaƒ podatkowych.

3. WysokoÊç zabezpieczenia generalnego sk∏ada-
nego przez podmiot poÊredniczàcy ustala si´ w kwo-
cie równej wysokoÊci maksymalnej kwoty miesi´cz-
nego zobowiàzania podatkowego mogàcego powstaç
w przypadku naruszenia warunków zwolnienia od ak-
cyzy wyrobów akcyzowych, o którym mowa w art. 32. 

4. Dla ustalenia wysokoÊci zabezpieczenia akcyzo-
wego stosuje si´ stawki akcyzy obowiàzujàce w dniu
powstania obowiàzku podatkowego, a w przypadku
gdy tego dnia nie mo˝na ustaliç — w dniu z∏o˝enia za-
bezpieczenia; je˝eli jednak stawki akcyzy ulegnà zmia-
nie w trakcie trwania procedury zawieszenia poboru
akcyzy, w∏aÊciwy naczelnik urz´du celnego koryguje
wysokoÊç zabezpieczenia akcyzowego i powiadamia
o tym podmiot, który z∏o˝y∏ zabezpieczenie. 
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5. W przypadku gdy jest przyjmowane zabezpie-
czenie generalne zobowiàzaƒ podatkowych, których
wysokoÊç mo˝e ulec zmianie z up∏ywem czasu, pod-
mioty, o których mowa w ust. 1, sà obowiàzane
wst´pnie oszacowaç wysokoÊç takiego zabezpiecze-
nia na poziomie pozwalajàcym na pokrycie w ka˝dym
czasie tych zobowiàzaƒ podatkowych.

6. Podmiot poÊredniczàcy jest obowiàzany aktuali-
zowaç wysokoÊç zabezpieczenia generalnego w spo-
sób zapewniajàcy pokrycie mogàcych powstaç w ka˝-
dym czasie jego zobowiàzaƒ podatkowych.

7. Przed zastosowaniem zabezpieczenia general-
nego, w przypadkach okreÊlonych w ust. 1 pkt 1, 2 i 4,
w∏aÊciwy naczelnik urz´du celnego ustala stan jego
wykorzystania.

8. Na wniosek podmiotu prowadzàcego sk∏ad po-
datkowy, który spe∏nia warunki okreÊlone w art. 64
ust. 1 pkt 1, 3 i 4, w∏aÊciwy naczelnik urz´du celnego
wyra˝a zgod´ na z∏o˝enie zabezpieczenia rycza∏towe-
go dla zabezpieczenia wykonania zobowiàzaƒ podat-
kowych z tytu∏u produkcji wyrobów akcyzowych
w sk∏adzie podatkowym i wprowadzenia wyrobów ak-
cyzowych do sk∏adu podatkowego. Przepisy art. 64
ust. 3—5, 8 i 9 oraz przepisy wydane na podstawie
art. 64 ust. 10 dotyczàce sposobu dokumentowania
spe∏nienia warunków okreÊlonych w art. 64 ust. 1,
w tym rodzaju dokumentów potwierdzajàcych ich
spe∏nienie, stosuje si´ odpowiednio. 

9. W∏aÊciwy naczelnik urz´du celnego ustala wy-
sokoÊç zabezpieczenia rycza∏towego na poziomie
30 % wysokoÊci zabezpieczenia generalnego, do któ-
rego z∏o˝enia jest obowiàzany podmiot prowadzàcy
sk∏ad podatkowy, sk∏adajàcy wniosek o z∏o˝enie za-
bezpieczenia rycza∏towego.

10. W∏aÊciwy naczelnik urz´du celnego ustala po-
nownie wysokoÊç zabezpieczenia rycza∏towego co
6 miesi´cy, poczàwszy od dnia z∏o˝enia wniosku o wy-
ra˝enie zgody na jego z∏o˝enie. W∏aÊciwy naczelnik
urz´du celnego mo˝e dokonaç pierwszego ponowne-
go ustalenia wysokoÊci zabezpieczenia rycza∏towego
przed up∏ywem 6 miesi´cy od dnia z∏o˝enia wniosku.

Art. 66. 1. Minister w∏aÊciwy do spraw finansów
publicznych okreÊli, w drodze rozporzàdzenia, szcze-
gó∏owy sposób ustalania wysokoÊci zabezpieczenia
generalnego i rycza∏towego, szczegó∏owy sposób sto-
sowania zabezpieczenia generalnego i rycza∏towego,
szczegó∏owy sposób obj´cia zabezpieczeniem akcyzo-
wym wyrobów akcyzowych zwolnionych od akcyzy ze
wzgl´du na ich przeznaczenie, o którym mowa
w art. 32 ust. 5 pkt 1, oraz sposób i cz´stotliwoÊç ak-
tualizacji zabezpieczenia generalnego, o której mowa
w art. 65 ust. 6, uwzgl´dniajàc koniecznoÊç w∏aÊciwe-
go zabezpieczenia nale˝noÊci akcyzowych.

2. Minister w∏aÊciwy do spraw finansów publicz-
nych mo˝e okreÊliç, w drodze rozporzàdzenia:

1) inne ni˝ okreÊlone w art. 63 ust. 4 przypadki,
w których zobowiàzania podatkowe podmiotów,
o których mowa w art. 63 ust. 1, mogà byç na ich
wniosek obj´te zabezpieczeniem generalnym oso-
by trzeciej, za zgodà tej osoby,

2) inne ni˝ okreÊlone w art. 65 ust. 8 przypadki,
w których mo˝e byç z∏o˝one zabezpieczenie ry-
cza∏towe,

3) przypadki, w których stosuje si´ dla niektórych
wyrobów akcyzowych ni˝szy poziom zabezpiecze-
nia akcyzowego ni˝ okreÊlony w ustawie, oraz
okreÊliç ten poziom,

4) przypadki, w których naczelnik urz´du celnego nie
ustala stanu wykorzystania zabezpieczenia gene-
ralnego przed jego zastosowaniem

— uwzgl´dniajàc koniecznoÊç w∏aÊciwego zabezpie-
czenia nale˝noÊci akcyzowych, zapewnienia spraw-
nego stosowania zabezpieczeƒ akcyzowych, a tak˝e
uproszczenia obrotu wyrobami akcyzowymi. 

Art. 67. 1. Zabezpieczenie akcyzowe mo˝e zostaç
z∏o˝one w formie:

1) depozytu w gotówce;

2) gwarancji bankowej lub ubezpieczeniowej;

3) czeku potwierdzonego przez krajowy bank wy-
stawcy czeku;

4) weksla w∏asnego;

5) innego dokumentu majàcego wartoÊç p∏atniczà.

2. W przypadku dostawy wewnàtrzwspólnotowej
i nabycia wewnàtrzwspólnotowego zabezpieczenie
akcyzowe powinno obowiàzywaç na terytorium
Wspólnoty Europejskiej.

3. Minister w∏aÊciwy do spraw finansów publicz-
nych okreÊli, w drodze rozporzàdzenia:

1) sposób i miejsce sk∏adania zabezpieczenia akcyzo-
wego,

2) rodzaje innych dokumentów majàcych wartoÊç
p∏atniczà, które mogà byç przyjmowane jako za-
bezpieczenie akcyzowe,

3) sposób dokonania potwierdzenia przyj´cia zabez-
pieczenia akcyzowego, 

4) wzory druków s∏u˝àcych do potwierdzenia przyj´-
cia zabezpieczenia akcyzowego

— uwzgl´dniajàc koniecznoÊç w∏aÊciwego zabezpie-
czenia wykonania zobowiàzaƒ podatkowych w akcy-
zie.

Art. 68. Depozyt w gotówce sk∏ada si´ w walucie
polskiej, chyba ˝e przepis szczególny stanowi inaczej.

Art. 69. 1. Gwarant powinien zobowiàzaç si´ na piÊ-
mie do zap∏acenia, solidarnie z podatnikiem, jego na-
st´pcami prawnymi lub osobà trzecià, bezwarunkowo
i nieodwo∏alnie, na ka˝de wezwanie w∏aÊciwego na-
czelnika urz´du celnego, zabezpieczonej kwoty zobo-
wiàzania podatkowego wraz z odsetkami za zw∏ok´,
je˝eli jej zap∏acenie stanie si´ wymagalne.

2. Gwarant odpowiada ca∏ym swoim majàtkiem,
solidarnie z podatnikiem, jego nast´pcami prawnymi
lub osobà trzecià, za zobowiàzanie podatkowe obj´te
gwarancjà wraz z odsetkami za zw∏ok´ — do wyso-
koÊci kwoty gwarancji i w terminie wskazanym
w gwarancji.
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3. Gwarantem mo˝e byç jedynie osoba prawna
majàca siedzib´ na terytorium Wspólnoty Europejskiej
lub terytorium paƒstwa cz∏onkowskiego Europejskie-
go Stowarzyszenia Wolnego Handlu (EFTA) — strony
umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym, od-
dzia∏ banku zagranicznego oraz g∏ówny oddzia∏ za-
k∏adu ubezpieczeƒ, które prowadzà na terytorium kra-
ju dzia∏alnoÊç bankowà lub ubezpieczeniowà, w ro-
zumieniu przepisów, odpowiednio, ustawy z dnia
29 sierpnia 1997 r. — Prawo bankowe (Dz. U. z 2002 r.
Nr 72, poz. 665, z póên. zm.9)) lub ustawy z dnia 22 ma-
ja 2003 r. o dzia∏alnoÊci ubezpieczeniowej (Dz. U.
Nr 124, poz. 1151, z póên. zm.10)), oraz:

1) posiadajà na podstawie tych przepisów uprawnie-
nie do udzielania gwarancji bankowych lub ubez-
pieczeniowych na ca∏ym terytorium kraju;

2) zawiadomià, w formie pisemnej, ministra w∏aÊciwe-
go do spraw finansów publicznych o zamiarze
udzielania gwarancji bankowych lub ubezpieczenio-
wych, sk∏adanych jako zabezpieczenie akcyzowe.

4. Minister w∏aÊciwy do spraw finansów publicz-
nych po uzgodnieniu z Przewodniczàcym Komisji
Nadzoru Finansowego og∏asza, w drodze obwieszcze-
nia, wykaz gwarantów, o których mowa w ust. 3. 

5. Minister w∏aÊciwy do spraw finansów publicz-
nych mo˝e okreÊliç, w drodze rozporzàdzenia, wzory
treÊci gwarancji bankowych i ubezpieczeniowych
sk∏adanych jako zabezpieczenie akcyzowe, uwzgl´d-
niajàc koniecznoÊç zapewnienia prawid∏owej realiza-
cji przez gwaranta zobowiàzania, o którym mowa
w ust. 1.

Art. 70. 1. Podmioty obowiàzane do z∏o˝enia za-
bezpieczenia akcyzowego mogà wybraç form´ zabez-
pieczenia spoÊród form okreÊlonych w art. 67 ust. 1.

2. Zabezpieczenie akcyzowe mo˝e byç z∏o˝one
w kilku formach okreÊlonych w art. 67 ust. 1, pod wa-
runkiem ˝e ∏àcznie pokryjà ca∏à wymaganà kwot´ za-
bezpieczenia akcyzowego. 

Art. 71. 1. W∏aÊciwy naczelnik urz´du celnego od-
mawia przyj´cia zabezpieczenia akcyzowego, je˝eli
stwierdzi, ˝e nie zapewni ono pokrycia w nale˝nej wy-
sokoÊci kwoty zobowiàzania podatkowego.

2. W∏aÊciwy naczelnik urz´du celnego odmawia
przyj´cia zabezpieczenia akcyzowego z okreÊlonym
terminem wa˝noÊci, je˝eli nie zabezpiecza ono w spo-
sób skuteczny pokrycia w terminie kwoty zobowiàza-
nia podatkowego.

Art. 72. 1. Je˝eli w∏aÊciwy naczelnik urz´du celne-
go stwierdzi, ˝e z∏o˝one zabezpieczenie akcyzowe nie
zapewnia pokrycia w nale˝nej wysokoÊci lub w termi-
nie kwoty zobowiàzania podatkowego, jest obowiàza-
ny za˝àdaç przed∏u˝enia zabezpieczenia, z∏o˝enia do-
datkowego lub nowego zabezpieczenia akcyzowego.

2. Podmiot, który z∏o˝y∏ zabezpieczenie akcyzowe
na czas oznaczony, jest obowiàzany najpóêniej na
miesiàc przed up∏ywem tego terminu udokumento-
waç przed∏u˝enie jego wa˝noÊci lub z∏o˝yç nowe za-
bezpieczenie akcyzowe.

Art. 73. 1. Je˝eli okreÊlona lub zadeklarowana
kwota akcyzy nie zosta∏a zap∏acona w terminie, organ
podatkowy pokrywa jà ze z∏o˝onego zabezpieczenia
akcyzowego.

2. Je˝eli w celu pokrycia kwoty akcyzy niezap∏aco-
nej w terminie wymagana jest sprzeda˝, w rozumie-
niu przepisów ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. — Ko-
deks cywilny (Dz. U. Nr 16, poz. 93, z póên. zm.11)),
praw z dokumentów majàcych wartoÊç p∏atniczà z∏o-
˝onych jako zabezpieczenie akcyzowe, do sprzeda˝y
stosuje si´ przepisy ustawy z dnia 17 czerwca 1966 r.
o post´powaniu egzekucyjnym w administracji (Dz. U.
z 2005 r. Nr 229, poz. 1954, z póên. zm.12)).

3. W przypadku, o którym mowa w ust. 1, nale˝ne
odsetki za zw∏ok´ od zaleg∏oÊci podatkowej sà nalicza-
ne do dnia pokrycia kwoty akcyzy.

Art. 74. 1. Zabezpieczenie akcyzowe nie mo˝e zo-
staç zwrócone, dopóki zobowiàzanie podatkowe nie
wygaÊnie lub nie b´dzie mog∏o ju˝ powstaç.

———————
9) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zosta∏y

og∏oszone w Dz. U. z 2002 r. Nr 126, poz. 1070, Nr 141,
poz. 1178, Nr 144, poz. 1208, Nr 153, poz. 1271, Nr 169,
poz. 1385 i 1387 i Nr 241, poz. 2074, z 2003 r. Nr 50,
poz. 424, Nr 60, poz. 535, Nr 65, poz. 594, Nr 228,
poz. 2260 i Nr 229, poz. 2276, z 2004 r. Nr 64, poz. 594,
Nr 68, poz. 623, Nr 91, poz. 870, Nr 96, poz. 959, Nr 121,
poz. 1264, Nr 146, poz. 1546 i Nr 173, poz. 1808, z 2005 r.
Nr 83, poz. 719, Nr 85, poz. 727, Nr 167, poz. 1398
i Nr 183, poz. 1538, z 2006 r. Nr 104, poz. 708, Nr 157,
poz. 1119, Nr 190, poz. 1401 i Nr 245, poz. 1775, z 2007 r.
Nr 42, poz. 272 i Nr 112, poz. 769 oraz z 2008 r. Nr 171,
poz. 1056, Nr 192, poz. 1179, Nr 209, poz. 1315 i Nr 231,
poz. 1546.

10) Zmiany wymienionej ustawy zosta∏y og∏oszone w Dz. U.
z 2004 r. Nr 91, poz. 870 i Nr 96, poz. 959, z 2005 r. Nr 83,
poz. 719, Nr 143, poz. 1204, Nr 167, poz. 1396, Nr 183,
poz. 1538 i Nr 184, poz. 1539, z 2006 r. Nr 157, poz. 1119,
z 2007 r. Nr 50, poz. 331, Nr 82, poz. 557, Nr 102, poz. 691
i Nr 112, poz. 769 oraz z 2008 r. Nr 171, poz. 1056 i Nr 234,
poz. 1571.

———————
11) Zmiany wymienionej ustawy zosta∏y og∏oszone w Dz. U.

z 1971 r. Nr 27, poz. 252, z 1976 r. Nr 19, poz. 122, z 1982 r.
Nr 11, poz. 81, Nr 19, poz. 147 i Nr 30, poz. 210, z 1984 r.
Nr 45, poz. 242, z 1985 r. Nr 22, poz. 99, z 1989 r. Nr 3,
poz. 11, z 1990 r. Nr 34, poz. 198, Nr 55, poz. 321 i Nr 79,
poz. 464, z 1991 r. Nr 107, poz. 464 i Nr 115, poz. 496,
z 1993 r. Nr 17, poz. 78, z 1994 r. Nr 27, poz. 96, Nr 85,
poz. 388 i Nr 105, poz. 509, z 1995 r. Nr 83, poz. 417,
z 1996 r. Nr 114, poz. 542, Nr 139, poz. 646 i Nr 149,
poz. 703, z 1997 r. Nr 43, poz. 272, Nr 115, poz. 741,
Nr 117, poz. 751 i Nr 157, poz. 1040, z 1998 r. Nr 106,
poz. 668 i Nr 117, poz. 758, z 1999 r. Nr 52, poz. 532,
z 2000 r. Nr 22, poz. 271, Nr 74, poz. 855 i 857, Nr 88,
poz. 983 i Nr 114, poz. 1191, z 2001 r. Nr 11, poz. 91, Nr 71,
poz. 733, Nr 130, poz. 1450 i Nr 145, poz. 1638, z 2002 r.
Nr 113, poz. 984 i Nr 141, poz. 1176, z 2003 r. Nr 49,
poz. 408, Nr 60, poz. 535, Nr 64, poz. 592 i Nr 124,
poz. 1151, z 2004 r. Nr 91, poz. 870, Nr 96, poz. 959,
Nr 162, poz. 1692, Nr 172, poz. 1804 i Nr 281, poz. 2783,
z 2005 r. Nr 48, poz. 462, Nr 157, poz. 1316 i Nr 172,
poz. 1438, z 2006 r. Nr 133, poz. 935 i Nr 164, poz. 1166,
z 2007 r. Nr 80, poz. 538, Nr 82, poz. 557 i Nr 181,
poz. 1287 oraz z 2008 r. Nr 116, poz. 731, Nr 163,
poz. 1012, Nr 220, poz. 1425 i 1431 i Nr 228, poz. 1506.

12) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zosta∏y
og∏oszone w Dz. U. z 2006 r. Nr 104, poz. 708 i 711,
Nr 133, poz. 935, Nr 157, poz. 1119 i Nr 187, poz. 1381,
z 2007 r. Nr 89, poz. 589, Nr 115, poz. 794, Nr 176,
poz. 1243 i Nr 192, poz. 1378 oraz z 2008 r. Nr 209,
poz. 1318.
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2. Do celów zwiàzanych z rozliczaniem zabezpie-
czenia akcyzowego w∏aÊciwy naczelnik urz´du celne-
go stwierdza, ˝e zobowiàzanie podatkowe wygas∏o
lub nie b´dzie mog∏o ju˝ powstaç, równie˝ na podsta-
wie administracyjnego dokumentu towarzyszàcego
w formie elektronicznej z potwierdzeniem odbioru
wyrobów akcyzowych przemieszczanych na teryto-
rium kraju, przes∏anego w ramach systemu teleinfor-
matycznego, o którym mowa w art. 46 ust. 1, w szcze-
gólnoÊci je˝eli przes∏any w tej formie administracyjny
dokument towarzyszàcy nie budzi wàtpliwoÊci.

3. Je˝eli zobowiàzanie podatkowe wygaÊnie cz´Ê-
ciowo lub nie b´dzie mog∏o ju˝ powstaç do cz´Êci za-
bezpieczonej kwoty, z∏o˝one zabezpieczenie zostaje
niezw∏ocznie cz´Êciowo zwrócone podmiotowi, który
je z∏o˝y∏, na jego wniosek.

4. Je˝eli zobowiàzanie podatkowe wygaÊnie lub
nie mo˝e ju˝ powstaç, zabezpieczenie akcyzowe zo-
staje zwrócone na wniosek podmiotu, który je z∏o˝y∏,
w terminie 7 dni.

5. Minister w∏aÊciwy do spraw finansów publicz-
nych okreÊli, w drodze rozporzàdzenia, szczegó∏owe
warunki i tryb zwrotu zabezpieczenia akcyzowego,
uwzgl´dniajàc koniecznoÊç zabezpieczenia wykona-
nia zobowiàzaƒ podatkowych w akcyzie.

Art. 75. Od kwoty zwracanego zabezpieczenia ak-
cyzowego nie przys∏ugujà odsetki.

Art. 76. Minister w∏aÊciwy do spraw finansów
publicznych okreÊli, w drodze rozporzàdzenia, wzór
dokumentu potwierdzenia z∏o˝enia zabezpieczenia ak-
cyzowego lub zap∏aty akcyzy na terytorium kraju,
o którym mowa w art. 62 ust. 2 pkt 1 oraz w art. 78
ust. 1 pkt 2, uwzgl´dniajàc koniecznoÊç zapewnienia
informacji o z∏o˝onym zabezpieczeniu akcyzowym lub
o zap∏aconej kwocie akcyzy.

Rozdzia∏ 7

Wyroby akcyzowe z zap∏aconà akcyzà

Art. 77. 1. Dostawa wewnàtrzwspólnotowa lub na-
bycie wewnàtrzwspólnotowe, na potrzeby wykony-
wanej dzia∏alnoÊci gospodarczej na terytorium kraju,
wyrobów akcyzowych, od których zosta∏a zap∏acona
akcyza, sà dokonywane na podstawie uproszczonego
dokumentu towarzyszàcego, z zastrze˝eniem art. 47
ust. 5.

2. Uproszczony dokument towarzyszàcy mo˝e byç
zastàpiony przez dokument handlowy w przypadku,
gdy dokument ten zawiera takie same dane, jakie sà
wymagane dla uproszczonego dokumentu towarzy-
szàcego. Do dokumentu handlowego zast´pujàcego
uproszczony dokument towarzyszàcy stosuje si´ od-
powiednio przepisy o uproszczonym dokumencie to-
warzyszàcym.

3. Minister w∏aÊciwy do spraw finansów publicz-
nych mo˝e okreÊliç, w drodze rozporzàdzenia, wzór
oraz sposób obiegu kart uproszczonego dokumentu to-
warzyszàcego, a tak˝e warunki, na jakich dokument
handlowy mo˝e zastàpiç uproszczony dokument towa-
rzyszàcy, uwzgl´dniajàc koniecznoÊç zapewnienia in-
formacji dotyczàcych iloÊci nabywanych wyrobów ak-
cyzowych oraz kwot akcyzy przypadajàcej do zap∏aty.

Art. 78. 1. W przypadku gdy podatnik nabywa we-
wnàtrzwspólnotowo wyroby akcyzowe z akcyzà zap∏a-
conà na terytorium paƒstwa cz∏onkowskiego na po-
trzeby wykonywanej dzia∏alnoÊci gospodarczej na te-
rytorium kraju, jest obowiàzany:

1) przed wprowadzeniem wyrobów akcyzowych na
terytorium kraju dokonaç zg∏oszenia o planowa-
nym nabyciu wewnàtrzwspólnotowym do w∏aÊci-
wego naczelnika urz´du celnego i z∏o˝yç zabezpie-
czenie akcyzowe;

2) potwierdziç odbiór wyrobów akcyzowych na
uproszczonym dokumencie towarzyszàcym oraz
wystawiç i do∏àczyç do zwracanego uproszczone-
go dokumentu towarzyszàcego dokument po-
twierdzenia z∏o˝enia zabezpieczenia akcyzowego
lub zap∏aty akcyzy na terytorium kraju;

3) bez wezwania organu podatkowego, z∏o˝yç w∏aÊ-
ciwemu naczelnikowi urz´du celnego deklaracj´
uproszczonà, wed∏ug ustalonego wzoru, oraz obli-
czyç akcyz´ i dokonaç jej zap∏aty na terytorium
kraju, na rachunek w∏aÊciwej izby celnej, w termi-
nie 10 dni, liczàc od dnia powstania obowiàzku
podatkowego;

4) prowadziç ewidencj´ nabywanych wewnàtrz-
wspólnotowo wyrobów akcyzowych. 

2. Podatnik, o którym mowa w ust. 1, przed do∏à-
czeniem do zwracanego uproszczonego dokumentu
towarzyszàcego, dokumentu potwierdzenia z∏o˝enia
zabezpieczenia akcyzowego lub zap∏aty akcyzy na te-
rytorium kraju, o którym mowa w ust. 1 pkt 2, jest
obowiàzany uzyskaç na tym dokumencie potwierdze-
nie przez w∏aÊciwego naczelnika urz´du celnego z∏o-
˝enia zabezpieczenia akcyzowego lub zap∏aty akcyzy.

3. Przepisy ust. 1 pkt 1, 3 i 4 stosuje si´ odpowied-
nio do przypadków nabycia wewnàtrzwspólnotowego
wyrobów akcyzowych niewymienionych w za∏àczniku
nr 2 do ustawy, które sà obj´te na terytorium kraju
stawkà akcyzy innà ni˝ stawka zerowa.

4. Przepisy ust. 1 pkt 1 i 3 stosuje si´ odpowiednio
w przypadku nabycia wewnàtrzwspólnotowego przez
osob´ fizycznà wyrobów akcyzowych przeznaczonych
na cele handlowe w rozumieniu art. 34. 

5. Ewidencja, o której mowa w ust. 1 pkt 4, mo˝e
byç prowadzona w formie papierowej lub elektronicz-
nej, po uprzednim pisemnym poinformowaniu w∏aÊ-
ciwego naczelnika urz´du celnego o formie jej prowa-
dzenia. 

6. Ewidencja, o której mowa w ust. 1 pkt 4, powin-
na zawieraç w szczególnoÊci informacje dotyczàce
wyrobów akcyzowych nabywanych wewnàtrzwspól-
notowo, uproszczonego dokumentu towarzyszàcego,
podmiotu wysy∏ajàcego wyroby akcyzowe. 

7. Ewidencja, o której mowa w ust. 1 pkt 4, powin-
na byç przechowywana do celów kontroli przez okres
5 lat, liczàc od koƒca roku kalendarzowego, w którym
zosta∏a sporzàdzona.

8. Minister w∏aÊciwy do spraw finansów publicz-
nych okreÊli, w drodze rozporzàdzenia, wzór zg∏osze-
nia o planowanym nabyciu wewnàtrzwspólnotowym,
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o którym mowa w ust. 1 pkt 1, uwzgl´dniajàc koniecz-
noÊç zapewnienia informacji dotyczàcych iloÊci naby-
wanych wyrobów akcyzowych oraz kwoty akcyzy
przypadajàcej do zap∏aty. 

9. Minister w∏aÊciwy do spraw finansów publicz-
nych okreÊli, w drodze rozporzàdzenia, szczegó∏owy
zakres danych, które powinny znajdowaç si´ w ewi-
dencji nabywanych wyrobów akcyzowych, o której
mowa w ust. 1 pkt 4, oraz sposób jej prowadzenia,
uwzgl´dniajàc koniecznoÊç zapewnienia informacji
dotyczàcych iloÊci nabywanych wyrobów akcyzo-
wych oraz kwot akcyzy przypadajàcej do zap∏aty.

Art. 79. 1. Je˝eli osoba fizyczna zamierza nabyç
wewnàtrzwspólnotowo, nie w celach prowadzonej
dzia∏alnoÊci gospodarczej, wyroby akcyzowe z akcyzà
zap∏aconà na terytorium paƒstwa cz∏onkowskiego
i wyroby te majà byç jej dostarczane na terytorium
kraju, to takie nabycie mo˝e byç dokonane wy∏àcznie
za poÊrednictwem przedstawiciela podatkowego.
W sytuacji tej przyjmuje si´, ˝e nabycia wewnàtrz-
wspólnotowego nie dokonuje ta osoba fizyczna lecz
przedstawiciel podatkowy.

2. Przedstawiciela podatkowego na terytorium kra-
ju wyznacza sprzedawca.

Art. 80. 1. Przedstawicielem podatkowym mo˝e
byç wy∏àcznie podmiot, spe∏niajàcy ∏àcznie warunki,
o których mowa w art. 48 ust. 1 pkt 2—6, któremu w∏aÊ-
ciwy naczelnik urz´du celnego wyda∏ zezwolenie na
wykonywanie czynnoÊci w charakterze przedstawicie-
la podatkowego.

2. Przedstawiciel podatkowy jest obowiàzany:

1) obliczaç akcyz´ i dokonywaç zap∏aty akcyzy przy-
padajàcej do zap∏aty;

2) sk∏adaç w∏aÊciwemu naczelnikowi urz´du celnego
deklaracje podatkowe;

3) prowadziç ewidencj´ wyrobów akcyzowych do-
starczanych na terytorium kraju przez sprzedawc´,
którego jest przedstawicielem. 

3. Ewidencja, o której mowa w ust. 2 pkt 3, mo˝e
byç prowadzona w formie papierowej lub elektronicz-
nej, po uprzednim pisemnym poinformowaniu w∏aÊ-
ciwego naczelnika urz´du celnego o formie jej prowa-
dzenia. 

4. Ewidencja, o której mowa w ust. 2 pkt 3, powin-
na zawieraç w szczególnoÊci informacje dotyczàce
wyrobów akcyzowych nabywanych wewnàtrzwspól-
notowo, podmiotu wysy∏ajàcego wyroby akcyzowe,
podmiotu, na rzecz którego wyroby akcyzowe sà na-
bywane wewnàtrzwspólnotowo przez przedstawiciela
podatkowego. 

5. Ewidencja, o której mowa w ust. 2 pkt 3, powin-
na byç przechowywana do celów kontroli przez okres
5 lat, liczàc od koƒca roku kalendarzowego, w którym
zosta∏a sporzàdzona.

6. Minister w∏aÊciwy do spraw finansów publicz-
nych okreÊli, w drodze rozporzàdzenia, szczegó∏owy
zakres danych, które powinny znajdowaç si´ w ewi-

dencji okreÊlonej w ust. 2 pkt 3 oraz sposób jej prowa-
dzenia, uwzgl´dniajàc koniecznoÊç zapewnienia infor-
macji dotyczàcych iloÊci nabywanych za poÊrednic-
twem przedstawiciela podatkowego wyrobów akcy-
zowych oraz kwot akcyzy przypadajàcej do zap∏aty.

Art. 81. 1. Zezwolenie na wykonywanie czynnoÊci
w charakterze przedstawiciela podatkowego wydawa-
ne jest na czas oznaczony, nie d∏u˝szy ni˝ 3 lata, albo
na czas nieoznaczony, przez w∏aÊciwego naczelnika
urz´du celnego, na wniosek sprzedawcy.

2. Wniosek, o którym mowa w ust. 1, powinien za-
wieraç dane dotyczàce sprzedawcy i prowadzonej
przez niego dzia∏alnoÊci gospodarczej, w szczególnoÊ-
ci imi´ i nazwisko lub nazw´ sprzedawcy, adres jego
siedziby lub zamieszkania, okreÊlenie rodzaju prowa-
dzonej dzia∏alnoÊci gospodarczej, dane identyfikacyj-
ne przedstawiciela podatkowego, w szczególnoÊci
imi´ i nazwisko lub nazw´ przedstawiciela podatko-
wego, adres jego siedziby lub zamieszkania, numer
w Krajowym Rejestrze Sàdowym lub ewidencji dzia-
∏alnoÊci gospodarczej, numer identyfikacyjny REGON
oraz numer identyfikacji podatkowej (NIP), adres
poczty elektronicznej, a tak˝e rodzaj wyrobów akcyzo-
wych, które b´dà nabywane wewnàtrzwspólnotowo. 

3. Do wniosku, o którym mowa w ust. 1, sprze-
dawca jest obowiàzany za∏àczyç oÊwiadczenie o wy-
ra˝eniu zgody przez przedstawiciela podatkowego na
wykonywanie przez niego czynnoÊci w tym charakte-
rze oraz dokumenty potwierdzajàce spe∏nienie przez
przedstawiciela podatkowego warunków, o których
mowa w art. 48 ust. 1 pkt 2—6.

4. Zezwolenie na wykonywanie czynnoÊci w cha-
rakterze przedstawiciela podatkowego okreÊla w szcze-
gólnoÊci:

1) adres siedziby lub zamieszkania przedstawiciela
podatkowego;

2) imi´ i nazwisko lub nazw´ oraz adres siedziby lub
zamieszkania sprzedawcy;

3) rodzaj wyrobów akcyzowych nabywanych we-
wnàtrzwspólnotowo.

5. Przedstawiciel podatkowy jest obowiàzany do
powiadamiania w∏aÊciwego naczelnika urz´du celnego
o zmianach danych zawartych we wniosku, o którym
mowa w ust. 1, w terminie 7 dni, liczàc od dnia, w któ-
rym nastàpi∏a zmiana, z zastrze˝eniem ust. 6, 8 i 9. 

6. Powiadomienia o planowanej zmianie danych
zawartych w zezwoleniu na wykonywanie czynnoÊci
w charakterze przedstawiciela podatkowego nale˝y
dokonywaç przed dokonaniem tej zmiany, z zastrze˝e-
niem ust. 8 i 9. 

7. Powiadomienie, o którym mowa w ust. 6, stano-
wi jednoczeÊnie wniosek o zmian´ zezwolenia w za-
kresie dotyczàcym zg∏oszonej zmiany.

8. Zmiana przedstawiciela podatkowego lub
sprzedawcy okreÊlonych w zezwoleniu na wykonywa-
nie czynnoÊci w charakterze przedstawiciela podatko-
wego wymaga uzyskania nowego zezwolenia.
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9. Je˝eli przedstawiciel podatkowy zamierza naby-
waç wewnàtrzwspólnotowo wyroby akcyzowe nale-
˝àce do innej ni˝ b´dàca przedmiotem dotychczaso-
wej dzia∏alnoÊci grupy wyrobów akcyzowych wymie-
nionej w art. 2 pkt 1, jest obowiàzany uzyskaç nowe
zezwolenie na wykonywanie czynnoÊci w charakterze
przedstawiciela podatkowego.

10. Do odmowy wydania, cofni´cia lub wygaÊni´-
cia zezwolenia na wykonywanie czynnoÊci w charak-
terze przedstawiciela podatkowego stosuje si´ odpo-
wiednio art. 52.

Art. 82. 1. W przypadku dostawy wewnàtrzwspól-
notowej wyrobów akcyzowych, od których akcyza zo-
sta∏a zap∏acona na terytorium kraju, przys∏uguje zwrot
akcyzy:

1) podatnikowi, który dokona∏ dostawy wewnàtrz-
wspólnotowej tych wyrobów akcyzowych, albo

2) podmiotowi, który naby∏ te wyroby akcyzowe od
podatnika i dokona∏ ich dostawy wewnàtrzwspól-
notowej

— na pisemny wniosek z∏o˝ony do w∏aÊciwego na-
czelnika urz´du celnego przed rozpocz´ciem dosta-
wy wewnàtrzwspólnotowej wraz z dokumentami po-
twierdzajàcymi zap∏at´ akcyzy na terytorium kraju. 

2. W przypadku eksportu wyrobów akcyzowych,
od których akcyza zosta∏a zap∏acona na terytorium
kraju, przys∏uguje zwrot akcyzy:

1) podatnikowi, który dokona∏ eksportu tych wyro-
bów akcyzowych, albo

2) podmiotowi, który naby∏ te wyroby akcyzowe od
podatnika i dokona∏ ich eksportu

— na pisemny wniosek z∏o˝ony do w∏aÊciwego na-
czelnika urz´du celnego w ciàgu roku od dnia doko-
nania eksportu wraz z dokumentami, o których mo-
wa w ust. 4.

3. Podatnik lub podmiot, o których mowa w ust. 1,
wyst´pujàcy z wnioskiem o zwrot akcyzy sà obowià-
zani po dokonaniu dostawy wewnàtrzwspólnotowej
przed∏o˝yç w∏aÊciwemu naczelnikowi urz´du celnego:

1) dokumenty towarzyszàce przemieszczaniu wyro-
bów akcyzowych;

2) potwierdzenie otrzymania wyrobów akcyzowych
przez odbiorc´ z paƒstwa cz∏onkowskiego Wspól-
noty Europejskiej na uproszczonym dokumencie
towarzyszàcym lub na kopii dokumentu handlo-
wego, o którym mowa w art. 77 ust. 2, lub na do-
kumencie, o którym mowa w art. 47 ust. 5;

3) dokument potwierdzajàcy zap∏at´ akcyzy lub z∏o-
˝enie deklaracji w paƒstwie cz∏onkowskim Wspól-
noty Europejskiej lub z∏o˝enie zabezpieczenia albo
dokument potwierdzajàcy, ˝e akcyza w tym paƒ-
stwie nie jest wymagana. 

4. Podatnik lub podmiot, o których mowa w ust. 2,
wyst´pujàcy z wnioskiem o zwrot akcyzy sà obowià-
zani przed∏o˝yç w∏aÊciwemu naczelnikowi urz´du cel-
nego:

1) dokumenty potwierdzajàce zap∏at´ akcyzy na tery-
torium kraju;

2) udokumentowane potwierdzenie wywozu wyro-
bów akcyzowych z terytorium kraju poza obszar
celny Wspólnoty Europejskiej, w rozumieniu art. 3
ust. 1 rozporzàdzenia Rady (EWG) nr 2913/92
z dnia 12 paêdziernika 1992 r. ustanawiajàcego
Wspólnotowy Kodeks Celny, w sposób zgodny
z przepisami prawa celnego.

5. Zwrotowi nie podlega akcyza w przypadku do-
stawy wewnàtrzwspólnotowej i eksportu wyrobów
akcyzowych oznaczonych znakami akcyzy, a tak˝e
kwota akcyzy ni˝sza od minimalnej kwoty zwrotu.

6. W∏aÊciwy naczelnik urz´du celnego dokonuje
weryfikacji wniosku o zwrot akcyzy w oparciu o doku-
menty, o których mowa w ust. 1, 3 i 4.

7. Minister w∏aÊciwy do spraw finansów publicz-
nych okreÊli, w drodze rozporzàdzenia, tryb i terminy
dokonywania zwrotu akcyzy, o którym mowa w ust. 1
i 2, minimalnà kwot´ zwrotu oraz wzór wniosku
o zwrot akcyzy, uwzgl´dniajàc:

1) koniecznoÊç zapewnienia informacji dotyczàcych
iloÊci dostarczanych wewnàtrzwspólnotowo lub
eksportowanych wyrobów akcyzowych;

2) koniecznoÊç prawid∏owego okreÊlenia kwot zwra-
canej akcyzy;

3) ekonomicznà op∏acalnoÊç dokonania zwrotu akcyzy.

Art. 83. 1. W przypadku reklamacji wyrobów akcy-
zowych z zap∏aconà akcyzà uznanej przez podmiot
prowadzàcy sk∏ad podatkowy, podmiot ten mo˝e do-
konaç obni˝enia kwoty akcyzy, do której zap∏acenia
jest zobowiàzany, o kwot´ akcyzy zap∏aconej od rekla-
mowanych wyrobów.

2. Podmiot prowadzàcy sk∏ad podatkowy mo˝e
dokonaç obni˝enia, o którym mowa w ust. 1, w przy-
padku:

1) wykorzystania reklamowanych wyrobów akcyzo-
wych do produkcji wyrobów akcyzowych;

2) zniszczenia reklamowanych wyrobów akcyzowych
w sk∏adzie podatkowym.

Rozdzia∏ 8

Zezwolenia

Art. 84. 1. Wydanie, odmowa wydania, zmiana
oraz cofni´cie zezwolenia: 

1) na prowadzenie sk∏adu podatkowego,

2) na nabywanie wyrobów akcyzowych jako zareje-
strowany handlowiec,

3) na nabycie wyrobów akcyzowych jako niezareje-
strowany handlowiec,

4) na wykonywanie czynnoÊci w charakterze przed-
stawiciela podatkowego,

5) na prowadzenie dzia∏alnoÊci jako podmiot poÊred-
niczàcy,

6) wyprowadzenia 

— nast´puje w drodze decyzji.



Dziennik Ustaw Nr 3 — 145 — Poz. 11

2. Minister w∏aÊciwy do spraw finansów publicz-
nych okreÊli, w drodze rozporzàdzenia:

1) szczegó∏owy sposób wydawania oraz cofania ze-
zwoleƒ, o których mowa w ust. 1;

2) wzory wniosków o wydanie zezwoleƒ, o których
mowa w ust. 1, a tak˝e sposób dokumentowania
spe∏nienia warunków, od których uzale˝nione jest
wydanie danego zezwolenia.

3. Minister w∏aÊciwy do spraw finansów publicz-
nych, wydajàc rozporzàdzenie, o którym mowa w ust. 2,
uwzgl´dni:

1) potrzeb´ uzyskania dostatecznych informacji o po-
datniku, w szczególnoÊci wp∏ywajàcych na okreÊ-
lenie zabezpieczenia akcyzowego i potrzeb´ prawi-
d∏owego dzia∏ania podmiotu;

2) koniecznoÊç zapewnienia swobody przep∏ywu wy-
robów akcyzowych.

Rozdzia∏ 9

Normy dopuszczalnych ubytków 
wyrobów akcyzowych i dopuszczalne normy zu˝ycia

wyrobów akcyzowych

Art. 85. 1. W∏aÊciwy naczelnik urz´du celnego
ustala, w drodze decyzji, dla poszczególnych podmio-
tów, na ich wniosek:

1) normy dopuszczalnych ubytków wyrobów akcyzo-
wych; 

2) dopuszczalne normy zu˝ycia napojów alkoholo-
wych:
a) obj´tych procedurà zawieszenia poboru akcyzy,

w przypadku ich u˝ycia do produkcji innych wy-
robów,

b) o których mowa w art. 32 ust. 4 pkt 3, w przy-
padku ich u˝ycia przez podmiot zu˝ywajàcy.

2. W∏aÊciwy naczelnik urz´du celnego, w drodze
decyzji, wydanej z urz´du dla poszczególnych pod-
miotów:

1) mo˝e ustaliç:
a) normy dopuszczalnych ubytków wyrobów ak-

cyzowych,
b) dopuszczalne normy zu˝ycia wyrobów akcyzo-

wych
— o których mowa w ust. 1;

2) ustala dopuszczalne normy zu˝ycia wyrobów ak-
cyzowych okreÊlonych w art. 89 ust. 2, znajdujà-
cych si´ poza procedurà zawieszenia poboru akcy-
zy i obj´tych zerowà stawkà akcyzy, w przypadku
ich zu˝ycia do produkcji innych wyrobów.

3. W przypadku posiadania przez podatnika wi´cej
ni˝ jednego zezwolenia na prowadzenie sk∏adu podat-
kowego, normy dopuszczalnych ubytków wyrobów
akcyzowych lub dopuszczalne normy zu˝ycia wyro-
bów akcyzowych, o których mowa w ust. 1 i 2, ustala
si´ odr´bnie dla ka˝dego sk∏adu podatkowego.

4. W∏aÊciwy naczelnik urz´du celnego, ustalajàc
normy dopuszczalnych ubytków wyrobów akcyzowych
oraz dopuszczalne normy ich zu˝ycia, uwzgl´dni:

1) rodzaj wyrobów akcyzowych;

2) specyfik´ poszczególnych etapów produkcji i po-
zosta∏ych czynnoÊci, w trakcie których mo˝e dojÊç
do powstania ubytków wyrobów akcyzowych;

3) warunki techniczne i technologiczne wyst´pujàce
w danym przypadku;

4) maksymalne normy dopuszczalnych ubytków wy-
robów akcyzowych okreÊlone w rozporzàdzeniu
wydanym na podstawie ust. 5.

5. Minister w∏aÊciwy do spraw finansów publicz-
nych okreÊli, w drodze rozporzàdzenia: 

1) wysokoÊç maksymalnych norm dopuszczalnych
ubytków niektórych wyrobów akcyzowych po-
wstajàcych w czasie wykonywania niektórych
czynnoÊci, w trakcie których mo˝e dojÊç do po-
wstania ubytków wyrobów akcyzowych;

2) szczegó∏owy zakres i sposób ustalania norm do-
puszczalnych ubytków wyrobów akcyzowych lub
dopuszczalnych norm zu˝ycia wyrobów akcyzo-
wych;

3) sposób rozliczania ubytków wyrobów akcyzo-
wych, w szczególnoÊci w przypadkach rozpocz´cia
czynnoÊci, w trakcie których mo˝e dojÊç do po-
wstania ubytków wyrobów akcyzowych, lub zmia-
ny warunków technicznych i technologicznych
przy dokonywaniu tych czynnoÊci, do czasu usta-
lenia w tych przypadkach przez w∏aÊciwego na-
czelnika urz´du celnego norm dopuszczalnych
ubytków wyrobów akcyzowych.

6. Minister w∏aÊciwy do spraw finansów publicz-
nych, wydajàc rozporzàdzenie, o którym mowa
w ust. 5, uwzgl´dni:

1) rodzaj wyrobów akcyzowych;

2) specyfik´ poszczególnych etapów produkcji i po-
zosta∏ych czynnoÊci, w trakcie których mo˝e dojÊç
do powstania ubytków wyrobów akcyzowych; 

3) warunki techniczne i technologiczne wyst´pujàce
w danym przypadku.

DZIA¸ IV

Wyroby akcyzowe — przepisy szczegó∏owe.
Podstawa opodatkowania i stawki akcyzy

Rozdzia∏ 1

Wyroby energetyczne i energia elektryczna

Art. 86. 1. Do wyrobów energetycznych, w rozu-
mieniu ustawy, zalicza si´ wyroby:

1) obj´te pozycjami CN od 1507 do 1518 00, je˝eli sà
przeznaczone do celów opa∏owych lub nap´do-
wych;

2) obj´te pozycjami CN 2701, 2702 oraz od 2704 do
2715;

3) obj´te pozycjami CN 2901 i 2902;

4) oznaczone kodem CN 2905 11 00, nieb´dàce po-
chodzenia syntetycznego, je˝eli sà przeznaczone
do celów opa∏owych lub nap´dowych;

5) obj´te pozycjà CN 3403;

6) obj´te pozycjà CN 3811;

7) obj´te pozycjà CN 3817;
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8) oznaczone kodami CN 3824 90 91 i 3824 90 97, je-
˝eli sà przeznaczone do celów opa∏owych lub na-
p´dowych;

9) pozosta∏e wyroby, z wy∏àczeniem substancji sto-
sowanych do znakowania i barwienia, o którym
mowa w art. 90 ust. 1, przeznaczone do u˝ycia,
oferowane na sprzeda˝ lub u˝ywane jako paliwa
silnikowe lub jako dodatki lub domieszki do paliw
silnikowych — bez wzgl´du na kod CN;

10) pozosta∏e wyroby b´dàce w´glowodorami, z wy-
∏àczeniem torfu, przeznaczone do u˝ycia, oferowa-
ne na sprzeda˝ lub u˝ywane jako paliwa opa∏owe
lub jako dodatki lub domieszki do paliw opa∏o-
wych — bez wzgl´du na kod CN. 

2. Paliwami silnikowymi w rozumieniu ustawy sà
wyroby energetyczne przeznaczone do u˝ycia, ofero-
wane na sprzeda˝ lub u˝ywane do nap´du silników
spalinowych. 

3. Paliwami opa∏owymi w rozumieniu ustawy sà
wyroby energetyczne przeznaczone do u˝ycia, ofero-
wane na sprzeda˝ lub u˝ywane do celów opa∏owych,
z wy∏àczeniem wyrobów, o których mowa w ust. 2.

4. Biokomponentami sà biokomponenty w rozu-
mieniu ustawy z dnia 25 sierpnia 2006 r. o biokompo-
nentach i biopaliwach ciek∏ych.

Art. 87. 1. Produkcjà wyrobów energetycznych
w rozumieniu ustawy jest wytwarzanie lub przetwarza-
nie wyrobów energetycznych, w tym równie˝ miesza-
nie lub przeklasyfikowanie komponentów paliwowych,
rozlew gazu skroplonego do butli gazowych, a tak˝e
barwienie i znakowanie wyrobów energetycznych.

2. Nie uznaje si´ za produkcj´ wyrobów energe-
tycznych uzyskiwania niewielkiej iloÊci wyrobów
energetycznych jako produktu ubocznego w procesie
wytwarzania wyrobów nieb´dàcych wyrobami akcy-
zowymi. Za niewielkà iloÊç uwa˝a si´ iloÊç wyrobów
energetycznych, je˝eli przychód osiàgni´ty z ich
sprzeda˝y stanowi nie wi´cej ni˝ 0,1 % ca∏oÊci przy-
chodu, w rozumieniu ustawy z dnia 15 lutego 1992 r.
o podatku dochodowym od osób prawnych (Dz. U.
z 2000 r. Nr 54, poz. 654, z póên. zm.13)), uzyskanego

z prowadzonej dzia∏alnoÊci gospodarczej za poprzed-
ni rok obrotowy lub deklarowanego w przypadku roz-
pocz´cia dzia∏alnoÊci gospodarczej.

3. Podmiot uzyskujàcy jako produkt uboczny nie-
wielkà iloÊç wyrobów energetycznych, o której mowa
w ust. 2, jest obowiàzany do:

1) pisemnego powiadomienia w∏aÊciwego naczelni-
ka urz´du celnego o rodzaju prowadzonej dzia∏al-
noÊci i rodzaju uzyskiwanych wyrobów — w ter-
minie 14 dni od dnia uzyskania po raz pierwszy
tych wyrobów;

2) przedstawienia w∏aÊciwemu naczelnikowi urz´du
celnego pisemnej informacji o uzyskanym przy-
chodzie, z wyszczególnieniem iloÊci uzyskanych
wyrobów, o których mowa w ust. 2, a tak˝e o wy-
sokoÊci przychodu osiàgni´tego ze sprzeda˝y tych
wyrobów — na zakoƒczenie ka˝dego roku obroto-
wego. 

4. Nie uznaje si´ za produkcj´ wyrobów energe-
tycznych dodawania do paliw silnikowych lub paliw
opa∏owych dodatków lub domieszek w iloÊci stano-
wiàcej nie wi´cej ni˝ 0,2 % obj´toÊci wyrobu energe-
tycznego zawierajàcego te dodatki, z wy∏àczeniem
barwienia i znakowania wyrobów energetycznych,
o którym mowa w art. 90 ust. 1.

Art. 88. 1. Podstawà opodatkowania wyrobów
energetycznych jest ich iloÊç, wyra˝ona, w zale˝noÊci
od rodzaju wyrobów, w litrach gotowego wyrobu
w temperaturze 15°C lub w kilogramach gotowego
wyrobu, albo wartoÊç energetyczna brutto, wyra˝ona
w gigad˝ulach (GJ).

2. Podstawà opodatkowania energii elektrycznej
jest jej iloÊç, wyra˝ona w megawatogodzinach (MWh).

3. Podstawà opodatkowania w przypadku u˝ycia
do celów nap´dowych, z wy∏àczeniem celów ˝eglugi:

1) olejów opa∏owych,

2) olejów nap´dowych przeznaczonych do celów ˝e-
glugi

— jest ich iloÊç, wyra˝ona w litrach, która mo˝e byç
przechowywana w zbiorniku pod∏àczonym do od-
mierzacza paliw lub w zbiorniku pojazdu bàdê inne-
go Êrodka przewozowego.

4. Za u˝ycie olejów opa∏owych lub olejów nap´do-
wych, o których mowa w ust. 3, niezgodnie z przezna-
czeniem uznaje si´ równie˝ ich posiadanie lub sprze-
da˝ ze zbiornika pod∏àczonego do odmierzacza paliw.

5. Za odmierzacz paliw okreÊlony w odr´bnych
przepisach uznaje si´ instalacj´ pomiarowà przezna-
czonà do tankowania pojazdów silnikowych, ma∏ych
∏odzi i ma∏ych samolotów.

Art. 89. 1. Stawki akcyzy na wyroby energetyczne
wynoszà dla:

1) w´gla i koksu przeznaczonych do celów opa∏o-
wych obj´tych pozycjami CN 2701, 2702 oraz
2704 00 — 1,18 z∏/1 gigad˝ul (GJ);

———————
13) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zosta∏y

og∏oszone w Dz. U. z 2000 r. Nr 60, poz. 700 i 703, Nr 86,
poz. 958, Nr 103, poz. 1100, Nr 117, poz. 1228 i Nr 122,
poz. 1315 i 1324, z 2001 r. Nr 106, poz. 1150, Nr 110,
poz. 1190 i Nr 125, poz. 1363, z 2002 r. Nr 25, poz. 253,
Nr 74, poz. 676, Nr 93, poz. 820, Nr 141, poz. 1179, Nr 169,
poz. 1384, Nr 199, poz. 1672, Nr 200, poz. 1684 i Nr 230,
poz. 1922, z 2003 r. Nr 45, poz. 391, Nr 96, poz. 874,
Nr 137, poz. 1302, Nr 180, poz. 1759, Nr 202, poz. 1957,
Nr 217, poz. 2124 i Nr 223, poz. 2218, z 2004 r. Nr 6,
poz. 39, Nr 29, poz. 257, Nr 54, poz. 535, Nr 93, poz. 894,
Nr 121, poz. 1262, Nr 123, poz. 1291, Nr 146, poz. 1546,
Nr 171, poz. 1800, Nr 210, poz. 2135 i Nr 254, poz. 2533,
z 2005 r. Nr 25, poz. 202, Nr 57, poz. 491, Nr 78, poz. 684,
Nr 143, poz. 1199, Nr 155, poz. 1298, Nr 169, poz. 1419
i 1420, Nr 179, poz. 1484, Nr 180, poz. 1495 i Nr 183,
poz. 1538, z 2006 r. Nr 94, poz. 651, Nr 107, poz. 723,
Nr 136, poz. 970, Nr 157, poz. 1119, Nr 183, poz. 1353,
Nr 217, poz. 1589 i Nr 251, poz. 1847, z 2007 r. Nr 165,
poz. 1169, Nr 171, poz. 1208 i Nr 176, poz. 1238 oraz
z 2008 r. Nr 141, poz. 888 i Nr 209, poz. 1316.
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2) benzyn silnikowych o kodach CN 2710 11 45 lub
2710 11 49 — 1565,00 z∏/1000 litrów;

3) wyrobów powsta∏ych ze zmieszania benzyn, o któ-
rych mowa w pkt 2, z biokomponentami, zawiera-
jàcych powy˝ej 2 % biokomponentów, wyprodu-
kowanych w sk∏adzie podatkowym i spe∏niajà-
cych wymagania jakoÊciowe okreÊlone w odr´b-
nych przepisach — stawka akcyzy okreÊlona
w pkt 2, obni˝ona o 1,565 z∏ od ka˝dego litra bio-
komponentów dodanych do tych benzyn, z tym ˝e
kwota nale˝nej akcyzy nie mo˝e byç ni˝sza ni˝
10,00 z∏/1000 litrów;

4) benzyn lotniczych o kodzie CN 2710 11 31, paliw
typu benzyny do silników odrzutowych o kodzie
CN 2710 11 70 oraz nafty pozosta∏ej o kodzie
CN 2710 19 25 — 1822,00 z∏/1000 litrów;

5) paliw do silników odrzutowych o kodzie 
CN 2710 19 21 — 1072,00 z∏/1000 litrów;

6) olejów nap´dowych o kodzie CN 2710 19 41 —
1048,00 z∏/1000 litrów;

7) wyrobów powsta∏ych ze zmieszania olejów nap´-
dowych, o których mowa w pkt 6, z biokomponen-
tami, zawierajàcych powy˝ej 2 % biokomponen-
tów, wyprodukowanych w sk∏adzie podatkowym
i spe∏niajàcych wymagania jakoÊciowe okreÊlone
w odr´bnych przepisach — stawka akcyzy okreÊlo-
na w pkt 6, obni˝ona o 1,048 z∏ od ka˝dego litra
biokomponentów dodanych do tych olejów nap´-
dowych, z tym ˝e kwota nale˝nej akcyzy nie mo˝e
byç ni˝sza ni˝ 10,00 z∏/1000 litrów;

8) biokomponentów stanowiàcych samoistne pali-
wa, wyprodukowanych w sk∏adzie podatkowym
i spe∏niajàcych wymagania jakoÊciowe okreÊlone
w odr´bnych przepisach, przeznaczonych do na-
p´du silników spalinowych, bez wzgl´du na kod
CN — 10,00 z∏/1000 litrów;

9) olejów nap´dowych przeznaczonych do celów opa-
∏owych o kodach CN od 2710 19 41 do 2710 19 49,
zabarwionych na czerwono i oznaczonych znacz-
nikiem zgodnie z przepisami szczególnymi —
232,00 z∏/1000 litrów;

10) olejów opa∏owych o kodach CN od 2710 19 51 do
2710 19 69:

a) z których 30 % lub wi´cej obj´toÊciowo destylu-
je przy 350°C lub których g´stoÊç w temperatu-
rze 15°C jest ni˝sza ni˝ 890 kilogramów/metr
szeÊcienny, zabarwionych na czerwono i ozna-
czonych znacznikiem zgodnie z przepisami
szczególnymi — 232,00 z∏/1000 litrów,

b) pozosta∏ych, niepodlegajàcych obowiàzkowi
barwienia i znakowania na podstawie przepi-
sów szczególnych — 60,00 z∏/1000 kilogramów;

11) olejów smarowych o kodach CN od 2710 19 71 do
2710 19 99, z wy∏àczeniem wyrobów o kodzie
CN 2710 19 85 (oleje bia∏e, parafina ciek∏a) oraz
smarów plastycznych zaliczanych do kodu
CN 2710 19 99 — 1180,00 z∏/1000 litrów;

12) gazów przeznaczonych do nap´du silników spali-
nowych:

a) gazu ziemnego (mokrego) i pozosta∏ych w´glo-
wodorów gazowych obj´tych pozycjà CN 2711
oraz gazowych w´glowodorów alifatycznych
obj´tych pozycjà CN 2901:

— skroplonych — 695,00 z∏/1000 kilogramów,

— w stanie gazowym — 100,00 z∏/1000 kilogra-
mów,

b) wyprodukowanych w sk∏adzie podatkowym
i spe∏niajàcych wymagania jakoÊciowe okreÊlo-
ne w odr´bnych przepisach:

— biogazu, bez wzgl´du na kod CN — 0 z∏,

— wodoru i biowodoru o kodzie CN 2804 10 00
— 0 z∏;

13) gazu ziemnego (mokrego) i pozosta∏ych w´glowo-
dorów gazowych obj´tych pozycjà CN 2711, prze-
znaczonych do celów opa∏owych — 1,18 z∏/1 giga-
d˝ul (GJ);

14) pozosta∏ych paliw silnikowych — 1822,00 z∏/1000 li-
trów;

15) pozosta∏ych paliw opa∏owych:

a) w przypadku gdy ich g´stoÊç w temperaturze
15°C jest:

— ni˝sza ni˝ 890 kilogramów/metr szeÊcienny
— 232,00 z∏/1000 litrów, 

— równa lub wy˝sza ni˝ 890 kilogramów/metr
szeÊcienny — 60,00 z∏/1000 kilogramów,

b) gazowych —1,18 z∏/gigad˝ul (GJ).

2. Stawka akcyzy na wyroby energetyczne inne ni˝
okreÊlone w ust. 1 pkt 1—13, przeznaczone do celów
innych ni˝ opa∏owe, jako dodatki lub domieszki do pa-
liw opa∏owych, do nap´du silników spalinowych albo
jako dodatki lub domieszki do paliw silnikowych, wy-
nosi 0 z∏.

3. Stawka akcyzy na energi´ elektrycznà wynosi
20,00 z∏ za megawatogodzin´ (MWh).

4. W przypadku:

1) u˝ycia wyrobów, o których mowa w ust. 1 pkt 9, 10
i 15, do nap´du silników spalinowych, u˝ycia ich,
gdy nie spe∏niajà warunków okreÊlonych w szcze-
gólnych przepisach w zakresie prawid∏owego zna-
kowania i barwienia, a tak˝e ich posiadania
w zbiorniku pod∏àczonym do odmierzacza paliw
lub sprzeda˝y z takiego zbiornika, stosuje si´ od-
powiednio stawk´ 1822,00 z∏/1000 litrów, a w przy-
padku gdy ich g´stoÊç w temperaturze 15°C jest
równa lub wy˝sza od 890 kilogramów/metr sze-
Êcienny — 2047,00 z∏/1000 kilogramów;

2) przekroczenia dopuszczalnych norm zu˝ycia,
o których mowa w art. 85 ust. 2 pkt 2, ustalonych
dla wyrobów akcyzowych okreÊlonych w ust. 2,
znajdujàcych si´ poza procedurà zawieszenia po-
boru akcyzy w przypadku ich zu˝ycia do produkcji
innych wyrobów, stosuje si´ odpowiednio stawk´
okreÊlonà w ust. 1 pkt 14 albo 15;
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3) ubytków wyrobów energetycznych powsta∏ych
w czasie transportu rurociàgiem przesy∏owym da-
lekosi´˝nym, przekraczajàcych normy dopuszczal-
nych ubytków wyrobów akcyzowych, o których
mowa w art. 85 ust. 1 pkt 1 i ust. 2 pkt 1 lit. a, sto-
suje si´ stawk´ akcyzy b´dàcà Êrednià wa˝onà sta-
wek na wszystkie wyroby energetyczne wys∏ane
w okresie rocznym do wszystkich odbiorców.

5. Sprzedawca wyrobów akcyzowych nieobj´tych
zwolnieniem od akcyzy ze wzgl´du na ich przeznacze-
nie, okreÊlonych w ust. 1 pkt 9, 10 i 15, jest obowiàza-
ny w przypadku sprzeda˝y:

1) osobom prawnym, jednostkom organizacyjnym
niemajàcym osobowoÊci prawnej oraz osobom
fizycznym prowadzàcym dzia∏alnoÊç gospodarczà
— do uzyskania od nabywcy oÊwiadczenia, ˝e na-
bywane wyroby sà przeznaczone do celów opa∏o-
wych lub b´dà sprzedane z przeznaczeniem do ce-
lów opa∏owych, uprawniajàcych do stosowania
stawek akcyzy okreÊlonych w ust. 1 pkt 9, 10 i 15;

2) osobom fizycznym nieprowadzàcym dzia∏alnoÊci
gospodarczej — do uzyskania od nabywcy oÊwiad-
czenia, ˝e nabywane wyroby sà przeznaczone do
celów opa∏owych, uprawniajàcych do stosowania
stawek akcyzy okreÊlonych w ust. 1 pkt 9, 10 i 15;
oÊwiadczenie to powinno byç za∏àczone do kopii
paragonu lub kopii innego dokumentu sprzeda˝y
wystawionego nabywcy, a w przypadku braku ta-
kiej mo˝liwoÊci sprzedawca jest obowiàzany wpi-
saç na oÊwiadczeniu numer i dat´ wystawienia do-
kumentu potwierdzajàcego t´ sprzeda˝.

6. OÊwiadczenie, o którym mowa w ust. 5 pkt 1,
z zastrze˝eniem ust. 7, powinno byç do∏àczone do ko-
pii faktury oraz powinno zawieraç:

1) dane dotyczàce nabywcy; 

2) okreÊlenie iloÊci i rodzaju oraz przeznaczenia na-
bywanych wyrobów; 

3) wskazanie rodzaju, typu oraz liczby posiadanych
urzàdzeƒ grzewczych oraz miejsca (adresu), gdzie
znajdujà si´ te urzàdzenia; 

4) dat´ i miejsce z∏o˝enia oÊwiadczenia; 

5) czytelny podpis sk∏adajàcego oÊwiadczenie.

7. OÊwiadczenie, o którym mowa w ust. 5 pkt 1, je-
˝eli jest czytelnie podpisane, mo˝e byç równie˝ z∏o˝o-
ne na wystawianej fakturze, ze wskazaniem rodzaju,
typu oraz liczby posiadanych urzàdzeƒ grzewczych
oraz miejsca (adresu), gdzie znajdujà si´ te urzàdzenia.

8. OÊwiadczenie, o którym mowa w ust. 5 pkt 2,
powinno zawieraç:

1) imi´ i nazwisko nabywcy, numer dowodu osobi-
stego lub nazw´ i numer innego dokumentu
stwierdzajàcego to˝samoÊç nabywcy;

2) adres zameldowania nabywcy oraz adres zamiesz-
kania, je˝eli jest inny od adresu zameldowania;

3) okreÊlenie iloÊci, rodzaju oraz przeznaczenia naby-
wanych wyrobów;

4) okreÊlenie liczby posiadanych urzàdzeƒ grzew-
czych, w których mogà byç wykorzystane te wyro-
by oraz miejsc (adresów), gdzie znajdujà si´ te
urzàdzenia;

5) wskazanie rodzaju i typu urzàdzeƒ grzewczych;

6) dat´ i miejsce sporzàdzenia oÊwiadczenia oraz
czytelny podpis sk∏adajàcego oÊwiadczenie.

9. Osoba fizyczna nieprowadzàca dzia∏alnoÊci
gospodarczej nabywajàca wyroby akcyzowe okreÊlo-
ne w ust. 1 pkt 9, 10 i 15 jest obowiàzana do okazania
sprzedawcy dokumentu, o którym mowa w ust. 8
pkt 1, w celu potwierdzenia jej to˝samoÊci. 

10. Sprzedawca wyrobów akcyzowych okreÊlo-
nych w ust. 1 pkt 9, 10 i 15 osobom fizycznym niepro-
wadzàcym dzia∏alnoÊci gospodarczej jest obowiàzany
odmówiç sprzeda˝y tych wyrobów w przypadku, gdy
osoba nabywajàca te wyroby odmawia okazania do-
kumentu, o którym mowa w ust. 8 pkt 1, gdy dane za-
warte w oÊwiadczeniu sà niekompletne, nieczytelne
lub nie zgadzajà si´ z danymi wynikajàcymi z doku-
mentu, o którym mowa w ust. 8 pkt 1. 

11. Importer i podmiot dokonujàcy nabycia we-
wnàtrzwspólnotowego wyrobów akcyzowych okreÊ-
lonych w ust. 1 pkt 9, 10 i 15 sk∏ada w∏aÊciwemu na-
czelnikowi urz´du celnego oÊwiadczenie, ˝e przywo-
˝one wyroby zostanà przeznaczone do celów opa∏o-
wych lub b´dà sprzedane z przeznaczeniem do celów
opa∏owych, uprawniajàcych do stosowania stawek
akcyzy okreÊlonych w ust. 1 pkt 9, 10 i 15.

12. OÊwiadczenie, o którym mowa w ust. 11, po-
winno zawieraç dane dotyczàce importera lub pod-
miotu dokonujàcego nabycia wewnàtrzwspólnotowe-
go, okreÊlenie iloÊci i rodzaju oraz przeznaczenia na-
bywanych wyrobów, dat´ i miejsce z∏o˝enia tego
oÊwiadczenia oraz czytelny podpis sk∏adajàcego
oÊwiadczenie; kopie z∏o˝onych oÊwiadczeƒ powinny
byç przechowywane przez importera i podmiot doko-
nujàcy nabycia wewnàtrzwspólnotowego przez okres
5 lat, liczàc od koƒca roku kalendarzowego, w którym
zosta∏y sporzàdzone, i udost´pniane w celu kontroli.

13. W przypadku importu wyrobów akcyzowych
okreÊlonych w ust. 1 pkt 9, 10 i 15, gdy naczelnik urz´-
du celnego przyjmujàcy zg∏oszenie celne w procedu-
rze dopuszczenia do obrotu jest inny ni˝ w∏aÊciwy na-
czelnik urz´du celnego w zakresie akcyzy na teryto-
rium kraju dla podmiotu dokonujàcego importu, im-
porter jest obowiàzany do sporzàdzenia i przekazania
do w∏aÊciwego dla niego naczelnika urz´du celnego
w zakresie akcyzy na terytorium kraju miesi´cznego
zestawienia oÊwiadczeƒ, o których mowa w ust. 11,
w terminie do 25. dnia miesiàca nast´pujàcego po
miesiàcu, w którym zosta∏o z∏o˝one zg∏oszenie celne.

14. Sprzedawca wyrobów akcyzowych okreÊlo-
nych w ust. 1 pkt 9, 10 i 15 sporzàdza i przekazuje do
w∏aÊciwego naczelnika urz´du celnego, w terminie
do 25. dnia miesiàca nast´pujàcego po miesiàcu,
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w którym dokonano sprzeda˝y, miesi´czne zestawie-
nie oÊwiadczeƒ, o których mowa w ust. 5; orygina∏y
oÊwiadczeƒ powinny byç przechowywane przez
sprzedawc´ przez okres 5 lat, liczàc od koƒca roku ka-
lendarzowego, w którym zosta∏y sporzàdzone, i udo-
st´pniane w celu kontroli.

15. Miesi´czne zestawienie oÊwiadczeƒ powinno
zawieraç:

1) w przypadku sprzedawcy, o którym mowa w ust. 14:

a) imi´ i nazwisko albo nazw´ oraz adres siedziby
lub zamieszkania podmiotu przekazujàcego ze-
stawienie,

b) iloÊç i rodzaj oraz przeznaczenie wyrobów, któ-
rych dotyczy oÊwiadczenie,

c) dat´ z∏o˝enia oÊwiadczenia,

d) dat´ i miejsce sporzàdzenia zestawienia oraz
czytelny podpis osoby sporzàdzajàcej zestawie-
nie,

e) okreÊlenie liczby urzàdzeƒ grzewczych posiada-
nych przez nabywców, wynikajàcej ze z∏o˝o-
nych przez nich oÊwiadczeƒ, 

f) miejsce (adres), gdzie znajdujà si´ urzàdzenia
grzewcze wskazane w oÊwiadczeniach; 

2) w przypadku importera, o którym mowa w ust. 13,
dane, o których mowa w pkt 1 lit. a—d.

16. W przypadku niespe∏nienia warunków okreÊlo-
nych w ust. 5—15 stosuje si´ stawk´ akcyzy okreÊlonà
w ust. 4 pkt 1.

Art. 90. 1. Obowiàzkowi znakowania i barwienia
podlegajà:

1) oleje opa∏owe o kodach CN od 2710 19 51 do
2710 19 69, z których 30 % lub wi´cej obj´toÊcio-
wo destyluje przy 350°C lub których g´stoÊç
w temperaturze 15°C jest ni˝sza ni˝ 890 kilogra-
mów/metr szeÊcienny;

2) oleje nap´dowe o kodach CN od 2710 19 41 do
2710 19 49 — przeznaczone na cele opa∏owe;

3) oleje nap´dowe o kodach CN od 2710 19 41 do
2710 19 49 — wykorzystywane do celów ˝eglugi,
w tym rejsów rybackich.

2. Obowiàzek znakowania i barwienia wyrobów
energetycznych, o których mowa w ust. 1, cià˝y na
podmiotach prowadzàcych sk∏ady podatkowe, impor-
terach, podmiotach dokonujàcych nabycia wewnàtrz-
wspólnotowego i przedstawicielach podatkowych.

3. Minister w∏aÊciwy do spraw finansów publicz-
nych okreÊli, w drodze rozporzàdzenia:

1) rodzaje substancji stosowanych do znakowania
i barwienia;

2) minimalne iloÊci substancji stosowanych do zna-
kowania i barwienia, wyra˝one w miligramach/litr
wyrobu energetycznego, po których dodaniu wy-
rób uwa˝a si´ za prawid∏owo oznaczony i zabar-
wiony.

4. Minister w∏aÊciwy do spraw finansów publicz-
nych, wydajàc rozporzàdzenie, o którym mowa w ust. 3,
uwzgl´dni: 

1) sytuacj´ rynkowà w obrocie wyrobami energe-
tycznymi, a zw∏aszcza koniecznoÊç przeciwdzia∏a-
nia unikaniu opodatkowania akcyzà;

2) techniczne mo˝liwoÊci zapewniajàce prawid∏owe
oznaczenie i zabarwienie wyrobów energetycznych;

3) przeznaczenie wyrobów energetycznych.

Art. 91. 1. Podatnik dokonujàcy sprzeda˝y energii
elektrycznej nabywcy koƒcowemu, zu˝ywajàcy ener-
gi´ elektrycznà w sytuacji, o której mowa w art. 9
ust. 1 pkt 3 i 4, a tak˝e podmiot reprezentujàcy, o któ-
rym mowa w art. 13 ust. 5, sà obowiàzani do prowa-
dzenia iloÊciowej ewidencji energii elektrycznej na
podstawie wskazaƒ urzàdzeƒ pomiarowo-rozliczenio-
wych u nabywcy koƒcowego lub podmiotu zu˝ywajà-
cego energi´, a w przypadku braku urzàdzeƒ pomia-
rowych — na podstawie wspó∏czynnikowo okreÊlone-
go poziomu poboru energii przez poszczególne urzà-
dzenia, wskazanego w dokumentacji prowadzonej
przez podatnika.

2. Podmiot dokonujàcy dostawy wewnàtrzwspól-
notowej lub eksportu energii elektrycznej jest obowià-
zany do prowadzenia iloÊciowej ewidencji energii elek-
trycznej na podstawie wskazaƒ urzàdzeƒ pomiarowo-
-rozliczeniowych, a w przypadku braku takich mo˝liwo-
Êci — na podstawie dokumentów rozliczeniowych.

3. Ewidencja, o której mowa w ust. 1 i 2, powinna
zawieraç odpowiednio dane niezb´dne do okreÊlenia
w okresach miesi´cznych:

1) iloÊci wyprodukowanej oraz zakupionej energii
elektrycznej — w megawatogodzinach (MWh);

2) iloÊci energii elektrycznej dostarczonej nabywcom
koƒcowym;

3) iloÊci energii elektrycznej dostarczonej podmio-
tom nieb´dàcym nabywcami koƒcowymi;

4) dat dokonania p∏atnoÊci wynikajàcych z umów
w∏aÊciwych do rozliczeƒ z tytu∏u dostaw;

5) iloÊci energii elektrycznej, od których powsta∏
obowiàzek naliczenia i zap∏aty akcyzy;

6) kwot akcyzy nale˝nej do zap∏aty od energii elek-
trycznej;

7) iloÊci energii elektrycznej zwolnionej od akcyzy;

8) iloÊci energii elektrycznej zu˝ytej na potrzeby w∏as-
ne;

9) iloÊci energii elektrycznej dostarczonej wewnàtrz-
wspólnotowo albo wyeksportowanej;

10) iloÊci strat powsta∏ych w wyniku przesy∏u i roz-
dzia∏u energii elektrycznej.

4. Je˝eli brak jest urzàdzeƒ pomiarowych pozwa-
lajàcych na precyzyjne okreÊlenie iloÊci, o których mo-
wa w ust. 3 pkt 8 i 10, prowadzàcy ewidencj´ okreÊla
iloÊci szacunkowe.
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5. Ewidencja, o której mowa w ust. 1 i 2, mo˝e byç
prowadzona w formie papierowej lub elektronicznej,
po uprzednim pisemnym poinformowaniu w∏aÊciwego
naczelnika urz´du celnego o formie jej prowadzenia. 

6. Ewidencja, o której mowa w ust. 1 i 2, powinna
byç przechowywana do celów kontroli przez okres
5 lat, liczàc od koƒca roku kalendarzowego, w którym
zosta∏a sporzàdzona.

7. Minister w∏aÊciwy do spraw finansów publicz-
nych okreÊli, w drodze rozporzàdzenia, sposób pro-
wadzenia iloÊciowej ewidencji energii elektrycznej,
o której mowa w ust. 1 i 2, uwzgl´dniajàc:

1) koniecznoÊç okreÊlenia odr´bnie iloÊci energii
elektrycznej zakupionej, sprzedanej nabywcy koƒ-
cowemu, sprzedanej podmiotowi nieb´dàcemu
nabywcà koƒcowym, wyprodukowanej i zu˝ytej
na w∏asne potrzeby, dostarczonej wewnàtrzwspól-
notowo, wyeksportowanej oraz strat powsta∏ych
w wyniku przesy∏ania lub dystrybucji energii elek-
trycznej;

2) koniecznoÊç wyodr´bnienia kwoty akcyzy nale˝-
nej do zap∏aty od energii elektrycznej;

3) mo˝liwoÊç zapewnienia w∏aÊciwych informacji
dotyczàcych energii elektrycznej sprzedanej na-
bywcy koƒcowemu, wyprodukowanej i zu˝ytej na
w∏asne potrzeby, dostarczonej wewnàtrzwspólno-
towo, wyeksportowanej oraz strat powsta∏ych
w wyniku przesy∏ania lub dystrybucji energii elek-
trycznej;

4) przepisy prawa Wspólnoty Europejskiej w zakre-
sie akcyzy.

Rozdzia∏ 2

Napoje alkoholowe

Art. 92. Do napojów alkoholowych w rozumieniu
ustawy zalicza si´ alkohol etylowy, piwo, wino, napo-
je fermentowane oraz wyroby poÊrednie.

Art. 93. 1. Do alkoholu etylowego w rozumieniu
ustawy zalicza si´:

1) wszelkie wyroby o rzeczywistej obj´toÊciowej mo-
cy alkoholu przekraczajàcej 1,2 % obj´toÊci, obj´-
te pozycjami CN 2207 i 2208, nawet je˝eli sà to wy-
roby stanowiàce cz´Êç wyrobu nale˝àcego do in-
nego dzia∏u Nomenklatury Scalonej;

2) wyroby obj´te pozycjami CN 2204, 2205 i 2206 00,
o rzeczywistej obj´toÊciowej mocy alkoholu prze-
kraczajàcej 22 % obj´toÊci;

3) napoje zawierajàce rozcieƒczony lub nierozcieƒ-
czony alkohol etylowy.

2. Produkcjà alkoholu etylowego w rozumieniu
ustawy jest wytwarzanie, przetwarzanie, oczyszcza-
nie, ska˝anie lub odwadnianie alkoholu etylowego,
a tak˝e jego rozlew.

3. Podstawà opodatkowania alkoholu etylowego
jest liczba hektolitrów alkoholu etylowego 100 % vol.
w temperaturze 20°C zawartego w gotowym wyrobie.

4. Stawka akcyzy na alkohol etylowy wynosi
4960,00 z∏ od 1 hektolitra alkoholu etylowego
100 % vol. zawartego w gotowym wyrobie.

Art. 94. 1. Piwem w rozumieniu ustawy sà wszel-
kie wyroby obj´te pozycjà CN 2203 00 oraz wszelkie
wyroby zawierajàce mieszanin´ piwa z napojami bez-
alkoholowymi, obj´te pozycjà CN 2206 00, je˝eli rze-
czywista obj´toÊciowa moc alkoholu w tych wyro-
bach przekracza 0,5 % obj´toÊci.

2. Produkcjà piwa w rozumieniu ustawy jest wy-
twarzanie lub przetwarzanie piwa, a tak˝e jego rozlew. 

3. Podstawà opodatkowania piwa jest liczba hek-
tolitrów gotowego wyrobu na 1 stopieƒ Plato.

4. Stawka akcyzy na piwo wynosi 7,79 z∏ od 1 hek-
tolitra za ka˝dy stopieƒ Plato gotowego wyrobu.

5. Minister w∏aÊciwy do spraw finansów publicz-
nych okreÊli, w drodze rozporzàdzenia, szczegó∏owe
metody ustalania parametrów s∏u˝àcych do okreÊle-
nia podstawy opodatkowania piwa, o których mowa
w ust. 3, w szczególnoÊci wyznaczania liczby stopni
Plato w piwie gotowym, uwzgl´dniajàc przepisy pra-
wa Wspólnoty Europejskiej w zakresie akcyzy oraz
technologi´ wytwarzania piwa.

Art. 95. 1. Winem w rozumieniu ustawy jest:

1) wino niemusujàce — wszelkie wyroby obj´te po-
zycjami CN 2204 i 2205, z wyjàtkiem wina musujà-
cego okreÊlonego w pkt 2: 

a) o rzeczywistej obj´toÊciowej mocy alkoholu
przekraczajàcej 1,2 % obj´toÊci, lecz nieprze-
kraczajàcej 15 % obj´toÊci, pod warunkiem ˝e
ca∏y alkohol etylowy zawarty w gotowym wyro-
bie pochodzi wy∏àcznie z procesu fermentacji,
albo

b) o rzeczywistej obj´toÊciowej mocy alkoholu
przekraczajàcej 15 % obj´toÊci, lecz nieprzekra-
czajàcej 18 % obj´toÊci, pod warunkiem ˝e nie
zawierajà ˝adnych dodatków wzbogacajàcych
oraz ˝e ca∏y alkohol etylowy zawarty w goto-
wym wyrobie pochodzi wy∏àcznie z procesu
fermentacji;

2) wino musujàce — wszelkie wyroby oznaczone ko-
dami CN 2204 10, 2204 21 10, 2204 29 10 oraz ob-
j´te pozycjà 2205, które ∏àcznie spe∏niajà nast´pu-
jàce warunki:

a) znajdujà si´ w butelkach zaopatrzonych w korek
w kszta∏cie grzybka, umocowany za pomocà
w´z∏ów lub spinek, albo cechujà si´ ciÊnieniem
wynoszàcym co najmniej 3 bary, spowodowa-
nym obecnoÊcià dwutlenku w´gla w roztworze,

b) majà rzeczywistà obj´toÊciowà moc alkoholu
przekraczajàcà 1,2 % obj´toÊci, lecz nieprzekra-
czajàcà 15 % obj´toÊci,

c) ca∏y alkohol etylowy zawarty w gotowym wyro-
bie pochodzi wy∏àcznie z procesu fermentacji.

2. Produkcjà wina w rozumieniu ustawy jest wy-
twarzanie lub przetwarzanie wina, a tak˝e jego rozlew.



Dziennik Ustaw Nr 3 — 151 — Poz. 11

3. Podstawà opodatkowania wina jest liczba hek-
tolitrów gotowego wyrobu.

4. Stawka akcyzy na wino wynosi 158,00 z∏ od
1 hektolitra gotowego wyrobu.

Art. 96. 1. Napojami fermentowanymi w rozumie-
niu ustawy sà:

1) musujàce napoje fermentowane — wszelkie wyro-
by obj´te pozycjà CN 2206 00 oraz wyroby ozna-
czone kodami CN 2204 10, 2204 21 10, 2204 29 10
i obj´te pozycjà 2205, niewymienione w art. 95,
które znajdujà si´ w butelkach zaopatrzonych
w korek w kszta∏cie grzybka, umocowany za po-
mocà w´z∏ów lub spinek, albo cechujà si´ ciÊnie-
niem wynoszàcym co najmniej 3 bary, spowodo-
wanym obecnoÊcià dwutlenku w´gla w roztworze,
oraz:

a) majà rzeczywistà obj´toÊciowà moc alkoholu
przekraczajàcà 1,2 % obj´toÊci, lecz nieprzekra-
czajàcà 13 % obj´toÊci, albo

b) majà rzeczywistà obj´toÊciowà moc alkoholu
przekraczajàcà 13 % obj´toÊci, lecz nieprzekra-
czajàcà 15 % obj´toÊci 

— pod warunkiem ˝e ca∏y alkohol etylowy zawar-
ty w gotowym wyrobie pochodzi wy∏àcznie z pro-
cesu fermentacji;

2) niemusujàce napoje fermentowane — nieb´dàce
musujàcymi napojami fermentowanymi okreÊlo-
nymi w pkt 1 — wszelkie wyroby obj´te pozycjami
CN 2204 i 2205, z wyjàtkiem wyrobów okreÊlonych
w art. 95 ust. 1, oraz wyroby obj´te pozycjà
CN 2206 00, z wyjàtkiem wszelkich wyrobów okreÊ-
lonych w art. 94 ust. 1:

a) o rzeczywistej obj´toÊciowej mocy alkoholu
przekraczajàcej 1,2 % obj´toÊci, lecz nieprze-
kraczajàcej 10 % obj´toÊci, albo

b) o rzeczywistej obj´toÊciowej mocy alkoholu
przekraczajàcej 10 % obj´toÊci, lecz nieprzekra-
czajàcej 15 % obj´toÊci 

— pod warunkiem ˝e ca∏y alkohol etylowy zawar-
ty w gotowym wyrobie pochodzi wy∏àcznie z pro-
cesu fermentacji.

2. Produkcjà napojów fermentowanych w rozu-
mieniu ustawy jest wytwarzanie lub przetwarzanie na-
pojów fermentowanych, a tak˝e ich rozlew.

3. Podstawà opodatkowania napojów fermento-
wanych jest liczba hektolitrów gotowego wyrobu.

4. Stawka akcyzy na napoje fermentowane wyno-
si 158,00 z∏ od 1 hektolitra gotowego wyrobu.

Art. 97. 1. Wyrobami poÊrednimi w rozumieniu
ustawy sà wszelkie wyroby o rzeczywistej obj´toÊcio-
wej mocy alkoholu przekraczajàcej 1,2 % obj´toÊci,
lecz nieprzekraczajàcej 22 % obj´toÊci, obj´te pozy-
cjami CN 2204, 2205 i 2206 00, z wyjàtkiem wyrobów
okreÊlonych w art. 94—96.

2. Produkcjà wyrobów poÊrednich w rozumieniu
ustawy jest wytwarzanie lub przetwarzanie wyrobów
poÊrednich, a tak˝e ich rozlew.

3. Podstawà opodatkowania wyrobów poÊrednich
jest liczba hektolitrów gotowego wyrobu.

4. Stawka akcyzy na wyroby poÊrednie wynosi
318,00 z∏ od 1 hektolitra gotowego wyrobu.

Rozdzia∏ 3

Wyroby tytoniowe

Art. 98. 1. Do wyrobów tytoniowych w rozumieniu
ustawy zalicza si´ bez wzgl´du na kod CN:

1) papierosy;

2) tytoƒ do palenia;

3) cygara i cygaretki. 

2. Za papierosy uznaje si´:

1) tytoƒ zrolowany nadajàcy si´ do palenia w tej po-
staci, który nie jest cygarami ani cygaretkami
w rozumieniu ust. 4;

2) tytoƒ zrolowany, który w drodze prostej, nieprze-
mys∏owej obróbki jest umieszczany w tutkach z bi-
bu∏y papierosowej; 

3) tytoƒ zrolowany, który w drodze prostej, nieprze-
mys∏owej obróbki jest owijany w bibu∏´ papiero-
sowà. 

3. Do celów akcyzy za jeden papieros uznaje si´ ty-
toƒ zrolowany, o którym mowa w ust. 2, o d∏ugoÊci
nieprzekraczajàcej 9 centymetrów, wy∏àczajàc filtr
i ustnik, a w przypadku gdy jego d∏ugoÊç jest wi´ksza
ni˝ 9 centymetrów, za jeden papieros uznaje si´ ka˝de
9 centymetrów d∏ugoÊci tego tytoniu, wy∏àczajàc filtr
lub ustnik, a tak˝e koƒcowy odcinek tej d∏ugoÊci krót-
szy ni˝ 9 centymetrów.

4. Za cygara lub cygaretki przeznaczone do pale-
nia uznaje si´:

1) tytoƒ zrolowany w ca∏oÊci zrobiony z naturalnego
tytoniu;

2) tytoƒ zrolowany o zewn´trznym owini´ciu z natu-
ralnego tytoniu;

3) tytoƒ zrolowany ze spreparowanym, wymiesza-
nym wk∏adem, owini´ty liÊciem tytoniu w natural-
nym kolorze cygara pokrywajàcym produkt w ca-
∏oÊci, ∏àcznie z filtrem, tam gdzie zachodzi taka ko-
niecznoÊç, ale nie w przypadku cygar z ustnikiem,
gdzie ustnik oraz spoiwo sà wykonane z odzysku,
kiedy waga jednej sztuki, nie w∏àczajàc filtra lub
ustnika, wynosi nie mniej ni˝ 1,2 grama, i gdzie
owijajàcy liÊç tytoniu jest u∏o˝ony w kszta∏cie spi-
rali z kàtem ostrym wynoszàcym przynajmniej 30°
wzgl´dem pionowej osi cygara;

4) tytoƒ zrolowany ze spreparowanym, wymiesza-
nym wk∏adem, owini´ty liÊciem tytoniu w natural-
nym kolorze cygara z odzyskanego tytoniu pokry-
wajàcym produkt w ca∏oÊci, ∏àcznie z filtrem, tam
gdzie zachodzi taka koniecznoÊç, ale nie ustnik
w przypadku cygar z ustnikiem, gdzie waga sztuki,
wy∏àczajàc filtr lub ustnik, wynosi przynajmniej
2,3 grama, a obwód równy przynajmniej jednej
trzeciej d∏ugoÊci wynosi nie mniej ni˝ 34 milimetry.
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5. Za tytoƒ do palenia uznaje si´:

1) tytoƒ, który zosta∏ poci´ty lub inaczej podzielony,
skr´cony lub sprasowany w postaci bloków oraz
nadajàcy si´ do palenia bez dalszego przetwarza-
nia przemys∏owego;

2) odpady tytoniowe oddane do sprzeda˝y detalicz-
nej, nieb´dàce papierosami, cygarami lub cyga-
retkami w rozumieniu ust. 2, 3 i 4, a nadajàce si´
do palenia.

6. Tytoƒ do palenia, okreÊlony w ust. 5, w którym
wi´cej ni˝ 25 % w masie drobin tytoniu ma szerokoÊç
ci´cia mniejszà ni˝ 1 milimetr, jest uznawany za tytoƒ
drobno krojony przeznaczony do skr´cania papierosów. 

7. Produkty sk∏adajàce si´ w cz´Êci z substancji in-
nych ni˝ tytoƒ, lecz poza tym spe∏niajàce kryteria usta-
lone w ust. 4, sà traktowane jako cygara i cygaretki,
pod warunkiem ˝e posiadajà odpowiednio:

1) owini´cie z naturalnego tytoniu;

2) owini´cie i owijk´ z tytoniu, oba z ponownie ufor-
mowanego tytoniu;

3) owini´cie z ponownie uformowanego tytoniu.

8. Produkty sk∏adajàce si´ w ca∏oÊci albo w cz´Êci
z substancji innych ni˝ tytoƒ, lecz poza tym spe∏niajà-
ce kryteria ustalone w ust. 2, 3 lub 5, sà traktowane ja-
ko papierosy i tytoƒ do palenia. Jednak˝e nie traktuje
si´ jako wyrobów tytoniowych produktów, które nie
zawierajà tytoniu i sà wykorzystywane wy∏àcznie
w celach medycznych.

Art. 99. 1. Produkcjà wyrobów tytoniowych w ro-
zumieniu ustawy jest ich wytwarzanie, przetwarzanie,
a tak˝e pakowanie.

2. Stawki akcyzy na wyroby tytoniowe wynoszà:

1) na papierosy, z zastrze˝eniem ust. 10 — 138,50 z∏
za ka˝de 1000 sztuk i 31,41 % maksymalnej ceny
detalicznej;

2) na tytoƒ do palenia, z zastrze˝eniem ust. 10 —
95,00 z∏ za ka˝dy 1 kilogram i 31,41 % maksymal-
nej ceny detalicznej;

3) na cygara i cygaretki — 235,00 z∏ za ka˝de
1000 sztuk.

3. Na papierosy lub tytoƒ do palenia nieobj´te
obowiàzkiem oznaczania znakami akcyzy i nieozna-
czone maksymalnà cenà detalicznà stawki akcyzy wy-
noszà:

1) na papierosy — 300,00 z∏ za ka˝de 1000 sztuk;

2) na tytoƒ do palenia — 200,00 z∏ za ka˝dy 1 kilogram.

4. Minimalna stawka akcyzy na papierosy wynosi
100 % ca∏kowitej kwoty akcyzy, naliczonej od ceny
równej najpopularniejszej kategorii cenowej. 

5. Najpopularniejszà kategorià cenowà jest, usta-
lana na dany rok kalendarzowy, cena stosowana
w obrocie dla grupy papierosów o najwi´kszej sprze-
da˝y w okresie 10 miesi´cy (od stycznia do paêdzier-

nika) poprzedniego roku kalendarzowego, obliczana
wed∏ug iloÊci sprzedanych papierosów, na podstawie
maksymalnych cen detalicznych, w przeliczeniu na
1000 sztuk.

6. Za maksymalnà cen´ detalicznà przyjmuje si´
cen´ wyznaczonà i wydrukowanà przez producenta,
importera lub podmiot dokonujàcy nabycia we-
wnàtrzwspólnotowego na opakowaniu jednostko-
wym papierosów lub tytoniu do palenia, z zastrze˝e-
niem ust. 9.

7. Producent, importer lub podmiot dokonujàcy
nabycia wewnàtrzwspólnotowego papierosów lub ty-
toniu do palenia, przeznaczonych do sprzeda˝y na te-
rytorium kraju, jest obowiàzany wyznaczyç i wydruko-
waç maksymalnà cen´ detalicznà na opakowaniu jed-
nostkowym tych wyrobów.

8. W przypadku importu lub nabycia wewnàtrz-
wspólnotowego papierosów lub tytoniu do palenia
znajdujàcych si´ poza procedurà zawieszenia poboru
akcyzy, w opakowaniach jednostkowych nieoznaczo-
nych maksymalnà cenà detalicznà, stosuje si´ odpo-
wiednio stawki akcyzy w wysokoÊci okreÊlonej
w ust. 2 pkt 1 i 2, przy czym za maksymalnà cen´ de-
talicznà przyjmuje si´ trzykrotnà wartoÊç najpopular-
niejszej kategorii cenowej, przeliczonej na jednostk´
1000 sztuk dla papierosów, a dla tytoniu do palenia,
przyjmujàc za∏o˝enie, ˝e jednostka 1000 sztuk papie-
rosów odpowiada 1 kilogramowi tytoniu do palenia. 

9. W przypadku nabycia lub posiadania papiero-
sów lub tytoniu do palenia znajdujàcych si´ poza pro-
cedurà zawieszenia poboru akcyzy, w opakowaniach
jednostkowych nieoznaczonych albo oznaczonych
maksymalnà cenà detalicznà, je˝eli od tych wyrobów
nie zosta∏a zap∏acona akcyza w nale˝nej wysokoÊci
a w wyniku kontroli podatkowej, post´powania kon-
trolnego albo post´powania podatkowego nie ustalo-
no, ˝e podatek zosta∏ zap∏acony, stosuje si´ odpo-
wiednio stawki akcyzy w wysokoÊci okreÊlonej
w ust. 2 pkt 1 i 2, przy czym za maksymalnà cen´ de-
talicznà przyjmuje si´ trzykrotnà wartoÊç najpopular-
niejszej kategorii cenowej, przeliczonej na jednostk´
1000 sztuk dla papierosów, a dla tytoniu do palenia,
przyjmujàc za∏o˝enie, ˝e jednostka 1000 sztuk papie-
rosów odpowiada 1 kilogramowi tytoniu do palenia.

10. W przypadku, o którym mowa w art. 8 ust. 5,
stosuje si´ stawk´ akcyzy w wysokoÊci 70 % maksy-
malnej ceny detalicznej wydrukowanej na opakowa-
niu jednostkowym.

11. Producent, importer, podmiot dokonujàcy na-
bycia wewnàtrzwspólnotowego papierosów sà obo-
wiàzani do sporzàdzania i przekazywania ministrowi
w∏aÊciwemu do spraw finansów publicznych informa-
cji o wielkoÊci sprzeda˝y poszczególnych marek pa-
pierosów oznaczonych maksymalnà cenà detalicznà
w okresie 10 miesi´cy (od stycznia do paêdziernika)
danego roku kalendarzowego.

12. Minister w∏aÊciwy do spraw finansów publicz-
nych okreÊli, w drodze rozporzàdzenia, termin, form´
przekazywania oraz zakres informacji, o których mo-
wa w ust. 11, uwzgl´dniajàc potrzeb´ ustalenia najpo-
pularniejszej kategorii cenowej.
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13. Minister w∏aÊciwy do spraw finansów publicz-
nych og∏asza, w drodze obwieszczenia w Dzienniku
Urz´dowym Rzeczypospolitej Polskiej „Monitor Pol-
ski”, najpopularniejszà kategori´ cenowà, przed koƒ-
cem roku poprzedzajàcego rok, na który jest ustalana.

DZIA¸ V

Opodatkowanie akcyzà 
samochodów osobowych

Art. 100. 1. W przypadku samochodu osobowego
przedmiotem opodatkowania akcyzà jest:

1) import samochodu osobowego niezarejestrowa-
nego wczeÊniej na terytorium kraju zgodnie
z przepisami o ruchu drogowym;

2) nabycie wewnàtrzwspólnotowe samochodu osobo-
wego niezarejestrowanego wczeÊniej na terytorium
kraju zgodnie z przepisami o ruchu drogowym;

3) pierwsza sprzeda˝ na terytorium kraju samochodu
osobowego niezarejestrowanego na terytorium
kraju zgodnie z przepisami o ruchu drogowym:

a) wyprodukowanego na terytorium kraju,

b) od którego nie zosta∏a zap∏acona akcyza z tytu-
∏u czynnoÊci, o których mowa w pkt 1 albo 2.

2. W przypadku samochodu osobowego przed-
miotem opodatkowania akcyzà jest równie˝ sprzeda˝
na terytorium kraju samochodu osobowego niezare-
jestrowanego na terytorium kraju, nast´pujàca po
sprzeda˝y, o której mowa w ust. 1 pkt 3, je˝eli wczeÊ-
niej akcyza nie zosta∏a zap∏acona w nale˝nej wysokoÊ-
ci a w wyniku kontroli podatkowej, post´powania
kontrolnego albo post´powania podatkowego nie
ustalono, ˝e podatek zosta∏ zap∏acony.

3. Je˝eli w stosunku do samochodu osobowego
powsta∏ obowiàzek podatkowy w zwiàzku z wykona-
niem jednej z czynnoÊci podlegajàcej opodatkowaniu
to nie powstaje obowiàzek podatkowy na podstawie
innej czynnoÊci podlegajàcej opodatkowaniu, je˝eli
kwota akcyzy zosta∏a okreÊlona lub zadeklarowana
w nale˝nej wysokoÊci.

4. Samochody osobowe sà to pojazdy samocho-
dowe i pozosta∏e pojazdy mechaniczne obj´te pozycjà
CN 8703 przeznaczone zasadniczo do przewozu osób,
inne ni˝ obj´te pozycjà 8702, w∏àcznie z samochoda-
mi osobowo-towarowymi (kombi) oraz samochodami
wyÊcigowymi, z wy∏àczeniem skuterów Ênie˝nych
o kodzie CN 8703 10 11, pojazdów typu meleks o ko-
dzie CN 8703 10 18 oraz pojazdów typu quad o kodzie
CN 8703 10 18. 

5. Na potrzeby niniejszego dzia∏u za sprzeda˝ sa-
mochodu osobowego uznaje si´ jego:

1) sprzeda˝, w rozumieniu przepisów ustawy z dnia
23 kwietnia 1964 r. — Kodeks cywilny; 

2) zamian´, w rozumieniu przepisów ustawy z dnia
23 kwietnia 1964 r. — Kodeks cywilny;

3) wydanie w zamian za wierzytelnoÊci;

4) wydanie w miejsce Êwiadczenia pieni´˝nego;

5) darowizn´, w rozumieniu przepisów ustawy z dnia
23 kwietnia 1964 r. — Kodeks cywilny;

6) wydanie w zamian za dokonanie okreÊlonej czyn-
noÊci;

7) przekazanie lub wykorzystanie na potrzeby repre-
zentacji albo reklamy;

8) przekazanie przez podatnika na potrzeby osobiste
podatnika, wspólników, udzia∏owców, akcjonariu-
szy, cz∏onków spó∏dzielni i ich domowników, cz∏on-
ków organów stanowiàcych osób prawnych, cz∏on-
ków stowarzyszenia, a tak˝e zatrudnionych przez
niego pracowników oraz by∏ych pracowników;

9) u˝ycie na potrzeby prowadzonej dzia∏alnoÊci
gospodarczej. 

6. Do opodatkowania akcyzà samochodów osobo-
wych stosuje si´ odpowiednio art. 14 ust. 1—4, 6—8,
10 i 11, art. 16, art. 18 ust. 1 i 2, art. 19, przepisy wyda-
ne na podstawie art. 20, art. 21 ust. 5 oraz art. 27—29. 

Art. 101. 1. Obowiàzek podatkowy z tytu∏u impor-
tu samochodu osobowego niezarejestrowanego
wczeÊniej na terytorium kraju zgodnie z przepisami
o ruchu drogowym powstaje z dniem powstania d∏u-
gu celnego w rozumieniu przepisów prawa celnego.

2. Obowiàzek podatkowy z tytu∏u nabycia we-
wnàtrzwspólnotowego samochodu osobowego nie-
zarejestrowanego wczeÊniej na terytorium kraju zgod-
nie z przepisami o ruchu drogowym powstaje
z dniem:

1) przemieszczenia samochodu osobowego z teryto-
rium paƒstwa cz∏onkowskiego na terytorium kraju
— je˝eli nabycie prawa rozporzàdzania samocho-
dem osobowym jak w∏aÊciciel nastàpi∏o przed prze-
mieszczeniem samochodu na terytorium kraju;

2) nabycia prawa rozporzàdzania samochodem oso-
bowym jak w∏aÊciciel — je˝eli nabycie prawa roz-
porzàdzania samochodem osobowym jak w∏aÊci-
ciel nastàpi∏o po przemieszczeniu samochodu
osobowego na terytorium kraju;

3) z∏o˝enia wniosku o rejestracj´ samochodu osobo-
wego na terytorium kraju zgodnie z przepisami
o ruchu drogowym — je˝eli podmiot wyst´pujàcy
z wnioskiem o rejestracj´ na terytorium kraju na-
bytego wewnàtrzwspólnotowo samochodu oso-
bowego nie jest jego w∏aÊcicielem.

3. Obowiàzek podatkowy z tytu∏u sprzeda˝y na te-
rytorium kraju samochodu osobowego niezarejestro-
wanego na terytorium kraju zgodnie z przepisami
o ruchu drogowym powstaje z dniem wydania,
a w przypadkach, o których mowa w art. 100 ust. 5
pkt 2—9, z dniem wykonania tych czynnoÊci.

4. Je˝eli sprzeda˝ samochodu osobowego powin-
na byç potwierdzona fakturà, obowiàzek podatkowy
powstaje z dniem wystawienia faktury, nie póêniej
jednak ni˝ w 7. dniu, liczàc od dnia wydania, a w przy-
padkach, o których mowa w art. 100 ust. 5 pkt 2—9,
z dniem wykonania tych czynnoÊci. Sprzedawca jest
obowiàzany do wykazania na wystawionej fakturze
kwoty akcyzy od dokonanej sprzeda˝y.
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5. Je˝eli nie mo˝na okreÊliç dnia, w którym po-
wsta∏ obowiàzek podatkowy z tytu∏u danej czynnoÊci
podlegajàcej opodatkowaniu, o której mowa
w art. 100 ust. 1 lub ust. 2, za dat´ jego powstania
uznaje si´ dzieƒ, w którym uprawniony organ podat-
kowy lub organ kontroli skarbowej stwierdzi∏ dokona-
nie czynnoÊci podlegajàcej opodatkowaniu.

Art. 102. 1. Podatnikiem jest osoba fizyczna, oso-
ba prawna oraz jednostka organizacyjna niemajàca
osobowoÊci prawnej, która dokonuje czynnoÊci, o któ-
rych mowa w art. 100 ust. 1 lub 2.

2. W przypadkach, o których mowa w art. 101
ust. 2 pkt 1 i 2, je˝eli przemieszczenia samochodu oso-
bowego z terytorium paƒstwa cz∏onkowskiego na te-
rytorium kraju dokona∏ inny podmiot ni˝ podmiot,
który naby∏ prawo rozporzàdzania samochodem oso-
bowym jak w∏aÊciciel, podatnikiem jest osoba fizycz-
na, osoba prawna oraz jednostka organizacyjna nie-
majàca osobowoÊci prawnej, która naby∏a prawo roz-
porzàdzania samochodem osobowym jak w∏aÊciciel.

3. W przypadku, o którym mowa w art. 101 ust. 2
pkt 3, podatnikiem jest osoba fizyczna, osoba prawna
oraz jednostka organizacyjna niemajàca osobowoÊci
prawnej, która wystàpi∏a o rejestracj´ tego samocho-
du na terytorium kraju, zgodnie z przepisami o ruchu
drogowym.

Art. 103. 1. Organy egzekucyjne, okreÊlone w prze-
pisach o post´powaniu egzekucyjnym w administra-
cji, oraz komornicy sàdowi wykonujàcy czynnoÊci eg-
zekucyjne w rozumieniu przepisów ustawy z dnia
17 listopada 1964 r. — Kodeks post´powania cywilne-
go (Dz. U. Nr 43, poz. 296, z póên. zm.14)), sà p∏atnika-
mi akcyzy od sprzeda˝y, dokonywanej w trybie egze-
kucji, samochodu osobowego niezarejestrowanego
wczeÊniej na terytorium kraju zgodnie z przepisami
o ruchu drogowym, od którego akcyza nie zosta∏a za-
p∏acona. 

2. P∏atnik akcyzy od sprzeda˝y, dokonywanej
w trybie egzekucji, samochodu osobowego niezareje-
strowanego wczeÊniej na terytorium kraju zgodnie
z przepisami o ruchu drogowym, jest obowiàzany ob-
liczaç i wp∏acaç akcyz´ na rachunek w∏aÊciwej izby
celnej w terminie do 7. dnia miesiàca nast´pujàcego

po miesiàcu, w którym sprzedano samochód, a tak˝e
przekazaç w tym terminie do w∏aÊciwego naczelnika
urz´du celnego deklaracj´ o wysokoÊci pobranej
i wp∏aconej akcyzy wed∏ug ustalonego wzoru.

3. Minister w∏aÊciwy do spraw finansów publicz-
nych okreÊli, w drodze rozporzàdzenia, szczegó∏owy
zakres danych zawartych w deklaracji o wysokoÊci ak-
cyzy pobranej i wp∏aconej przez p∏atnika oraz wzór tej
deklaracji, zamieszczajàc objaÊnienia co do sposobu
prawid∏owego sk∏adania deklaracji oraz informacje
o miejscu ich sk∏adania, jak równie˝ zapewniajàc mo˝-
liwoÊç prawid∏owego obliczenia kwoty akcyzy.

Art. 104. 1. Podstawà opodatkowania w przypad-
ku samochodu osobowego jest:

1) kwota nale˝na z tytu∏u sprzeda˝y samochodu oso-
bowego na terytorium kraju pomniejszona o kwo-
t´ podatku od towarów i us∏ug oraz o kwot´ akcy-
zy nale˝ne od tego samochodu osobowego;

2) kwota, jakà podatnik jest obowiàzany zap∏aciç za
samochód osobowy — w przypadku jego nabycia
wewnàtrzwspólnotowego, z tym ˝e w przypadku,
o którym mowa w art. 101 ust. 2 pkt 3, podstawà
opodatkowania jest Êrednia wartoÊç rynkowa sa-
mochodu osobowego pomniejszona o kwot´ po-
datku od towarów i us∏ug oraz o kwot´ akcyzy;

3) wartoÊç celna samochodu osobowego powi´k-
szona o nale˝ne c∏o — w przypadku importu tego
samochodu, z zastrze˝eniem ust. 2—5. 

2. W przypadku samochodu osobowego, wobec
którego majà zastosowanie przepisy dotyczàce proce-
dury uszlachetnienia biernego, podstawà opodatko-
wania jest ró˝nica mi´dzy wartoÊcià celnà produktów
kompensacyjnych lub zamiennych dopuszczonych do
obrotu a wartoÊcià produktów wywiezionych czaso-
wo, powi´kszona o nale˝ne c∏o.

3. Podstawà opodatkowania z tytu∏u importu sa-
mochodu osobowego obj´tego procedurà odprawy
czasowej z cz´Êciowym zwolnieniem od nale˝noÊci
celnych przywozowych lub procedurà przetwarzania
pod kontrolà celnà jest wartoÊç celna powi´kszona
o c∏o, które by∏oby nale˝ne, gdyby samochód ten by∏
obj´ty procedurà dopuszczenia do obrotu.

———————
14) Zmiany wymienionej ustawy zosta∏y og∏oszone w Dz. U. z 1965 r. Nr 15, poz. 113, z 1974 r. Nr 27, poz. 157 i Nr 39,

poz. 231, z 1975 r. Nr 45, poz. 234, z 1982 r. Nr 11, poz. 82 i Nr 30, poz. 210, z 1983 r. Nr 5, poz. 33, z 1984 r. Nr 45, poz. 241
i 242, z 1985 r. Nr 20, poz. 86, z 1987 r. Nr 21, poz. 123, z 1988 r. Nr 41, poz. 324, z 1989 r. Nr 4, poz. 21 i Nr 33, poz. 175,
z 1990 r. Nr 14, poz. 88, Nr 34, poz. 198, Nr 53, poz. 306, Nr 55, poz. 318 i Nr 79, poz. 464, z 1991 r. Nr 7, poz. 24, Nr 22,
poz. 92 i Nr 115, poz. 496, z 1993 r. Nr 12, poz. 53, z 1994 r. Nr 105, poz. 509, z 1995 r. Nr 83, poz. 417, z 1996 r. Nr 24,
poz. 110, Nr 43, poz. 189, Nr 73, poz. 350 i Nr 149, poz. 703, z 1997 r. Nr 43, poz. 270, Nr 54, poz. 348, Nr 75, poz. 471,
Nr 102, poz. 643, Nr 117, poz. 752, Nr 121, poz. 769 i 770, Nr 133, poz. 882, Nr 139, poz. 934, Nr 140, poz. 940 i Nr 141,
poz. 944, z 1998 r. Nr 106, poz. 668 i Nr 117, poz. 757, z 1999 r. Nr 52, poz. 532, z 2000 r. Nr 22, poz. 269 i 271, Nr 48,
poz. 552 i 554, Nr 55, poz. 665, Nr 73, poz. 852, Nr 94, poz. 1037, Nr 114, poz. 1191 i 1193 i Nr 122, poz. 1314, 1319 i 1322,
z 2001 r. Nr 4, poz. 27, Nr 49, poz. 508, Nr 63, poz. 635, Nr 98, poz. 1069, 1070 i 1071, Nr 123, poz. 1353, Nr 125, poz. 1368
i Nr 138, poz. 1546, z 2002 r. Nr 25, poz. 253, Nr 26, poz. 265, Nr 74, poz. 676, Nr 84, poz. 764, Nr 126, poz. 1069 i 1070,
Nr 129, poz. 1102, Nr 153, poz. 1271, Nr 219, poz. 1849 i Nr 240, poz. 2058, z 2003 r. Nr 41, poz. 360, Nr 42, poz. 363, Nr 60,
poz. 535, Nr 109, poz. 1035, Nr 119, poz. 1121, Nr 130, poz. 1188, Nr 139, poz. 1323, Nr 199, poz. 1939 i Nr 228, poz. 2255,
z 2004 r. Nr 9, poz. 75, Nr 11, poz. 101, Nr 68, poz. 623, Nr 91, poz. 871, Nr 93, poz. 891, Nr 121, poz. 1264, Nr 162,
poz. 1691, Nr 169, poz. 1783, Nr 172, poz. 1804, Nr 204, poz. 2091, Nr 210, poz. 2135, Nr 236, poz. 2356 i Nr 237, poz. 2384,
z 2005 r. Nr 13, poz. 98, Nr 22, poz. 185, Nr 86, poz. 732, Nr 122, poz. 1024, Nr 143, poz. 1199, Nr 150, poz. 1239, Nr 167,
poz. 1398, Nr 169, poz. 1413 i 1417, Nr 172, poz. 1438, Nr 178, poz. 1478, Nr 183, poz. 1538, Nr 264, poz. 2205 i Nr 267,
poz. 2258, z 2006 r. Nr 12, poz. 66, Nr 66, poz. 466, Nr 104, poz. 708 i 711, Nr 186, poz. 1379, Nr 208, poz. 1537 i 1540,
Nr 226, poz. 1656 i Nr 235, poz. 1699, z 2007 r. Nr 7, poz. 58, Nr 47, poz. 319, Nr 50, poz. 331, Nr 99, poz. 662, Nr 106,
poz. 731, Nr 112, poz. 766 i 769, Nr 115, poz. 794, Nr 121, poz. 831, Nr 123, poz. 849, Nr 176, poz. 1243, Nr 181, poz. 1287,
Nr 192, poz. 1378 i Nr 247, poz. 1845 oraz z 2008 r. Nr 59, poz. 367, Nr 96, poz. 609 i 619, Nr 110, poz. 706, Nr 116, poz. 731,
Nr 119, poz. 772, Nr 120, poz. 779, Nr 122, poz. 796, Nr 171, poz. 1056, Nr 220, poz. 1431, Nr 228, poz. 1507, Nr 231,
poz. 1547 i Nr 234, poz. 1571.
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4. Podstawa opodatkowania w przypadku importu
samochodu osobowego obejmuje równie˝ prowizj´
oraz koszty transportu i ubezpieczenia, je˝eli nie zo-
sta∏y do niej w∏àczone, a zosta∏y ju˝ poniesione do
pierwszego miejsca przeznaczenia na terytorium kra-
ju. Przez pierwsze miejsce przeznaczenia rozumie si´
miejsce wymienione w dokumencie przewozowym
lub innym dokumencie, na podstawie którego samo-
chód jest importowany.

5. Do podstawy opodatkowania z tytu∏u importu
samochodu osobowego dolicza si´ okreÊlone w od-
r´bnych przepisach op∏aty oraz inne nale˝noÊci, je˝eli
organy celne majà obowiàzek pobieraç te nale˝noÊci
z tytu∏u importu samochodu.

6. Podstawà opodatkowania z tytu∏u nabycia we-
wnàtrzwspólnotowego samochodu osobowego do-
puszczonego wczeÊniej do obrotu w innym paƒstwie
cz∏onkowskim Wspólnoty Europejskiej zgodnie z prze-
pisami celnymi, ale niezarejestrowanego na teryto-
rium innego paƒstwa cz∏onkowskiego jest wartoÊç,
o której mowa w ust. 1 pkt 3, z uwzgl´dnieniem pro-
wizji, kosztów transportu i ubezpieczenia, je˝eli nie zo-
sta∏y uwzgl´dnione w cenie, ale zosta∏y ju˝ poniesio-
ne do miejsca, w którym nastàpi∏o obj´cie towaru
procedurà celnà. 

7. Je˝eli nie mo˝na okreÊliç kwot, o których mowa
w ust. 1 pkt 1 i 2, w szczególnoÊci w przypadku daro-
wizny samochodu osobowego, za podstaw´ opodat-
kowania przyjmuje si´ Êrednià wartoÊç rynkowà sa-
mochodu osobowego na rynku krajowym, pomniej-
szonà o kwot´ podatku od towarów i us∏ug oraz
o kwot´ akcyzy. 

8. Je˝eli wysokoÊç podstawy opodatkowania
w przypadku czynnoÊci, o których mowa w art. 100
ust. 1 pkt 2 i 3 oraz ust. 2, bez uzasadnionej przyczyny
znacznie odbiega od Êredniej wartoÊci rynkowej tego
samochodu osobowego, organ podatkowy lub organ
kontroli skarbowej wzywa podatnika do zmiany wyso-
koÊci podstawy opodatkowania lub wskazania przy-
czyn uzasadniajàcych podanie jej wysokoÊci w kwocie
znacznie odbiegajàcej od Êredniej wartoÊci rynkowej
samochodu osobowego. 

9. W razie nieudzielenia odpowiedzi, niedokonania
zmiany wysokoÊci podstawy opodatkowania lub nie-
wskazania przyczyn, które uzasadniajà podanie jej wy-
sokoÊci znacznie odbiegajàcej od Êredniej wartoÊci
rynkowej samochodu osobowego, organ podatkowy
lub organ kontroli skarbowej okreÊli wysokoÊç pod-
stawy opodatkowania.

10. Je˝eli wysokoÊç podstawy opodatkowania
ustalona z uwzgl´dnieniem opinii bieg∏ego odbiega
co najmniej o 33 % od zadeklarowanej podstawy
opodatkowania, koszty opinii bieg∏ego lub bieg∏ych
ponosi podatnik. 

11. Ârednià wartoÊcià rynkowà samochodu oso-
bowego jest wartoÊç ustalana na podstawie notowa-
nej na rynku krajowym, w dniu powstania obowiàzku
podatkowego, Êredniej ceny zarejestrowanego na te-

rytorium kraju samochodu osobowego tej samej mar-
ki, tego samego modelu, rocznika oraz — je˝eli jest to
mo˝liwe do ustalenia — z tym samym wyposa˝eniem
i o przybli˝onym stanie technicznym, co nabyty na te-
rytorium kraju lub nabyty wewnàtrzwspólnotowo sa-
mochód osobowy.

12. Do przeliczenia podstawy opodatkowania wy-
ra˝onej w walucie obcej stosuje si´ bie˝àcy kurs Êred-
ni waluty obcej wyliczony i og∏oszony przez Narodo-
wy Bank Polski w dniu powstania obowiàzku podatko-
wego.

13. W przypadku gdy w dniu powstania obowiàz-
ku podatkowego nie zosta∏ wyliczony i og∏oszony
przez Narodowy Bank Polski bie˝àcy kurs Êredni walu-
ty obcej, do przeliczenia podstawy opodatkowania
wyra˝onej w walucie obcej stosuje si´ ostatni, przed
dniem powstania obowiàzku podatkowego, bie˝àcy
kurs Êredni wyliczony i og∏oszony przez Narodowy
Bank Polski.

Art. 105. Stawka akcyzy na samochody osobowe
wynosi:

1) 18,6 % podstawy opodatkowania — dla samocho-
dów osobowych o pojemnoÊci silnika powy˝ej
2 000 centymetrów szeÊciennych;

2) 3,1 % podstawy opodatkowania — dla pozosta-
∏ych samochodów osobowych.

Art. 106. 1. Podatnik z tytu∏u sprzeda˝y na teryto-
rium kraju samochodu osobowego jest obowiàzany,
bez wezwania organu podatkowego:

1) sk∏adaç w∏aÊciwemu naczelnikowi urz´du celnego
deklaracje podatkowe w sprawie akcyzy, wed∏ug
ustalonego wzoru,

2) obliczaç i wp∏acaç akcyz´ na rachunek w∏aÊciwej
izby celnej

— za miesi´czne okresy rozliczeniowe, w terminie do
25. dnia miesiàca nast´pujàcego po miesiàcu, w któ-
rym powsta∏ obowiàzek podatkowy.

2. Podatnik z tytu∏u nabycia wewnàtrzwspólnoto-
wego samochodu osobowego jest obowiàzany po do-
konaniu jego przemieszczenia na terytorium kraju,
bez wezwania organu podatkowego z∏o˝yç deklaracj´
uproszczonà, wed∏ug ustalonego wzoru, w∏aÊciwemu
naczelnikowi urz´du celnego w terminie 14 dni, liczàc
od dnia powstania obowiàzku podatkowego, nie póê-
niej jednak ni˝ w dniu rejestracji samochodu osobo-
wego na terytorium kraju zgodnie z przepisami o ru-
chu drogowym. 

3. Podatnik z tytu∏u nabycia wewnàtrzwspólnoto-
wego samochodu osobowego jest obowiàzany po do-
konaniu jego przemieszczenia na terytorium kraju,
bez wezwania organu podatkowego dokonaç oblicze-
nia i zap∏aty na rachunek w∏aÊciwej izby celnej, akcy-
zy w terminie 30 dni, liczàc od dnia powstania obo-
wiàzku podatkowego, nie póêniej jednak ni˝ w dniu
rejestracji samochodu osobowego na terytorium kra-
ju zgodnie z przepisami o ruchu drogowym. 
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4. Minister w∏aÊciwy do spraw finansów publicz-
nych okreÊli, w drodze rozporzàdzenia, wzory:

1) deklaracji podatkowych, o których mowa w ust. 1,

2) deklaracji uproszczonych, o których mowa 
w ust. 2 

— wraz z objaÊnieniami co do sposobu prawid∏owe-
go sk∏adania tych deklaracji, informacje o terminach
i miejscu ich sk∏adania, pouczenie, ˝e deklaracje sta-
nowià podstaw´ do wystawienia tytu∏u wykonaw-
czego, jak równie˝ zapewniajàc mo˝liwoÊç prawid∏o-
wego obliczenia wysokoÊci akcyzy.

Art. 107. 1. Podmiotowi, który naby∏ prawo rozpo-
rzàdzania samochodem osobowym jak w∏aÊciciel,
i który dokonuje dostawy wewnàtrzwspólnotowej
albo eksportu niezarejestrowanego wczeÊniej na tery-
torium kraju zgodnie z przepisami o ruchu drogowym
samochodu osobowego, od którego akcyza zosta∏a
zap∏acona na terytorium kraju, lub je˝eli w jego imie-
niu ta dostawa albo eksport sà realizowane, przys∏u-
guje zwrot akcyzy na wniosek, z∏o˝ony w∏aÊciwemu
naczelnikowi urz´du celnego w terminie roku od dnia
dokonania dostawy wewnàtrzwspólnotowej albo eks-
portu tego samochodu osobowego.

2. Zwrotowi nie podlega akcyza w kwocie ni˝szej
ni˝ minimalna kwota zwrotu.

3. Podmiot, o którym mowa w ust. 1, jest obowià-
zany posiadaç dokumenty potwierdzajàce dokonanie
dostawy wewnàtrzwspólnotowej albo eksportu, któ-
rymi sà w szczególnoÊci: dokumenty przewozowe,
celne, faktura i specyfikacja dostawy oraz inne doku-
menty handlowe zwiàzane z dostawà wewnàtrz-
wspólnotowà albo eksportem.

4. Do wniosku o zwrot za∏àcza si´ dowód zap∏aty
akcyzy na terytorium kraju lub faktur´ z wykazanà
kwotà akcyzy oraz dokumenty potwierdzajàce doko-
nanie dostawy wewnàtrzwspólnotowej albo eksportu,
o których mowa w ust. 3.

5. Organami podatkowymi w∏aÊciwymi w sprawie
zwrotu akcyzy w przypadku dostawy wewnàtrzwspól-
notowej albo eksportu samochodu osobowego, od
którego akcyza zosta∏a zap∏acona na terytorium kraju,
sà naczelnik urz´du celnego i dyrektor izby celnej,
u których dokonano rozliczenia i zap∏aty akcyzy z tytu-
∏u ostatniej czynnoÊci podlegajàcej opodatkowaniu,
której przedmiotem by∏ ten samochód osobowy.

6. Minister w∏aÊciwy do spraw finansów publicz-
nych okreÊli, w drodze rozporzàdzenia, szczegó∏owe
warunki i tryb zwrotu akcyzy od samochodu osobo-
wego, minimalnà kwot´ zwrotu akcyzy, wzór wniosku
o zwrot akcyzy oraz terminy zwrotu akcyzy, uwzgl´d-
niajàc koniecznoÊç prawid∏owego okreÊlenia kwot
zwracanej akcyzy oraz ekonomicznà op∏acalnoÊç do-
konania zwrotu akcyzy.

Art. 108. 1. Podmiot dokonujàcy nabyç wewnàtrz-
wspólnotowych lub dostaw wewnàtrzwspólnotowych
samochodów osobowych w ramach prowadzonej
dzia∏alnoÊci gospodarczej jest obowiàzany, bez we-
zwania organu podatkowego, sk∏adaç w∏aÊciwemu
naczelnikowi urz´du celnego informacje podsumo-
wujàce o dokonanych nabyciach wewnàtrzwspólno-
towych i dostawach wewnàtrzwspólnotowych, zwane
dalej „informacjami podsumowujàcymi”, wed∏ug

ustalonego wzoru, za okresy kwartalne w terminie do
25. dnia miesiàca nast´pujàcego po kwartale, w któ-
rym dokonano dostawy wewnàtrzwspólnotowej albo
w którym powsta∏ obowiàzek podatkowy — w przy-
padku nabycia wewnàtrzwspólnotowego.

2. Informacja podsumowujàca zawiera dane iden-
tyfikacyjne podmiotu, adres jego siedziby lub za-
mieszkania, okreÊlenie liczby samochodów osobo-
wych, pojemnoÊci silnika, dane identyfikacyjne od-
biorcy — w przypadku dostawy wewnàtrzwspólnoto-
wej oraz dostawcy — w przypadku nabycia wewnàtrz-
wspólnotowego, ∏àcznà wartoÊç samochodów osobo-
wych b´dàcych przedmiotem nabycia wewnàtrz-
wspólnotowego lub dostawy wewnàtrzwspólnoto-
wej.

3. W przypadku stwierdzenia b∏´dów w z∏o˝onych
informacjach podsumowujàcych, podmiot, który z∏o-
˝y∏ informacj´ podsumowujàcà, jest obowiàzany z∏o-
˝yç niezw∏ocznie korekt´ informacji podsumowujàcej.

4. Minister w∏aÊciwy do spraw finansów publicz-
nych okreÊli, w drodze rozporzàdzenia, wzór informa-
cji podsumowujàcej wraz z objaÊnieniami co do spo-
sobu prawid∏owego jej wype∏niania, terminu i miej-
sca sk∏adania, uwzgl´dniajàc koniecznoÊç umo˝liwie-
nia z∏o˝enia korekty oraz zapewnienia informacji doty-
czàcych liczby nabywanych lub dostarczanych we-
wnàtrzwspólnotowo samochodów osobowych. 

Art. 109. 1. W przypadku nabycia wewnàtrzwspól-
notowego samochodu osobowego niezarejestrowa-
nego wczeÊniej na terytorium kraju zgodnie z przepi-
sami o ruchu drogowym, w∏aÊciwy naczelnik urz´du
celnego jest obowiàzany, dla celów zwiàzanych z reje-
stracjà samochodu osobowego na terytorium kraju,
do wydania podatnikowi, na jego wniosek, dokumen-
tu potwierdzajàcego zap∏at´ akcyzy na terytorium kra-
ju, z zastrze˝eniem art. 110 ust. 6 i art. 111 ust. 4.

2. Dla celów zwiàzanych z rejestracjà samochodu
osobowego na terytorium kraju zgodnie z przepisami
o ruchu drogowym, naczelnik urz´du celnego jest
obowiàzany wydaç na wniosek zainteresowanego
podmiotu dokument potwierdzajàcy brak obowiàzku
zap∏aty akcyzy na terytorium kraju, z zastrze˝eniem
art. 110 ust. 6 i art. 111 ust. 4.

3. W przypadku sprzeda˝y nabytego wewnàtrz-
wspólnotowo samochodu osobowego niezarejestro-
wanego wczeÊniej na terytorium kraju, sprzedawca
jest obowiàzany przekazaç nabywcy dokument po-
twierdzajàcy zap∏at´ akcyzy na terytorium kraju lub
dokument potwierdzajàcy brak obowiàzku zap∏aty ak-
cyzy na terytorium kraju.

4. Minister w∏aÊciwy do spraw finansów publicz-
nych okreÊli, w drodze rozporzàdzenia, wzory doku-
mentów, o których mowa w ust. 1 i 2, uwzgl´dniajàc
zasady rejestracji samochodów osobowych oraz ko-
niecznoÊç identyfikacji samochodów osobowych.

5. Minister w∏aÊciwy do spraw finansów publicz-
nych mo˝e okreÊliç, w drodze rozporzàdzenia, szcze-
gó∏owy tryb obiegu dokumentów, o których mowa
w ust. 1 i 2, uwzgl´dniajàc sytuacj´ na rynku w zakre-
sie obrotu samochodami osobowymi, potrzeby doku-
mentowania zap∏aty akcyzy oraz braku obowiàzku za-
p∏aty akcyzy.
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Art. 110. 1. Zwalnia si´ od akcyzy samochód oso-
bowy przywo˝ony przez osob´ fizycznà przybywajàcà
na terytorium kraju na pobyt sta∏y lub powracajàcà
z czasowego pobytu z terytorium paƒstwa cz∏onkow-
skiego na terytorium kraju, je˝eli ∏àcznie sà spe∏nione
nast´pujàce warunki:

1) samochód osobowy jest przeznaczony do u˝ytku
osobistego tej osoby;

2) samochód osobowy s∏u˝y∏ do u˝ytku osobistego
tej osoby w miejscu poprzedniego jej pobytu
w paƒstwie cz∏onkowskim Wspólnoty Europej-
skiej przez okres co najmniej 6 miesi´cy przed
zmianà miejsca pobytu;

3) osoba ta przedstawi w∏aÊciwemu naczelnikowi
urz´du celnego dowód potwierdzajàcy spe∏nienie
warunku, o którym mowa w pkt 2;

4) samochód osobowy nie zostanie sprzedany, wy-
naj´ty lub w jakikolwiek inny sposób oddany do
u˝ytku osobie trzeciej przez okres 12 miesi´cy, li-
czàc od dnia jego przywozu na terytorium kraju;

5) samochód osobowy zosta∏ nabyty lub wprowa-
dzony do obrotu zgodnie z przepisami dotyczàcy-
mi opodatkowania obowiàzujàcymi w paƒstwie
cz∏onkowskim Wspólnoty Europejskiej, w którym
osoba fizyczna mia∏a miejsce zamieszkania, a przy
wywozie nie zastosowano zwolnienia od akcyzy
lub zwrotu podatku.

2. Zwalnia si´ od akcyzy samochód osobowy przy-
wo˝ony przez osob´ fizycznà przybywajàcà z teryto-
rium paƒstwa cz∏onkowskiego na terytorium kraju na
pobyt sta∏y w zwiàzku z zawarciem zwiàzku ma∏˝eƒ-
skiego, je˝eli ∏àcznie sà spe∏nione warunki, o których
mowa w ust. 1, oraz przywóz nast´puje w okresie
2 miesi´cy przed przewidywanà datà zawarcia zwiàz-
ku ma∏˝eƒskiego albo 4 miesi´cy po dacie zawarcia
tego zwiàzku ma∏˝eƒskiego.

3. Osoba fizyczna, o której mowa w ust. 2, jest
obowiàzana do przed∏o˝enia w∏aÊciwemu naczelniko-
wi urz´du celnego dowodu zawarcia zwiàzku ma∏˝eƒ-
skiego w okresie 4 miesi´cy od daty jego zawarcia. 

4. Zwalnia si´ od akcyzy samochód osobowy przy-
wo˝ony przez osob´ fizycznà, która naby∏a w drodze
dziedziczenia prawo w∏asnoÊci lub prawo u˝ytkowa-
nia tego samochodu osobowego na terytorium paƒ-
stwa cz∏onkowskiego, pod warunkiem ˝e osoba ta
przedstawi w∏aÊciwemu naczelnikowi urz´du celnego
dokument stwierdzajàcy prawo w∏asnoÊci lub prawo
u˝ytkowania samochodu osobowego nabyte w dro-
dze dziedziczenia potwierdzony przez notariusza lub
inne w∏aÊciwe w∏adze, a tak˝e ˝e samochód osobowy
jest przywo˝ony na terytorium kraju nie póêniej ni˝
w terminie 2 lat, liczàc od daty wejÊcia w posiadanie
tego samochodu.

5. Warunków, o których mowa w ust. 1 pkt 2 i 3,
nie stosuje si´ do cz∏onków s∏u˝by zagranicznej i ˝o∏-
nierzy zawodowych wyznaczonych do pe∏nienia za-
wodowej s∏u˝by wojskowej poza granicami kraju, je-
˝eli przedstawià dokumenty potwierdzajàce zatrud-
nienie w placówce zagranicznej Rzeczypospolitej Pol-

skiej lub oddelegowanie do pe∏nienia zawodowej
s∏u˝by wojskowej poza granicami kraju — w przypad-
ku gdy nie istnieje mo˝liwoÊç zarejestrowania w kraju
samochodów osobowych u˝ywanych przez te pod-
mioty na terytoriach paƒstw cz∏onkowskich Wspólno-
ty Europejskiej, z których powracajà.

6. W przypadku, o którym mowa w ust. 1, 2 i 4,
w∏aÊciwy naczelnik urz´du celnego wydaje zaÊwiad-
czenie stwierdzajàce zwolnienie od akcyzy.

7. W przypadku przywozu, o którym mowa
w ust. 1 i 2, z terytorium paƒstwa cz∏onkowskiego, sa-
mochód osobowy jest zwolniony od akcyzy, je˝eli zo-
sta∏ przywieziony przed up∏ywem 12 miesi´cy od dnia
osiedlenia si´ osoby fizycznej na terytorium kraju.

8. Za miejsce sta∏ego pobytu uznaje si´ miejsce,
w którym osoba fizyczna przebywa przez co najmniej
185 dni w roku kalendarzowym ze wzgl´du na swoje
wi´zi osobiste i zawodowe. W przypadku osoby nie-
zwiàzanej z tym miejscem zawodowo na osobiste po-
wiàzania wskazuje istnienie Êcis∏ych wi´zi pomi´dzy
tà osobà a miejscem, w którym mieszka. Jednak˝e za
miejsce sta∏ego pobytu osoby zwiàzanej zawodowo
z miejscem innym ni˝ miejsce powiàzaƒ osobistych,
i z tego wzgl´du przebywajàcej na zmian´ w ró˝nych
miejscach na terytoriach dwóch lub wi´cej paƒstw
cz∏onkowskich Wspólnoty Europejskiej, uznaje si´
miejsce, z którym jest zwiàzana osobiÊcie, pod warun-
kiem ˝e regularnie tam powraca. Ten ostatni warunek
nie musi byç spe∏niony, jeÊli osoba mieszka na teryto-
rium paƒstwa cz∏onkowskiego Wspólnoty Europej-
skiej w celu wype∏nienia zadania w okreÊlonym cza-
sie. Studia wy˝sze bàdê nauka w szkole poza miej-
scem sta∏ego pobytu nie stanowià zmiany miejsca
sta∏ego pobytu. 

9. Przepisy ust. 1—8 stosuje si´ równie˝ do osób
fizycznych przybywajàcych na terytorium kraju na po-
byt sta∏y lub powracajàcych z czasowego pobytu z te-
rytorium paƒstwa cz∏onkowskiego Europejskiego Sto-
warzyszenia Wolnego Handlu (EFTA) — strony umo-
wy o Europejskim Obszarze Gospodarczym. 

Art. 111. 1. Zwalnia si´ od akcyzy:

1) samochód osobowy przywo˝ony czasowo do ce-
lów prywatnych przez osob´ fizycznà przybywajà-
cà na terytorium kraju z terytorium paƒstwa cz∏on-
kowskiego, je˝eli ∏àcznie sà spe∏nione nast´pujàce
warunki:

a) osoba fizyczna ma miejsce sta∏ego pobytu,
w rozumieniu art. 110 ust. 8, na terytorium paƒ-
stwa cz∏onkowskiego,

b) samochód osobowy jest przeznaczony do u˝yt-
ku osobistego tej osoby,

c) termin czasowego przywozu samochodu oso-
bowego nie przekroczy 6 miesi´cy w 12-mie-
si´cznym okresie,

d) samochód osobowy nie zostanie sprzedany,
wynaj´ty lub w jakikolwiek inny sposób oddany
do u˝ytku osobie trzeciej w okresie czasowego
przywozu, jednak˝e samochód osobowy nale-
˝àcy do przedsi´biorstwa wynajmujàcego z sie-
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dzibà na terytorium paƒstwa cz∏onkowskiego
mo˝e byç podnajmowany w celu jego ponow-
nego przywozu, je˝eli znajduje si´ na teryto-
rium innego paƒstwa cz∏onkowskiego na skutek
wykonania umowy najmu, która na terytorium
tego paƒstwa cz∏onkowskiego zosta∏a zrealizo-
wana; samochód mo˝e te˝ byç zwrócony na te-
rytorium paƒstwa cz∏onkowskiego przez pra-
cownika przedsi´biorstwa wynajmujàcego, na
terytorium którego zosta∏ wynaj´ty, tak˝e
w przypadku gdy pracownik ma miejsce za-
mieszkania na terytorium kraju;

2) samochód osobowy przywo˝ony czasowo do ce-
lów zawodowych przez osob´ fizycznà przybywa-
jàcà na terytorium kraju z terytorium paƒstwa
cz∏onkowskiego, je˝eli ∏àcznie sà spe∏nione nast´-
pujàce warunki:

a) osoba fizyczna ma miejsce sta∏ego pobytu,
w rozumieniu art. 110 ust. 8, na terytorium paƒ-
stwa cz∏onkowskiego, 

b) termin czasowego przywozu samochodu oso-
bowego nie przekroczy 6 miesi´cy w 12-mie-
si´cznym okresie,

c) samochód osobowy nie b´dzie s∏u˝y∏ na teryto-
rium kraju do odp∏atnego transportu osób ani
do odp∏atnego lub nieodp∏atnego transportu to-
warów do celów przemys∏owych lub handlo-
wych,

d) samochód osobowy nie zostanie sprzedany,
wynaj´ty lub w jakikolwiek inny sposób oddany
do u˝ytku osobie trzeciej w okresie czasowego
przywozu,

e) samochód osobowy zosta∏ nabyty lub wprowa-
dzony do obrotu zgodnie z przepisami dotyczà-
cymi opodatkowania obowiàzujàcymi na tery-
torium paƒstwa cz∏onkowskiego, na terytorium
którego osoba fizyczna ma miejsce zamieszka-
nia, a przy wywozie nie zastosowano zwolnie-
nia od akcyzy lub zwrotu podatku, z zastrze˝e-
niem ust. 2;

3) samochód osobowy przywo˝ony czasowo, zareje-
strowany na terytorium paƒstwa cz∏onkowskiego,
w którym u˝ytkownik ma miejsce zamieszkania,
u˝ywany w regularnych podró˝ach z miejsca za-
mieszkania do miejsca pracy na terytorium kraju,
je˝eli ∏àcznie sà spe∏nione warunki okreÊlone
w pkt 2 lit. a i c—e;

4) samochód osobowy przywo˝ony czasowo, zareje-
strowany na terytorium paƒstwa cz∏onkowskiego,
w którym student ma miejsce zamieszkania, u˝y-
wany przez niego na terytorium kraju, w którym
przebywa on wy∏àcznie w celu studiowania, je˝eli
∏àcznie sà spe∏nione warunki okreÊlone w pkt 2
lit. a i c—e.

2. Warunek, o którym mowa w ust. 1 pkt 2 lit. e,
uwa˝a si´ za spe∏niony, je˝eli samochód osobowy
posiada urz´dowy znak rejestracyjny paƒstwa cz∏on-
kowskiego, na terytorium którego zosta∏ zarejestro-
wany, z wy∏àczeniem tymczasowych znaków rejestra-
cyjnych. W przypadku samochodu osobowego zare-
jestrowanego na terytorium paƒstwa cz∏onkowskie-

go, na terytorium którego wydanie urz´dowych zna-
ków rejestracyjnych nie stanowi dowodu, ˝e samo-
chód osobowy zosta∏ nabyty lub wprowadzony do
obrotu zgodnie z przepisami dotyczàcymi opodatko-
wania obowiàzujàcymi na terytorium paƒstwa cz∏on-
kowskiego, u˝ytkownik powinien wykazaç w inny
sposób, ˝e wymagane podatki lub op∏aty zosta∏y za-
p∏acone.

3. Zwolnienie, o którym mowa w ust. 1 pkt 3, jest
bezterminowe.

4. W przypadku, o którym mowa w ust. 1, w∏aÊci-
wy naczelnik urz´du celnego wydaje na wniosek zain-
teresowanego podmiotu zaÊwiadczenie stwierdzajàce
zwolnienie od akcyzy.

5. W przypadku, o którym mowa w ust. 1 pkt 2,
miejsce sta∏ego pobytu na terytorium paƒstwa cz∏on-
kowskiego ustala si´ na podstawie dokumentów,
w szczególnoÊci dowodu to˝samoÊci lub innego do-
kumentu urz´dowego. W przypadku wàtpliwoÊci do-
tyczàcych spe∏nienia warunku posiadania miejsca sta-
∏ego pobytu, zwolnienie od akcyzy nast´puje pod wa-
runkiem wp∏acenia kaucji pieni´˝nej w walucie pol-
skiej, w wysokoÊci kwoty akcyzy, która by∏aby nale˝-
na.

6. Zwrot kaucji nast´puje w terminie dwóch mie-
si´cy od dnia przedstawienia dowodu stwierdzajàce-
go posiadanie miejsca sta∏ego pobytu na terytorium
innego paƒstwa cz∏onkowskiego. Od kwoty zwracanej
kaucji nie przys∏ugujà odsetki.

7. W przypadku nieprzedstawienia dowodu stwier-
dzajàcego posiadanie miejsca sta∏ego pobytu w ter-
minie dwunastu miesi´cy od dnia powstania obo-
wiàzku podatkowego, w∏aÊciwy naczelnik urz´du cel-
nego zalicza kaucj´ na poczet kwoty nale˝nej akcyzy.

8. Przepisy ust. 1—7 stosuje si´ równie˝ do osób
fizycznych przybywajàcych na terytorium kraju z tery-
torium paƒstw cz∏onkowskich Europejskiego Stowa-
rzyszenia Wolnego Handlu (EFTA) — stron umowy
o Europejskim Obszarze Gospodarczym.

9. Minister w∏aÊciwy do spraw finansów publicz-
nych okreÊli, w drodze rozporzàdzenia, szczegó∏owe
warunki, tryb i terminy zwrotu kaucji, uwzgl´dniajàc
koniecznoÊç zabezpieczenia wykonania zobowiàzaƒ
podatkowych w akcyzie.

Art. 112. 1. Zwalnia si´ od akcyzy samochód oso-
bowy przywo˝ony spoza terytorium paƒstw cz∏on-
kowskich oraz paƒstw cz∏onkowskich Europejskiego
Stowarzyszenia Wolnego Handlu (EFTA) — stron
umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym przez
osob´ fizycznà przybywajàcà na terytorium kraju na
pobyt sta∏y lub powracajàcà z czasowego pobytu z te-
rytorium tych paƒstw, je˝eli ∏àcznie sà spe∏nione na-
st´pujàce warunki:

1) samochód osobowy jest przeznaczony do u˝ytku
osobistego tej osoby;

2) samochód osobowy s∏u˝y∏ do u˝ytku osobistego
tej osoby w miejscu poprzedniego jej pobytu po-
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za terytorium paƒstwa cz∏onkowskiego lub paƒ-
stwa cz∏onkowskiego Europejskiego Stowarzy-
szenia Wolnego Handlu (EFTA) — strony umowy
o Europejskim Obszarze Gospodarczym przez
okres co najmniej 6 miesi´cy przed zmianà miej-
sca pobytu;

3) osoba ta przedstawi w∏aÊciwemu naczelnikowi
urz´du celnego dowód potwierdzajàcy spe∏nienie
warunku, o którym mowa w pkt 2;

4) osoba ta przebywa∏a poza terytorium paƒstwa
cz∏onkowskiego lub paƒstwa cz∏onkowskiego Eu-
ropejskiego Stowarzyszenia Wolnego Handlu
(EFTA) — strony umowy o Europejskim Obszarze
Gospodarczym przez okres co najmniej 12 kolej-
nych miesi´cy poprzedzajàcych zmian´ miejsca
pobytu;

5) samochód osobowy nie zostanie sprzedany, wy-
naj´ty lub w jakikolwiek inny sposób oddany do
u˝ytku osobie trzeciej przez okres 12 miesi´cy od
dnia jego przywozu na terytorium kraju.

2. Warunków, o których mowa w ust. 1 pkt 2 i 3,
nie stosuje si´ do cz∏onków s∏u˝by zagranicznej i ˝o∏-
nierzy zawodowych skierowanych lub wyznaczonych
do pe∏nienia zawodowej s∏u˝by wojskowej poza gra-
nicami kraju, je˝eli przedstawià dokumenty potwier-
dzajàce zatrudnienie w placówce zagranicznej Rze-
czypospolitej Polskiej lub oddelegowanie do pe∏nie-
nia zawodowej s∏u˝by wojskowej poza granicami kra-
ju — w przypadku gdy nie istnieje mo˝liwoÊç zareje-
strowania w kraju samochodów osobowych u˝ywa-
nych przez te podmioty w paƒstwach, z których po-
wracajà.

3. W przypadku, o którym mowa w ust. 2, zwolnie-
nie od akcyzy obejmuje równie˝ samochody osobowe
przywo˝one z terytorium paƒstwa cz∏onkowskiego lub
paƒstwa trzeciego, nabywane w drodze powrotnej
z terytorium paƒstwa trzeciego.

4. Przepisy art. 110 ust. 7 i 8 stosuje si´ odpowied-
nio.

Art. 113. 1. Minister w∏aÊciwy do spraw finansów
publicznych mo˝e, w drodze rozporzàdzenia, wprowa-
dziç zwolnienia samochodów osobowych od akcyzy
w przypadku, gdy wynika to z:

1) przepisów prawa Wspólnoty Europejskiej,

2) umów mi´dzynarodowych,

3) zasady wzajemnoÊci

— okreÊlajàc szczegó∏owy zakres oraz warunki i tryb
ich stosowania, uwzgl´dniajàc specyfik´ obrotu sa-
mochodami osobowymi oraz koniecznoÊç zapewnie-
nia w∏aÊciwej kontroli.

2. Zwolnienia od akcyzy mogà byç realizowane
przez zwrot zap∏aconej kwoty akcyzy.

3. W przypadku zwolnienia od akcyzy realizowane-
go przez zwrot zap∏aconej kwoty akcyzy, w∏aÊciwy na-
czelnik urz´du celnego okreÊla, w drodze decyzji, wy-
sokoÊç kwoty zwrotu akcyzy.

DZIA¸ VI

Znaki akcyzy

Rozdzia∏ 1

Obowiàzek oznaczania znakami akcyzy

Art. 114. Obowiàzkowi oznaczania znakami akcyzy
podlegajà wyroby akcyzowe okreÊlone w za∏àczniku
nr 3 do ustawy.

Art. 115. 1. Minister w∏aÊciwy do spraw finansów
publicznych powierza wytworzenie znaków akcyzy
wytwórcy zapewniajàcemu bezpieczeƒstwo wytwa-
rzania i przechowywania tych znaków.

2. Wytwórca znaków mo˝e zbywaç znaki akcyzy
wy∏àcznie ministrowi w∏aÊciwemu do spraw finansów
publicznych.

3. Wytwórca znaków mo˝e wydawaç znaki akcyzy
wy∏àcznie w∏aÊciwym naczelnikom urz´dów celnych
w sprawach znaków akcyzy lub podmiotom przez nich
upowa˝nionym.

Art. 116. 1. Obowiàzek oznaczania wyrobów akcy-
zowych podatkowymi znakami akcyzy cià˝y na zareje-
strowanym, zgodnie z art. 16, podmiocie b´dàcym:

1) podmiotem prowadzàcym sk∏ad podatkowy, z za-
strze˝eniem pkt 6;

2) importerem; 

3) podmiotem dokonujàcym nabycia wewnàtrz-
wspólnotowego; 

4) przedstawicielem podatkowym;

5) podmiotem dokonujàcym produkcji wyrobów ak-
cyzowych, o której mowa w art. 47 ust. 1 pkt 1, 2,
4 lub 5;

6) w∏aÊcicielem wyrobów akcyzowych, o którym mo-
wa w art. 13 ust. 3.

2. Ilekroç w niniejszym dziale jest mowa o impor-
terze rozumie si´ przez to równie˝ podmiot nieb´dàcy
importerem, lecz na którym cià˝y obowiàzek uiszcze-
nia c∏a, o którym mowa w art. 13 ust. 2.

3. Obowiàzek oznaczania wyrobów akcyzowych
legalizacyjnymi znakami akcyzy powstaje w przypad-
ku wystàpienia poza procedurà zawieszenia poboru
akcyzy wyrobów akcyzowych nieoznaczonych, ozna-
czonych nieprawid∏owo lub nieodpowiednimi znaka-
mi akcyzy, w szczególnoÊci znakami uszkodzonymi,
w przypadku gdy wyroby te przeznaczone sà do dal-
szej sprzeda˝y.

4. W przypadku wyrobów akcyzowych, o których
mowa w ust. 3, posiadacz tych wyrobów, a w odnie-
sieniu do wyrobów akcyzowych zbywanych przez
w∏aÊciwy organ administracji publicznej zgodnie
z przepisami o post´powaniu egzekucyjnym w admi-
nistracji — nabywca tych wyrobów, jest obowiàzany
zakupiç znaki akcyzy i oznaczyç nimi wyroby. Z czyn-
noÊci oznaczania sporzàdza si´ protokó∏.
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5. Posiadacz wyrobów, o których mowa w ust. 3,
przeznaczonych do dalszej sprzeda˝y jest obowiàzany
sporzàdziç ich spis i przedstawiç go do potwierdzenia
w∏aÊciwemu naczelnikowi urz´du celnego.

6. Przepisu ust. 5 nie stosuje si´ do wyrobów ak-
cyzowych, od których zosta∏a zap∏acona akcyza, po-
nownie rozlanych lub rozwa˝onych w inne opakowa-
nia jednostkowe wyrobów akcyzowych w miejscu ich
sprzeda˝y detalicznej.

Art. 117. 1. Wyroby akcyzowe podlegajàce obo-
wiàzkowi oznaczania znakami akcyzy powinny byç
prawid∏owo oznaczone odpowiednimi podatkowymi
znakami akcyzy przed zakoƒczeniem procedury zawie-
szenia poboru akcyzy, a w przypadkach, o których mo-
wa w art. 47 ust. 1 pkt 1, 2, 4 lub 5, przed przekaza-
niem do magazynu wyrobów gotowych lub dokona-
niem ich sprzeda˝y. 

2. Wyroby akcyzowe podlegajàce obowiàzkowi
oznaczania znakami akcyzy nie mogà byç, bez ich
uprzedniego prawid∏owego oznaczenia odpowiedni-
mi podatkowymi znakami akcyzy:

1) importowane, chyba ˝e zostanà obj´te procedurà
zawieszenia poboru akcyzy albo wprowadzone do
wolnego obszaru celnego lub sk∏adu wolnoc∏owe-
go, albo obj´te procedurà sk∏adu celnego i prawi-
d∏owo oznaczone przed zakoƒczeniem procedury
zawieszenia poboru akcyzy albo przed obj´ciem
procedurà dopuszczenia do obrotu celem sprze-
da˝y na terytorium kraju poza procedurà zawie-
szenia poboru akcyzy; 

2) przemieszczone na terytorium kraju w wyniku na-
bycia wewnàtrzwspólnotowego poza procedurà
zawieszenia poboru akcyzy;

3) przemieszczone na terytorium kraju w procedurze
zawieszenia poboru akcyzy w wyniku nabycia we-
wnàtrzwspólnotowego przez zarejestrowanego
handlowca lub niezarejestrowanego handlowca.

3. Wyroby akcyzowe podlegajàce obowiàzkowi
oznaczania znakami akcyzy nie mogà byç przedmio-
tem sprzeda˝y na terytorium kraju bez ich uprzednie-
go prawid∏owego oznaczenia odpowiednimi znakami
akcyzy. Przepisy ust. 1 i 2 stosuje si´ odpowiednio.

Art. 118. 1. Z obowiàzku oznaczania znakami akcy-
zy zwalnia si´ wyroby akcyzowe, które sà:

1) ca∏kowicie niezdatne do u˝ytku;

2) wyprowadzane ze sk∏adu podatkowego i przezna-
czone do dokonania dostawy wewnàtrzwspólno-
towej lub na eksport;

3) umieszczane w sk∏adzie wolnoc∏owym lub wol-
nym obszarze celnym i przeznaczone do sprzeda-
˝y w jednostkach handlowych tam usytuowanych;

4) przewo˝one przez terytorium kraju w ramach pro-
cedury tranzytu w rozumieniu przepisów prawa
celnego;

5) przewo˝one z terytorium jednego paƒstwa cz∏on-
kowskiego na terytorium innego paƒstwa cz∏on-
kowskiego przez terytorium kraju;

6) wyprodukowane na warunkach okreÊlonych
w art. 47 ust. 1 pkt 1, 2, 4 lub 5 i przeznaczone do
dokonania dostawy wewnàtrzwspólnotowej lub
na eksport.

2. W przypadku importu z obowiàzku oznaczania
znakami akcyzy zwalnia si´ wyroby akcyzowe, które
sà zwolnione od nale˝noÊci celnych przywozowych na
podstawie przepisów prawa celnego oraz zwolnione
od akcyzy.

3. W przypadku nabycia wewnàtrzwspólnotowego
z obowiàzku oznaczania znakami akcyzy zwalnia si´
wyroby akcyzowe zwolnione od akcyzy.

4. Podmiot prowadzàcy sk∏ad podatkowy, impor-
ter, podmiot dokonujàcy nabycia wewnàtrzwspólno-
towego, podmiot dokonujàcy produkcji, o której mo-
wa w art. 47 ust. 1 pkt 1, 2, 4 lub 5, a tak˝e w∏aÊciciel
wyrobów akcyzowych, o którym mowa w art. 13
ust. 3, sà obowiàzani do prowadzenia ewidencji ro-
dzaju, iloÊci i wartoÊci wyrobów akcyzowych okreÊlo-
nych w ust. 1 pkt 1—3 i 6.

5. Wyroby akcyzowe okreÊlone w ust. 1 pkt 2, 3 i 6
mogà byç bez znaków akcyzy wyprowadzone ze sk∏a-
du podatkowego, umieszczone w sk∏adzie wolnoc∏o-
wym lub w wolnym obszarze celnym lub wydane
z magazynu wyrobów gotowych, pod warunkiem pi-
semnego powiadomienia w∏aÊciwego naczelnika
urz´du celnego przed dniem wyprowadzenia wyro-
bów akcyzowych ze sk∏adu podatkowego, umieszcze-
nia wyrobów akcyzowych w sk∏adzie wolnoc∏owym
lub w wolnym obszarze celnym lub wydania wyro-
bów akcyzowych z magazynu wyrobów gotowych.
W∏aÊciwy naczelnik urz´du celnego mo˝e zarzàdziç
konwojowanie wyrobów akcyzowych do granicy tery-
torium kraju w przypadku ich dostawy wewnàtrz-
wspólnotowej lub eksportu albo do momentu umiesz-
czenia ich w sk∏adzie wolnoc∏owym lub wolnym ob-
szarze celnym. Konwojowanie odbywa si´ na koszt
podatnika lub odbiorcy tych wyrobów.

6. Warunkiem zwolnienia z obowiàzku oznaczania
znakami akcyzy wyrobów akcyzowych, o których mo-
wa w ust. 1 pkt 4, jest z∏o˝enie zabezpieczenia kwoty
akcyzy na zasadach i w trybie stosowanych przy za-
bezpieczaniu nale˝noÊci celnych na podstawie przepi-
sów prawa celnego.

7. Ewidencja, o której mowa w ust. 4, mo˝e byç
prowadzona w formie papierowej lub elektronicznej,
po uprzednim pisemnym poinformowaniu w∏aÊciwe-
go naczelnika urz´du celnego o formie jej prowadze-
nia. 

8. Ewidencja, o której mowa w ust. 4, powinna byç
przechowywana do celów kontroli przez okres 5 lat, li-
czàc od koƒca roku kalendarzowego, w którym zosta-
∏a sporzàdzona.

Art. 119. 1. Minister w∏aÊciwy do spraw finansów
publicznych mo˝e, w drodze rozporzàdzenia, zwolniç
z obowiàzku oznaczania niektórych wyrobów akcyzo-
wych znakami akcyzy, w przypadku gdy:

1) uzasadnia to wa˝ny interes paƒstwa lub podmio-
tów obowiàzanych do oznaczania wyrobów akcy-
zowych znakami akcyzy;
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2) wynika to z przepisów prawa Wspólnoty Europej-
skiej lub umów mi´dzynarodowych;

3) wskazuje na to przeznaczenie niektórych wyrobów
akcyzowych, w postaci próbek do badaƒ nauko-
wych, laboratoryjnych lub jakoÊciowych.

2. Minister w∏aÊciwy do spraw finansów publicz-
nych wydajàc rozporzàdzenie, o którym mowa
w ust. 1, okreÊli warunki i tryb ich stosowania oraz
okres, na jaki zwolnienie jest wprowadzane, w odnie-
sieniu do poszczególnych grup wyrobów akcyzowych
lub ze wzgl´du na ich przeznaczenie, bioràc pod uwa-
g´ sytuacj´ rynkowà w obrocie wyrobami akcyzowy-
mi, specyfik´ obrotu tymi wyrobami oraz koniecznoÊç
zapewnienia kontroli nad tym obrotem.

Rozdzia∏ 2

Zasady i tryb nanoszenia znaków akcyzy

Art. 120. 1. Znaki akcyzy mogà mieç w szczególnoÊ-
ci postaç banderol, znaków cechowych lub odcisków
piecz´ci.

2. Znak akcyzy jest nanoszony na opakowanie jed-
nostkowe wyrobu akcyzowego lub bezpoÊrednio na
wyrób akcyzowy w taki sposób, aby zdj´cie znaku lub
otwarcie opakowania w miejscu przeznaczonym do
jego otwierania albo u˝ycie wyrobu powodowa∏y
trwa∏e i widoczne uszkodzenie znaku w sposób unie-
mo˝liwiajàcy jego powtórne u˝ycie, chyba ˝e znak ak-
cyzy jest nanoszony bezpoÊrednio na wyrób akcyzo-
wy w sposób trwa∏y.

3. Opakowanie jednostkowe wyrobu akcyzowego
jest to opakowanie samodzielne, bezpoÊrednio chro-
niàce wyrób akcyzowy:

1) jednorazowego lub wielokrotnego u˝ytku oraz

2) przystosowane lub umo˝liwiajàce jego przystoso-
wanie do przechowywania, eksponowania i sprze-
da˝y w nim lub z niego wyrobu akcyzowego, oraz

3) posiadajàce zamkni´cie lub wskazane miejsce
i sposób otwierania, które jest lub mo˝e byç przy-
stosowane do bezpoÊredniego lub poÊredniego
spo˝ycia wyrobu albo umo˝liwia bezpoÊrednie
lub poÊrednie spo˝ycie wyrobu, a tak˝e 

4) przystosowane do pakowania, przechowywania
i przewo˝enia go w opakowaniach zbiorczych lub
transportowych.

Art. 121. 1. W∏aÊciwy naczelnik urz´du celnego
w sprawach znaków akcyzy w przypadku nietypowych
opakowaƒ jednostkowych wyrobów akcyzowych, na
pisemny wniosek podmiotu obowiàzanego do ozna-
czania wyrobów akcyzowych znakami akcyzy, wskazu-
je, w drodze decyzji, sposób nanoszenia znaków akcy-
zy na opakowania jednostkowe wyrobów akcyzowych
lub na wyroby akcyzowe, z uwzgl´dnieniem ogólnych
zasad nanoszenia znaków akcyzy.

2. Decyzja, o której mowa w ust. 1, okreÊla
w szczególnoÊci rodzaj, nazw´ i pochodzenie wyrobu
akcyzowego, zawartoÊç i rodzaj opakowania jednost-

kowego wyrobu akcyzowego, szczegó∏owy sposób
naniesienia znaków akcyzy oraz czas, na jaki wydano
decyzj´. 

Art. 122. 1. Minister w∏aÊciwy do spraw finansów
publicznych okreÊli, w drodze rozporzàdzenia:

1) postacie znaków akcyzy i ich wzory, kryteria jakoÊ-
ciowe znaków akcyzy, elementy znaków akcyzy
oraz szczegó∏owe sposoby ich nanoszenia na ty-
powe dla danego rodzaju wyrobów akcyzowych
opakowania jednostkowe;

2) wzór wniosku o wskazanie sposobu nanoszenia
znaków akcyzy.

2. Minister w∏aÊciwy do spraw finansów publicz-
nych wydajàc rozporzàdzenie, o którym mowa
w ust. 1, uwzgl´dnia:

1) koniecznoÊç zapewnienia kontroli nad obrotem
wyrobami akcyzowymi oraz nad prawid∏owoÊcià
nanoszenia znaków akcyzy;

2) rodzaje wyrobów akcyzowych podlegajàcych obo-
wiàzkowi oznaczania znakami akcyzy;

3) ró˝norodnoÊç stosowanych opakowaƒ jednostko-
wych;

4) koniecznoÊç zastosowania w znakach akcyzy od-
powiednich zabezpieczeƒ.

Art. 123. 1. Znaki akcyzy mogà byç zdj´te z opako-
waƒ jednostkowych wyrobów akcyzowych lub z wy-
robów akcyzowych, na które zosta∏y naniesione, je˝e-
li wyroby akcyzowe nie b´dà sprzedawane na teryto-
rium kraju.

2. Zgod´ na zdj´cie znaków akcyzy wydaje w∏aÊci-
wy naczelnik urz´du celnego na pisemny wniosek
podmiotu obowiàzanego do oznaczania wyrobów ak-
cyzowych znakami akcyzy lub w∏aÊciciela wyrobów
akcyzowych oznaczonych znakami akcyzy.

3. Zdj´te znaki akcyzy sà:

1) zwracane do ich wytwórcy albo 

2) niezw∏ocznie niszczone pod nadzorem w∏aÊciwe-
go naczelnika urz´du celnego.

4. Minister w∏aÊciwy do spraw finansów publicz-
nych okreÊli, w drodze rozporzàdzenia:

1) szczegó∏owe przypadki, w których znaki akcyzy
mogà byç zdj´te z opakowaƒ jednostkowych wy-
robów akcyzowych lub z wyrobów akcyzowych;

2) warunki i tryb zdejmowania znaków akcyzy;

3) wzór wniosku o zdj´cie znaków akcyzy.

5. Minister w∏aÊciwy do spraw finansów publicz-
nych, wydajàc rozporzàdzenie, o którym mowa
w ust. 4, uwzgl´dni przypadki zwrotu wyrobów akcy-
zowych w zwiàzku z wyst´pujàcymi w nich wadami fi-
zycznymi oraz przypadki wyprowadzenia wyrobów ak-
cyzowych poza terytorium kraju, a tak˝e koniecznoÊç
zapewnienia bezpieczeƒstwa systemu znaków akcyzy.
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Art. 124. Minister w∏aÊciwy do spraw finansów
publicznych mo˝e, w drodze rozporzàdzenia, wprowa-
dziç obowiàzek kasowania nanoszonych na opakowa-
nia jednostkowe wyrobów akcyzowych lub na wyroby
akcyzowe znaków akcyzy w celu uniemo˝liwienia ich
powtórnego wykorzystania, okreÊlajàc równie˝ szcze-
gó∏owe warunki, sposób i tryb kasowania znaków ak-
cyzy, z uwzgl´dnieniem koniecznoÊci zapewnienia
bezpieczeƒstwa systemu znaków akcyzy.

Rozdzia∏ 3

Procedura otrzymywania znaków akcyzy

Art. 125. 1. Podatkowe znaki akcyzy otrzymuje za-
rejestrowany, zgodnie z art. 16, podmiot b´dàcy:

1) podmiotem prowadzàcym sk∏ad podatkowy, z za-
strze˝eniem pkt 6;

2) importerem;

3) podmiotem dokonujàcym nabycia wewnàtrz-
wspólnotowego;

4) przedstawicielem podatkowym;

5) podmiotem dokonujàcym produkcji, o której mo-
wa w art. 47 ust. 1 pkt 1, 2, 4 lub 5;

6) w∏aÊcicielem wyrobów akcyzowych, o którym mo-
wa w art. 13 ust. 3.

2. Legalizacyjne znaki akcyzy sà sprzedawane:

1) posiadaczowi wyst´pujàcych poza procedurà za-
wieszenia poboru akcyzy wyrobów akcyzowych
nieoznaczonych, oznaczonych nieprawid∏owo lub
nieodpowiednimi znakami akcyzy, w szczególnoÊ-
ci znakami uszkodzonymi;

2) nabywcy wyrobów okreÊlonych w pkt 1, zbywa-
nych przez w∏aÊciwy organ administracji publicz-
nej.

3. Podmiot obowiàzany do oznaczania wyrobów
akcyzowych znakami akcyzy sk∏ada wst´pne zapotrze-
bowanie na znaki akcyzy na rok kalendarzowy w urz´-
dzie obs∏ugujàcym ministra w∏aÊciwego do spraw
finansów publicznych.

4. W przypadku wystàpienia w ciàgu roku kalenda-
rzowego okolicznoÊci uzasadniajàcych z∏o˝enie, zmia-
n´ lub cofni´cie wst´pnego zapotrzebowania na zna-
ki akcyzy, podmiot, którego to dotyczy, jest obowiàza-
ny, z chwilà powstania tych okolicznoÊci, do nie-
zw∏ocznego z∏o˝enia w urz´dzie obs∏ugujàcym mini-
stra w∏aÊciwego do spraw finansów publicznych ta-
kiego zapotrzebowania, jego zmiany lub cofni´cia.

5. Niez∏o˝enie wst´pnego zapotrzebowania lub
zmiany wst´pnego zapotrzebowania powoduje, ˝e
wynikajàce z tego skutki braku znaków akcyzy obcià-
˝ajà podmiot obowiàzany do oznaczania wyrobów ak-
cyzowych znakami akcyzy, który nie dope∏ni∏ obowiàz-
ku w tym zakresie.

6. Minister w∏aÊciwy do spraw finansów publicz-
nych okreÊli, w drodze rozporzàdzenia, termin sk∏ada-
nia oraz wzór wst´pnego zapotrzebowania na znaki
akcyzy, uwzgl´dniajàc koniecznoÊç zapewnienia pod-
miotom obowiàzanym do oznaczania wyrobów akcy-
zowych znakami akcyzy odpowiedniej liczby i odpo-
wiednich rodzajów tych znaków.

Art. 126. 1. Decyzj´ w sprawie wydania podatko-
wych znaków akcyzy lub sprzeda˝y legalizacyjnych
znaków akcyzy wydaje w∏aÊciwy naczelnik urz´du cel-
nego w sprawach znaków akcyzy na pisemny wniosek
podmiotu obowiàzanego do oznaczania wyrobów ak-
cyzowych znakami akcyzy.

2. Sk∏adajàc wniosek, o którym mowa w ust. 1,
wnioskodawca do∏àcza odpowiednio dokumenty o:

1) zaleg∏oÊciach podatkowych w podatkach stano-
wiàcych dochód bud˝etu paƒstwa albo ich braku;

2) rodzaju prowadzonej dzia∏alnoÊci gospodarczej
i posiadaniu zezwolenia, koncesji lub uzyskaniu
wpisu do rejestru przedsi´biorców wykonujàcych
dzia∏alnoÊç regulowanà w rozumieniu przepisów
ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie dzia∏al-
noÊci gospodarczej;

3) rejestracji podatkowej, o której mowa w art. 16;

4) zg∏oszeniu planowanego nabycia wewnàtrzwspól-
notowego — w przypadku, o którym mowa
w art. 78 ust. 1 pkt 1;

5) z∏o˝onym zabezpieczeniu nale˝noÊci podatko-
wych;

6) uprawnieniu do:

a) prowadzenia sk∏adu podatkowego,

b) nabywania wyrobów akcyzowych jako zareje-
strowany handlowiec,

c) nabycia wyrobów akcyzowych jako niezareje-
strowany handlowiec,

d) wykonywania czynnoÊci w charakterze przed-
stawiciela podatkowego,

e) wyprowadzania ze sk∏adu podatkowego wyro-
bów akcyzowych jako podatnik, o którym mowa
w art. 13 ust. 3;

7) posiadanych wyrobach akcyzowych.

3. Przed wydaniem decyzji w sprawie wydania
albo sprzeda˝y znaków akcyzy podmiot obowiàzany
do oznaczania wyrobów akcyzowych znakami akcyzy,
który z∏o˝y∏ wniosek o:

1) wydanie podatkowych znaków akcyzy — wp∏aca
kwot´ stanowiàcà wartoÊç podatkowych znaków
akcyzy oraz kwot´ na pokrycie kosztów wytworze-
nia podatkowych znaków akcyzy;

2) sprzeda˝ legalizacyjnych znaków akcyzy — wp∏aca
nale˝noÊç za te znaki.
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4. Kwota wp∏acana na pokrycie kosztów wytwo-
rzenia podatkowych znaków akcyzy stanowi co naj-
mniej 80 % ca∏kowitych kosztów ich wytworzenia.

5. Wp∏ywy uzyskane ze sprzeda˝y legalizacyjnych
znaków akcyzy oraz wp∏ywy z tytu∏u kwot wp∏acanych
na pokrycie kosztów wytworzenia podatkowych zna-
ków akcyzy stanowià dochód bud˝etu paƒstwa.

6. Minister w∏aÊciwy do spraw finansów publicz-
nych okreÊli, w drodze rozporzàdzenia, wysokoÊç:

1) kwot stanowiàcych wartoÊç podatkowych znaków
akcyzy,

2) kwot wp∏acanych na pokrycie kosztów wytworze-
nia podatkowych znaków akcyzy,

3) nale˝noÊci z tytu∏u sprzeda˝y legalizacyjnych zna-
ków akcyzy

— uwzgl´dniajàc koniecznoÊç zabezpieczenia wp∏y-
wów z tytu∏u akcyzy, wysokoÊç kwot akcyzy od wyro-
bów akcyzowych obj´tych obowiàzkiem oznaczania
znakami akcyzy oraz koszty wytworzenia znaków ak-
cyzy. 

Art. 127. 1. W∏aÊciwy naczelnik urz´du celnego
w sprawach znaków akcyzy odmawia wydania lub
sprzeda˝y znaków akcyzy, je˝eli:

1) nie zostanie wp∏acona kwota stanowiàca wartoÊç
podatkowych znaków akcyzy i kwota na pokrycie
kosztów wytworzenia podatkowych znaków akcy-
zy lub

2) nie zostanie wniesiona nale˝noÊç za legalizacyjne
znaki akcyzy, lub

3) nie zostanà z∏o˝one wymagane dokumenty.

2. W∏aÊciwy naczelnik urz´du celnego w sprawach
znaków akcyzy, kierujàc si´ mo˝liwoÊcià ponoszenia
przez wnioskodawc´ obcià˝eƒ z tytu∏u nale˝noÊci
publicznoprawnych stanowiàcych dochód bud˝etu
paƒstwa, mo˝e odmówiç wydania podatkowych zna-
ków akcyzy wnioskodawcy:

1) który ma zaleg∏oÊci podatkowe w podatkach sta-
nowiàcych dochód bud˝etu paƒstwa lub

2) wobec którego jest prowadzone post´powanie
egzekucyjne, upad∏oÊciowe lub likwidacyjne,
z wyjàtkiem likwidacji przedsi´biorstwa paƒstwo-
wego w celu jego prywatyzacji. 

3. W przypadku odmowy wydania podatkowych
znaków akcyzy lub sprzeda˝y legalizacyjnych znaków
akcyzy, odpowiednio, kwota stanowiàca wartoÊç po-
datkowych znaków akcyzy i kwota na pokrycie kosz-
tów wytworzenia podatkowych znaków akcyzy albo
nale˝noÊç za legalizacyjne znaki akcyzy podlegajà
zwrotowi przez w∏aÊciwego naczelnika urz´du celne-
go w sprawach znaków akcyzy, do którego zosta∏y
wp∏acone, w terminie 7 dni, liczàc od dnia wydania
decyzji o odmowie.

Art. 128. 1. Znaki akcyzy sà wydawane przez:

1) w∏aÊciwego naczelnika urz´du celnego w spra-
wach znaków akcyzy;

2) wytwórc´ znaków akcyzy.

2. Wydanie znaków akcyzy przez w∏aÊciwego na-
czelnika urz´du celnego w sprawach znaków akcyzy
lub ich wytwórc´ nast´puje na podstawie upowa˝nie-
nia do odbioru znaków wydanego przez w∏aÊciwego
naczelnika urz´du celnego w sprawach znaków akcy-
zy, na wniosek podmiotu obowiàzanego do oznacza-
nia wyrobów akcyzowych znakami akcyzy.

Art. 129. Minister w∏aÊciwy do spraw finansów
publicznych okreÊli, w drodze rozporzàdzenia:

1) wzory wniosków o wydanie znaków akcyzy,
o sprzeda˝ znaków akcyzy oraz o wydanie upo-
wa˝nienia do odbioru znaków akcyzy, a tak˝e wzór
tego upowa˝nienia,

2) szczegó∏owy wykaz i sposób sk∏adania dokumen-
tów za∏àczanych przez wnioskodawc´ do tych
wniosków

— uwzgl´dniajàc koniecznoÊç identyfikacji rodzaju
i liczby wydawanych znaków akcyzy oraz identyfika-
cji podmiotów obowiàzanych do oznaczania wyro-
bów akcyzowych znakami akcyzy, a tak˝e cz´stotli-
woÊç sk∏adania wniosków.

Rozdzia∏ 4

Prawa i obowiàzki wynikajàce ze stosowania
znaków akcyzy

Art. 130. 1. Znaków akcyzy oraz upowa˝nieƒ do
odbioru znaków akcyzy nie mo˝na zbywaç lub na ja-
kichkolwiek innych zasadach odst´powaç lub przeka-
zywaç odp∏atnie albo nieodp∏atnie innym podmio-
tom, z zastrze˝eniem ust. 3 i 4.

2. Znaki akcyzy sà zwracane:

1) w∏aÊciwemu naczelnikowi urz´du celnego w spra-
wach znaków akcyzy, od którego odebrano te zna-
ki;

2) wytwórcy znaków akcyzy.

3. Importer, podmiot dokonujàcy nabycia we-
wnàtrzwspólnotowego oraz przedstawiciel podatko-
wy mogà przekazaç znaki akcyzy podmiotowi majàce-
mu siedzib´ poza terytorium kraju w celu naniesienia
ich na opakowania jednostkowe wyrobów akcyzo-
wych lub na wyroby akcyzowe, b´dàce przedmiotem
importu lub nabycia wewnàtrzwspólnotowego.

4. W∏aÊciciel wyrobów akcyzowych, o którym mo-
wa w art. 13 ust. 3, mo˝e przekazywaç znaki akcyzy
w celu naniesienia ich na opakowania jednostkowe
wyrobów akcyzowych lub na wyroby akcyzowe stano-
wiàce jego w∏asnoÊç, podmiotowi prowadzàcemu
sk∏ad podatkowy.
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Art. 131. 1. Podmiot obowiàzany do oznaczania
wyrobów akcyzowych znakami akcyzy oraz podmiot
prowadzàcy sk∏ad podatkowy, w którym sà magazy-
nowane wyroby akcyzowe w∏aÊciciela, o którym mo-
wa w art. 13 ust. 3, sà obowiàzani prowadziç ewiden-
cj´ znaków akcyzy. 

2. Ewidencja, o której mowa w ust. 1, mo˝e byç
prowadzona w formie papierowej lub elektronicznej,
po uprzednim pisemnym poinformowaniu w∏aÊciwe-
go naczelnika urz´du celnego o formie jej prowadze-
nia. 

3. Ewidencja, o której mowa w ust. 1, powinna za-
wieraç w szczególnoÊci informacje o liczbie znaków
akcyzy wydanych, wykorzystanych do naniesienia,
uszkodzonych, zniszczonych, utraconych oraz zwróco-
nych. 

4. Ewidencja, o której mowa w ust. 1, powinna byç
przechowywana do celów kontroli przez okres 5 lat,
liczàc od koƒca roku kalendarzowego, w którym zo-
sta∏a sporzàdzona.

5. W przypadku utraty, zniszczenia, uszkodzenia,
wydania lub zwrotu znaków akcyzy na terytorium
kraju, a tak˝e zniszczenia uszkodzonych lub zniszczo-
nych znaków akcyzy na terytorium kraju, sporzàdza
si´ protokó∏ stwierdzajàcy nastàpienie takiego zda-
rzenia.

6. Znaki akcyzy muszà byç przechowywane i prze-
wo˝one w sposób zapewniajàcy zabezpieczenie przed
kradzie˝à, zniszczeniem lub uszkodzeniem.

7. Za uszkodzone znaki akcyzy uwa˝a si´ oryginal-
ne znaki akcyzy, w których trwa∏e i widoczne narusze-
nie w∏aÊciwoÊci fizycznych pozwala na identyfikacj´
znaków co do oryginalnoÊci, rodzaju, nazwy, wymia-
rów, serii, numeru ewidencyjnego i daty wytworzenia.

8. Za zniszczone znaki akcyzy uwa˝a si´ oryginal-
ne znaki akcyzy, w których trwa∏e i widoczne narusze-
nie w∏aÊciwoÊci fizycznych uniemo˝liwia identyfikacj´
znaku co do jego rodzaju, nazwy, serii, numeru iden-
tyfikacyjnego oraz daty wytworzenia.

9. Za utracone znaki akcyzy uwa˝a si´ oryginalne
znaki akcyzy otrzymane przez podmiot obowiàzany do
oznaczania wyrobów akcyzowych tymi znakami, który
je utraci∏ w nast´pstwie innych okolicznoÊci ni˝:

1) naniesienie znaków akcyzy na wyrób akcyzowy
lub opakowanie jednostkowe wyrobu akcyzowe-
go i wprowadzenie wyrobu do sprzeda˝y z nanie-
sionym znakiem akcyzy;

2) zwrot znaków akcyzy do w∏aÊciwego naczelnika
urz´du celnego w sprawach znaków akcyzy, od
którego podmiot ten odebra∏ znaki akcyzy, albo do
ich wytwórcy;

3) przekazanie znaków akcyzy przez importera, pod-
miot dokonujàcy nabycia wewnàtrzwspólnotowe-
go lub przedstawiciela podatkowego podmiotowi

majàcemu siedzib´ poza terytorium kraju w celu
naniesienia na opakowania jednostkowe wyrobu
akcyzowego lub wyrób akcyzowy b´dàcy przed-
miotem importu lub nabycia wewnàtrzwspólnoto-
wego;

4) przekazanie znaków akcyzy przez w∏aÊciciela wy-
robów akcyzowych, o którym mowa w art. 13
ust. 3, podmiotowi prowadzàcemu sk∏ad podatko-
wy w celu naniesienia na opakowania jednostko-
we wyrobów akcyzowych lub wyroby akcyzowe;

5) zabezpieczenie znaków akcyzy przez w∏aÊciwy or-
gan administracji publicznej w zwiàzku z kontrolà
systemu znaków akcyzy.

10. Minister w∏aÊciwy do spraw finansów publicz-
nych okreÊli, w drodze rozporzàdzenia, sposób pro-
wadzenia ewidencji znaków akcyzy i jej wzór, sposób
przewozu i przechowywania znaków akcyzy oraz spo-
sób sporzàdzania protoko∏u i jego wzór, majàc na ce-
lu zapewnienie odpowiedniej kontroli nad wydanymi
znakami akcyzy.

Art. 132. 1. Importer, podmiot dokonujàcy nabycia
wewnàtrzwspólnotowego oraz przedstawiciel podat-
kowy sà obowiàzani uzyskaç od podmiotu majàcego
siedzib´ poza terytorium kraju rozliczenie z przekaza-
nych mu znaków akcyzy.

2. W∏aÊciciel wyrobów akcyzowych, o którym mo-
wa w art. 13 ust. 3, jest obowiàzany uzyskaç od pod-
miotu prowadzàcego sk∏ad podatkowy rozliczenie
z przekazanych mu znaków akcyzy.

3. Rozliczenie powinno zawieraç w szczególnoÊci
informacje o rodzaju i liczbie znaków akcyzy przekaza-
nych w celu naniesienia na opakowania jednostkowe
wyrobów akcyzowych lub wyroby akcyzowe, wyko-
rzystanych do naniesienia, uszkodzonych, zniszczo-
nych, utraconych oraz niewykorzystanych.

4. Znaki akcyzy uszkodzone oraz niewykorzystane
powinny byç zwrócone podmiotowi, który je wyda∏,
w terminie 14 dni od dnia ich otrzymania od podmio-
tu majàcego siedzib´ poza terytorium kraju albo pod-
miotu prowadzàcego sk∏ad podatkowy, w którym sà
magazynowane wyroby akcyzowe w∏aÊciciela, o któ-
rym mowa w art. 13 ust. 3.

5. Minister w∏aÊciwy do spraw finansów publicz-
nych okreÊli, w drodze rozporzàdzenia, szczegó∏owy
zakres i termin dokonywania rozliczeƒ znaków akcyzy,
uwzgl´dniajàc koniecznoÊç zapewnienia prawid∏owe-
go i terminowego ich rozliczenia.

Art. 133. 1. Uszkodzone i zniszczone znaki akcyzy
nie mogà byç u˝yte do naniesienia na wyroby akcyzo-
we lub opakowania jednostkowe wyrobów akcyzo-
wych.

2. Wyroby akcyzowe oznaczone uszkodzonymi
albo zniszczonymi znakami akcyzy nie mogà byç
sprzedawane.
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3. Znaki akcyzy uszkodzone lub zniszczone przed
ich naniesieniem sà zwracane, w terminie 14 dni od
dnia stwierdzenia ich uszkodzenia lub zniszczenia,
podmiotowi, który je wyda∏ albo niszczone pod nad-
zorem w∏aÊciwego naczelnika urz´du celnego.

Art. 134. 1. W przypadku wprowadzenia nowego
wzoru znaku akcyzy podmioty posiadajàce dotychcza-
sowe znaki sà obowiàzane, w terminie 14 dni od dnia
wprowadzenia tego wzoru, zwróciç niewykorzystane
znaki podmiotowi, który je wyda∏.

2. Dotychczasowe znaki akcyzy naniesione na
opakowania jednostkowe wyrobów akcyzowych lub
na wyroby akcyzowe przed wprowadzeniem nowego
wzoru znaku akcyzy zachowujà wa˝noÊç przez okres
6 miesi´cy, liczàc od dnia wprowadzenia nowego
wzoru.

3. W przypadku stwierdzenia niewa˝noÊci decyzji,
o której mowa w art. 126 ust. 1, podmiot obowiàzany
do oznaczania wyrobów akcyzowych znakami akcyzy
jest obowiàzany do zwrotu znaków akcyzy niewyko-
rzystanych na dzieƒ dor´czenia decyzji stwierdzajàcej
niewa˝noÊç, podmiotowi, który je wyda∏, w terminie
14 dni od dnia dor´czenia decyzji stwierdzajàcej nie-
wa˝noÊç. 

4. W przypadku zaprzestania wykonywania czyn-
noÊci, o których mowa w art. 16 ust. 1, podmiot obo-
wiàzany do oznaczania wyrobów akcyzowych znaka-
mi akcyzy obowiàzany jest do rozliczenia znaków ak-
cyzy oraz zwrotu niewykorzystanych znaków akcyzy
przed dniem z∏o˝enia zg∏oszenia o zaprzestaniu wyko-
nywania tych czynnoÊci.

5. W przypadku przej´cia praw i obowiàzków pod-
miotu obowiàzanego do oznaczania wyrobów akcyzo-
wych znakami akcyzy, rozliczenia znaków akcyzy oraz
zwrotu niewykorzystanych znaków akcyzy dokonuje
nast´pca prawny podmiotu obowiàzanego do ozna-
czania wyrobów akcyzowych znakami akcyzy lub inne
osoby, które przej´∏y jego prawa i obowiàzki, w termi-
nie 14 dni od przej´cia praw i obowiàzków.

6. Minister w∏aÊciwy do spraw finansów publicz-
nych mo˝e okreÊliç, w drodze rozporzàdzenia, d∏u˝szy
ni˝ okreÊlony w ust. 2 okres wa˝noÊci dotychczaso-
wych znaków akcyzy, z wy∏àczeniem znaków akcyzy
na wyroby tytoniowe, oraz ró˝nicowaç go w zale˝noÊ-
ci od wyrobów akcyzowych, na które nanoszone sà
znaki akcyzy, uwzgl´dniajàc zapewnienie bezpieczeƒ-
stwa systemu znaków akcyzy i kontroli nad obrotem
wyrobami akcyzowymi.

Art. 135. 1. Zwracajàcemu niewykorzystane i nie-
uszkodzone znaki akcyzy przys∏uguje, z zastrze˝eniem
art. 136 ust. 4, bezzw∏ocznie zwrot wp∏aconych kwot
stanowiàcych odpowiednio wartoÊç podatkowych
znaków akcyzy lub nale˝noÊci za legalizacyjne znaki
akcyzy.

2. Zwrotowi nie podlegajà kwoty wp∏acone na po-
krycie kosztów wytworzenia podatkowych znaków ak-

cyzy, z wyjàtkiem kwot wp∏aconych na pokrycie kosz-
tów wytworzenia podatkowych znaków akcyzy zwra-
canych w zwiàzku z wprowadzeniem nowego wzoru
znaku akcyzy lub stwierdzeniem niewa˝noÊci decyzji,
o której mowa w art. 126 ust. 1, je˝eli zwracane znaki
sà niewykorzystane i nieuszkodzone, a ich zwrot na-
st´puje w terminie, o którym mowa w art. 134 ust. 1
lub 3.

3. Minister w∏aÊciwy do spraw finansów publicz-
nych mo˝e okreÊliç, w drodze rozporzàdzenia, inne
przypadki zwrotu wp∏aconych kwot stanowiàcych
wartoÊç podatkowych znaków akcyzy, uwzgl´dniajàc
zasady dotyczàce przemieszczania wyrobów akcyzo-
wych oraz przypadki, w których wyrób akcyzowy nie
b´dzie wprowadzany do sprzeda˝y na terytorium
kraju.

Art. 136. 1. Podmiot obowiàzany do oznaczania
wyrobów akcyzowych znakami akcyzy ma obowiàzek,
w okresie 12 miesi´cy od dnia otrzymania znaków, na-
nieÊç je na opakowania jednostkowe wyrobów akcy-
zowych lub na wyrób akcyzowy, a w przypadku impor-
tu i nabycia wewnàtrzwspólnotowego — sprowadziç
na terytorium kraju wyroby oznaczone tymi znakami.

2. Po up∏ywie terminu, o którym mowa w ust. 1,
znaki akcyzy tracà wa˝noÊç dla podmiotu, który otrzy-
ma∏ je na podstawie decyzji w∏aÊciwego naczelnika
urz´du celnego w sprawach znaków akcyzy, i nie mo-
gà byç nanoszone przez ten podmiot na opakowania
jednostkowe wyrobów akcyzowych lub na wyroby ak-
cyzowe.

3. Znaki, o których mowa w ust. 2, podlegajà zwro-
towi, w terminie 30 dni od dnia utraty ich wa˝noÊci,
podmiotowi, który je wyda∏.

4. Zwracajàcemu znaki, o których mowa w ust. 2,
nie przys∏uguje zwrot wp∏aconych kwot stanowiàcych
wartoÊç podatkowych znaków akcyzy, kwot wp∏aco-
nych na pokrycie kosztów wytworzenia podatkowych
znaków akcyzy ani nale˝noÊci za legalizacyjne znaki
akcyzy.

Art. 137. Minister w∏aÊciwy do spraw finansów
publicznych okreÊli, w drodze rozporzàdzenia, sposób
zwrotu znaków akcyzy, uwzgl´dniajàc koniecznoÊç za-
pewnienia ochrony tych znaków.

Art. 138. 1. W razie wystàpienia strat znaków akcy-
zy wskutek ich utraty, uszkodzenia albo zniszczenia
w procesie oznaczania wyrobów akcyzowych tymi
znakami, w granicach dopuszczalnej normy strat,
podmiotowi prowadzàcemu sk∏ad podatkowy, w∏aÊci-
cielowi wyrobów akcyzowych, o którym mowa
w art. 13 ust. 3, je˝eli oznaczenie nast´puje w sk∏adzie
podatkowym na terytorium kraju, oraz podmiotowi
dokonujàcemu produkcji, o której mowa w art. 47
ust. 1 pkt 1, 2, 4 i 5, przys∏uguje odpowiednio zwrot
wp∏aconych kwot stanowiàcych wartoÊç podatko-
wych znaków akcyzy albo prawo do otrzymania w za-
mian nowych znaków akcyzy.
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2. Znaki akcyzy uszkodzone lub zniszczone w pro-
cesie oznaczania sà zwracane podmiotowi, który je
wyda∏ albo niszczone pod nadzorem w∏aÊciwego na-
czelnika urz´du celnego.

3. Zwrot wp∏aconych kwot stanowiàcych wartoÊç
podatkowych znaków akcyzy albo prawo do otrzyma-
nia w zamian nowych znaków akcyzy przys∏uguje pod
warunkiem przedstawienia protoko∏u potwierdzajàce-
go:

1) utrat´, uszkodzenie lub zniszczenie znaków akcyzy
oraz

2) zwrot uszkodzonych lub zniszczonych znaków ak-
cyzy albo zniszczenie uszkodzonych lub zniszczo-
nych znaków akcyzy.

4. W zamian za znaki akcyzy utracone, uszkodzone
lub zniszczone w procesie oznaczania wyrobów akcy-
zowych wydaje si´ znaki akcyzy odpowiadajàce, co do
rodzaju i serii, znakom akcyzy utraconym, uszkodzo-
nym i zniszczonym.

5. Minister w∏aÊciwy do spraw finansów publicz-
nych okreÊli, w drodze rozporzàdzenia:

1) normy dopuszczalnych strat znaków akcyzy po-
wsta∏ych w procesie oznaczania wyrobów akcyzo-
wych w stosunku do ∏àcznej liczby znaków akcyzy
wykorzystanych w ciàgu miesiàca kalendarzowe-
go do oznaczenia wyrobów akcyzowych,

2) zespó∏ czynnoÊci, które sk∏adajà si´ na proces
oznaczania wyrobów akcyzowych znakami akcyzy 

— uwzgl´dniajàc koniecznoÊç kontroli prawid∏owoÊ-
ci wykorzystania znaków akcyzy przez podmioty
obowiàzane do oznaczania wyrobów akcyzowych
znakami akcyzy.

DZIA¸ VII

Zmiany w przepisach obowiàzujàcych, 
przepisy przejÊciowe i koƒcowe

Rozdzia∏ 1

Zmiany w przepisach obowiàzujàcych

Art. 139. W ustawie z dnia 17 czerwca 1966 r. o po-
st´powaniu egzekucyjnym w administracji (Dz. U.
z 2005 r. Nr 229, poz. 1954, z póên. zm.15)) w art. 2
w § 1 w pkt 8 lit. f otrzymuje brzmienie:

„f) podatku akcyzowego,”. 

Art. 140. W ustawie z dnia 26 lipca 1991 r. o podat-
ku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2000 r.
Nr 14, poz. 176, z póên. zm.16)) w art. 23 w ust. 1 pkt 44
otrzymuje brzmienie:

„44) strat powsta∏ych w wyniku nieobj´tych zwolnie-
niem od podatku akcyzowego ubytków wyro-
bów akcyzowych oraz podatku akcyzowego od
tych ubytków,”. 

Art. 141. W ustawie z dnia 15 lutego 1992 r. o po-
datku dochodowym od osób prawnych (Dz. U.
z 2000 r. Nr 54, poz. 654, z póên. zm.17)) w art. 16
w ust. 1 pkt 47 otrzymuje brzmienie:

„47) strat powsta∏ych w wyniku nieobj´tych zwolnie-
niem od podatku akcyzowego ubytków wyro-
bów akcyzowych oraz podatku akcyzowego od
tych ubytków,”. 

Art. 142. W ustawie z dnia 27 paêdziernika 1994 r.
o autostradach p∏atnych oraz o Krajowym Funduszu
Drogowym (Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2571, z póên.
zm.18)) wprowadza si´ nast´pujàce zmiany:

———————
15) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zosta∏y og∏oszone w Dz. U. z 2006 r. Nr 104, poz. 708 i 711, Nr 133,

poz. 935, Nr 157, poz. 1119 i Nr 187, poz. 1381, z 2007 r. Nr 89, poz. 589, Nr 115, poz. 794, Nr 176, poz. 1243 i Nr 192,
poz. 1378 oraz z 2008 r. Nr 209, poz. 1318.

16) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zosta∏y og∏oszone w Dz. U. z 2000 r. Nr 22, poz. 270, Nr 60, poz. 703,
Nr 70, poz. 816, Nr 104, poz. 1104, Nr 117, poz. 1228 i Nr 122, poz. 1324, z 2001 r. Nr 4, poz. 27, Nr 8, poz. 64, Nr 52,
poz. 539, Nr 73, poz. 764, Nr 74, poz. 784, Nr 88, poz. 961, Nr 89, poz. 968, Nr 102, poz. 1117, Nr 106, poz. 1150, Nr 110,
poz. 1190, Nr 125, poz. 1363 i 1370 i Nr 134, poz. 1509, z 2002 r. Nr 19, poz. 199, Nr 25, poz. 253, Nr 74, poz. 676, Nr 78,
poz. 715, Nr 89, poz. 804, Nr 135, poz. 1146, Nr 141, poz. 1182, Nr 169, poz. 1384, Nr 181, poz. 1515, Nr 200, poz. 1679
i Nr 240, poz. 2058, z 2003 r. Nr 7, poz. 79, Nr 45, poz. 391, Nr 65, poz. 595, Nr 84, poz. 774, Nr 90, poz. 844, Nr 96, poz. 874,
Nr 122, poz. 1143, Nr 135, poz. 1268, Nr 137, poz. 1302, Nr 166, poz. 1608, Nr 202, poz. 1956, Nr 222, poz. 2201, Nr 223,
poz. 2217 i Nr 228, poz. 2255, z 2004 r. Nr 29, poz. 257, Nr 54, poz. 535, Nr 93, poz. 894, Nr 99, poz. 1001, Nr 109, poz. 1163,
Nr 116, poz. 1203, 1205 i 1207, Nr 120, poz. 1252, Nr 123, poz. 1291, Nr 162, poz. 1691, Nr 210, poz. 2135, Nr 263, poz. 2619
i Nr 281, poz. 2779 i 2781, z 2005 r. Nr 25, poz. 202, Nr 30, poz. 262, Nr 85, poz. 725, Nr 86, poz. 732, Nr 90, poz. 757,
Nr 102, poz. 852, Nr 143, poz. 1199 i 1202, Nr 155, poz. 1298, Nr 164, poz. 1365 i 1366, Nr 169, poz. 1418 i 1420, Nr 177,
poz. 1468, Nr 179, poz. 1484, Nr 180, poz. 1495 i Nr 183, poz. 1538, z 2006 r. Nr 46, poz. 328, Nr 104, poz. 708 i 711, Nr 107,
poz. 723, Nr 136, poz. 970, Nr 157, poz. 1119, Nr 183, poz. 1353 i 1354, Nr 217, poz. 1588, Nr 226, poz. 1657 i Nr 249,
poz. 1824, z 2007 r. Nr 35, poz. 219, Nr 99, poz. 658, Nr 115, poz. 791 i 793, Nr 176, poz. 1243, Nr 181, poz. 1288, Nr 191,
poz. 1361 i 1367, Nr 192, poz. 1378 i Nr 211, poz.1549 oraz z 2008 r. Nr 97, poz. 623, Nr 141, poz. 888, Nr 143, poz. 894,
Nr 209, poz. 1316, Nr 220, poz. 1431 i 1432, Nr 223, poz. 1459 i Nr 228, poz. 1507.

17) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zosta∏y og∏oszone w Dz. U. z 2000 r. Nr 60, poz. 700 i 703, Nr 86, poz. 958,
Nr 103, poz. 1100, Nr 117, poz. 1228 i Nr 122, poz. 1315 i 1324, z 2001 r. Nr 106, poz. 1150, Nr 110, poz. 1190 i Nr 125,
poz. 1363, z 2002 r. Nr 25, poz. 253, Nr 74, poz. 676, Nr 93, poz. 820, Nr 141, poz. 1179, Nr 169, poz. 1384, Nr 199,
poz. 1672, Nr 200, poz. 1684 i Nr 230, poz. 1922, z 2003 r. Nr 45, poz. 391, Nr 96, poz. 874, Nr 137, poz. 1302, Nr 180,
poz. 1759, Nr 202, poz. 1957, Nr 217, poz. 2124 i Nr 223, poz. 2218, z 2004 r. Nr 6, poz. 39, Nr 29, poz. 257, Nr 54, poz. 535,
Nr 93, poz. 894, Nr 121, poz. 1262, Nr 123, poz. 1291, Nr 146, poz. 1546, Nr 171, poz. 1800, Nr 210, poz. 2135 i Nr 254,
poz. 2533, z 2005 r. Nr 25, poz. 202, Nr 57, poz. 491, Nr 78, poz. 684, Nr 143, poz. 1199, Nr 155, poz. 1298, Nr 169, poz. 1419
i 1420, Nr 179, poz. 1484, Nr 180, poz. 1495 i Nr 183, poz. 1538, z 2006 r. Nr 94, poz. 651, Nr 107, poz. 723, Nr 136, poz. 970,
Nr 157, poz. 1119, Nr 183, poz. 1353, Nr 217, poz. 1589 i Nr 251, poz. 1847, z 2007 r. Nr 165, poz. 1169, Nr 171, poz. 1208
i Nr 176, poz. 1238 oraz z 2008 r. Nr 141, poz. 888 i Nr 209, poz. 1316.

18) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zosta∏y og∏oszone w Dz. U. z 2004 r. Nr 273, poz. 2703, z 2005 r. Nr 155,
poz. 1297 i Nr 172, poz. 1440, z 2006 r. Nr 12, poz. 61, z 2007 r. Nr 23, poz. 136 i Nr 99, poz. 666 oraz z 2008 r. Nr 218,
poz. 1391.
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1) w art. 37h ust. 3 otrzymuje brzmienie:
„3. Paliwami silnikowymi lub gazem, o których mowa w ust. 1, sà nast´pujàce produkty:

Lp. Kod CN Nazwa produktu

1 2710 11 45 
2710 11 49

Benzyny silnikowe

2 2710 19 41 Oleje nap´dowe

3 2711 
ex 2901

Gaz ziemny (mokry) i pozosta∏e w´glowodory gazowe oraz gazowe w´-
glowodory alifatyczne skroplone i w stanie gazowym, przeznaczone do
nap´du pojazdów samochodowych

4 Bez wzgl´du na kod CN Wyroby przeznaczone do nap´du pojazdów samochodowych, z wy∏àcze-
niem stanowiàcych samoistne paliwa biokomponentów w rozumieniu
przepisów ustawy z dnia 25 sierpnia 2006 r. o biokomponentach i biopa-
liwach ciek∏ych (Dz. U. Nr 169, poz. 1199 oraz z 2007 r. Nr 35, poz. 217
i Nr 99, poz. 666)

2) w art. 37k ust. 1 otrzymuje brzmienie:
„1. Obowiàzek zap∏aty op∏aty paliwowej powstaje

z dniem powstania zobowiàzania podatkowe-
go w podatku akcyzowym od paliw silniko-
wych oraz gazu, o których mowa w art. 37h.”.

Art. 143. W ustawie z dnia 13 paêdziernika 1995 r.
o zasadach ewidencji i identyfikacji podatników i p∏at-
ników (Dz. U. z 2004 r. Nr 269, poz. 2681, z póên.
zm.19)) w art. 6 ust. 1 otrzymuje brzmienie:
„1. Podatnicy podatku od towarów i us∏ug lub podat-

ku akcyzowego sà obowiàzani dokonaç zg∏oszenia
identyfikacyjnego przed dokonaniem pierwszej
czynnoÊci podlegajàcej opodatkowaniu jednym
z tych podatków. Zg∏oszenia identyfikacyjnego do-
konuje si´ niezale˝nie od zg∏oszenia rejestracyjne-
go, o którym mowa w art. 96 ust. 1 ustawy z dnia
11 marca 2004 r. o podatku od towarów i us∏ug
(Dz. U. Nr 54, poz. 535, z póên. zm.20)) oraz
w art. 16 ust. 1 ustawy z dnia 6 grudnia 2008 r.
o podatku akcyzowym (Dz. U. z 2009 r. Nr 3,
poz. 11).”.

Art. 144. W ustawie z dnia 10 kwietnia 1997 r. —
Prawo energetyczne (Dz. U. z 2006 r. Nr 89, poz. 625,
z póên. zm.21)) w art. 41 w ust. 2 pkt 2 otrzymuje
brzmienie:
„2) cofni´cia przez w∏aÊciwego naczelnika urz´du

celnego zezwolenia na prowadzenie sk∏adu po-
datkowego lub jego wygaÊni´cia, je˝eli przed
wygaÊni´ciem podmiot nie uzyska∏ nowego ze-
zwolenia, w trybie i na zasadach okreÊlonych
w przepisach odr´bnych — w odniesieniu do
dzia∏alnoÊci obj´tej tym zezwoleniem;”.

Art. 145. W ustawie z dnia 20 czerwca 1997 r. —
Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. z 2005 r. Nr 108,
poz. 908, z póên. zm.22)) w art. 72 w ust. 1 pkt 6a otrzy-
muje brzmienie:

„6a) dokumentu potwierdzajàcego zap∏at´ akcyzy na
terytorium kraju albo dokumentu potwierdzajà-
cego brak obowiàzku zap∏aty akcyzy na teryto-
rium kraju albo zaÊwiadczenia stwierdzajàcego
zwolnienie od akcyzy, je˝eli samochód osobo-
wy zosta∏ sprowadzony z terytorium paƒstwa
cz∏onkowskiego Unii Europejskiej i jest rejestro-
wany po raz pierwszy;”. 

Art. 146. W ustawie z dnia 10 wrzeÊnia 1999 r. —
Kodeks karny skarbowy (Dz. U. z 2007 r. Nr 111,
poz. 765, z póên. zm.23)) wprowadza si´ nast´pujàce
zmiany:

1) w art. 30 § 2 otrzymuje brzmienie:

„§ 2. W wypadkach okreÊlonych 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 mo˝na orzec przepadek przed-
miotów okreÊlonych w art. 29 pkt 1—3.”;

2) w art. 34 § 2 otrzymuje brzmienie:

„§ 2. Sàd mo˝e orzec Êrodek karny zakazu prowa-
dzenia okreÊlonej dzia∏alnoÊci gospodarczej
w wypadkach okreÊlonych w art. 38 § 1 i 2
oraz w razie skazania sprawcy za przest´p-
stwo skarbowe okreÊlone w art. 54 § 1,
art. 55 § 1, art. 56 § 1, art. 63 § 1—3, art. 64———————

19) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zosta∏y
og∏oszone w Dz. U. z 2005 r. Nr 14, poz. 113, z 2006 r.
Nr 104, poz. 708 i 711, z 2007 r. Nr 112, poz. 769 oraz
z 2008 r. Nr 209, poz. 1318.

20) Zmiany wymienionej ustawy zostaly og∏oszone w Dz. U.
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, Nr 141,
poz. 888 i Nr 209, poz. 1320.

21) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zosta∏y
og∏oszone w Dz. U. z 2006 r. Nr 104, poz. 708, Nr 158,
poz. 1123 i Nr 170, poz. 1217, z 2007 r. Nr 21, poz. 124,
Nr 52, poz. 343, Nr 115, poz. 790 i Nr 130, poz. 905 oraz
z 2008 r. Nr 180, poz. 1112 i Nr 227, poz. 1505.

———————
22) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zosta∏y

og∏oszone w Dz. U. z 2005 r. Nr 109, poz. 925, Nr 175,
poz. 1462, Nr 179, poz. 1486 i Nr 180, poz. 1494 i 1497,
z 2006 r. Nr 17, poz. 141, Nr 104, poz. 708 i 711, Nr 190,
poz. 1400, Nr 191, poz. 1410 i Nr 235, poz. 1701, z 2007 r.
Nr 52, poz. 343, Nr 57, poz. 381, Nr 99, poz. 661, Nr 123,
poz. 845 i Nr 176, poz. 1238 oraz z 2008 r. Nr 37, poz. 214,
Nr 100, poz. 649, Nr 163, poz. 1015, Nr 209, poz. 1320,
Nr 220, poz. 1411 i 1426, Nr 223, poz. 1461 i 1462
i Nr 234, poz. 1573 i 1574.

23) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zosta∏y
og∏oszone w Dz. U. z 2007 r. Nr 112, poz. 766 oraz z 2008 r.
Nr 66, poz. 410, Nr 215, poz. 1355 i Nr 237, poz. 1651.
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§ 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) w art. 38 w § 2 pkt 1 otrzymuje brzmienie:

„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 uszczu-
plonej nale˝noÊci publicznoprawnej lub war-
toÊç przedmiotu czynu zabronionego jest wiel-
ka;”;

4) w art. 49 § 2 otrzymuje brzmienie:

„§ 2. W wypadkach okreÊlonych 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 mo˝na orzec
przepadek przedmiotów okreÊlonych w § 1.”;

5) w art. 53:

a) uchyla si´ § 24 i 25,

b) § 30c otrzymuje brzmienie:

„§ 30c. U˝yte w rozdziale 6 kodeksu okreÊlenie
„informacja podsumowujàca” ma zna-
czenie nadane mu w ustawie z dnia
11 marca 2004 r. o podatku od towarów
i us∏ug (Dz. U. Nr 54, poz. 535, z póên.
zm.24)) oraz w ustawie z dnia 6 grudnia
2008 r. o podatku akcyzowym (Dz. U.
z 2009 r. Nr 3, poz. 11).”,

c) po § 30c dodaje si´ § 30d w brzmieniu:

„§ 30d. U˝yte w rozdziale 6 kodeksu okreÊlenia:
„dostawa wewnàtrzwspólnotowa”,
„eksport”, „import”, „legalizacyjne zna-
ki akcyzy”, „nabycie wewnàtrzwspólno-
towe”, „procedura zawieszenia poboru
akcyzy”, „sk∏ad podatkowy”, „przedp∏a-
ta akcyzy”, „uszkodzone znaki akcyzy”,
„wyroby akcyzowe”, „znaki akcyzy”,
„zniszczone znaki akcyzy” majà znacze-
nie nadane im w ustawie z dnia 6 grud-
nia 2008 r. o podatku akcyzowym.”;

6) art. 63 otrzymuje brzmienie:

„Art. 63. § 1. Kto wbrew przepisom ustawy wyda-
je wyroby akcyzowe, w stosunku do
których zakoƒczono procedur´ za-

wieszenia poboru akcyzy, bez ich
uprzedniego oznaczenia znakami ak-
cyzy, 

podlega karze grzywny
do 720 stawek dziennych albo
karze pozbawienia wolnoÊci do
lat 2, albo obu tym karom ∏àcz-
nie.

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

§ 3. Tej samej karze podlega, kto produ-
kujàc poza sk∏adem podatkowym
wyroby akcyzowe, o których mowa
w art. 47 ust. 1 pkt 1, 2, 4 lub 5 usta-
wy z dnia 6 grudnia 2008 r. o podat-
ku akcyzowym wydaje z magazynu
wyrobów gotowych lub sprzedaje
wyroby akcyzowe bez ich uprzednie-
go oznaczenia znakami akcyzy.

§ 4. Tej samej karze podlega, kto wypro-
wadza ze sk∏adu podatkowego na
podstawie zezwolenia na wyprowa-
dzanie jako podatnik wyrobów akcy-
zowych z cudzego sk∏adu podatko-
wego poza procedurà zawieszenia
poboru akcyzy, wyroby akcyzowe
bez ich uprzedniego oznaczenia zna-
kami akcyzy.

§ 5. Karze okreÊlonej w § 1 podlega tak-
˝e, kto dopuszcza si´ czynu zabro-
nionego okreÊlonego w § 1—4 w sto-
sunku do wyrobów akcyzowych, któ-
re oznaczono nieprawid∏owo lub nie-
odpowiednimi znakami akcyzy,
w szczególnoÊci znakami uszkodzo-
nymi, zniszczonymi, podrobionymi,
przerobionymi lub niewa˝nymi.

§ 6. Je˝eli nale˝ny podatek akcyzowy jest
ma∏ej wartoÊci, sprawca czynu za-
bronionego okreÊlonego w § 1—5
podlega karze grzywny do 720 sta-
wek dziennych.

§ 7. Je˝eli nale˝ny podatek akcyzowy nie
przekracza ustawowego progu,
sprawca czynu zabronionego okreÊ-
lonego w § 1—5 podlega karze
grzywny za wykroczenie skarbowe.”;

7) art. 64 otrzymuje brzmienie:

„Art. 64. § 1. Kto bez pisemnego powiadomienia
w terminie w∏aÊciwego organu wy-
prowadza ze sk∏adu podatkowego
wyroby akcyzowe nieoznaczone zna-
kami akcyzy z przeznaczeniem do do-
konania ich dostawy wewnàtrz-
wspólnotowej lub eksportu, 

podlega karze grzywny
do 720 stawek dziennych.

§ 2. Tej samej karze podlega, kto produ-
kujàc poza sk∏adem podatkowym wi-
na gronowe uzyskane z winogron

———————
24) Zmiany wymienionej ustawy zosta∏y og∏oszone w Dz. U.

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, Nr 141,
poz. 888 i Nr 209, poz. 1320.
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pochodzàcych z upraw w∏asnych,
o których mowa w art. 47 ust. 1 pkt 2
ustawy z dnia 6 grudnia 2008 r. o po-
datku akcyzowym, bez pisemnego
powiadomienia w terminie w∏aÊci-
wego organu wydaje te wyroby ak-
cyzowe nieoznaczone znakami akcy-
zy z przeznaczeniem do dokonania
ich dostawy wewnàtrzwspólnotowej
lub eksportu.

§ 3. Tej samej karze podlega, kto produku-
jàc poza sk∏adem podatkowym alko-
hol etylowy, o którym mowa
w art. 47 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia
6 grudnia 2008 r. o podatku akcyzo-
wym, w gorzelni prawnie i ekono-
micznie niezale˝nej od wszelkich in-
nych gorzelni oraz niedzia∏ajàcej na
podstawie licencji uzyskanej od inne-
go podmiotu, bez pisemnego powia-
domienia w terminie w∏aÊciwego or-
ganu wydaje te wyroby akcyzowe nie-
oznaczone znakami akcyzy z przezna-
czeniem do dokonania ich dostawy
wewnàtrzwspólnotowej lub eksportu.

§ 4. Tej samej karze podlega, kto produ-
kujàc poza sk∏adem podatkowym
wyroby akcyzowe z wykorzystaniem
wy∏àcznie wyrobów akcyzowych, od
których akcyza zosta∏a zap∏acona
w wysokoÊci równej lub wy˝szej od
kwoty akcyzy przypadajàcej do za-
p∏aty od wyprodukowanych wyro-
bów akcyzowych, bez pisemnego
powiadomienia w terminie w∏aÊci-
wego organu wydaje te wyroby ak-
cyzowe nieoznaczone znakami akcy-
zy z przeznaczeniem do dokonania
dostawy wewnàtrzwspólnotowej lub
na eksport. 

§ 5. Tej samej karze podlega, kto produ-
kujàc poza sk∏adem podatkowym
wyroby akcyzowe, od których zosta-
∏a zap∏acona przedp∏ata akcyzy, bez
pisemnego powiadomienia w termi-
nie w∏aÊciwego organu wydaje te
wyroby akcyzowe nieoznaczone zna-
kami akcyzy z przeznaczeniem do
dokonania dostawy wewnàtrzwspól-
notowej lub na eksport. 

§ 6. Karze okreÊlonej w § 1 podlega tak˝e
ten, kto bez pisemnego powiadomie-
nia w terminie w∏aÊciwego organu
umieszcza w sk∏adzie wolnoc∏owym
i wolnym obszarze celnym wyroby
akcyzowe nieoznaczone znakami ak-
cyzy, przeznaczone do sprzeda˝y
w jednostkach handlowych tam usy-
tuowanych.

§ 7. W wypadku mniejszej wagi, sprawca
czynu zabronionego okreÊlonego
w § 1— 6

podlega karze grzywny za wykro-
czenie skarbowe.”;

8) w art. 65 § 1 i 2 otrzymujà brzmienie:

„§ 1. Kto nabywa, przechowuje, przewozi, przesy-
∏a lub przenosi wyroby akcyzowe stanowiàce
przedmiot czynu zabronionego okreÊlonego
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 wolnoÊ-
ci do lat 3, albo obu tym karom ∏àcznie.

§ 2. Kto nabywa, przechowuje, przewozi, przesy-
∏a lub przenosi wyroby akcyzowe, o których
na podstawie towarzyszàcych okolicznoÊci
powinien i mo˝e przypuszczaç, ˝e stanowià
one przedmiot czynu zabronionego okreÊlo-
nego w art. 63, art. 64 lub art. 73, lub poma-
ga w ich zbyciu albo te wyroby akcyzowe
przyjmuje lub pomaga w ich ukryciu, 

podlega karze grzywny do 720 stawek
dziennych.”;

9) w art. 66 § 1 otrzymuje brzmienie:

„§ 1. Kto wyroby akcyzowe oznacza nieprawid∏o-
wo lub nieodpowiednimi znakami akcyzy,
w szczególnoÊci znakami uszkodzonymi,
zniszczonymi, podrobionymi, przerobionymi
lub niewa˝nymi, 

podlega karze grzywny do 720 stawek
dziennych.”;

10) art. 68 otrzymuje brzmienie:

„Art. 68. § 1. Kto nie dope∏nia obowiàzku sporzà-
dzenia spisu i przedstawienia go do
potwierdzenia w∏aÊciwemu organo-
wi w przypadku wystàpienia w obro-
cie poza procedurà zawieszenia po-
boru akcyzy wyrobów akcyzowych
nieoznaczonych, oznaczonych nie-
prawid∏owo lub nieodpowiednimi
znakami akcyzy, w szczególnoÊci
znakami uszkodzonymi, zniszczony-
mi, podrobionymi, przerobionymi
lub niewa˝nymi, 

podlega karze grzywny do 720 sta-
wek dziennych. 

§ 2. Tej samej karze podlega, kto nie do-
pe∏nia obowiàzku oznaczenia wyro-
bów akcyzowych legalizacyjnymi
znakami akcyzy. 

§ 3. W wypadku mniejszej wagi, sprawca
czynu zabronionego okreÊlonego
w § 1 lub 2 podlega karze grzywny za
wykroczenie skarbowe.”;

11) w art. 69 § 1—3 otrzymujà brzmienie:

„§ 1. Kto bez przeprowadzenia urz´dowego
sprawdzenia podejmuje czynnoÊci bezpo-
Êrednio zwiàzane z produkcjà, importem lub
obrotem wyrobami akcyzowymi, a tak˝e
z ich oznaczaniem znakami akcyzy,

podlega karze grzywny do 720 stawek
dziennych.
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§ 2. Kto podaje nieprawdziwe dane o rodzaju, iloÊ-
ci lub jakoÊci wyprodukowanych wyrobów
akcyzowych,

podlega karze grzywny do 360 stawek
dziennych.

§ 3. Kto wbrew przepisom usuwa wyroby akcy-
zowe z miejsca produkcji, przerobu, zu˝ycia,
przechowywania lub podczas przewozu,

podlega karze grzywny do 240 stawek
dziennych.”;

12) po art. 69 dodaje si´ art. 69a w brzmieniu:

„Art. 69a. § 1. Kto wbrew przepisom ustawy, na-
ruszajàc warunki zastosowania pro-
cedury zawieszenia poboru akcyzy,
produkuje, magazynuje lub prze∏a-
dowuje wyroby akcyzowe poza
sk∏adem podatkowym, 

podlega karze grzywny do 720 sta-
wek dziennych albo karze pozba-
wienia wolnoÊci do lat 2, albo obu
tym karom ∏àcznie.

§ 2. W wypadku mniejszej wagi, spraw-
ca czynu zabronionego okreÊlone-
go w § 1 

podlega karze grzywny za wykro-
czenie skarbowe.”;

13) w art. 70 § 2 otrzymuje brzmienie:

„§ 2. Tej samej karze podlega, kto w celu u˝ycia
lub wprowadzenia w obieg nabywa lub w in-
ny sposób przyjmuje znaki akcyzy od osoby
nieuprawnionej lub usuwa je z wyrobu akcy-
zowego w celu ponownego ich u˝ycia lub
wprowadzenia w obieg.”;

14) art. 72 otrzymuje brzmienie:

„Art. 72. Kto wbrew obowiàzkowi nie rozlicza si´
w terminie z w∏aÊciwym organem ze sta-
nu zu˝ycia znaków akcyzy, w szczególnoÊ-
ci nie zwraca znaków niewykorzystanych,
uszkodzonych, zniszczonych lub niewa˝-
nych,

podlega karze grzywny do 360 stawek
dziennych.”;

15) w art. 73 § 1 otrzymuje brzmienie:

„§ 1. Kto, w u˝yciu wyrobu akcyzowego, zmienia
cel, przeznaczenie lub nie zachowuje innego
warunku, od którego ustawa uzale˝nia zwol-
nienie wyrobu akcyzowego z obowiàzku
oznaczania znakami akcyzy, 

podlega karze grzywny do 720 stawek
dziennych.”;

16) uchyla si´ art. 74.

Art. 147. W ustawie z dnia 2 marca 2001 r. o wyro-
bie 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 otrzymuje brzmienie:

„Art. 7. Organ prowadzàcy rejestry, o których mowa
w art. 3 ust. 1 i 2, wydaje decyzj´ o zakazie
wykonywania przez przedsi´biorc´ dzia∏al-
noÊci w przypadkach okreÊlonych w przepi-
sach ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobo-
dzie dzia∏alnoÊci gospodarczej oraz w przy-
padku cofni´cia przez w∏aÊciwego dla podat-
nika naczelnika urz´du celnego, ze wzgl´du
na naruszenie przepisów prawa, w trybie i na
zasadach okreÊlonych w przepisach odr´b-
nych, zezwolenia na prowadzenie sk∏adu po-
datkowego.”.

Art. 148. W ustawie z dnia 22 stycznia 2004 r. o wy-
robie i rozlewie wyrobów winiarskich, obrocie tymi
wyrobami i organizacji rynku wina (Dz. U. Nr 34,
poz. 292, z póên. zm.25)) art. 21 otrzymuje brzmienie:

„Art. 21. Organ prowadzàcy rejestr wydaje decyzj´
o zakazie wykonywania przez przedsi´bior-
c´ dzia∏alnoÊci w przypadkach okreÊlonych
w przepisach ustawy z dnia 2 lipca 2004 r.
o swobodzie dzia∏alnoÊci gospodarczej oraz
w przypadku cofni´cia przez w∏aÊciwego
dla podatnika naczelnika urz´du celnego, ze
wzgl´du na naruszenie przepisów prawa,
w trybie i na zasadach okreÊlonych w prze-
pisach odr´bnych, zezwolenia na prowa-
dzenie sk∏adu podatkowego.”.

Art. 149. W ustawie z dnia 11 marca 2004 r. o po-
datku od towarów i us∏ug (Dz. U. Nr 54, poz. 535,
z póên. zm.26)) wprowadza si´ nast´pujàce zmiany:

1) w art. 2 pkt 27 otrzymuje brzmienie:

„27) wyrobach akcyzowych — rozumie si´ przez
to wyroby akcyzowe w rozumieniu przepisów
o podatku akcyzowym, z wy∏àczeniem:

a) gazu w systemie gazowym,

b) energii elektrycznej w systemie elektro-
energetycznym;”;

2) u˝yte 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 ró˝nym przypadku wyrazy „wyro-
by akcyzowe zharmonizowane” zast´puje si´ u˝y-
tymi w odpowiednim przypadku wyrazami „wyro-
by akcyzowe”;

3) w art. 113 w ust. 13 w pkt 1 lit. b otrzymuje brzmie-
nie:

„b) towarów opodatkowanych podatkiem akcyzo-
wym, z wyjàtkiem energii elektrycznej (PKWiU
40.10.10) i wyrobów tytoniowych w rozumie-
niu przepisów o podatku akcyzowym,”.

———————
25) Zmiany wymienionej ustawy zosta∏y og∏oszone w Dz. U.

z 2004 r. Nr 96, poz. 959 i Nr 173, poz. 1808, z 2006 r.
Nr 171, poz. 1225 i Nr 208, poz. 1541 oraz z 2008 r. Nr 145,
poz. 915.

26) Zmiany wymienionej ustawy zosta∏y og∏oszone w Dz. U.
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, Nr 141,
poz. 888 i Nr 209, poz. 1320.
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Art. 150. W ustawie z dnia 2 lipca 2004 r. o swobo-
dzie dzia∏alnoÊci gospodarczej (Dz. U. z 2007 r. Nr 155,
poz. 1095, z póên. zm.27)) w art. 75 w ust. 1 pkt 25
otrzymuje brzmienie:

„25) ustawy z dnia 6 grudnia 2008 r. o podatku akcy-
zowym (Dz. U. z 2009 r. Nr 3, poz. 11);”.

Art. 151. W ustawie z dnia 25 sierpnia 2006 r.
o biokomponentach i biopaliwach ciek∏ych (Dz. U.
Nr 169, poz. 1199 oraz z 2007 r. Nr 35, poz. 217 i Nr 99,
poz. 666) w art. 9 w ust. 2 pkt 2 otrzymuje brzmienie:

„2) cofni´cie przez w∏aÊciwego dla podatnika naczel-
nika urz´du celnego zezwolenia na prowadzenie
sk∏adu podatkowego, ze wzgl´du na naruszenie
przepisów prawa.”.

Art. 152. W ustawie z dnia 18 paêdziernika 2006 r.
o wyrobie napojów spirytusowych oraz o rejestracji
i ochronie oznaczeƒ geograficznych napojów spirytu-
sowych (Dz. U. Nr 208, poz. 1539 oraz z 2008 r. Nr 171,
poz. 1056 i Nr 216, poz. 1368) w art. 8 ust. 1 otrzymu-
je brzmienie:

„1. Minister wydaje decyzj´ o zakazie wykonywania
przez przedsi´biorc´ dzia∏alnoÊci w zakresie wy-
robu lub rozlewu napojów spirytusowych
w przypadkach okreÊlonych w ustawie z dnia
2 lipca 2004 r. o swobodzie dzia∏alnoÊci gospo-
darczej oraz w przypadku cofni´cia przez w∏aÊci-
wego dla podatnika naczelnika urz´du celnego,
ze wzgl´du na naruszenie przepisów prawa,
w trybie i na zasadach okreÊlonych w przepisach
odr´bnych, zezwolenia na prowadzenie sk∏adu
podatkowego.”.

Art. 153. W ustawie z dnia 16 lutego 2007 r. o za-
pasach ropy naftowej, produktów naftowych i gazu
ziemnego oraz zasadach post´powania w sytuacjach
zagro˝enia bezpieczeƒstwa paliwowego paƒstwa i za-
k∏óceƒ na rynku naftowym (Dz. U. Nr 52, poz. 343 oraz
z 2008 r. Nr 157, poz. 976) w art. 16 w ust. 2 w pkt 2
lit. b otrzymuje brzmienie:

„b) cofni´cia zezwolenia na prowadzenie sk∏adu po-
datkowego lub zezwolenia na nabywanie wyro-
bów akcyzowych lub wygaÊni´cia takiego zezwo-
lenia, je˝eli przed wygaÊni´ciem podmiot nie
uzyska∏ nowego zezwolenia,”.

Rozdzia∏ 2

Przepisy przejÊciowe 

Art. 154. 1. Je˝eli obowiàzek podatkowy w akcyzie
odnoÊnie wyrobów akcyzowych niezharmonizowa-
nych w rozumieniu ustawy, o której mowa w art. 168,
powsta∏ przed dniem wejÊcia w ˝ycie niniejszej usta-
wy i nale˝na akcyza nie zosta∏a do tego dnia zap∏aco-
na, stosuje si´ przepisy dotychczasowe.

2. Je˝eli obowiàzek podatkowy w akcyzie odnoÊ-
nie wyrobów akcyzowych zharmonizowanych w rozu-

mieniu ustawy, o której mowa w art. 168, powsta∏
przed dniem wejÊcia w ˝ycie niniejszej ustawy, lecz do
tego dnia nie nastàpi∏o zakoƒczenie procedury zawie-
szenia poboru akcyzy, stosuje si´ przepisy niniejszej
ustawy.

3. Je˝eli obowiàzek podatkowy w akcyzie odnoÊ-
nie wyrobów akcyzowych znajdujàcych si´ w sk∏adzie
podatkowym nie powsta∏ przed dniem wejÊcia w ˝y-
cie niniejszej ustawy, stosuje si´ przepisy niniejszej
ustawy, przyjmujàc, ˝e obowiàzek podatkowy powsta∏
z chwilà wprowadzenia tych wyrobów akcyzowych do
sk∏adu podatkowego.

4. Je˝eli obowiàzek podatkowy w sytuacjach in-
nych ni˝ wymienione w ust. 1—3 powsta∏ przed
dniem wejÊcia w ˝ycie niniejszej ustawy i nale˝na ak-
cyza nie zosta∏a do tego dnia zap∏acona, stosuje si´
przepisy dotychczasowe.

5. Je˝eli wyroby akcyzowe zharmonizowane w ro-
zumieniu ustawy, o której mowa w art. 168, zosta∏y,
jako wyroby zwolnione od akcyzy, wyprowadzone ze
sk∏adu podatkowego przed dniem wejÊcia w ˝ycie ni-
niejszej ustawy, stosuje si´ przepisy dotychczasowe.

Art. 155. 1. Podmiot zarejestrowany na podstawie
art. 14 ust. 1 ustawy, o której mowa w art. 168, uzna-
je si´ za podmiot zarejestrowany zgodnie z art. 16, bez
koniecznoÊci potwierdzania tej okolicznoÊci przez w∏aÊ-
ciwego naczelnika urz´du celnego. 

2. Podatnik prowadzàcy dzia∏alnoÊç w zakresie
wyrobów akcyzowych obj´tych wy∏àcznie zerowà
stawkà akcyzy, zarejestrowany przed dniem wejÊcia
w ˝ycie ustawy, podlega z urz´du wykreÊleniu z reje-
stru przez w∏aÊciwego naczelnika urz´du celnego.

3. Podmiot niepodlegajàcy obowiàzkowi z∏o˝enia
zg∏oszenia rejestracyjnego na podstawie art. 14 ust. 1
ustawy, o której mowa w art. 168, a podlegajàcy takie-
mu obowiàzkowi na podstawie art. 16 ust. 1, jest obo-
wiàzany dope∏niç tego obowiàzku w terminie 30 dni
od dnia wejÊcia w ˝ycie ustawy.

4. Podmiot prowadzàcy dzia∏alnoÊç gospodarczà
w zakresie wyrobów energetycznych, o których mowa
w art. 89 ust. 2, w dniu wejÊcia w ˝ycie ustawy, nieb´-
dàcy podmiotem zarejestrowanym w trybie art. 16
ust. 1, jest obowiàzany, w terminie 14 dni od dnia wejÊ-
cia w ˝ycie ustawy, powiadomiç o tym w∏aÊciwego
naczelnika urz´du celnego, w celu ustalenia dopusz-
czalnych norm zu˝ycia, o których mowa w art. 85
ust. 2 pkt 2.

5. Powiadomienia, o którym mowa w ust. 4, nie
musi dokonywaç podmiot, który by∏ podmiotem zare-
jestrowanym na podstawie art. 14 ust. 1 ustawy,
o której mowa w art. 168.

Art. 156. 1. Zezwolenia na prowadzenie sk∏adu po-
datkowego, prowadzenie dzia∏alnoÊci jako zarejestro-
wany handlowiec, prowadzenie dzia∏alnoÊci jako nie-
zarejestrowany handlowiec oraz wykonywanie czyn-
noÊci w charakterze przedstawiciela podatkowego
wydane przed dniem wejÊcia w ˝ycie ustawy pozosta-
jà w mocy.

———————
27) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zosta∏y

og∏oszone w Dz. U. z 2007 r. Nr 180, poz. 1280 oraz
z 2008 r. Nr 70, poz. 416, Nr 116, poz. 732, Nr 141,
poz. 888, Nr 171, poz. 1056 i Nr 216, poz. 1367.
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2. Post´powania w sprawach zezwoleƒ wydawa-
nych na podstawie ustawy, o której mowa w art. 168,
wszcz´te i niezakoƒczone przed dniem wejÊcia w ˝y-
cie ustawy prowadzone sà na podstawie niniejszej
ustawy.

Art. 157. 1. Do zabezpieczeƒ akcyzowych z∏o˝o-
nych przed dniem wejÊcia w ˝ycie ustawy oraz do
zwolnieƒ z obowiàzku z∏o˝enia zabezpieczenia akcyzo-
wego udzielonych przed dniem wejÊcia w ˝ycie usta-
wy stosuje si´ przepisy dotychczasowe, z tym ˝e
art. 64 ust. 7 stosuje si´ do nich z dniem jej wejÊcia
w ˝ycie.

2. Zabezpieczenia akcyzowe, o których mowa
w ust. 1, z okreÊlonym terminem wa˝noÊci nie mogà
ulec przed∏u˝eniu.

3. Zwolnienia z obowiàzku z∏o˝enia zabezpieczenia
akcyzowego udzielone przed dniem wejÊcia w ˝ycie
niniejszej ustawy, nie mogà ulec przed∏u˝eniu.

Art. 158. Post´powania w sprawach zwrotu akcy-
zy nale˝nego na podstawie przepisów ustawy, o któ-
rej mowa w art. 168, i niedokonanego przed dniem
wejÊcia w ˝ycie ustawy prowadzone sà na podstawie
przepisów dotychczasowych. 

Art. 159. 1. Podatnik, o którym mowa w art. 13
ust. 3, który w terminie miesiàca od dnia wejÊcia w ˝y-
cie ustawy z∏o˝y∏ w∏aÊciwemu naczelnikowi urz´du
celnego wniosek o wydanie zezwolenia wyprowadze-
nia, mo˝e, po z∏o˝eniu wniosku, bez tego zezwolenia
wyprowadzaç jako podatnik wyroby akcyzowe z cu-
dzego sk∏adu podatkowego poza procedurà zawiesze-
nia poboru akcyzy, nie d∏u˝ej jednak ni˝ przez okres
3 miesi´cy od dnia wejÊcia w ˝ycie ustawy.

2. Podmiot, który w terminie miesiàca od dnia
wejÊcia w ˝ycie ustawy z∏o˝y∏ w∏aÊciwemu naczelni-
kowi urz´du celnego wniosek, o którym mowa
w art. 56 ust. 1 i 2, oraz zabezpieczenie akcyzowe, mo-
˝e, po z∏o˝eniu wniosku, bez zezwolenia, o którym
mowa w art. 56 ust. 1, prowadziç dzia∏alnoÊç jako
podmiot poÊredniczàcy, nie d∏u˝ej jednak ni˝ przez
okres 3 miesi´cy od dnia wejÊcia w ˝ycie ustawy. 

Art. 160. 1. Decyzje ustalajàce normy dopuszczal-
nych ubytków oraz dopuszczalne normy zu˝ycia wy-
robów akcyzowych zharmonizowanych, wydane na
podstawie art. 5 ust. 3 ustawy, o której mowa
w art. 168, i dotyczàce norm dopuszczalnych ubytków
oraz dopuszczalnych norm zu˝ycia ustalanych rów-
nie˝ na podstawie ustawy, pozostajà w mocy nie d∏u-
˝ej ni˝ do czasu wydania decyzji na podstawie ustawy.

2. Decyzje ustalajàce normy dopuszczalnych ubyt-
ków oraz dopuszczalne normy zu˝ycia wyrobów akcy-
zowych zharmonizowanych, wydane na podstawie
art. 5 ust. 3 ustawy, o której mowa w art. 168, i doty-
czàce norm dopuszczalnych ubytków oraz dopusz-
czalnych norm zu˝ycia, które nie sà ustalane na pod-
stawie ustawy, tracà moc z dniem wejÊcia w ˝ycie
ustawy.

Art. 161. Podmiot uzyskujàcy jako produkt ubocz-
ny niewielkà iloÊç wyrobów energetycznych, o której
mowa w art. 87 ust. 2, jest obowiàzany w terminie

14 dni od dnia wejÊcia w ˝ycie ustawy do pisemnego
powiadomienia w∏aÊciwego naczelnika urz´du celne-
go o rodzaju prowadzonej dzia∏alnoÊci i rodzaju uzy-
skiwanych wyrobów.

Art. 162. 1. Je˝eli okres rozliczeniowy energii elek-
trycznej rozpoczà∏ si´ przed dniem wejÊcia w ˝ycie
ustawy i obejmuje równie˝ okres obowiàzywania
ustawy, sprzedawca energii elektrycznej jest obowià-
zany na wystawianej nabywcy koƒcowemu fakturze
uwzgl´dniç akcyz´ nale˝nà za odpowiedni okres obo-
wiàzywania ustawy, którego dotyczy faktura.

2. W przypadku braku mo˝liwoÊci okreÊlenia iloÊci
energii elektrycznej odebranej w okresie obowiàzywa-
nia ustawy, jej iloÊç ustala si´ proporcjonalnie do
okresu obowiàzywania ustawy w stosunku do okresu
rozliczeniowego. 

3. Zwolnienie, o którym mowa w art. 30 ust. 1, sto-
suje si´ na podstawie dokumentu potwierdzajàcego
umorzenie Êwiadectwa pochodzenia energii elektrycz-
nej wyprodukowanej nie wczeÊniej ni˝ w dniu wejÊcia
w ˝ycie ustawy.

Art. 163. 1. W okresie do dnia 1 stycznia 2012 r.
zwalnia si´ od akcyzy, w´giel i koks obj´te pozycjami
CN 2701, 2702 oraz 2704 00, przeznaczone do celów
opa∏owych. 

2. W okresie do dnia 31 paêdziernika 2013 r. albo
do czasu, gdy udzia∏ gazu ziemnego w konsumpcji
energii na terytorium kraju osiàgnie 25 % zwalnia si´
od akcyzy gaz ziemny (mokry) o kodach CN 2711 11 00
oraz 2711 21 00, przeznaczony do celów opa∏owych.
Jednak˝e w momencie, gdy udzia∏ gazu ziemnego
w konsumpcji energii osiàgnie 20 %, do dnia 31 paê-
dziernika 2013 r. stosuje si´ stawk´ akcyzy stanowià-
cà 50 % stawki okreÊlonej w art. 89 ust. 1 pkt 13.
Minister w∏aÊciwy do spraw finansów publicznych
og∏asza, w drodze obwieszczenia w Dzienniku Urz´-
dowym Rzeczypospolitej Polskiej „Monitor Polski”,
informacj´ o osiàgni´ciu poziomu udzia∏u gazu ziem-
nego, o którym mowa w zdaniu pierwszym. 

3. Do czasu obowiàzywania zwolnienia, o którym
mowa w ust. 2, zwalnia si´ od akcyzy pozosta∏e
w´glowodory gazowe o kodzie CN 2711 29 00, prze-
znaczone do celów opa∏owych. 

4. Do czasu obowiàzywania zwolnienia, o którym
mowa w ust. 2, zwalnia si´ od akcyzy wyroby akcyzo-
we, o których mowa w art. 89 ust. 1 pkt 15 lit. b.

Art. 164. 1. Do dnia 31 paêdziernika 2013 r. zamiast
stawki akcyzy, o której mowa w art. 89 ust. 1 pkt 12
lit. a tiret drugie, do wyrobów akcyzowych okreÊlonych
w tym przepisie stosuje si´ zerowà stawk´ akcyzy.

2. Przepisy art. 89 ust. 1 pkt 3, 7, 8 i 12 lit. b stosu-
je si´ od dnia og∏oszenia pozytywnej decyzji Komisji
Europejskiej o zgodnoÊci pomocy publicznej przewi-
dzianej w tych przepisach ze wspólnym rynkiem.

Art. 165. Minister w∏aÊciwy do spraw finansów
publicznych mo˝e, w drodze rozporzàdzenia, do dnia
31 grudnia 2011 r., obni˝aç stawki akcyzy na wyroby
akcyzowe okreÊlone w ustawie oraz ró˝nicowaç je
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w zale˝noÊci od rodzaju wyrobów akcyzowych, a tak-
˝e okreÊlaç warunki ich stosowania, na okres nie d∏u˝-
szy ni˝ 3 miesiàce w odst´pach co najmniej trzymie-
si´cznych, w odniesieniu do poszczególnych wyro-
bów akcyzowych, uwzgl´dniajàc sytuacj´ gospodar-
czà paƒstwa.

Art. 166. Do dnia 31 grudnia 2009 r. stosuje si´
wielkoÊç najpopularniejszej kategorii cenowej papie-
rosów ustalonà na rok 2009 na podstawie ustawy,
o której mowa w art. 168.

Art. 167. Znaki akcyzy wydane na podstawie usta-
wy, o której mowa w art. 168, zachowujà wa˝noÊç.

Rozdzia∏ 3

Przepisy koƒcowe

Art. 168. Traci moc ustawa z dnia 23 stycznia
2004 r. o podatku akcyzowym (Dz. U. Nr 29, poz. 257
i Nr 68, poz. 623, z 2005 r. Nr 160, poz. 1341, z 2006 r.
Nr 169, poz. 1199, z 2007 r. Nr 99, poz. 666 oraz
z 2008 r. Nr 118, poz. 745 i Nr 145, poz. 915). 

Art. 169. Ustawa wchodzi w ˝ycie z dniem 1 mar-
ca 2009 r.

Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej: L. Kaczyƒski

Za∏àczniki do ustawy z dnia 6 grudnia 2008 r. (poz. 11)

Za∏àcznik nr 1
WYKAZ WYROBÓW AKCYZOWYCH

Poz. Kod CN Nazwa wyrobu (grupy wyrobów)

1 2 3

1 ex 1507 Olej sojowy i jego frakcje, nawet rafinowane, ale niemodyfikowane chemicznie —
je˝eli sà przeznaczone do celów opa∏owych lub nap´dowych

2 ex 1508 Olej z orzeszków ziemnych i jego frakcje, nawet rafinowane, ale niemodyfikowane
chemicznie — je˝eli sà przeznaczone do celów opa∏owych lub nap´dowych

3 ex 1509 Oliwa i jej frakcje, nawet rafinowane, ale niemodyfikowane chemicznie — je˝eli sà
przeznaczone do celów opa∏owych lub nap´dowych

4 ex 1510 00 Pozosta∏e oleje i ich frakcje, otrzymywane wy∏àcznie z oliwek, nawet rafinowane,
ale niemodyfikowane chemicznie, w∏àcznie z mieszaninami tych olejów lub ich
frakcji z olejami lub frakcjami obj´tymi pozycjà 1509 — je˝eli sà przeznaczone do
celów opa∏owych lub nap´dowych

5 ex 1511 Olej palmowy i jego frakcje, nawet rafinowany, ale niemodyfikowany chemicznie
— je˝eli sà przeznaczone do celów opa∏owych lub nap´dowych

6 ex 1512 Olej z nasion s∏onecznika, z krokosza balwierskiego lub z nasion bawe∏ny i ich frak-
cje, nawet rafinowane, ale niemodyfikowane chemicznie — je˝eli sà przeznaczone
do celów opa∏owych lub nap´dowych

7 ex 1513 Olej kokosowy (z kopry), olej z ziaren palmowych lub olej babassu i ich frakcje, na-
wet rafinowane, ale niemodyfikowane chemicznie — je˝eli sà przeznaczone do ce-
lów opa∏owych lub nap´dowych

8 ex 1514 Olej rzepakowy, rzepikowy lub gorczycowy oraz ich frakcje, nawet rafinowane, ale
niemodyfikowane chemicznie — je˝eli sà przeznaczone do celów opa∏owych lub
nap´dowych

9 ex 1515 Pozosta∏e ciek∏e t∏uszcze i oleje roÊlinne (w∏àcznie z olejem jojoba) i ich frakcje, na-
wet rafinowane, ale niemodyfikowane chemicznie — je˝eli sà przeznaczone do ce-
lów opa∏owych lub nap´dowych

10 ex 1516 T∏uszcze i oleje, zwierz´ce lub roÊlinne i ich frakcje, cz´Êciowo lub ca∏kowicie uwo-
dornione, estryfikowane wewn´trznie, reestryfikowane lub elaidynizowane, nawet
rafinowane, ale dalej nieprzetworzone — je˝eli sà przeznaczone do celów opa∏o-
wych lub nap´dowych

11 ex 1517 Margaryna; jadalne mieszaniny lub produkty z t∏uszczów lub olejów, zwierz´cych
lub roÊlinnych, lub z frakcji ró˝nych t∏uszczów lub olejów, z dzia∏u 15 Nomenklatu-
ry Scalonej, inne ni˝ jadalne t∏uszcze lub oleje lub ich frakcje, obj´te pozycjà 1516
— je˝eli sà przeznaczone do celów opa∏owych lub nap´dowych
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1 2 3

12 ex 1518 00 T∏uszcze i oleje, zwierz´ce lub roÊlinne i ich frakcje, gotowane, utlenione, odwod-
nione, siarkowane, napowietrzane, polimeryzowane przez ogrzewanie w pró˝ni
lub w gazie oboj´tnym, lub inaczej modyfikowane chemicznie, z wy∏àczeniem ob-
j´tych pozycjà 1516; niejadalne mieszaniny lub produkty z t∏uszczów lub olejów,
zwierz´cych lub roÊlinnych, lub z frakcji ró˝nych t∏uszczów lub olejów z dzia∏u 15
Nomenklatury Scalonej, gdzie indziej niewymienione ani niew∏àczone — je˝eli sà
przeznaczone do celów opa∏owych lub nap´dowych

13 2203 00 Piwo otrzymywane ze s∏odu

14 2204 Wino ze Êwie˝ych winogron, w∏àcznie z winami wzmocnionymi; moszcz gronowy,
inny ni˝ ten obj´ty pozycjà 2009

15 2205 Wermut i pozosta∏e wina ze Êwie˝ych winogron aromatyzowane roÊlinami lub
substancjami aromatycznymi

16 2206 00 Pozosta∏e napoje fermentowane (na przyk∏ad cydr (cidr), perry i miód pitny); mie-
szanki napojów fermentowanych oraz mieszanki napojów fermentowanych i na-
pojów bezalkoholowych, gdzie indziej niewymienione ani niew∏àczone

17 2207 Alkohol etylowy nieska˝ony o obj´toÊciowej mocy alkoholu 80 % obj. lub wi´kszej;
alkohol etylowy i pozosta∏e wyroby alkoholowe, o dowolnej mocy, ska˝one

18 2208 Alkohol etylowy nieska˝ony o obj´toÊciowej mocy alkoholu mniejszej ni˝ 80 %
obj.; wódki, likiery i pozosta∏e napoje spirytusowe

19 ex 2701 W´giel; brykiety, brykietki i podobne paliwa sta∏e wytwarzane z w´gla — je˝eli sà
przeznaczone do celów opa∏owych

20 ex 2702 W´giel brunatny (lignit), nawet aglomerowany, z wy∏àczeniem gagatu — je˝eli jest
przeznaczony do celów opa∏owych

21 ex 2704 00 Koks i pó∏koks, z w´gla, w´gla brunatnego (lignitu) lub torfu, nawet aglomerowa-
ny; w´giel retortowy — je˝eli sà przeznaczone do celów opa∏owych

22 2705 00 00 Gaz w´glowy, gaz wodny, gaz generatorowy i podobne gazy, inne ni˝ gaz ziemny
(mokry) i pozosta∏e w´glowodory gazowe

23 2706 00 00 Smo∏a destylowana z w´gla, z w´gla brunatnego (lignitu) lub z torfu oraz pozosta-
∏e smo∏y mineralne, nawet odwodnione lub cz´Êciowo destylowane, w∏àcznie ze
smo∏ami odzyskanymi

24 2707 Oleje i pozosta∏e produkty destylacji wysokotemperaturowej smo∏y w´glowej; po-
dobne produkty, w których masa sk∏adników aromatycznych jest wi´ksza ni˝ sk∏ad-
ników niearomatycznych

25 2708 Pak i koks pakowy, otrzymywane ze smo∏y w´glowej lub z pozosta∏ych smó∏
mineralnych

26 2709 00 Oleje ropy naftowej i oleje otrzymywane z minera∏ów bitumicznych, surowe

27 2710 Oleje ropy naftowej i oleje otrzymywane z minera∏ów bitumicznych, inne ni˝ suro-
we; preparaty gdzie indziej niewymienione ani niew∏àczone, zawierajàce 70 % ma-
sy lub wi´cej olejów ropy naftowej lub olejów otrzymywanych z minera∏ów bitu-
micznych, których te oleje stanowià sk∏adniki zasadnicze preparatów; oleje odpa-
dowe

28 2711 Gaz ziemny (mokry) i pozosta∏e w´glowodory gazowe

29 2712 Wazelina; parafina, wosk mikrokrystaliczny, gacz parafinowy, ozokeryt, wosk mon-
tanowy, wosk torfowy, pozosta∏e woski mineralne i podobne produkty otrzymywa-
ne w drodze syntezy lub innych procesów, nawet barwione

30 2713 Koks naftowy, bitum naftowy oraz inne pozosta∏oÊci olejów ropy naftowej lub ole-
jów otrzymywanych z minera∏ów bitumicznych

31 2714 Bitum i asfalt, naturalne; ∏upek bitumiczny lub naftowy i piaski bitumiczne;
asfaltyty i ska∏y asfaltowe

32 2715 00 00 Mieszanki bitumiczne na bazie naturalnego asfaltu, naturalnego bitumu, bitumu
naftowego, smo∏y mineralnej lub na mineralnego paku smo∏owego (na przyk∏ad
masy uszczelniajàce bitumiczne, fluksy)
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ObjaÊnienia:  
ex — dotyczy tylko danego wyrobu z danej pozycji lub kodu. 

44 bez wzgl´du na
kod CN

Pozosta∏e wyroby przeznaczone do u˝ycia, oferowane na sprzeda˝ lub u˝ywane ja-
ko paliwa silnikowe lub paliwa opa∏owe albo jako dodatki lub domieszki do paliw
silnikowych lub paliw opa∏owych.

1 2 3

33 2716 00 00 Energia elektryczna

34 2901 W´glowodory alifatyczne

35 2902 W´glowodory cykliczne

36 ex 2905 11 00 Metanol (alkohol metylowy) — nieb´dàcy pochodzenia syntetycznego — je˝eli jest
przeznaczony do celów opa∏owych lub nap´dowych

37 3403 Preparaty smarowe (w∏àcznie z cieczami ch∏odzàco-smarujàcymi, preparatami do
rozluêniania Êrub i nakr´tek, preparatami przeciwrdzewnymi i antykorozyjnymi,
preparatami zapobiegajàcymi przyleganiu do formy opartymi na smarach) oraz
preparaty w rodzaju stosowanych do nat∏uszczania materia∏ów w∏ókienniczych,
skóry wyprawionej, skór futerkowych lub pozosta∏ych materia∏ów, z wy∏àczeniem
preparatów zawierajàcych, jako sk∏adnik zasadniczy, 70 % masy lub wi´cej olejów
ropy naftowej lub olejów otrzymanych z minera∏ów bitumicznych

38 3811 Ârodki przeciwstukowe, inhibitory utleniania, inhibitory tworzenia si´ ˝ywic, do-
datki zwi´kszajàce lepkoÊç, preparaty antykorozyjne oraz pozosta∏e preparaty do-
dawane do olejów mineralnych (w∏àcznie z benzynà) lub do innych cieczy, stoso-
wanych do tych samych celów, co oleje mineralne

39 3817 00 Mieszane alkilobenzeny i mieszane alkilonaftaleny, inne ni˝ te obj´te pozycjà 2707
lub 2902

40 ex 3824 90 91 Monoalkilowe estry kwasów t∏uszczowych, zawierajàce obj´toÊciowo 96,5 % lub
wi´cej estrów (FAMAE) — je˝eli sà przeznaczone do celów opa∏owych lub nap´do-
wych

41 ex 3824 90 97 Pozosta∏e produkty chemiczne i preparaty przemys∏u chemicznego lub przemy-
s∏ów pokrewnych (w∏àczajàc te sk∏adajàce si´ z mieszanin produktów natural-
nych), gdzie indziej niewymienione ani niew∏àczone — je˝eli sà przeznaczone do
celów opa∏owych lub nap´dowych 

42 bez wzgl´du na
kod CN

Papierosy, tytoƒ do palenia, cygara i cygaretki 

43 bez wzgl´du na
kod CN wyrobu
zawierajàcego 
alkohol etylowy

Alkohol etylowy zawarty w wyrobach nieb´dàcych wyrobami akcyzowymi o rze-
czywistej obj´toÊciowej mocy alkoholu przekraczajàcej 1,2 % obj.

Za∏àcznik nr 2

WYKAZ WYROBÓW AKCYZOWYCH, DO KTÓRYCH STOSUJE SI¢ PROCEDUR¢ ZAWIESZENIA POBORU 
AKCYZY I KTÓRYCH PRODUKCJA ODBYWA SI¢ W SK¸ADZIE PODATKOWYM, O KTÓRYCH MOWA 

W DYREKTYWIE RADY 92/12/EWG

Poz. Kod CN Nazwa wyrobu (grupy wyrobów)

1 2 3

1 ex 1507 Olej sojowy i jego frakcje, nawet rafinowane, ale niemodyfikowane chemicznie —
je˝eli sà przeznaczone do celów opa∏owych lub nap´dowych

2 ex 1508 Olej z orzeszków ziemnych i jego frakcje, nawet rafinowane, ale niemodyfikowane
chemicznie — je˝eli sà przeznaczone do celów opa∏owych lub nap´dowych

3 ex 1509 Oliwa i jej frakcje, nawet rafinowane, ale niemodyfikowane chemicznie — je˝eli sà
przeznaczone do celów opa∏owych lub nap´dowych
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15 2205 Wermut i pozosta∏e wina ze Êwie˝ych winogron aromatyzowane roÊlinami lub sub-
stancjami aromatycznymi

1 2 3

4 ex 1510 00 Pozosta∏e oleje i ich frakcje, otrzymywane wy∏àcznie z oliwek, nawet rafinowane,
ale niemodyfikowane chemicznie, w∏àcznie z mieszaninami tych olejów lub ich
frakcji z olejami lub frakcjami obj´tymi pozycjà 1509 — je˝eli sà przeznaczone do
celów opa∏owych lub nap´dowych

5 ex 1511 Olej palmowy i jego frakcje, nawet rafinowany, ale niemodyfikowany chemicznie
— je˝eli sà przeznaczone do celów opa∏owych lub nap´dowych

6 ex 1512 Olej z nasion s∏onecznika, z krokosza balwierskiego lub z nasion bawe∏ny i ich frak-
cje, nawet rafinowane, ale niemodyfikowane chemicznie — je˝eli sà przeznaczone
do celów opa∏owych lub nap´dowych

7 ex 1513 Olej kokosowy (z kopry), olej z ziaren palmowych lub olej babassu i ich frakcje, na-
wet rafinowane, ale niemodyfikowane chemicznie — je˝eli sà przeznaczone do ce-
lów opa∏owych lub nap´dowych

8 ex 1514 Olej rzepakowy, rzepikowy lub gorczycowy oraz ich frakcje, nawet rafinowane, ale
niemodyfikowane chemicznie — je˝eli sà przeznaczone do celów opa∏owych lub
nap´dowych

9 ex 1515 Pozosta∏e ciek∏e t∏uszcze i oleje roÊlinne (w∏àcznie z olejem jojoba) i ich frakcje, na-
wet rafinowane, ale niemodyfikowane chemicznie — je˝eli sà przeznaczone do ce-
lów opa∏owych lub nap´dowych

10 ex 1516 T∏uszcze i oleje, zwierz´ce lub roÊlinne i ich frakcje, cz´Êciowo lub ca∏kowicie uwo-
dornione, estryfikowane wewn´trznie, reestryfikowane lub elaidynizowane, nawet
rafinowane, ale dalej nieprzetworzone — je˝eli sà przeznaczone do celów opa∏o-
wych lub nap´dowych

11 ex 1517 Margaryna; jadalne mieszaniny lub produkty z t∏uszczów lub olejów, zwierz´cych
lub roÊlinnych, lub z frakcji ró˝nych t∏uszczów lub olejów, z dzia∏u 15 Nomenklatu-
ry Scalonej, inne ni˝ jadalne t∏uszcze lub oleje lub ich frakcje, obj´te pozycjà 1516
— je˝eli sà przeznaczone do celów opa∏owych lub nap´dowych

12 ex 1518 00 T∏uszcze i oleje, zwierz´ce lub roÊlinne i ich frakcje, gotowane, utlenione, odwod-
nione, siarkowane, napowietrzane, polimeryzowane przez ogrzewanie w pró˝ni
lub w gazie oboj´tnym, lub inaczej modyfikowane chemicznie, z wy∏àczeniem ob-
j´tych pozycjà 1516; niejadalne mieszaniny lub produkty z t∏uszczów lub olejów,
zwierz´cych lub roÊlinnych, lub z frakcji ró˝nych t∏uszczów lub olejów z dzia∏u 15
Nomenklatury Scalonej, gdzie indziej niewymienione ani niew∏àczone — je˝eli sà
przeznaczone do celów opa∏owych lub nap´dowych

13 2203 00 Piwo otrzymywane ze s∏odu

14 2204 Wino ze Êwie˝ych winogron, w∏àcznie z winami wzmocnionymi; moszcz gronowy,
inny ni˝ ten obj´ty pozycjà 2009

16 2206 00 Pozosta∏e napoje fermentowane (na przyk∏ad cydr (cidr), perry i miód pitny) mie-
szanki napojów fermentowanych oraz mieszanki napojów fermentowanych i na-
pojów bezalkoholowych, gdzie indziej niewymienione ani niew∏àczone

17 2207 Alkohol etylowy nieska˝ony o obj´toÊciowej mocy alkoholu 80 % obj. lub wi´k-
szej; alkohol etylowy i pozosta∏e wyroby alkoholowe, o dowolnej mocy, ska˝one

18 2208 Alkohol etylowy nieska˝ony o obj´toÊciowej mocy alkoholu mniejszej ni˝ 80 %
obj.; wódki, likiery i pozosta∏e napoje spirytusowe

19 ex 2707 

2707 10 
2707 20 
2707 30 
2707 50

Oleje i pozosta∏e produkty destylacji wysokotemperaturowej smo∏y w´glowej; po-
dobne produkty, w których masa sk∏adników aromatycznych jest wi´ksza ni˝
sk∏adników niearomatycznych, wy∏àcznie: 
1) Benzol (benzen) 
2) Toluol (toluen) 
3) Ksylol (ksyleny) 
4) Pozosta∏e mieszaniny w´glowodorów aromatycznych, z których 65 % lub wi´-

cej obj´toÊciowo (w∏àcznie ze stratami) destyluje w 250°C zgodnie z metodà
ASTM D 86

20 od ex 2710 11 
do ex 2710 19 69

Oleje ropy naftowej i oleje otrzymywane z minera∏ów bitumicznych, inne ni˝ suro-
we; preparaty gdzie indziej niewymienione ani niew∏àczone, zawierajàce 70 % ma-
sy lub wi´cej olejów ropy naftowej lub olejów otrzymywanych z minera∏ów bitu-
micznych, których te oleje stanowià sk∏adniki zasadnicze preparatów
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ObjaÊnienia:
ex — dotyczy tylko danego wyrobu z danej pozycji lub kodu.

1 2 3

21 ex 2711 Gaz ziemny (mokry) i pozosta∏e w´glowodory gazowe, z wy∏àczeniem obj´tych po-
zycjami 2711 11 00, 2711 21 00 oraz 2711 29 00

22 2901 10 00 W´glowodory alifatyczne nasycone

23 ex 2902 
2902 20 00 
2902 30 00 
2902 41 00 
2902 42 00 
2902 43 00 
2902 44 00

W´glowodory cykliczne, wy∏àcznie: 
1) Benzen 
2) Toluen 
3) o-Ksylen 
4) m-Ksylen 
5) p-Ksylen 
6) Mieszaniny izomerów ksylenu

24 ex 2905 11 00 Metanol (alkohol metylowy) — nieb´dàcy pochodzenia syntetycznego — je˝eli jest
przeznaczony do celów opa∏owych lub nap´dowych

25 ex 3824 90 91 Monoalkilowe estry kwasów t∏uszczowych, zawierajàce obj´toÊciowo 96,5 % lub
wi´cej estrów (FAMAE) — je˝eli sà przeznaczone do celów opa∏owych lub nap´do-
wych

26 ex 3824 90 97 Pozosta∏e produkty chemiczne i preparaty przemys∏u chemicznego lub przemy-
s∏ów pokrewnych (w∏àczajàc te, sk∏adajàce si´ z mieszanin produktów natural-
nych), gdzie indziej niewymienione ani niew∏àczone — je˝eli sà przeznaczone do
celów opa∏owych lub nap´dowych 

27 bez wzgl´du na
kod CN

Papierosy, tytoƒ do palenia, cygara i cygaretki 

Za∏àcznik nr 3

WYKAZ WYROBÓW AKCYZOWYCH OBJ¢TYCH OBOWIÑZKIEM OZNACZANIA ZNAKAMI AKCYZY 

Poz. Kod CN Nazwa wyrobu (grupy wyrobów)

1 2 3

1 2203 00 Piwo otrzymywane ze s∏odu

2 2204 Wino ze Êwie˝ych winogron, w∏àcznie z winami wzmocnionymi; moszcz gronowy,
inny ni˝ ten obj´ty pozycjà 2009

3 2205 Wermut i pozosta∏e wina ze Êwie˝ych winogron aromatyzowane roÊlinami lub
substancjami aromatycznymi

4 2206 00 Pozosta∏e napoje fermentowane (na przyk∏ad cydr (cidr), perry i miód pitny); mie-
szanki napojów fermentowanych oraz mieszanki napojów fermentowanych i na-
pojów bezalkoholowych, gdzie indziej niewymienione ani niew∏àczone

5 2207 Alkohol etylowy nieska˝ony o obj´toÊciowej mocy alkoholu 80 % obj. lub wi´k-
szej; alkohol etylowy i pozosta∏e wyroby alkoholowe, o dowolnej mocy, ska˝one

6 2208 Alkohol etylowy nieska˝ony o obj´toÊciowej mocy alkoholu mniejszej ni˝ 80 %
obj.; wódki, likiery i pozosta∏e napoje spirytusowe

7 2710 Oleje ropy naftowej i oleje otrzymywane z minera∏ów bitumicznych, inne ni˝ suro-
we; preparaty gdzie indziej niewymienione ani niew∏àczone, zawierajàce 70 % ma-
sy lub wi´cej olejów ropy naftowej lub olejów otrzymywanych z minera∏ów bitu-
micznych, których te oleje stanowià sk∏adniki zasadnicze preparatów; oleje odpa-
dowe
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1 2 3

8 2711 Gaz ziemny (mokry) i pozosta∏e w´glowodory gazowe

9 3403 Preparaty smarowe (w∏àcznie z cieczami ch∏odzàco-smarujàcymi, preparatami do
rozluêniania Êrub i nakr´tek, preparatami przeciwrdzewnymi i antykorozyjnymi,
preparatami zapobiegajàcymi przyleganiu do formy opartymi na smarach) oraz
preparaty w rodzaju stosowanych do nat∏uszczania materia∏ów w∏ókienniczych,
skóry wyprawionej, skór futerkowych lub pozosta∏ych materia∏ów, z wy∏àczeniem
preparatów zawierajàcych, jako sk∏adnik zasadniczy, 70 % masy lub wi´cej olejów
ropy naftowej lub olejów otrzymanych z minera∏ów bitumicznych

10 bez wzgl´du na
kod CN

Papierosy, tytoƒ do palenia, cygara i cygaretki


