
Druk nr 2223-A
SEJM

RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ
IV kadencja

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

o rządowym projekcie ustawy o podatku
akcyzowym (druk nr 1769)

Sejm na 62 posiedzeniu w dniu 26 listopada 2003 r. - zgodnie z art. 47 ust. 1
Regulaminu Sejmu - skierował ponownie projekt ustawy zawarty w druku nr 2223 do
Komisji Finansów Publicznych w celu rozpatrzenia wniosku i poprawek zgłoszonych w
drugim czytaniu.

Komisja Finansów Publicznych po rozpatrzeniu wniosku i poprawek na posiedzeniu
w dniu 2 grudnia 2003 r.

wnosi:

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

wniosek - odrzucić projekt ustawy; - odrzucić

1) art. 5 nadać brzmienie:
„Art. 5. 1. Akcyzie podlegają ubytki lub niedobory wyrobów akcyzowych

zharmonizowanych powstałe w czasie produkcji, magazynowania,
przerobu, zużycia lub przewozu.

2. Zwalnia się od akcyzy ubytki lub niedobory powstające podczas
wykonywania czynności, o których mowa w ust. 1, do wysokości ustalonej
przez ministra właściwego do spraw finansów publicznych, oraz
spowodowanych zdarzeniami losowymi i siłą wyższą.
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3. Minister właściwy do spraw finansów publicznych określi, w drodze
rozporządzenia, wysokość norm dopuszczalnych ubytków niektórych
wyrobów akcyzowych zharmonizowanych oraz szczegółowy zakres i
sposób ich ustalania, uwzględniając rodzaj wyrobów, specyfikę
poszczególnych etapów produkcji i pozostałych czynności, o których
mowa w ust. 1, a także technologię produkcji wyrobów akcyzowych
zharmonizowanych.”; - odrzucić

2) w art. 10 dodać ust. 11 w brzmieniu:

„11. Podstawą opodatkowania w przypadku wykonania czynności, o których mowa
w art. 4 ust. 1-3, bez zachowania warunków oraz form określonych przepisami
prawa jest maksymalna stawka podatkowa dla danej grupy wyrobów
akcyzowych.”; - odrzucić

3) po art. 16 dodać art. 16a w brzmieniu:
„Art. 16a. 1. Jeżeli postępowanie dotyczy towaru, którego rodzaj lub ilość wskazuje na

przeznaczenie do działalności gospodarczej pełnomocnikiem podatnika w
postępowaniach w zakresie akcyzy prowadzonych przed organami
podatkowymi może być wyłącznie: pracownik podatnika, agent celny,
adwokat, radca prawny lub doradca podatkowy, z zastrzeżeniem ust. 2.

2. Przepis ust. 1 w stosunku do agentów celnych ma zastosowanie po zdaniu
przez nich egzaminu uzupełniającego w zakresie przepisów dotyczących
poboru akcyzy.

3. Minister właściwy do spraw finansów publicznych określi, w drodze
rozporządzenia, zakres i sposób przeprowadzenia egzaminu
uzupełniającego przez komisję, o której mowa w art. 261 Kodeksu
celnego, a także wysokość opłat egzaminacyjnych przeznaczonych na
pokrycie działalności i wynagrodzenia jej członków.”; - przyjąć

4) w art. 18 w ust. 5 po wyrazach „przepisami szczególnymi” dodać wyrazy „przy czym
kwota pomniejszona nie może być większa od sumy wartości naniesionych znaków
akcyzy”; - odrzucić

5) w art. 20 ust. 3 nadać brzmienie:

„3. Naczelnik urzędu celnego zabezpiecza kwotę akcyzy, jeżeli nie została
uiszczona, w przypadkach i trybie stosowanych przy zabezpieczeniu należności
celnych na podstawie przepisów prawa celnego, z wyjątkiem przypadków gdy
zostało pobrane zabezpieczenie akcyzowe w rozumieniu przepisów ustawy.”;

- przyjąć

U w a g a: poprawki nr 5 i 9 należy głosować łącznie.
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6) w art. 22 w ust. 3 dodać drugie zdanie w brzmieniu:

„Przez energię elektryczną z odnawialnych źródeł energii rozumie się energię ze
źródeł niekonwencjonalnych - źródeł, które nie wykorzystują w procesie
przetwarzania spalania organicznych paliw kopalnych, lub ze źródeł odnawialnych -
źródeł wykorzystujących w procesie przetwarzania niezakumulowaną energię rzek,
wiatru, biomasy oraz energię promieniowania słonecznego, geotermalną i
geotermiczną, fal, prądów płynów morskich, biogazu wysypiskowego, biogazu
powstałego w procesach odprowadzania lub oczyszczania ścieków oraz rozkładu
składowych szczątek roślinnych i zwierzęcych.”; - odrzucić

7) w art. 22 ust. 4 nadać brzmienie: po ust. 3 dodać nowy ust. w brzmieniu:

„... Zwalnia się od akcyzy paliwa silnikowe produkowane w procesie recyklingu
odpadów plastikowych i przerobu zużytych olejów silnikowych.”; - odrzucić

8) po art. 22 dodać art. 22a w brzmieniu:
„Art. 22a. 1. Zwalnia się od akcyzy dodatki lub domieszki do paliw silnikowych oraz

towary przeznaczone do użycia jako paliwa silnikowe inne niż paliwa
silnikowe lub oleje opałowe wymienione w poz. 5 załącznika nr 1 do
ustawy, w przypadku gdy są zużywane do innych celów niż napędowe,
opałowe lub jako dodatki lub domieszki do paliw silnikowych.

2. Minister właściwy do spraw finansów publicznych określi, w drodze
rozporządzenia, warunki, jakie muszą spełnić podmioty w celu stosowania
zwolnienia, o którym mowa w ust. 1, uwzględniając;

1) rodzaj prowadzonej działalności;
2) specyfikę obrotu wyrobami akcyzowymi i przeznaczenie tych

wyrobów;
3) przepisy prawa Wspólnoty Europejskiej.”; - przyjąć

U w a g a: przyjęcie poprawki nr 8 oznacza bezprzedmiotowość poprawki nr 21.

9) w art. 24 ust. 3 i 4 nadać brzmienie:

„3. W imporcie wyrobów akcyzowych zharmonizowanych pobór akcyzy:

1) zawiesza się, jeżeli wyroby te są dostarczane do składu podatkowego na
terytorium kraju;

2) zawiesza się, jeżeli wyroby te zostały objęte zawieszającą procedurą celną
i nie są dostarczane do składu podatkowego na terytorium kraju;

3) może być zawieszony, jeżeli wyroby te otrzymały inne przeznaczenie
celne na podstawie przepisów prawa celnego.

4. Minister właściwy do spraw finansów publicznych, uwzględniając specyfikę
poszczególnych wyrobów akcyzowych, międzynarodowe przepisy celne w
zakresie procedur zawieszających, przepisy prawa Wspólnoty Europejskiej oraz
przepisy dotyczące ułatwień transportowych, w drodze rozporządzenia:
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1) określi szczegółowy sposób stosowania i dokumentowania procedury
zawieszenia poboru akcyzy w przypadkach, o których mowa w ust. 1, 2 i 3
pkt 1 i 2;

2) może określić szczegółowy sposób stosowania i dokumentowania
procedury zawieszenia poboru akcyzy w przypadkach, o których mowa w
ust. 3 pkt 3.”; - przyjąć

10) w art. 28 w ust. 1 dodać zdanie w brzmieniu:

„Składy podatkowe mogą prowadzić importerzy, hurtownicy i przedsiębiorcy
prowadzący usługi magazynowe na rzecz producentów importerów i hurtowników
paliw płynnych i olejów opałowych.”; - odrzucić

11) w art. 42:

a) ust. 1 nadać brzmienie:

„1. Właściwy naczelnik urzędu celnego zwalnia podmiot prowadzący skład
podatkowy i korzystający z procedury zawieszenia poboru akcyzy oraz podmiot,
który nabywa wyroby akcyzowe zharmonizowane zwolnione z akcyzy ze
względu na ich przeznaczenie z zastosowaniem procedury zawieszenia poboru
akcyzy z obowiązku złożenia zabezpieczenia akcyzowego, jeżeli podmioty te
spełniają warunki określone w ust. 2”,

b) użyty w ust. 2 i 3 w różnych przypadkach wyraz „podatnik” zastąpić użytym w
odpowiednich przypadkach wyrazem „podmiot”; - przyjąć

U w a g a: przyjęcie poprawki powoduje konieczność dokonania następującej zmiany
w art. 121:
w art. 121 po wyrazach „w zakresie wyrobów akcyzowych” dodaje się wyrazy „oraz
podmiotów, które nabywają wyroby akcyzowe zharmonizowane zwolnione od
akcyzy ze względu na ich przeznaczenie”.

U w a g a: przyjęcie poprawki nr 11 oznacza bezprzedmiotowość poprawki nr 14.

12) w art. 42 w ust. 2 pkt 3 nadać brzmienie:

„3) nie posiadają zaległości podatkowych oraz zaległości z tytułu składek na
ubezpieczenie społeczne i ubezpieczenie zdrowotne;”; - odrzucić

13) w art. 42:

a) w ust. 4 po wyrazie „zawiera” dodać wyrazy „w szczególności”;

b) ust. 8 nadać brzmienie:

„8. Minister właściwy do spraw finansów publicznych może określić, w drodze
rozporządzenia, przypadki, tryb i szczegółowy sposób udzielania i cofania
zwolnień, o których mowa w ust. 1 oraz wzór wniosku, o którym mowa w ust. 4,
uwzględniając w szczególności rodzaj prowadzonej działalności, wysokość
zobowiązania podatkowego oraz konieczność zapewnienia przepływu informacji
o zwolnieniach z zabezpieczenia akcyzowego.”; - przyjąć



5

14) w art. 42 po ust. 6 dodać ust. 6a w brzmieniu:

„6a. Zwolniony z obowiązku złożenia zabezpieczenia akcyzowego jest podatnik,
który dokonuje obrotu wyrobami akcyzowymi zharmonizowanymi zwolnionymi
z tego podatku ze względu na ich przeznaczenie.”; - odrzucić

15) w art. 50 ust. 3 nadać brzmienie:

„3. Jeżeli zobowiązanie podatkowe wygaśnie lub nie może już powstać, zabezpieczenie
zostaje zwrócone w terminie do 7 dni.”; - przyjąć

16) w art. 60 w ust. 1 pkt 2 po wyrazach „przeznaczone do użycia” dodać przecinek oraz
wyrazy „oferowane na sprzedaż lub używane”; - przyjąć

U w a g a: Przyjęcie poprawki powodować będzie konieczność dokonania następującej
zmiany w załączniku nr 1 do ustawy w poz. 6:

w zał. nr 1 w poz. 6:
1) kolumna 3 otrzymuje brzmienie:

”Pozostałe wyroby przeznaczone do użycia, oferowane na sprzedaż lub
używane jako paliwa silnikowe albo jako dodatki lub domieszki do paliw
silnikowych bez względu na symbol PKWiU”,

2) kolumna 5 otrzymuje brzmienie:
”Pozostałe wyroby przeznaczone do użycia, oferowane na sprzedaż lub
używane jako paliwa silnikowe albo jako dodatki lub domieszki do paliw
silnikowych bez względu na kod CN”.

U w a g a: przyjęcie poprawki nr 16 oznacza bezprzedmiotowość poprawki nr 17.

17) w art. 60 w ust. 1 pkt 2 nadać brzmienie:

„2) pozostałe wyroby, bez względu na symbol PKWiU i kod CN:

a) co do których istnieje zamiar wykorzystania jako paliwa silnikowe albo
jako dodatki lub domieszki do paliw silnikowych, lub

b) które są oferowane na sprzedaż jako paliwa silnikowe albo jako dodatki
lub domieszki do paliw silnikowych,

c) które są używane jako paliwa silnikowe albo jako dodatki lub domieszki
do paliw silnikowych.”; - odrzucić

18) w art. 60 w ust. 2 wyrazy „ciężkimi olejami opałowymi są oleje opałowe, w których
zawartość siarki przekracza 3%” zastąpić wyrazami „ciężkimi olejami opałowymi są
oleje mineralne, których 50% objętości destyluje do 350 stopni Celsjusza”; - odrzucić
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19) w art. 63 w ust. 1 po wyrazach „kilogramów gotowego wyrobu” dodać wyrazy „za
wyjątkiem metanu ujmowanego przy dołowych robotach górniczych w kopalniach węgla
kamiennego”; - odrzucić

20) w art. 63 w ust. 2 po wyrazach „od rodzaju wyrobu” po przecinku dodać wyrazy „a także
określać warunki ich stosowania”; - przyjąć

U w a g a: poprawkę nr 20, 23, 26-29 i 38 należy rozpatrywać łącznie.

21) w art. 63 dodać ust. 3 i 4 w brzmieniu:

„3. Zwalnia się od akcyzy paliwa silnikowe i oleje opałowe w przypadku gdy są
zużywane do innych celów niż napędowe lub opałowe. W takim przypadku nie
stosuje się przepisu o zwolnieniu poprzez zwrot akcyzy.

4. Minister właściwy do spraw finansów publicznych określi, w drodze rozporządzenia,
wymogi, jakie muszą spełniać przedsiębiorcy używający produkty akcyzowe do
wytworzenia produktów nieakcyzowych, aby skorzystać ze zwolnienia.”; - odrzucić

22) w art. 64 ust. 1 i 2 nadać brzmienie:

„1. Dla celów kontroli obrotu paliwami silnikowymi i lekkimi olejami opałowymi
wprowadza się obowiązek ich znakowania i barwienia.

2. Minister właściwy do spraw finansów publicznych określi, w drodze rozporządzenia,
szczegółowe warunki, sposób i tryb znakowania i barwienia paliw silnikowych i
olejów opałowych lekkich, uwzględniając techniczne możliwości zapewniające
nieusuwalność znacznika i prawidłowe barwienie.”, - odrzucić

23) w art. 63 w ust. 2 po wyrazach „od rodzaju wyrobu” po przecinku dodać wyrazy „a także
określać warunki ich stosowania”; - przyjąć

24) w art. 66 ust. 4 nadać brzmienie:

„4. Stawka akcyzy na piwo wynosi 4,80 zł od 1 hektolitra za każdy stopień Plato
gotowego wyrobu.”; - odrzucić

U w a g a: przyjęcie poprawki nr 24 oznacza bezprzedmiotowość poprawki nr 25.

25) w art. 66 ust. 4 nadać brzmienie:

„4. Stawka akcyzy dla piwa wynosi 4,85 zł od 1 hektolitra za każdy °Plato gotowego
wyrobu.”; - odrzucić

26) w art. 66 w ust. 6 po wyrazach „określone w ust. 4” dodać wyrazy „oraz różnicować je w
zależności od rodzaju wyrobu”; - przyjąć
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27) w art. 67 w ust. 5 po wyrazach „określone w ust. 4” dodać wyrazy „oraz różnicować je w
zależności od rodzaju wyrobu”; - przyjąć

28) w art. 68 w ust. 5 po wyrazach „określone w ust. 4” dodać wyrazy „oraz różnicować je w
zależności od rodzaju wyrobu”; - przyjąć

29) w art. 69 w ust. 5 po wyrazach „określone w ust. 4” dodać wyrazy „oraz różnicować je w
zależności od rodzaju wyrobu”; - przyjąć

30) w art. 70 w ust. 4 wyrazy „6300 zł” zastąpić wyrazami „4400 zł”; - odrzucić

31) w art. 71 w ust. 3 w pkt 3 lit. a nadać brzmienie:

„a) ciętego tytoniu do ręcznego sporządzania papierosów 36% maksymalnej ceny
detalicznej,”; - odrzucić

32) w art. 71 po ust. 4 dodać ust. 4a-4c w brzmieniu:

„4a. Minimalna kwota należnej akcyzy od 1000 sztuk jakiegokolwiek rodzaju
papierosów wynosi 98% całkowitej kwoty akcyzy obliczonej według
obowiązujących stawek, należnej od średniej ważonej maksymalnej ceny detalicznej
1000 sztuk papierosów.

4b. Minimalna kwota akcyzy, o której mowa w ust. 4a, nie może być większa niż 100%
całkowitej kwoty akcyzy, obliczonej według obowiązujących stawek, należnej od
1000 sztuk papierosów w najpopularniejszej kategorii cenowej. Najpopularniejszą
kategorię cenową stanowi cena papierosów o najwyższej sprzedaży liczonej według
ilości sprzedanych papierosów.

4c. Średnia ważona cena detaliczna oraz najpopularniejsza kategoria cenowa, o której
mowa  w ust. 4a i 4b, ustalana jest na podstawie:

1) ilościowego rozmiaru sprzedaży papierosów w poszczególnych cenach
detalicznych, w okresie sześciu miesięcy kończących się na trzy miesiące przed
miesiącem, od którego obowiązuje minimalna kwota akcyzy;

2) maksymalnych cen detalicznych papierosów, w przeliczeniu na 1000 sztuk
papierosów.”; - odrzucić

U w a g a: konsekwencją przyjęcia tej poprawki będzie zmiana oznaczenia ustępów.
U w a g a: przyjęcie poprawki nr 32 oznacza bezprzedmiotowość poprawek nr 33 i 35 oraz

poprawki nr 34.

33) w art. 71 ust. 5 nadać brzmienie:

„5. Minimalna kwota należnej akcyzy od 1000 sztuk jakiegokolwiek rodzaju
papierosów wynosi 98% całkowitej kwoty akcyzy obliczonej według
obowiązujących stawek, należnej od średniej ważonej maksymalnej ceny detalicznej
1000 sztuk papierosów.”; - odrzucić
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U w a g a: poprawki nr 33 i 35 należy rozpatrywać łącznie.
U w a g a: przyjęcie poprawek nr 33 i 35 oznacza bezprzedmiotowość poprawki nr 34.

34) w art. 71:

a) ust. 5 nadać brzmienie:

„5. Minister właściwy do spraw finansów publicznych może określić, w drodze
rozporządzenia, minimalną stawkę akcyzy na papierosy w wysokości 90%
całkowitej kwoty podatku akcyzowego naliczonego od ceny równej
najpopularniejszej kategorii cenowej, uwzględniając:

1) przebieg realizacji budżetu;

2) sytuację rynkową w obrocie wyrobami tytoniowymi;

3) sytuację poszczególnych grup podatników.”,

b) po ust. 5 dodać ust. 5a w brzmieniu:

„5a. Najpopularniejszą kategorią cenową jest kategoria cenowa, na którą istniał
największy popyt rynkowy i która osiągnęła najwyższą sprzedaż w okresie
poprzedniego roku kalendarzowego, obliczona w oparciu o ilość sprzedanych
papierosów na podstawie maksymalnych cen detalicznych, w przeliczeniu na
1000 sztuk, ustalana na dzień 1 stycznia każdego następnego roku.”; - przyjąć

35) w art. 71 dodać ust. 5a i 5b w brzmieniu:

„5a. Minimalna kwota akcyzy, o której mowa w ust. 5, nie może być większa niż 100%
całkowitej kwoty akcyzy, obliczonej według obowiązujących stawek, należnej od
1000 sztuk papierosów w najpopularniejszej kategorii cenowej. Najpopularniejszą
kategorię cenową stanowi cena papierosów o najwyższej sprzedaży liczonej według
ilości sprzedanych papierosów.

5b. Średnia ważona cena detaliczna oraz najpopularniejsza kategoria cenowa, o której
mowa  w ust. 5 i 5a, ustalana jest na podstawie:

1) ilościowego rozmiaru sprzedaży papierosów w poszczególnych cenach
detalicznych, w okresie 6 miesięcy kończącym się na 3 miesiące przed
miesiącem, od którego obowiązuje minimalna kwota akcyzy;

2) maksymalnych cen detalicznych papierosów w przeliczeniu na 1000 sztuk
papierosów.”; - odrzucić

36) w art. 71 ust. 7 nadać brzmienie:

„7. Minister właściwy do spraw finansów publicznych, obniżając stawki akcyzy w
przypadku papierosów - obniża stawkę kwotową i procentową, przy czym
stawka procentowa nie może być niższa niż 25% maksymalnej ceny
detalicznej.”; - przyjąć

U w a g a: przyjęcie poprawki nr 36 oznacza bezprzedmiotowość poprawki nr 37.
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37) w art. 71 ust. 7 nadać brzmienie:

„7. Minister właściwy do spraw finansów publicznych, obniżając stawki akcyzy w
przypadku papierosów oraz ciętego tytoniu do ręcznego sporządzania papierosów
obniża o ten sam współczynnik procentowy zarówno stawkę kwotową i procentową,
przy czym stawka procentowa nie może być niższa niż 25% maksymalnej ceny
detalicznej.”; - odrzucić

38) w art. 73 w ust. 3 po wyrazach „określone w ust. 1 i 2” dodać wyrazy „oraz różnicować
je w zależności od rodzaju wyrobu”; - przyjąć

39) w art. 86 ust. 6 nadać brzmienie:

„6. Wyroby akcyzowe określone w ust. 1 pkt 4 nie są oznaczane znakami akcyzy
pod warunkiem złożenia zabezpieczenia w kwocie pokrywającej mogące
powstać zobowiązanie podatkowe. Zabezpieczenie jest składane w trybie i na
zasadach stosowanych przy zabezpieczaniu należności celnych na podstawie
przepisów prawa celnego.”; - przyjąć

40) w art. 103 w ust. 2 dodać nowe zdanie w brzmieniu:

„Po tym okresie dotychczasowe znaki akcyzy uważa się za nieodpowiednie w
rozumieniu art. 93 ust. 2 pkt 1.”; - odrzucić

41) w art. 117 w pkt 2, w art. 63 w § 2 po wyrazach  „Tej samej karze podlega, kto” dodać
wyrazy „wbrew przepisom ustawy”; - przyjąć

42) art. 122 nadać brzmienie:
„Art. 122. 1. Znaki skarbowe akcyzy wydane na podstawie ustawy, o której mowa w

art. 124, są znakami akcyzy w rozumieniu niniejszej ustawy.

2. Znaki skarbowe akcyzy uszkodzone lub niewykorzystane, pobrane w
urzędzie skarbowym jako organie właściwym przed dniem wejścia w
życie ustawy z dnia 27 czerwca 2003r. o utworzeniu Wojewódzkich
Kolegiów Skarbowych oraz o zmianie niektórych ustaw regulujących
zadania i kompetencje organów oraz organizację jednostek
organizacyjnych podległych ministrowi właściwemu do spraw finansów
publicznych (Dz. U. Nr 137, poz. 1302), powinny być zwrócone w
terminie 14 dni, licząc od dnia stwierdzenia ich uszkodzenia lub od dnia
ich otrzymania od producenta zagranicznego do właściwego organu
celnego w sprawach znaków akcyzy.”; - przyjąć

43) w załączniku nr 1 skreślić poz. 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52 i 53; - odrzucić
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44) w załączniku nr 1 w poz. 61 kolumnie 5 nadać brzmienie:

„Energia elektryczna - z wyłączeniem energii elektrycznej produkowanej z metanu
ujmowanego przy dołowych robotach górniczych w kopalniach węgla kamiennego”;

- odrzucić

45) w załączniku nr 1 dodać poz. 63 w brzmieniu:
„ 63. bez względu na

symbol PKWiU
jachty turystyczne
i sportowe

bez względu na kod
CN

„

- odrzucić

*   *   *

Jednocześnie Komisja informuje, że do 21 wniosku mniejszości została złożona errata w
brzmieniu:

1) skreślić pozycje dotyczące kosmetyków oznaczone kodem CN 3303 00-3307 90 00;

2) na str. 24 w pozycji dotyczącej samochodów osobowych stawkę „12%” zastąpić stawką
„3%”.

Warszawa, dnia 2 grudnia 2003 r.

Przewodniczący Komisji
Sprawozdawca Finansów Publicznych

(-) Wiesław Kaczmarek (-) Mieczysław Czerniawski
















