
BIURO LEGISLACYJNE/ Materiał porównawczy

Objaśnienie oznaczeń:  [] kursywa – tekst usunięty przez Sejm

<> druk pogrubiony – tekst wstawiony przez Sejm

Materiał porównawczy

do ustawy z dnia 2 grudnia 2009 r.

o zmianie ustawy o podatku akcyzowym

(druk nr 726)

USTAWA z dnia 6 grudnia 2008 r. O PODATKU AKCYZOWYM (Dz. U. z 2009 r. Nr 3,

poz. 11, Nr 98, poz. 819 i Nr 168, poz. 1323)

Art. 89.
1. Stawki akcyzy na wyroby energetyczne wynoszą dla:

[1) węgla i koksu przeznaczonych do celów opałowych objętych pozycjami CN 2701,
2702 oraz 2704 00 - 1,18 zł/1 gigadżul (GJ);]

<1) węgla i koksu przeznaczonych do celów opałowych objętych pozycjami CN
2701, 2702 oraz 2704 00 – 1,28 zł/1 gigadżul (GJ);>

2) benzyn silnikowych o kodach CN 2710 11 45 lub 2710 11 49 - 1565,00 zł/1.000
litrów;

3) wyrobów powstałych ze zmieszania benzyn, o których mowa w pkt 2, z
biokomponentami, zawierających powyżej 2 % biokomponentów,
wyprodukowanych w składzie podatkowym i spełniających wymagania jakościowe
określone w odrębnych przepisach - stawka akcyzy określona w pkt 2, obniżona o
1,565 zł od każdego litra biokomponentów dodanych do tych benzyn, z tym że kwota
należnej akcyzy nie może być niższa niż 10,00 zł/1.000 litrów;

4) benzyn lotniczych o kodzie CN 2710 11 31, paliw typu benzyny do silników
odrzutowych o kodzie CN 2710 11 70 oraz nafty pozostałej o kodzie CN 2710 19 25
- 1.822,00 zł/1.000 litrów;

[5) paliw do silników odrzutowych o kodzie CN 2710 19 21 - 1.072,00 zł/1.000 litrów;]
<5) paliw do silników odrzutowych o kodzie CN 2710 19 21 –

1 401,00 zł/1 000 litrów;>
6) olejów napędowych o kodzie CN 2710 19 41 - 1.048,00 zł/1.000 litrów;
7) wyrobów powstałych ze zmieszania olejów napędowych, o których mowa w pkt 6, z

biokomponentami, zawierających powyżej 2 % biokomponentów,
wyprodukowanych w składzie podatkowym i spełniających wymagania jakościowe
określone w odrębnych przepisach - stawka akcyzy określona w pkt 6, obniżona o
1,048 zł od każdego litra biokomponentów dodanych do tych olejów napędowych, z
tym że kwota należnej akcyzy nie może być niższa niż 10,00 zł/1.000 litrów;

8) biokomponentów stanowiących samoistne paliwa, wyprodukowanych w składzie
podatkowym i spełniających wymagania jakościowe określone w odrębnych
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przepisach, przeznaczonych do napędu silników spalinowych, bez względu na kod
CN - 10,00 zł/1.000 litrów;

9) olejów napędowych przeznaczonych do celów opałowych o kodach CN od 2710 19
41 do 2710 19 49, zabarwionych na czerwono i oznaczonych znacznikiem zgodnie z
przepisami szczególnymi - 232,00 zł/1.000 litrów;

10) olejów opałowych o kodach CN od 2710 19 51 do 2710 19 69:
a) z których 30 % lub więcej objętościowo destyluje przy 350°C lub których

gęstość w temperaturze 15°C jest niższa niż 890 kilogramów/metr sześcienny,
zabarwionych na czerwono i oznaczonych znacznikiem zgodnie z przepisami
szczególnymi - 232,00 zł/1.000 litrów,

[b) pozostałych, niepodlegających obowiązkowi barwienia i znakowania na
podstawie przepisów szczególnych - 60,00 zł/1.000 kilogramów;]

<b) pozostałych, niepodlegających obowiązkowi barwienia i znakowania na
podstawie przepisów szczególnych – 64,00 zł/1 000 kilogramów;>

11) olejów smarowych o kodach CN od 2710 19 71 do 2710 19 99, z wyłączeniem
wyrobów o kodzie CN 2710 19 85 (oleje białe, parafina ciekła) oraz smarów
plastycznych zaliczanych do kodu CN 2710 19 99 - 1.180,00 zł/1.000 litrów;

12) gazów przeznaczonych do napędu silników spalinowych:
[a) gazu ziemnego (mokrego) i pozostałych węglowodorów gazowych objętych

pozycją CN 2711 oraz gazowych węglowodorów alifatycznych objętych pozycją
CN 2901:
– skroplonych - 695,00 zł/1.000 kilogramów,
– w stanie gazowym - 100,00 zł/1.000 kilogramów,]

<a) gazu ziemnego (mokrego) i pozostałych węglowodorów gazowych objętych
pozycją CN 2711 oraz gazowych węglowodorów alifatycznych objętych
pozycją CN 2901:

- skroplonych – 695,00 zł/1 000 kilogramów,

- w stanie gazowym – 11,04 zł/1 gigadżul (GJ),>
b) wyprodukowanych w składzie podatkowym i spełniających wymagania

jakościowe określone w odrębnych przepisach:
– biogazu, bez względu na kod CN - 0 zł,
– wodoru i biowodoru o kodzie CN 2804 10 00 - 0 zł;

[13)gazu ziemnego (mokrego) i pozostałych węglowodorów gazowych objętych pozycją
CN 2711, przeznaczonych do celów opałowych - 1,18 zł/1 gigadżul (GJ);]

<13) gazu ziemnego (mokrego) i pozostałych węglowodorów gazowych objętych
pozycją CN 2711, przeznaczonych do celów opałowych – 1,28 zł/1 gigadżul
(GJ);>

14) pozostałych paliw silnikowych - 1.822,00 zł/1.000 litrów;
[15)pozostałych paliw opałowych:

a) w przypadku gdy ich gęstość w temperaturze 15°C jest:
– niższa niż 890 kilogramów/metr sześcienny - 232,00 zł/1.000 litrów,
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– równa lub wyższa niż 890 kilogramów/metr sześcienny - 60,00 zł/1.000
kilogramów,

b) gazowych -1,18 zł/gigadżul (GJ).]
<15) pozostałych paliw opałowych:

a) w przypadku gdy ich gęstość w temperaturze 15 °C jest:

- niższa niż 890 kilogramów/metr sześcienny –
   232,00 zł/1 000 litrów,

- równa lub wyższa niż 890 kilogramów/metr sześcienny –
   64,00 zł/1 000 kilogramów,

b) gazowych – 1,28 zł/gigadżul (GJ).>
2. Stawka akcyzy na wyroby energetyczne inne niż określone w ust. 1 pkt 1-13,

przeznaczone do celów innych niż opałowe, jako dodatki lub domieszki do paliw
opałowych, do napędu silników spalinowych albo jako dodatki lub domieszki do paliw
silnikowych, wynosi 0 zł.

3. Stawka akcyzy na energię elektryczną wynosi 20,00 zł za megawatogodzinę (MWh).
4. W przypadku:

1) użycia wyrobów, o których mowa w ust. 1 pkt 9, 10 i 15, do napędu silników
spalinowych, użycia ich, gdy nie spełniają warunków określonych w szczególnych
przepisach w zakresie prawidłowego znakowania i barwienia, a także ich posiadania
w zbiorniku podłączonym do odmierzacza paliw lub sprzedaży z takiego zbiornika,
stosuje się odpowiednio stawkę 1.822,00 zł/1.000 litrów, a w przypadku gdy ich
gęstość w temperaturze 15°C jest równa lub wyższa od 890 kilogramów/metr
sześcienny - 2.047,00 zł/1.000 kilogramów;

2) przekroczenia dopuszczalnych norm zużycia, o których mowa w art. 85 ust. 2 pkt 2,
ustalonych dla wyrobów akcyzowych określonych w ust. 2, znajdujących się poza
procedurą zawieszenia poboru akcyzy w przypadku ich zużycia do produkcji innych
wyrobów, stosuje się odpowiednio stawkę określoną w ust. 1 pkt 14 albo 15;

3) ubytków wyrobów energetycznych powstałych w czasie transportu rurociągiem
przesyłowym dalekosiężnym, przekraczających normy dopuszczalnych ubytków
wyrobów akcyzowych, o których mowa w art. 85 ust. 1 pkt 1 i ust. 2 pkt 1 lit. a,
stosuje się stawkę akcyzy będącą średnią ważoną stawek na wszystkie wyroby
energetyczne wysłane w okresie rocznym do wszystkich odbiorców.

5. Sprzedawca wyrobów akcyzowych nieobjętych zwolnieniem od akcyzy ze względu na ich
przeznaczenie, określonych w ust. 1 pkt 9, 10 i 15, jest obowiązany w przypadku
sprzedaży:

1) osobom prawnym, jednostkom organizacyjnym niemającym osobowości prawnej
oraz osobom fizycznym prowadzącym działalność gospodarczą - do uzyskania od
nabywcy oświadczenia, że nabywane wyroby są przeznaczone do celów opałowych
lub będą sprzedane z przeznaczeniem do celów opałowych, uprawniających do
stosowania stawek akcyzy określonych w ust. 1 pkt 9, 10 i 15;

2) osobom fizycznym nieprowadzącym działalności gospodarczej - do uzyskania od
nabywcy oświadczenia, że nabywane wyroby są przeznaczone do celów opałowych,
uprawniających do stosowania stawek akcyzy określonych w ust. 1 pkt 9, 10 i 15;
oświadczenie to powinno być załączone do kopii paragonu lub kopii innego
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dokumentu sprzedaży wystawionego nabywcy, a w przypadku braku takiej
możliwości sprzedawca jest obowiązany wpisać na oświadczeniu numer i datę
wystawienia dokumentu potwierdzającego tę sprzedaż.

6. Oświadczenie, o którym mowa w ust. 5 pkt 1, z zastrzeżeniem ust. 7, powinno być
dołączone do kopii faktury oraz powinno zawierać:

1) dane dotyczące nabywcy;
2) określenie ilości i rodzaju oraz przeznaczenia nabywanych wyrobów;
3) wskazanie rodzaju, typu oraz liczby posiadanych urządzeń grzewczych oraz miejsca

(adresu), gdzie znajdują się te urządzenia;
4) datę i miejsce złożenia oświadczenia;
5) czytelny podpis składającego oświadczenie.

7. Oświadczenie, o którym mowa w ust. 5 pkt 1, jeżeli jest czytelnie podpisane, może być
również złożone na wystawianej fakturze, ze wskazaniem rodzaju, typu oraz liczby
posiadanych urządzeń grzewczych oraz miejsca (adresu), gdzie znajdują się te
urządzenia.

8. Oświadczenie, o którym mowa w ust. 5 pkt 2, powinno zawierać:
1) imię i nazwisko nabywcy, numer dowodu osobistego lub nazwę i numer innego

dokumentu stwierdzającego tożsamość nabywcy;
2) adres zameldowania nabywcy oraz adres zamieszkania, jeżeli jest inny od adresu

zameldowania;
3) określenie ilości, rodzaju oraz przeznaczenia nabywanych wyrobów;
4) określenie liczby posiadanych urządzeń grzewczych, w których mogą być

wykorzystane te wyroby oraz miejsc (adresów), gdzie znajdują się te urządzenia;
5) wskazanie rodzaju i typu urządzeń grzewczych;
6) datę i miejsce sporządzenia oświadczenia oraz czytelny podpis składającego

oświadczenie.
9. Osoba fizyczna nieprowadząca działalności gospodarczej nabywająca wyroby akcyzowe

określone w ust. 1 pkt 9, 10 i 15 jest obowiązana do okazania sprzedawcy dokumentu, o
którym mowa w ust. 8 pkt 1, w celu potwierdzenia jej tożsamości.

10. Sprzedawca wyrobów akcyzowych określonych w ust. 1 pkt 9, 10 i 15 osobom fizycznym
nieprowadzącym działalności gospodarczej jest obowiązany odmówić sprzedaży tych
wyrobów w przypadku, gdy osoba nabywająca te wyroby odmawia okazania dokumentu,
o którym mowa w ust. 8 pkt 1, gdy dane zawarte w oświadczeniu są niekompletne,
nieczytelne lub nie zgadzają się z danymi wynikającymi z dokumentu, o którym mowa w
ust. 8 pkt 1.

11. Importer i podmiot dokonujący nabycia wewnątrzwspólnotowego wyrobów akcyzowych
określonych w ust. 1 pkt 9, 10 i 15 składa właściwemu naczelnikowi urzędu celnego
oświadczenie, że przywożone wyroby zostaną przeznaczone do celów opałowych lub
będą sprzedane z przeznaczeniem do celów opałowych, uprawniających do stosowania
stawek akcyzy określonych w ust. 1 pkt 9, 10 i 15.

12. Oświadczenie, o którym mowa w ust. 11, powinno zawierać dane dotyczące importera lub
podmiotu dokonującego nabycia wewnątrzwspólnotowego, określenie ilości i rodzaju
oraz przeznaczenia nabywanych wyrobów, datę i miejsce złożenia tego oświadczenia
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oraz czytelny podpis składającego oświadczenie; kopie złożonych oświadczeń powinny
być przechowywane przez importera i podmiot dokonujący nabycia
wewnątrzwspólnotowego przez okres 5 lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w
którym zostały sporządzone, i udostępniane w celu kontroli.

13. W przypadku importu wyrobów akcyzowych określonych w ust. 1 pkt 9, 10 i 15, gdy
naczelnik urzędu celnego przyjmujący zgłoszenie celne w procedurze dopuszczenia do
obrotu jest inny niż właściwy naczelnik urzędu celnego w zakresie akcyzy na terytorium
kraju dla podmiotu dokonującego importu, importer jest obowiązany do sporządzenia i
przekazania do właściwego dla niego naczelnika urzędu celnego w zakresie akcyzy na
terytorium kraju miesięcznego zestawienia oświadczeń, o których mowa w ust. 11, w
terminie do 25. dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym zostało złożone
zgłoszenie celne.

14. Sprzedawca wyrobów akcyzowych określonych w ust. 1 pkt 9, 10 i 15 sporządza i
przekazuje do właściwego naczelnika urzędu celnego, w terminie do 25. dnia miesiąca
następującego po miesiącu, w którym dokonano sprzedaży, miesięczne zestawienie
oświadczeń, o których mowa w ust. 5; oryginały oświadczeń powinny być
przechowywane przez sprzedawcę przez okres 5 lat, licząc od końca roku
kalendarzowego, w którym zostały sporządzone, i udostępniane w celu kontroli.

15. Miesięczne zestawienie oświadczeń powinno zawierać:
1) w przypadku sprzedawcy, o którym mowa w ust. 14:

a) imię i nazwisko albo nazwę oraz adres siedziby lub zamieszkania podmiotu
przekazującego zestawienie,

b) ilość i rodzaj oraz przeznaczenie wyrobów, których dotyczy oświadczenie,
c) datę złożenia oświadczenia,
d) datę i miejsce sporządzenia zestawienia oraz czytelny podpis osoby

sporządzającej zestawienie,
e) określenie liczby urządzeń grzewczych posiadanych przez nabywców,

wynikającej ze złożonych przez nich oświadczeń,
f) miejsce (adres), gdzie znajdują się urządzenia grzewcze wskazane w

oświadczeniach;
2) w przypadku importera, o którym mowa w ust. 13, dane, o których mowa w pkt 1 lit.

a-d.
16. W przypadku niespełnienia warunków określonych w ust. 5-15 stosuje się stawkę akcyzy

określoną w ust. 4 pkt 1.

Art. 99.
1. Produkcją wyrobów tytoniowych w rozumieniu ustawy jest ich wytwarzanie,

przetwarzanie, a także pakowanie.
2. Stawki akcyzy na wyroby tytoniowe wynoszą:

[1) na papierosy, z zastrzeżeniem ust. 10 - 138,50 zł za każde 1.000 sztuk i 31,41 %
maksymalnej ceny detalicznej;]

<1) na papierosy, z zastrzeżeniem ust. 10 – 146,83 zł za każde 1 000 sztuk
i 31,41 % maksymalnej ceny detalicznej;>
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2) na tytoń do palenia, z zastrzeżeniem ust. 10 - 95,00 zł za każdy 1 kilogram i 31,41 %
maksymalnej ceny detalicznej;

3) na cygara i cygaretki - 235,00 zł za każde 1.000 sztuk.
3. Na papierosy lub tytoń do palenia nieobjęte obowiązkiem oznaczania znakami akcyzy i

nieoznaczone maksymalną ceną detaliczną stawki akcyzy wynoszą:
1) na papierosy - 300,00 zł za każde 1.000 sztuk;
2) na tytoń do palenia - 200,00 zł za każdy 1 kilogram.

4. Minimalna stawka akcyzy na papierosy wynosi 100 % całkowitej kwoty akcyzy,
naliczonej od ceny równej najpopularniejszej kategorii cenowej.

5. Najpopularniejszą kategorią cenową jest, ustalana na dany rok kalendarzowy, cena
stosowana w obrocie dla grupy papierosów o największej sprzedaży w okresie 10
miesięcy (od stycznia do października) poprzedniego roku kalendarzowego, obliczana
według ilości sprzedanych papierosów, na podstawie maksymalnych cen detalicznych, w
przeliczeniu na 1.000 sztuk.

6. Za maksymalną cenę detaliczną przyjmuje się cenę wyznaczoną i wydrukowaną przez
producenta, importera lub podmiot dokonujący nabycia wewnątrzwspólnotowego na
opakowaniu jednostkowym papierosów lub tytoniu do palenia, z zastrzeżeniem ust. 9.

7. Producent, importer lub podmiot dokonujący nabycia wewnątrzwspólnotowego
papierosów lub tytoniu do palenia, przeznaczonych do sprzedaży na terytorium kraju, jest
obowiązany wyznaczyć i wydrukować maksymalną cenę detaliczną na opakowaniu
jednostkowym tych wyrobów.

8. W przypadku importu lub nabycia wewnątrzwspólnotowego papierosów lub tytoniu do
palenia znajdujących się poza procedurą zawieszenia poboru akcyzy, w opakowaniach
jednostkowych nieoznaczonych maksymalną ceną detaliczną, stosuje się odpowiednio
stawki akcyzy w wysokości określonej w ust. 2 pkt 1 i 2, przy czym za maksymalną cenę
detaliczną przyjmuje się trzykrotną wartość najpopularniejszej kategorii cenowej,
przeliczonej na jednostkę 1.000 sztuk dla papierosów, a dla tytoniu do palenia,
przyjmując założenie, że jednostka 1.000 sztuk papierosów odpowiada 1 kilogramowi
tytoniu do palenia.

9. W przypadku nabycia lub posiadania papierosów lub tytoniu do palenia znajdujących się
poza procedurą zawieszenia poboru akcyzy, w opakowaniach jednostkowych
nieoznaczonych albo oznaczonych maksymalną ceną detaliczną, jeżeli od tych wyrobów
nie została zapłacona akcyza w należnej wysokości a w wyniku kontroli podatkowej,
postępowania kontrolnego albo postępowania podatkowego nie ustalono, że podatek
został zapłacony, stosuje się odpowiednio stawki akcyzy w wysokości określonej w ust. 2
pkt 1 i 2, przy czym za maksymalną cenę detaliczną przyjmuje się trzykrotną wartość
najpopularniejszej kategorii cenowej, przeliczonej na jednostkę 1.000 sztuk dla
papierosów, a dla tytoniu do palenia, przyjmując założenie, że jednostka 1.000 sztuk
papierosów odpowiada 1 kilogramowi tytoniu do palenia.

10. W przypadku, o którym mowa w art. 8 ust. 5, stosuje się stawkę akcyzy w wysokości 70
% maksymalnej ceny detalicznej wydrukowanej na opakowaniu jednostkowym.

11. Producent, importer, podmiot dokonujący nabycia wewnątrzwspólnotowego papierosów
są obowiązani do sporządzania i przekazywania ministrowi właściwemu do spraw
finansów publicznych informacji o wielkości sprzedaży poszczególnych marek
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papierosów oznaczonych maksymalną ceną detaliczną w okresie 10 miesięcy (od
stycznia do października) danego roku kalendarzowego.

12. Minister właściwy do spraw finansów publicznych określi, w drodze rozporządzenia,
termin, formę przekazywania oraz zakres informacji, o których mowa w ust. 11,
uwzględniając potrzebę ustalenia najpopularniejszej kategorii cenowej.

13. Minister właściwy do spraw finansów publicznych ogłasza, w drodze obwieszczenia w
Dzienniku Urzędowym Rzeczypospolitej Polskiej "Monitor Polski", najpopularniejszą
kategorię cenową, przed końcem roku poprzedzającego rok, na który jest ustalana.


