
UZASADNIENIE 

1. Wprowadzenie 

Ustawą z dnia 20 lipca 2018 r. o zmianie ustawy o podatku akcyzowym oraz ustawy – Prawo 

celne (Dz. U. poz. 1697, z późn. zm.) wprowadzono stosowanie Systemu EMCS PL2 i 

elektronicznego dokumentu dostawy (e-DD) do przemieszczeń na terytorium kraju poza 

procedurą zawieszenia poboru akcyzy wyrobów akcyzowych objętych zwolnieniem od akcyzy 

ze względu na ich przeznaczenie (m.in. paliwa lotnicze, gaz płynny (LPG), paliwa żeglugowe, 

zwolniony od akcyzy alkohol etylowy) oraz wyrobów akcyzowych opodatkowanych zerową 

stawką akcyzy ze względu na ich przeznaczenie (wyroby dla przemysłu chemicznego np. 

rozpuszczalniki, rozcieńczalniki, zmywacze do farb i komponenty do ich produkcji).  

W ustawie tej nie przewidziano okresu przejściowego umożliwiającego po dniu 1 stycznia 2019 

r. stosowanie papierowego dokumentu dostawy dokumentującego wskazane przemieszczenia.  

Z uwagi na niedostosowanie się przez podmioty zobowiązane do obsługi przedmiotowych 

przemieszczeń w Systemie EMCS PL2 podjęto prace nad wprowadzeniem okresu 

przejściowego umożliwiającego przedłużenie stosowania papierowego dokumentu dostawy 

(poselski projekt). W wyniku tych prac ustawą z dnia 14 grudnia 2018 r. o zmianie ustawy o 

podatku akcyzowym oraz ustawy – Prawo celne (Dz. U. poz. 2511) wprowadzono regulację 

przejściową umożliwiającą do dnia 31 grudnia 2019 r. stosowanie papierowego dokumentu 

dostawy. Termin ten na mocy ustawy z dnia 12 grudnia 2019 r. zmieniającej ustawę o zmianie 

ustawy o podatku akcyzowym oraz ustawy – Prawo celne (Dz. U. z 2019 r. poz. 2496) uległ 

następnie wydłużeniu do dnia 31 stycznia 2021 r. 

Oznacza to, że do 31 stycznia 2021 r., przedsiębiorcy mają możliwość stosowania nowych 

zasad przemieszczania z użyciem Systemu EMCS PL2 przy alternatywnej możliwości 

stosowania dotychczasowej papierowej dokumentacji, jednak aby móc stosować od dnia 1 

lutego 2021 r. elektroniczny dokument dostawy (e-DD) przedsiębiorcy ci muszą ponieść koszty 

dostosowania, głównie finansowe w roku 2020 r.  

Analizy przeprowadzone z udziałem podmiotów dokonujących przemieszczeń na terytorium 

kraju poza procedurą zawieszenia poboru akcyzy wyrobów akcyzowych objętych zwolnieniem 

od akcyzy ze względu na ich przeznaczenie oraz wyrobów akcyzowych opodatkowanych 

zerową stawką akcyzy ze względu na ich przeznaczenie wykazały, że przepisy wprowadzone 

ustawą z dnia 20 lipca 2018 r. o zmianie ustawy o podatku akcyzowym oraz ustawy – Prawo 



2 

celne, wymagają zmiany w celu zapewnienia płynności dostaw wyrobów akcyzowych objętych 

stosowaniem Systemu EMCS PL2 i elektronicznego dokumentu dostawy (e-DD).  

Dodatkowo uznano, iż doregulowania wymaga kwestia monitorowania z użyciem Systemu 

EMCS PL2 niektórych dostaw zwolnionych od akcyzy wyrobów węglowych oraz 

przemieszczeń importowanych i eksportowanych wyrobów akcyzowych objętych zwolnieniem 

od akcyzy ze względu na ich przeznaczenie oraz wyrobów akcyzowych opodatkowanych 

zerową stawką akcyzy ze względu na ich przeznaczenie. Niniejsze zapewni możliwość 

kompleksowego monitorowania z użyciem Systemu EMCS PL2 wszystkich rodzajów dostaw 

wyrobów akcyzowych zwolnionych od akcyzy ze względu na ich przeznaczenie oraz 

opodatkowanych zerową stawką akcyzy ze względu na ich przeznaczenie. Wprowadzenie 

zmian w powyższym zakresie wymagać będzie modernizacji i rozwoju poszczególnych 

funkcjonalności Systemu EMCS PL2, a w konsekwencji również dostosowania się przez 

podmioty dokonujące dostaw ww. wyrobów do zmodernizowanych funkcjonalności.  

Jednocześnie w Systemie SZPROT prowadzony jest rejestr podmiotów zarejestrowanych na 

potrzeby m.in. akcyzy, który zasilany jest w sposób pośredni z papierowych zgłoszeń 

rejestracyjnych przekazywanych do Izby Administracji Skarbowej w Poznaniu przez 

poszczególnych naczelników urzędów skarbowych. Poza bazą SZPROT pozostają listy 

pośredniczących podmiotów gazowych oraz pośredniczących podmiotów węglowych. 

Powoduje to liczne trudności, w szczególności z zagwarantowaniem aktualności centralnej 

bazy i jednocześnie stanowi utrudnienie w kontekście weryfikacji podmiotów uczestniczących 

w dostawach wyrobów akcyzowych realizowanych na podstawie e-DD, z użyciem Systemu 

EMCS PL2. 

 

Niniejszy projekt przewiduje wprowadzenie zmian w ustawie z dnia 6 grudnia 2008 r. o 

podatku akcyzowym (Dz. U. z 2020 r. poz. 722, z późn. zm.), w szczególności: 

a) uproszczenie zasad monitorowania dostaw wyrobów akcyzowych na podstawie e-DD, z 

użyciem Systemu EMCS PL2,  

b) objęcie monitorowaniem w Systemie EMCS PL2: 

− sprzedaży zwolnionych od akcyzy wyrobów węglowych realizowanej przez 

pośredniczący podmiot węglowy, który w poprzednim roku kalendarzowym sprzedał 

powyżej 30 mln kg wyrobów węglowych,  
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− przemieszczeń importowanych wyrobów akcyzowych zwolnionych od akcyzy ze 

względu na ich przeznaczenie oraz wyrobów akcyzowych opodatkowanych zerową 

stawką akcyzy ze względu na ich przeznaczenie z miejsca importu do podmiotu, który 

importował te wyroby, 

− przemieszczeń eksportowanych i wyprowadzanych poza obszar celny UE przez 

krajowy urząd celno-skarbowy wyrobów akcyzowych opodatkowanych zerową stawką 

akcyzy ze względu na ich przeznaczenie, 

c) uregulowanie zasad monitorowania z użyciem Systemu EMCS PL2 przemieszczania 

zwolnionych wyrobów energetycznych rurociągiem, na podstawie e-DD, na podobnych 

zasadach jakie obecnie przewidziane są w przypadku przemieszczania rurociągiem tych 

wyrobów na podstawie elektronicznego administracyjnego dokumentu (e-AD), z użyciem 

Systemu EMCS PL2, 

d) uregulowanie uproszczonych zasad dokonywania zmiany środka transportu wyrobów 

przemieszczanych na podstawie e-DD, z użyciem Systemu EMCS PL2, 

e) wprowadzenie centralnej, elektronicznej rejestracji podmiotów akcyzowych, w tym objęcie 

tym obowiązkiem podmiotów nieprowadzących działalności gospodarczej zużywających 

wyroby akcyzowe zwolnione od akcyzy ze względu na ich przeznaczenie, m.in. jednostek 

pożytku publicznego, jednostek samorządu terytorialnego, jednostek organizacyjnych 

wojska, Straży Granicznej, Policji,  

f) umożliwienie dokonania podziału przemieszczenia poza terytorium kraju wyrobów 

energetycznych przemieszczanych transportem kolejowym z zastosowaniem procedury 

zawieszenia poboru akcyzy. 

Zmiany w ustawie z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz. U. z 2020 r. poz. 1546 

i 1565) mają głównie na celu zniesienie obowiązku uiszczania opłaty skarbowej z tytułu 

wydania przez naczelnika urzędu skarbowego pisemnego potwierdzenia przyjęcia zgłoszenia 

rejestracyjnego. Z uwagi na fakt składania elektronicznie zgłoszeń rejestracyjnych w podatku 

akcyzowym i rezygnacji z rejestrów lokalnych prowadzonych przez naczelników urzędów 

skarbowych na rzecz rejestru prowadzonego elektronicznie przez jeden, wyznaczony przez 

Ministra Finansów organ, a w konsekwencji rezygnację w upa z wydawania przez naczelników 

urzędów skarbowych poświadczeń przyjęcia zgłoszenia rejestracyjnego zrezygnowano z 

pobierania z tego tytułu opłaty skarbowej. 

Przyjęte założenia w zakresie centralnej rejestracji spowodowały konieczność zmiany ustawy 

z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2020 r. poz. 1325, 1423), w zakresie 
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dotyczącym możliwości dokonywania przez naczelników urzędów skarbowych czynności 

sprawdzających polegających na weryfikacji danych i dokumentów przedstawionych przez 

podmioty dokonujące zgłoszenia rejestracyjnego, a nie tylko tak jak dotychczas podatników 

podatku akcyzowego i podmiotów podlegających rejestracji uproszczonej. Wprowadzana 

zmiana ma charakter dostosowujący do zmian wprowadzanych przedmiotowym projektem w 

ustawie o podatku akcyzowym w zakresie rejestracji. 

W związku z panującą epidemią i pogarszającą się sytuacją polskich firm proponuje się 

dokonać zmian w ustawie z dnia 20 lipca 2018 r. i przedłużyć do dnia 31 stycznia 2022 r. okres, 

w którym możliwe będzie dokonywanie dostaw wyrobów akcyzowych poza procedurą 

zawieszenia poboru akcyzy nie tylko na podstawie e-DD, z użyciem Systemu EMCS PL2, ale 

również na podstawie stosowanej dotychczas papierowej dokumentacji. Oznacza to, że 

przedsiębiorcy dokonujący dostaw wyrobów akcyzowych poza procedurą zawieszenia poboru 

akcyzy, którzy w związku z panującą epidemią nie będą w stanie ponieść kosztów dostosowania 

systemów IT w 2020 r. będą mogli koszty te ponieść dopiero w 2021 r. 

 

2. Szczegółowe zmiany w ustawie z dnia 6 grudnia 2008 r. o podatku akcyzowym 

W art. 1 przewidziano zmiany w ustawie z dnia 6 grudnia 2008 r. o podatku akcyzowym, 

zwanej dalej „upa”: 

Art. 2 ust. 1 pkt 5a upa – zmiana polega na dodaniu do słowniczka definicji Centralnego 

Rejestru Podmiotów Akcyzowych. 

Art. 2 ust. 1 pkt 18b upa - zmiana polega na uwzględnieniu w definicji e-DD monitorowania 

na terytorium kraju sprzedaży wyrobów węglowych objętych zwolnieniem od akcyzy ze 

względu na ich przeznaczenie finalnemu nabywcy węglowemu przez pośredniczący podmiot 

węglowy, który w poprzednim roku kalendarzowym sprzedał powyżej 30 mln kg wyrobów 

węglowych. 

Art. 2 ust. 1 pkt 22 lit. b upa – zmiana polega na uwzględnieniu w definicji podmiotu 

zużywającego również podmiotu, który nie ma miejsca zamieszkania, siedziby lub miejsca 

prowadzenia działalności gospodarczej na terytorium kraju i który odbiera zwolnione od 

akcyzy wyroby energetyczne, o których mowa w art. 32 ust. 1 pkt 3 (obcokrajowiec, który 

zużywa gaz płynny LPG na terytorium kraju do ogrzewania domu jednorodzinnego). 
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Art. 2 ust. 1 pkt 22a, 23a i 23d upa - zmiany przepisów wynikają z wprowadzanych zmian w 

zakresie rejestracji. W wyniku zmian wprowadzonych w zakresie rejestracji, zamiast złożenia 

zgłoszenia rejestracyjnego właściwemu naczelnikowi urzędu skarbowego podmioty będą 

dokonywały zgłoszenia rejestracyjnego w drodze elektronicznej przez PUESC. W związku z 

tym w pkt 22a wyrazy „złożyli zgłoszenie rejestracyjne właściwemu naczelnikowi urzędu 

skarbowego” zastąpiono wyrazami ”dokonali zgłoszenia rejestracyjnego, zgodnie z art. 16”. W 

wyniku zmian w zakresie rejestracji pośredniczące podmioty gazowe oraz pośredniczące 

podmioty węglowe zamiast powiadomienia o rozpoczęciu działalności jako podmioty 

pośredniczące będą dokonywały zgłoszenia rejestracyjnego, zgodnie z art. 16 ustawy (czyli 

przez PUESC). W związku z tym w pkt 23a i 23d wyrazy „pisemnie powiadomił właściwego 

naczelnika urzędu skarbowego o tej działalności” zastąpiono wyrazami „dokonał zgłoszenia 

rejestracyjnego, zgodnie z art. 16”. 

Art. 2 w ust. 1 pkt 26 upa - zmiana polega na uwzględnieniu w definicji Systemu 

monitorowania na terytorium kraju sprzedaży wyrobów węglowych zwolnionych od akcyzy ze 

względu na ich przeznaczenie. 

Art. 2 w ust. 1 pkt 29 i pkt 30 upa – zmiany w tych przepisach wynikają z zaproponowanego 

w projekcie objęcia monitorowaniem w Systemie EMCS PL2 przemieszczeń eksportowanych 

wyrobów znajdujących się poza procedurą zawieszenia poboru akcyzy. 

Art. 2 ust. 1 pkt 31 i 32 upa - w związku z rozszerzeniem zakresu przypadków stosowania 

Systemu EMCS PL2 oraz elektronicznego dokumentu dostawy (e-DD) do dostaw na terytorium 

kraju poza procedurą zawieszenia poboru akcyzy wyrobów akcyzowych objętych zwolnieniem 

od akcyzy ze względu na ich przeznaczenie oraz wyrobów akcyzowych opodatkowanych 

zerową stawką akcyzy ze względu na ich przeznaczenie, należało rozszerzyć katalog 

podmiotów mieszczących się w definicji podmiotu wysyłającego i podmiotu odbierającego. 

Definicję podmiotu wysyłającego zawartą w art. 2 ust. 1 pkt 31 upa rozszerzono o: skład 

podatkowy, do którego jest przemieszczany alkohol etylowy stanowiący odpad, o którym 

mowa w art. 32 ust. 4 pkt 5, zarejestrowanego odbiorcę, z wyłączeniem zarejestrowanego 

odbiorcy posiadającego zezwolenie na jednorazowe nabycie wyrobów akcyzowych jako 

zarejestrowany odbiorca, który wysyła z użyciem Systemu poza procedurą zawieszenia poboru 

akcyzy wyroby akcyzowe, które nabył wewnątrzwspólnotowo z zastosowaniem procedury 

zawieszenia poboru akcyzy do podmiotu zużywającego lub zużywającego podmiotu 

gospodarczego lub do miejsca, w którym prowadzi działalność w zakresie wyrobów 

energetycznych, o których mowa w art. 32 ust. 1 pkt 2 upa jako podmiot pośredniczący, 
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pośredniczący podmiot węglowy, który w poprzednim roku kalendarzowym sprzedał powyżej 

30 mln kg wyrobów węglowych i który sprzedaje z użyciem Systemu poza procedurą 

zawieszenia poboru akcyzy wyroby węglowe, o których mowa w art. 31a ust. 1 do finalnego 

nabywcy węglowego, oraz do którego są zwracane poza procedurą zawieszenia poboru akcyzy 

z użyciem Systemu te wyroby węglowe nabyte wcześniej na terytorium kraju przez finalnych 

nabywców węglowych, a także zużywający podmiot gospodarczy, który zwraca przy użyciu 

Systemu importowane przez niego wyroby akcyzowe, jeżeli ich wyprowadzenie następuje 

przez urząd celno-skarbowy na terytorium kraju oraz pośredniczący podmiot, podmiot 

zużywający lub zużywający podmiot gospodarczy, który dokonał odpowiednio importu 

wyrobów akcyzowych zwolnionych od akcyzy ze względu na ich przeznaczenie lub 

opodatkowanych zerową stawką akcyzy ze względu na ich przeznaczenie. 

W art. 2 ust. 1 pkt 32 upa rozszerzono definicję podmiotu odbierającego o: podmiot 

upoważniony do odbioru wyrobów akcyzowych, o których mowa w art. 32 ust. 1 pkt 3, 

dostarczanych do zbiornika, z którego są zasilane zbiorcze instalacje licznikowe, finalnego 

nabywcę węglowego, podmiot prowadzący miejsce niszczenia wyrobów akcyzowych, 

spełniające warunki niszczenia wyrobów na podstawie przepisów odrębnych, do którego są 

wysyłane poza procedurą zawieszenia poboru akcyzy wyroby akcyzowe objęte zwolnieniem 

od akcyzy ze względu na ich przeznaczenie, w przypadku o którym mowa w art. 32 ust. 4 pkt. 

1a, podmiot, który dokonał odpowiednio importu wyrobów akcyzowych zwolnionych od 

akcyzy ze względu na ich przeznaczenie lub opodatkowanych zerową stawką akcyzy ze 

względu na ich przeznaczenie. 

Art. 2 ust. 1 pkt 38 upa - dodano definicję umowy ramowej, która jest swego rodzaju 

porozumieniem o gotowości zlecenia usług i ich wykonania, z określeniem harmonogramów 

dostaw, ale nie zawiera zapisów dotyczących okresu na jaki została zawarta, przez co staje się 

umową bezterminową. Ponieważ w praktyce taka konstrukcja umów rodzi wątpliwości 

interpretacyjne w zakresie takim, czy mieszczą się one w pojęciu „umowy okresowej” i czy 

oświadczenie, o którym mowa w art. 31a ust. 3 pkt 1, może być zastąpione oświadczeniem 

złożonym w takiej umowie, zasadne stało się zdefiniowanie w upa również umowy ramowej.  

Art. 2 ust. 1 pkt 39 upa– dodano definicję zbiorczej instalacji licznikowej, w związku z 

uregulowaniem szczególnych zasad dostarczania zwolnionego od akcyzy gazu płynnego LPG 

do zbiorników, z których zasilane są instalacje więcej niż jednego podmiotu zużywającego, w 

szczególności na osiedlach mieszkaniowych ogrzewanych przy użyciu gazu płynnego. Pod 

pojęciem zbiorczej instalacji licznikowej należało będzie rozumieć instalację licznikową, do 
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której podłączone są urządzenia grzewcze więcej niż jednego podmiotu zużywającego 

zwolniony od akcyzy gaz płynny LPG. 

Art. 9a ust. 5 oraz art. 9c ust. 5 upa – dotychczas w przypadku sprzedaży wyrobów 

węglowych pośredniczącemu podmiotowi węglowemu sprzedawca mógł zażądać od niego 

przedstawienia potwierdzenia przyjęcia powiadomienia o zamiarze rozpoczęcia działalności 

gospodarczej jako pośredniczący podmiot węglowy. Z uwagi na wprowadzany obowiązek 

rejestracji pośredniczących podmiotów węglowych należy uchylić art. 9c ust. 5. Analogicznie 

należało postąpić w przypadku podobnej regulacji zawartej w art. 9c ust. 5 upa, dotyczącej 

sprzedaży wyrobów gazowych pośredniczącym podmiotom gazowym. Za uchyleniem 

niniejszych regulacji przemawia również to, iż aktualna lista pośredniczących podmiotów 

węglowych i pośredniczących podmiotów gazowych, stosownie do wprowadzanej zmiany w 

art. 16 ust. 3c upa, publikowana będzie na Platformie Usług Elektronicznych Skarbowo-

Celnych (PUESC). 

Art. 13 ust. 6 pkt 2 i ust. 6a pkt 2 upa – zmiany mają charakter dostosowujący do zmian 

związanych z wprowadzeniem Centralnego Rejestru Podmiotów Akcyzowych oraz 

ustanowieniem jako organu właściwego w sprawach rejestracji, o której mowa w art. 16, 

dyrektora izby administracji skarbowej wyznaczonego przez ministra właściwego do spraw 

finansów publicznych. 

Art. 14 upa - zmiana ust. 3 polega na doprecyzowaniu przepisu w zakresie właściwości 

organów podatkowych dla podmiotów wykonujących czynności z wykorzystaniem wyrobów 

akcyzowych objętych zwolnieniem od akcyzy ze względu na ich przeznaczenie lub wyrobów 

akcyzowych, wymienionych w załączniku nr 2 do ustawy, opodatkowanych zerową stawką 

akcyzy ze względu na ich przeznaczenie, które w przypadku dokonywania zgłoszenia 

rejestracyjnego będą podawały m.in. informację o właściwym dla nich naczelniku urzędu 

skarbowego.  

Zmiana polegająca na dodaniu ust. 3aa wynika z wprowadzenia centralnej rejestracji. W 

związku z tym zasadnym stało się określenie organu właściwego w sprawach Centralnego 

Rejestru Podmiotów Akcyzowych prowadzonego w Systemie SZPROT. 

Konsekwencją wprowadzenia centralnej rejestracji dla podmiotów akcyzowych i wyznaczenia 

jednego organu właściwego w sprawach Centralnego Rejestru Podmiotów Akcyzowych – 

dyrektora izby administracji skarbowej w miejsce właściwego dla podmiotu naczelnika urzędu 

skarbowego, która nie obejmie zużywających podmiotów olejowych oraz pośredniczących 
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podmiotów olejowych, jest uchylenie ust. 3c. Dotyczy on szczególnej zasady określania 

właściwości miejscowej naczelników urzędów skarbowych w sprawach rejestracji dla 

zużywających podmiotów olejowych lub pośredniczących podmiotów olejowych, w przypadku 

gdy podmiot prowadzi działalność gospodarczą i podlega już obowiązkowi rejestracyjnemu, 

jako np. podmiot wykonujący czynności podlegające opodatkowaniu akcyzą. W takich 

przypadkach podmiot składał zgłoszenie rejestracyjne do tego naczelnika, u którego był już 

zarejestrowany jako podatnik akcyzy. Jednakże z uwagi na wyłączenie z centralnej rejestracji 

podmiotów olejowych zastosowanie będzie miał do nich tylko szczególny sposób ustalania 

właściwości określony w ust. 3b. Zatem organami podatkowymi właściwymi w sprawach 

rejestracji zużywających podmiotów olejowych oraz pośredniczących podmiotów olejowych 

będą: dla osób fizycznych - naczelnik urzędu skarbowego właściwy ze względu na adres ich 

zamieszkania albo adres miejsca pobytu a dla osób prawnych oraz jednostek organizacyjnych 

niemających osobowości prawnej - naczelnik urzędu skarbowego właściwy ze względu na 

adres ich siedziby. 

Dodatkowo doprecyzowano ust. 4 w zakresie właściwości organów podatkowych dla 

podmiotów wykonujących czynności z wykorzystaniem wyrobów akcyzowych objętych 

zwolnieniem od akcyzy ze względu na ich przeznaczenie lub wyrobów akcyzowych, 

wymienionych w załączniku nr 2 do ustawy, opodatkowanych zerową stawką akcyzy ze 

względu na ich przeznaczenie, w sytuacji, gdy podmioty te wykonują czynności na obszarze 

właściwości dwóch lub więcej organów podatkowych. 

Dodany ust. 14 zawiera delegację dla ministra właściwego do spraw finansów publicznych do 

wyznaczenia w drodze rozporządzenia dyrektora izby administracji skarbowej właściwego do 

realizacji zadania, o którym mowa w art. 3aa ustawy, z uwzględnieniem potrzeby zapewnienia 

sprawnego przebiegu rejestracji, aktualności i kompletności publikowanych list 

pośredniczących podmiotów węglowych i pośredniczących podmiotów gazowych oraz 

Centralnego Rejestru Podmiotów Akcyzowych.  

Art. 16 ust. 1 i 1a upa – w ust. 1 określono katalog podmiotów, które mają obowiązek 

dokonania zgłoszenia rejestracyjnego. W stosunku do obowiązującej obecnie regulacji, katalog 

ten został rozszerzony o podmioty zamierzające zużywać wyroby akcyzowe zwolnione od 

akcyzy ze względu na ich przeznaczenie (paliwo lotnicze, paliwo żeglugowe, gaz LPG), 

nieprowadzące działalności gospodarczej, które dotychczas nie miały obowiązku rejestracji, w 

tym jednostki pożytku publicznego, jednostki samorządu terytorialnego, jednostki 

organizacyjne wojska, Straży Granicznej i Policji.  
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Objęcie obowiązkiem rejestracji ww. podmiotów wynika z objęcia dostaw do tych podmiotów 

monitorowaniem w Systemie EMCS PL2. Zarejestrowanie tych podmiotów w centralnym, 

elektronicznym rejestrze umożliwi ich weryfikację jako podmiotów odbierających wyroby w 

dostawach realizowanych na podstawie e-DD, z użyciem Systemu EMCS PL2. Zgodnie z 

obowiązującymi przepisami obowiązkowi rejestracji podlegają podmioty prowadzące 

działalność gospodarczą. W praktyce kryterium prowadzenia działalności gospodarczej 

powoduje wątpliwości interpretacyjne w zakresie ciążenia tego obowiązku na podmiotach 

takich jak: szkoły, jednostki samorządu terytorialnego, jednostki organizacyjne wojska, Straży 

Granicznej, Policji, TOPR.  

Ponadto obowiązek rejestracji nałożono na podmioty, które w ramach prowadzonej działalności 

gospodarczej prowadzą miejsce niszczenia wyrobów akcyzowych, spełniające warunki 

niszczenia wyrobów na podstawie przepisów odrębnych, do którego są wysyłane poza 

procedurą zawieszenia poboru akcyzy wyroby akcyzowe objęte zwolnieniem od akcyzy ze 

względu na ich przeznaczenie, w przypadku o którym mowa w art. 32 ust. 4 pkt 1a, a także 

podmioty zamierzające prowadzić działalność jako pośredniczący podmiot węglowy i 

pośredniczący podmiot gazowy, które zgodnie z obecnie obowiązującymi przepisami upa są 

obowiązane do złożenia odpowiednio powiadomienia o zamiarze rozpoczęcia prowadzenia 

działalności jako pośredniczący podmiot węglowy lub pośredniczący podmiot gazowy. W 

związku z centralizacją i elektronizacją rejestracji, w celu zapewnienia kompleksowych danych 

o podmiotach podlegających obowiązkowi informowania o zamiarze rozpoczęcia prowadzenia 

działalności (obecnie powiadomienia i zgłoszenia) – proponuje się objecie tych podmiotów 

obowiązkiem złożenia zgłoszenia rejestracyjnego, celem zarejestrowania ich w jednej 

centralnej bazie.  

W dodanym ust. 1a przewidziano możliwość, a nie obowiązek, dokonania zgłoszenia 

rejestracyjnego do CRPA, poprzez Platformę PUESC, dla osób fizycznych nieprowadzących 

działalności gospodarczej, zużywających gaz LPG do celów grzewczych. Zarejestrowanie się 

w CRPA przez te podmioty pozwoli na usprawnienie dostarczania im zwolnionego od akcyzy 

gazu LPG.  

Art. 16 ust. 2 upa – proponowane zmiany w ust. 2 wynikają z wprowadzenia centralnej 

rejestracji w Systemie SZPROT. W szczególności przewiduje się rezygnację ze stosowanego 

obecnie wzoru zgłoszenia rejestracyjnego i określenie zakresu danych, które będą wymagane 

do zamieszczenia w Systemie SZPROT przy dokonywaniu zgłoszenia rejestracyjnego, o 

którym mowa w art. 16 ust. 1. W konsekwencji, art. 16 ust. 2 upa zawiera katalog danych, które 
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powinno zawierać zgłoszenie rejestracyjne w przypadku podmiotu prowadzącego działalność 

gospodarczą, wskazując na dane dotyczące podmiotu (imię i nazwisko lub nazwę podmiotu, 

adres zamieszkania lub siedziby ) i prowadzonej przez niego działalności gospodarczej (adres 

miejsca prowadzenia działalności, numer identyfikacji podatkowej NIP lub inny numer 

identyfikacyjny używany w państwie zamieszkania lub siedziby), dane dotyczące rodzaju 

wyrobów akcyzowych lub samochodów osobowych, będących przedmiotem tej działalności 

lub wyrobów akcyzowych wykorzystywanych przy jej prowadzeniu oraz właściwego dla 

podmiotu organu podatkowego w zakresie akcyzy, a w przypadku podmiotu reprezentującego 

również dane dotyczące podmiotu reprezentującego, natomiast w przypadku podmiotu 

zagranicznego posiadającego oddział z siedzibą na terytorium kraju, dane dotyczące podmiotu 

zagranicznego oraz również dane dotyczące siedziby oddziału tego podmiotu.  

W przypadku podmiotu prowadzącego działalność gospodarczą, określono wymóg 

umieszczenia w zgłoszeniu rejestracyjnym informacji o właściwym dla podmiotu naczelniku 

urzędu skarbowego, o którym mowa w art. 14 ust. 3, 4-4g upa. W sytuacji gdy czynności 

podlegające opodatkowaniu akcyzą są wykonywane lub stany faktyczne podlegające 

opodatkowaniu akcyzą występują na obszarze właściwości miejscowej dwóch lub więcej 

organów podatkowych organem właściwym miejscowo dla podmiotu, zgodnie z art. 14 ust. 4a, 

jest jeden z tych organów wybrany i wskazany w złożonym przez podmiot oświadczeniu.  

 

Art. 16 ust. 2a-2c upa - w dodanym ust. 2a określono katalog danych, do podania których w 

zgłoszeniu rejestracyjnym zobowiązany będzie podmiot nieprowadzący działalności 

gospodarczej. Katalog ten zawiera dane dotyczące podmiotu obejmujące imię i nazwisko lub 

nazwę podmiotu adres siedziby, zamieszkania lub miejsca pobytu, numer identyfikacji 

podatkowej (NIP) albo inny numer identyfikacyjny używany w państwie zamieszkania lub 

siedziby albo numer PESEL, a jeżeli PESEL nie został nadany – nazwę i numer dokumentu 

stwierdzającego tożsamość osoby fizycznej, zużywanych przez ten podmiot wyrobów 

akcyzowych zwolnionych od akcyzy ze względu na ich przeznaczenie oraz wskazanie 

właściwego dla tego podmiotu naczelnika urzędu skarbowego w zakresie akcyzy. 

Ułatwieniem w realizacji obowiązku podawania organu podatkowego właściwego w zakresie 

akcyzy będzie funkcjonalność Systemu SZPROT, która umożliwi automatyczne określenie 

właściwego organu po wpisaniu kodu pocztowego przez podmiot dokonujący rejestracji. Po 

zatwierdzeniu zgłoszenia rejestracyjnego w systemie przez podmiot dokonujący rejestracji, 

będzie ono uznawane jako oświadczenie podmiotu w tym zakresie. 
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W ust. 2b określono sposób dokonywania zgłoszenia rejestracyjnego, które należy złożyć 

poprzez Platformę Usług Elektronicznych Skarbowo-Celnych (PUESC). Jednocześnie w ust. 

2c określono wymóg podpisania zgłoszenia rejestracyjnego kwalifikowanym podpisem 

elektronicznym, podpisem zaufanym, podpisem osobistym lub zaawansowanym podpisem 

elektronicznym weryfikowanym za pomocą certyfikatu celnego lub zapewnienia w inny sposób 

możliwości potwierdzenia pochodzenia oraz integralności danych podawanych w postaci 

elektronicznej. Wymogi zawarte w ust. 2c wynikają z przepisów odrębnych i zostały określone 

analogicznie jak wymogi dla dokumentów elektronicznych składanych organom celnym przez 

PUESC w art. 10b ustawy z dnia 19 marca 2004 r. - Prawo celne (Dz. U. z 2020 r. poz. 1382) 

 

Art. 16 ust. 3-3b upa - uchylenie przepisów wynika z objęcia pośredniczących podmiotów 

gazowych i węglowych obowiązkiem dokonywania zgłoszenia rejestracyjnego zamiast 

dokonywania powiadomienia o zamiarze prowadzenia działalności jako taki podmiot.  

 

Art. 16 ust. 3ba upa – w dodanym ust. 3ba wprowadzono regulację określającą, że rejestracja 

w Centralnym Rejestrze Podmiotów Akcyzowych następuje po złożeniu zgłoszenia 

rejestracyjnego spełniającego warunki, o których mowa w ust. 2-2c oraz przepisach wydanych 

na podstawie art. 20. Oznacza to że składane zgłoszenie rejestracyjne musi zawierać wszystkie 

wymagane dane dotyczące podmiotu, prowadzonej działalności gospodarczej w przypadku 

podmiotów prowadzących taką działalność, określenie rodzaju wyrobów akcyzowych lub 

samochodów osobowych będących przedmiotem prowadzonej działalności, a w przypadku 

podmiotów nieprowadzących działalności gospodarczej – wykaz zużywanych przez ten 

podmiot wyrobów akcyzowych zwolnionych od akcyzy ze względu na ich przeznaczenie, 

wskazanie właściwego dla podmiotu naczelnika urzędu skarbowego, a także dane określone w 

rozporządzeniu wykonawczym wydanym na podstawie art. 20. Ponadto zgłoszenie 

rejestracyjne musi zostać złożone właściwemu dyrektorowi izby administracji skarbowej przez 

Platformę Usług Elektronicznych Skarbowo-Celnych i być podpisane jednym z 

dopuszczalnych rodzajów podpisów. 

 

Art. 16 ust. 3c i 4 upa - zmiana w ust. 3c jest konsekwencją wprowadzonej w art. 14 ust. 3aa 

regulacji, zgodnie z którą organem właściwym w sprawach rejestracji jest wyznaczony przez 

ministra właściwego do spraw finansów publicznych dyrektor izby administracji skarbowej. W 

gestii tego organu powinna być zatem również publikacja na PUESC aktualnej ogólnodostępnej 
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listy pośredniczących podmiotów węglowych oraz listy pośredniczących podmiotów 

gazowych. Projektowany przepis zawiera również określenie zakresu publikowanych danych, 

dotyczących pośredniczących podmiotów węglowych i pośredniczących podmiotów 

gazowych. Zmiana w ust. 4 również polega na dostosowaniu zapisu do wprowadzonej regulacji 

zawartej w art. 14 ust. 3aa, zgodnie z którą organem właściwym w sprawach Centralnego 

Rejestru Podmiotów Akcyzowych będzie inny organ niż obecnie wskazany w ust. 4. Ponadto 

przepis ten precyzuje sposób zgłaszania zmian w zgłoszeniu rejestracyjnym, poprzez odesłanie 

do odpowiedniego stosowania ust. 2b i 2c.  

 

Art. 16 ust. 4a-4c upa - przepisy należy uchylić w związku z wprowadzeniem zmian w art. 19 

upa, gdzie w konsekwencji objęcia pośredniczących podmiotów węglowych oraz 

pośredniczących podmiotów gazowych obowiązkiem rejestracji rozszerzono dotychczasową 

regulację również o zaprzestanie wykonywania działalności przez te podmioty. 

 

Art. 16 ust. 7 i 7a upa - proponuje się uchylenie ust. 7 oraz dokonanie zmiany w ust. 7a. 

Dotychczasowe wyłączenie zawarte w uchylanym ust. 7, przeredagowano i zawarto w ust. 7a 

pkt 2. Jednocześnie wyłączenie zawarte w ust. 7a zmodyfikowano poprzez wskazanie, iż 

obowiązek złożenia zgłoszenia rejestracyjnego nie ma zastosowania do podmiotów 

produkujących energię elektryczną z generatorów o łącznej mocy nieprzekraczającej 1 MW, 

która jest zużywana przez ten podmiot, pod warunkiem że od wyrobów energetycznych 

wykorzystywanych do produkcji tej energii elektrycznej została zapłacona akcyza w należnej 

wysokości. Zauważyć należy, iż zwolnienie od akcyzy określone § 5 rozporządzenia Ministra 

Finansów z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie zwolnień od podatku akcyzowego (Dz. U. poz. 

2525, z późn. zm.) nie jest uzależnione od tego, czy energia elektryczna wyprodukowana z 

generatorów o łącznej mocy nieprzekraczającej 1 MW była niedostarczana do instalacji 

połączonych i współpracujących ze sobą. Obowiązująca redakcja tego przepisu jednoznacznie 

wskazuje, iż zwolnieniu od akcyzy podlega energia elektryczna wyprodukowana z generatorów 

o łącznej mocy nieprzekraczającej 1 MW przez podmiot, który zużywa tę energię niezależnie 

od tego, czy część wyprodukowanej energii odprowadzana jest do instalacji połączonych i 

współpracujących ze sobą, czy też nie. Ze zwolnienia od akcyzy korzystać może podmiot, który 

zużywa energię wyprodukowaną z generatorów o łącznej mocy nieprzekraczającej 1 MW na 

własne potrzeby. Dostarczanie nadwyżki wyprodukowanej energii do instalacji połączonych i 
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współpracujących ze sobą, zgodnie z art. 8 upa, nie powoduje powstania obowiązku 

podatkowego.  

Ponadto w ust. 7a pkt 3 upa wskazano, że obowiązek złożenia zgłoszenia rejestracyjnego nie 

ma zastosowania do krajowych podmiotów zużywających paliwa lotnicze na cele uprawniające 

do zwolnienia, jeżeli odbiór tych wyrobów następuje na płycie lotniska bezpośrednio do 

zbiornika na stałe zamontowanego na statku powietrznym. Wyłączenie to wynika ze specyfiki 

dostaw paliw lotniczych do tych podmiotów.  

W ust. 7a pkt 4 upa wyłączono obowiązek złożenia zgłoszenia rejestracyjnego w przypadku 

podmiotów zużywających nieprowadzących działalności gospodarczej, zamierzających 

zużywać wyroby akcyzowe, o których mowa w art. 32 ust. 1 pkt 3 ze zbiornika zasilającego 

zbiorcze instalacje licznikowe,. Wyłączenie to wynika z tego, że w przypadku dostaw do tego 

typu zbiornika przyjęto, że dostawca (podmiot wysyłający) będzie jednocześnie podmiotem 

odbierającym wyroby z użyciem Systemu EMCS PL2. Dlatego wystarczającym będzie 

zarejestrowanie się przez tego dostawcę. 

Art. 17 upa - z uwagi na określenie w art. 16 ust. 2 obowiązku wskazania przez podmiot 

reprezentujący w zgłoszeniu rejestracyjnym reprezentowanego przez niego podmiotu 

zagranicznego, należało dokonać w art. 17 ust. 1 zmiany porządkującej polegającej na 

wykreśleniu zawartej w nim regulacji nakładającej na podmiot reprezentujący ten obowiązek. 

Zmiana w art. 17 ust. 2 upa ma charakter dostosowujący brzmienie dotychczasowej regulacji 

do brzmienia dodawanego w upa art. 14 ust. 3aa, w zakresie organu odmawiającego rejestracji 

podmiotu w Centralnym Rejestrze Podmiotów Akcyzowych. Zmiana w art. 17 ust. 4 upa - w 

przepisie przyjęto rozwiązanie funkcjonujące już na gruncie ustawy o podatku akcyzowym w 

przypadku pośredniczących podmiotów tytoniowych – art. 20a ust. 4 i 5. Wprowadzono 

obowiązek wydania przez właściwego naczelnika urzędu skarbowego decyzji administracyjnej 

o wykreśleniu podmiotu reprezentującego z Centralnego Rejestru Podmiotów Akcyzowych, 

która jest natychmiast wykonalna, jeżeli podmiot ten naruszył którykolwiek z warunków 

określonych w art. 48 ust. 1 pkt 2-4 upa. Podmiotowi reprezentującemu, jako stronie 

postępowania będą przysługiwały określone w przepisach ustawy Ordynacja podatkowa 

uprawnienia, w tym najważniejsze dotyczące możliwości złożenia odwołania do właściwego 

dyrektora izby administracji skarbowej od wydanej przez organ I instancji decyzji. 

W art. 17 upa dodano ust. 5, w którym wskazano, że decyzja wydana przez naczelnika urzędu 

skarbowego będzie stanowiła podstawę do wykreślenia podmiotu reprezentującego z 
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Centralnego Rejestru Podmiotów Akcyzowych, przez prowadzący ten rejestr organ podatkowy, 

wyznaczony na podstawie art. 14 ust. 14. Nałożono na organ wydający decyzję o wykreśleniu 

podmiotu z rejestru obowiązek niezwłocznego informowania o tym fakcie organu rejestrowego. 

Analogicznie rozwiązanie przewiduje art. 20a ust. 6 upa, zawierający regulację w zakresie 

pośredniczących podmiotów tytoniowych. 

Art. 18 - zmiany wiążą się z wprowadzeniem centralnej rejestracji oraz utworzeniem 

Centralnego Rejestru Podmiotów Akcyzowych i polegają na uregulowaniu zasad prowadzenia 

rejestru oraz wydawania na wniosek zaświadczeń o rejestracji. W ust. 1 wskazano zakres 

danych jakie będzie zawierał Centralny Rejestr Podmiotów Akcyzowych. Zmiany w art. 18 

wiążą się z koniecznością rozgraniczenia właściwości organów podatkowych w zakresie 

rejestracji wynikającej z art. 16 i art. 16b upa. 

Zgodnie z zaproponowanym brzmieniem art. 18 ust. 2 upa dyrektor izby administracji 

skarbowej wyznaczony na podstawie art. 14 ust. 14 zobowiązany będzie do wydania 

zaświadczenia stwierdzającego czy dany podmiot jest podmiotem zarejestrowanym w 

Centralnym Rejestrze Podmiotów Akcyzowych. Przy czym zaświadczenie takie wydawane 

będzie tylko na wniosek podmiotu zarejestrowanego lub innego podmiotu mającego interes 

prawny w uzyskaniu informacji o zarejestrowaniu.  

W ust. 3 określono zakres danych, które powinno zawierać zaświadczenie stwierdzające czy 

dany podmiot jest podmiotem zarejestrowanym w Centralnym Rejestrze Podmiotów 

Akcyzowych. W zaświadczeniu dodano takie elementy jak adres miejsca pobytu, NIP albo inny 

numer identyfikacyjny używany w państwie zamieszkania lub siedziby, a w przypadku 

podmiotów zużywających nieprowadzących działalności gospodarczej - rodzaj wyrobów 

akcyzowych zwolnionych od akcyzy ze względu na ich przeznaczenie, które podmiot zużywa.  

Z uwagi na nieobejmowanie centralną rejestracją zużywającego podmiotu olejowego oraz 

pośredniczącego podmiotu olejowego, w ust. 4 określono organ właściwy do prowadzenia 

rejestru tych podmiotów – właściwego naczelnika urzędu skarbowego, natomiast w ust. 5 

określony został obowiązek wydania przez właściwego naczelnika urzędu skarbowego 

zaświadczenia o zarejestrowaniu tych podmiotów w prowadzonym przez ten organ rejestrze. 

W zakresie pozostałych podmiotów podlegających centralnej rejestracji, zgodnie z ust. 2 

zaświadczenie takie wydawane będzie przez dyrektora izby administracji skarbowej, 

wyznaczonego na podstawie art. 14 ust. 14 jako właściwy w sprawach Centralnego Rejestru 

Podmiotów Akcyzowych. W ust. 6 wskazującym na zakres danych zawartych w zaświadczeniu 
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o zarejestrowaniu pośredniczącego podmiotu olejowego lub zużywającego podmiotu 

olejowego, przeniesiono regulację z obecnego ust. 2, ale zrezygnowano z podawania numeru 

PESEL.  

W ust. 7 i 8 przeniesiono regulację z obecnego ust. 3 i 4, z tym, że w ust. 8 doprecyzowano, iż 

dane z ewidencji są potwierdzane na wniosek podmiotów, o których mowa w ust.7 pkt 1 albo 

udostępniane na wniosek innego podmiotu mającego interes prawny w uzyskaniu danych z 

ewidencji.  

Art. 19 upa – zmiany w tym przepisie wiążą się z koniecznością rozgraniczenia właściwości 

organów podatkowych w zakresie rejestracji wynikającej z art. 16 i 16b upa. W ust. 1, 2 i 3 

zostały uregulowane kwestie dotyczące dokonania zgłoszenia lub przekazania informacji 

właściwemu dyrektorowi izby administracji skarbowej w przypadku zaprzestania prowadzenia 

działalności lub czynności, o których mowa w art. 16 ust. 1 lub 1a, przejęcia na podstawie 

odrębnych przepisów praw i obowiązków podmiotu zarejestrowanego w Centralnym Rejestrze 

Podmiotów Akcyzowych i zaprzestania prowadzenia działalności gospodarczej przez podmiot 

zarejestrowany oraz śmierci podmiotu zarejestrowanego, jeżeli nie został ustanowiony zarząd 

sukcesyjny, o którym mowa w ustawie z dnia 5 lipca 2018 r. o zarządzie sukcesyjnym 

przedsiębiorstwem osoby fizycznej i innych ułatwieniach związanych z sukcesją 

przedsiębiorstw. Ponadto w ust. 1 wskazano, iż zgłoszenie o zaprzestaniu wykonywania 

określonej działalności lub czynności, należy złożyć za pośrednictwem Portalu PUESC – 

odesłanie do odpowiedniego stosowania art. 16 ust. 2b i 2c. 

W ust. 4 i 5 uregulowano kwestie dotyczące dokonania zgłoszenia lub przekazania informacji 

właściwemu naczelnikowi urzędu skarbowego w przypadku zaprzestania wykonywania 

czynności, o których mowa w art. 16b upa przez zużywający podmiot olejowy lub 

pośredniczący podmiot olejowy oraz śmierci przedsiębiorcy, jeżeli nie został ustanowiony 

zarząd sukcesyjny, o którym mowa w ustawie z dnia 5 lipca 2018 r. o zarządzie sukcesyjnym 

przedsiębiorstwem osoby fizycznej i innych ułatwieniach związanych z sukcesją 

przedsiębiorstw.  

Ust. 6 reguluje uprawnienia organów podatkowych – właściwego dyrektora izby administracji 

skarbowej i właściwego naczelnika urzędu skarbowego do wykreślenia odpowiednio z 

Centralnego Rejestru Podmiotów Akcyzowych oraz rejestru zużywających podmiotów 

olejowych i pośredniczących podmiotów olejowych podmiotów zarejestrowanych w tych 

rejestrach. 
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W ust. 7 określono organy właściwe do powiadomienia o wykreśleniu z Centralnego Rejestru 

Podmiotów Akcyzowych oraz rejestru zużywających podmiotów olejowych i pośredniczących 

podmiotów olejowych podmiotu zarejestrowanego w tych rejestrach oraz Agencję Rezerw 

Materiałowych.  

Ust. 8 określa przypadki fakultatywnego wydania decyzji przez właściwego naczelnika urzędu 

skarbowego o wykreśleniu podmiotu zarejestrowanego w CRPA, z tego rejestru, jeżeli jest to 

niezbędne w celu ochrony interesu publicznego. Wydana decyzja jest natychmiast wykonalna. 

W ust. 9 określono przypadki, w których właściwy naczelnik urzędu skarbowego, ma 

obowiązek wydania decyzji, która jest natychmiast wykonalna, o wykreśleniu podmiotu z 

Centralnego Rejestru Podmiotów Akcyzowych.  

W ust. 10 i 11 zaproponowano regulację, zgodnie z którą informacja o wydaniu decyzji o 

wykreśleniu podmiotu z Centralnego Rejestru Podmiotów Akcyzowych przekazywana jest 

niezwłocznie przez właściwego naczelnika urzędu skarbowego, który ją wydał dyrektorowi 

izby administracji skarbowej wyznaczonemu na podstawie art. 14 ust. 14 i stanowi podstawę 

do wykreślenia podmiotu z tego Rejestru. Ponadto podobnie jak w obowiązujących przepisach 

dotyczących wykreślania z rejestru pośredniczących podmiotów olejowych i zużywających 

podmiotów olejowych zaproponowano, że wydanie decyzji o wykreśleniu z Centralnego 

Rejestru Podmiotów Akcyzowych następuje bez konieczności jej doręczania podmiotowi 

zarejestrowanemu w przypadku gdy zostanie stwierdzone, że podmiot, którego dotyczy 

wykreślenie nie istnieje.  

Proponowane rozwiązania są analogiczne do regulacji dotyczących wykreślenia z CRPA 

podmiotów reprezentujących (art. 17 ust. 4 i 5 upa) i mają na celu uniemożliwienie 

wykonywania działalności w akcyzie przez podmiot nieuprawniony. Na podstawie 

proponowanych regulacji rozgraniczono kompetencje naczelnika urzędu skarbowego jako 

organu właściwego do wydawania rozstrzygnięć w sprawach wykreślenia podmiotu z CRPA 

oraz wyznaczonego na podstawie art. 14 ust. 14 dyrektora izby administracji skarbowej jako 

organu dokonującego czynności technicznej wykreślenia z rejestru na podstawie decyzji 

administracyjnej wydanej przez naczelnika urzędu skarbowego. Taka konstrukcja zabezpiecza 

prawa podmiotu do korzystania w trakcie postępowania z instrumentów określonych w ustawie 

Ordynacja podatkowa i pozwala na zminimalizowanie ryzyka nieuprawnionego wykreślenia 

podmiotu z rejestru.  
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Regulacja z ust. 12 ma charakter dostosowujący brzmienie tego przepisu do zmian w zakresie 

rejestracji. W przepisie określono organ, który obowiązany jest do powiadomienia podmiotu 

zarejestrowanego oraz Agencji Rezerw Materiałowych o wykreśleniu podmiotu 

zarejestrowanego z Centralnego Rejestru Podmiotów Akcyzowych.  

W ust.13 uregulowano przypadki obligatoryjnego wykreślenia, przez właściwego naczelnika 

urzędu skarbowego, zużywającego podmiotu olejowego lub pośredniczącego podmiotu 

olejowego z rejestru prowadzonego przez ten organ. Zgodnie z regulacjami z ust. 14 

wykreślenie z rejestru podmiotu olejowego następuje w drodze decyzji, która jest natychmiast 

wykonalna. W przypadku gdy zostanie stwierdzone, że podmiot nie istnieje wydanie decyzji 

następuje bez konieczności zawiadomienia podmiotu o wykreśleniu - ust.15. 

W ust. 16 uregulowano obowiązek naczelnika urzędu skarbowego do powiadomienia o 

wykreśleniu z prowadzonego rejestru zużywającego podmiotu olejowego lub pośredniczącego 

podmiotu olejowego. 

Art. 19a upa – zmiana ma charakter dostosowujący do zmian wprowadzonych w art. 19.  

Art. 20 upa – zmiana ma charakter dostosowujący do wprowadzanej centralnej rejestracji i 

wiąże się z rezygnacją z wprowadzenia wzorów zgłoszeń na rzecz określenia zakresu danych, 

które powinny być w nich zawarte. Zgłoszenie rejestracyjne ma być bowiem elektroniczne z 

użyciem Systemu SZPROT, a więc nie ma potrzeby określania jego wzoru. Proponowane 

brzmienie art. 20 upa zawiera zatem delegację dla ministra właściwego do spraw finansów 

publicznych do określenia szczegółowego zakresu danych, które powinny być zawarte w 

zgłoszeniu rejestracyjnym, w zgłoszeniu o zaprzestaniu wykonywania działalności lub 

czynności, o których mowa w art. 16 ust. 1, w zgłoszeniu o zaprzestaniu prowadzenia 

działalności jeżeli nie zostanie ustanowiony zarząd sukcesyjny, o którym mowa w ustawie z 

dnia 5 lipca 2018 r. o zarządzie sukcesyjnym przedsiębiorstwem osoby fizycznej i innych 

ułatwieniach związanych z sukcesją przedsiębiorstw.  

Art. 20c ust.1, 2, 2a i 3 upa – zmiana ma charakter dostosowujący do zmian wprowadzanych 

w art. 16 ust. 1, które wprowadzają obowiązek rejestracji w Centralnym Rejestrze Podmiotów 

Akcyzowych m.in. dla podmiotu reprezentującego podmiot zagraniczny zamierzający 

prowadzić na terenie kraju działalność gospodarczą w zakresie suszu tytoniowego. W dodanym 

ust. 2a określono właściwość naczelnika urzędu skarbowego do wydania z urzędu decyzji o 

wykreśleniu podmiotu reprezentującego z Centralnego Rejestru Podmiotów Akcyzowych, w 

przypadku naruszenia przez ten podmiot któregokolwiek z warunków, o których mowa w art. 



18 

20e ust. 1 pkt 1 i 2. Natomiast w ust. 3 uregulowano obowiązek naczelnika urzędu skarbowego 

przekazania informacji o wydaniu decyzji o wykreśleniu podmiotu reprezentującego z CRPA, 

właściwemu dyrektorowi izby administracji skarbowej. 

Art. 27 ust. 3a upa – w przedmiotowym przepisie określono zasady dokonywania 

przemieszczeń rurociągiem wyrobów energetycznych poza procedurą zawieszenia poboru 

akcyzy, z użyciem Systemu. Zasady te zostały określone w sposób analogiczny jak w 

przypadku przemieszczania rurociągiem, z użyciem Systemu wyrobów energetycznych z 

zastosowaniem procedury zawieszenia poboru akcyzy. 

Art. 31a ust. 3 oraz ust. 3i upa – w związku z objęciem monitorowaniem z użyciem Systemu 

EMCS PL2 sprzedaży wyrobów węglowych zwolnionych od akcyzy ze względu na 

przeznaczenie dokonywanych przez pośredniczące podmioty węglowe, które w poprzednim 

roku kalendarzowym sprzedały powyżej 30 mln kg wyrobów węglowych, w zmienianym art. 

31a ust. 3 upa zróżnicowano warunki zwolnienia wyrobów węglowych w zależności od tego 

czy będą one dostarczane przez pośredniczący podmiot węglowy, który w poprzednim roku 

kalendarzowym sprzedał do 30 mln kg wyrobów węglowych czy przez pośredniczący podmiot 

węglowy, który w poprzednim roku kalendarzowym sprzedał powyżej 30 mln kg wyrobów 

węglowych. W konsekwencji wskazano jakie warunki muszą spełnić te podmioty, aby móc 

zastosować zwolnienie. W przypadku sprzedaży wyrobów węglowych na terytorium kraju 

przez pośredniczący podmiot węglowy, który w poprzednim roku kalendarzowym sprzedał do 

30 mln kg wyrobów węglowych warunkiem zastosowania zwolnienia będzie uzyskanie od 

finalnego nabywcy węglowego oświadczenia, że odebrane przez niego wyroby węglowe są 

przeznaczone do celów uprawniających do zwolnienia od akcyzy oraz wystawienie faktury 

dokumentującej tę sprzedaż albo sporządzenie listy finalnych nabywców węglowych 

uprawnionych do odbioru deputatu węglowego. W przypadku sprzedaży dokonywanej w 

oparciu o umowę depozytu, warunki zastosowania zwolnienia pozostają takie same jak przy 

„zwykłej” sprzedaży, przy czym w przypadku gdy oświadczenie nie zostało złożone w umowie 

depozytu lub na wystawionej fakturze potwierdzającej sprzedaż, uzyskanie od finalnego 

nabywcy węglowego oświadczenia, że odebrane przez niego wyroby węglowe są przeznaczone 

do celów uprawniających do zwolnienia od akcyzy, będzie możliwe dopiero po zakończeniu 

umowy depozytu (tj. po dostarczeniu wyrobów do finalnego nabywcy węglowego i 

potwierdzeniu odbioru tych wyrobów przez ten podmiot).  

W przypadku natomiast sprzedaży na terytorium kraju przez pośredniczący podmiot węglowy, 

który w poprzednim roku kalendarzowym sprzedał powyżej 30 mln kg wyrobów węglowych, 
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warunkiem zwolnienia będzie sporządzenie przez ten podmiot projektu e-DD po dostarczeniu 

finalnemu nabywcy węglowemu wyrobów węglowych na podstawie odebranej przez finalnego 

nabywcę węglowego faktury dokumentującej tę sprzedaż oraz przesłanie tego projektu e-DD 

do Systemu w terminach określonych odpowiednio w art. 46na ust. 3, 4 lub 6, a także uzyskanie 

z Systemu e-DD z nadanym numerem referencyjnym, sprawdzonego pod względem 

kompletności i prawidłowości danych zawartych w tym dokumencie, wystawionego na 

podstawie art. 46na ust. 8 oraz dokonanie czynności wymaganych do zakończenia monitorowania sprzedaży 

wyrobów węglowych z użyciem Systemu w terminie, o którym mowa w art. 46ba. Warunkiem zwolnienia 

będzie również złożenie przez finalnego nabywcę węglowego oświadczenia, że odebrane przez 

niego wyroby węglowe zostaną zużyte do celów uprawniających do zwolnienia w ilości 

wskazanej na fakturze wystawionej przez pośredniczący podmiot węglowy. Przy czym odbiór 

przez finalnego nabywcę węglowego faktury dokumentującej sprzedaż, będącej podstawą do 

sporządzenia projektu e-DD w przypadku gdy sprzedaż nie jest realizowana w ramach umowy 

okresowej lub umowy ramowej, stanowi realizację warunku, o którym mowa w ust. 3 pkt 1 lit. 

b tiret drugie, tj. stanowi oświadczenie finalnego nabywcy węglowego że odebrane przez niego 

wyroby węglowe zostaną zużyte do celów uprawniających do zwolnienia w ilości wskazanej 

na fakturze wystawionej przez pośredniczący podmiot węglowy.  

 

Art. 31a ust. 3a-3d oraz ust. 3f upa – zmiana tych regulacji jest konsekwencją zmiany art. 31a 

ust. 3. 

 

Art. 31a ust. 3e upa - z dotychczasowego brzmienia niniejszej regulacji wynika, iż 

oświadczenie, o którym mowa w ust. 3 pkt 1 lit. a oraz w pkt 2 lit. b tiret drugie (tj. 

potwierdzające, że nabywane wyroby węglowe są przeznaczone do celów uprawniających do 

zwolnienia z akcyzy) może być zastąpione oświadczeniem złożonym w okresowej umowie 

zawartej między pośredniczącym podmiotem węglowym będącym sprzedawcą a finalnym 

nabywcą węglowym, które wywiera skutek jedynie w stosunku do nabywanych wyrobów 

węglowych w ilości wynikającej z tych umów, pod warunkiem potwierdzenia każdej sprzedaży 

tych wyrobów fakturą. Ponieważ w praktyce konstrukcja umów ramowych rodziła wątpliwości 

interpretacyjne w zakresie takim, czy mieszczą się one w pojęciu „umowy okresowej” i czy 

oświadczenie, o którym mowa w art. 31a ust. 3 pkt 1 lit. a oraz w pkt 2 lit. b tiret drugie może 

być zastąpione oświadczeniem złożonym w takiej umowie, zasadnym stało się doprecyzowanie 

przepisu niniejszej regulacji poprzez wskazanie również umowy ramowej, jako tej, w której 
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również może być złożone oświadczenie, o którym mowa w art. 31a ust. 3 pkt 1 lit. a oraz w 

pkt 2 lit. b tiret drugie. 

Art. 31a ust. 3h upa – regulacja ta dotyczy sytuacji, gdy wyroby węglowe objęte zwolnieniem 

od akcyzy, o których mowa w art. 31a ust. 1, przed sprzedażą finalnemu nabywcy węglowemu 

były przedmiotem łańcucha dostaw pomiędzy pośredniczącymi podmiotami węglowymi. W 

związku z tym, iż w takim przypadku pośredniczący podmiot węglowy, który dokonał 

sprzedaży wyrobów węglowych finalnemu nabywcy węglowemu (mimo, iż sam może ich do 

niego nie dostarczać) przesyła projekt e-DD do Systemu, uznaje się, że przesłanie takiego 

projektu e-DD do Systemu przez pośredniczący podmiot węglowy, który nie dostarcza 

sprzedanych wyrobów węglowych bezpośrednio finalnemu nabywcy węglowemu, jest 

równoznaczne z potwierdzeniem przez ten podmiot dostarczenia finalnemu nabywcy 

węglowemu tych wyrobów, w ilości określonej na fakturze będącej podstawą do sporządzenia 

e-DD, przy założeniu, że ilość wskazana na fakturze stanowić będzie rzeczywiste i ostateczne 

odzwierciedlenie tego co dostarczono. W sytuacji zatem, gdy po dostarczeniu wyrobów 

węglowych finalnemu nabywcy węglowemu zostanie wystawiona faktura korygująca, to ona 

powinna stanowić podstawę sporządzenia e-DD w Systemie. Wysłanie zaś dokumentu e-DD 

będzie uważane jako złożenie przez pośredniczący podmiot węglowy oświadczenia o 

dostarczeniu do finalnego nabywcy węglowego wyrobów węglowych w ilości wynikającej z 

tej faktury korygującej.  

Art. 31a ust. 5 upa – zmiana przepisu wynika z objęcia monitorowaniem z użyciem Systemu 

EMCS PL2 sprzedaży wyrobów węglowych zwolnionych od akcyzy ze względu na 

przeznaczenie dokonywanych przez pośredniczące podmioty węglowe, które w poprzednim 

roku kalendarzowym sprzedały powyżej 30 mln kg wyrobów węglowych. W zmienionym 

przepisie określono, że zwrot wyrobów węglowych przez finalnego nabywcę węglowego do 

ich sprzedawcy, tj. pośredniczącego podmiotu węglowego, który w poprzednim roku 

kalendarzowym sprzedał do 30 mln kg wyrobów, odbywa się tak jak dotychczas na podstawie 

faktury korygującej. W przypadku natomiast, gdy zwrot dokonywany jest przez finalnego 

nabywcę węglowego do pośredniczącego podmiotu węglowego, który w poprzednim roku 

kalendarzowym sprzedał powyżej 30 mln kg wyrobów węglowych, konieczne będzie 

udokumentowanie tego zwrotu w Systemie poprzez sporządzenie projektu e-DD po 

przemieszczeniu tych wyrobów. Projekt e-DD sporządza pośredniczący podmiot węglowy, do 

którego wyroby są zwracane. 
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Art. 32 ust. 1, 1a oraz ust. 4 pkt 1-3 upa – zmiana wynikająca z potrzeby dostosowania 

obowiązujących regulacji do zmian wprowadzanych ustawą nowelizującą. Należało dokonać 

zmiany wskazanych w art. 32 ust. 1, 1a i ust. 4 pkt 1-3 odesłań do ust. 5-6b, 12 i 13 z uwagi na 

uchylenie ust. 6a i 6b oraz wprowadzenie dodatkowego warunku w zakresie ust. 5, tj. pkt 1a 

oraz zmiany dotychczasowego brzmienia pkt 2a. 

Art. 32 ust. 3 pkt 5a upa – zmiana polega na dodaniu w art. 32 w ust. 3 pkt 5a i rozszerzeniu 

tym samym katalogu przypadków, w których stosuje się zwolnienie od akcyzy ze względu na 

przeznaczenie wyrobów akcyzowych dostarczanych od zarejestrowanego odbiorcy, z 

wyłączeniem zarejestrowanego odbiorcy posiadającego zezwolenie na jednorazowe nabycie 

wyrobów akcyzowych jako zarejestrowany odbiorca, do podmiotu pośredniczącego, w 

przypadku posiadania przez zarejestrowanego odbiorcę zarówno zezwolenia na nabywanie 

wyrobów energetycznych, o których mowa w art. 32 ust. 1 pkt 2, jako zarejestrowany odbiorca, 

jak i zezwolenia na prowadzenie działalności jako podmiot pośredniczący w zakresie tych 

wyrobów. 

Art. 32 ust. 4, 6c i 6d upa - zmiana polega na dodaniu w ust. 4 pkt 1a oraz pkt 5. W pkt 1a 

uregulowano zwolnienie, które dotychczas wynikało z § 17 ust. 1 pkt 2 rozporządzenia Ministra 

Finansów z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie zwolnień od podatku akcyzowego dotyczące 

wyrobów akcyzowych objętych procedurą zawieszenia poboru akcyzy, które stały się 

nieprzydatne do spożycia, dalszego przerobu lub zużycia i po przemieszczeniu ze składu 

podatkowego do miejsca niszczenia spełniającego warunki niszczenia wyrobów na podstawie 

przepisów odrębnych, zostały tam zniszczone. Zwolnienie to stosuje się pod warunkiem (ust. 

6d) złożenia do właściwego naczelnika urzędu skarbowego zawiadomienia o zamiarze 

zniszczenia wyrobów akcyzowych, o których mowa w tym przepisie oraz uzyskania od niego 

zgody na to zniszczenie. Zniszczenie powinno ponadto odbyć się w obecności przedstawiciela 

naczelnika urzędu celno-skarbowego. Przy czym właściwy naczelnik urzędu skarbowego, po 

otrzymaniu zawiadomienia o zamiarze zniszczenia wyrobów akcyzowych, może udzielić 

zgody na ich zniszczenie bez obecności przedstawiciela naczelnika urzędu celno-skarbowego. 

W takim przypadku, zgodnie z art. 83a ust. 4 upa, podatnik powinien złożyć właściwemu 

naczelnikowi urzędu skarbowego oświadczenie potwierdzające zniszczenie wyrobów 

akcyzowych, które powinno zawierać datę zniszczenia wyrobów akcyzowych, ilość 

zniszczonych wyrobów akcyzowych oraz czytelny podpis składającego oświadczenie. Z 

czynności zniszczenia wyrobów akcyzowych należy sporządzić również protokół zniszczenia 

wyrobów akcyzowych, o którym mowa w art. 138m ust. 1 pkt 1 lit. b upa. Protokół powinien 
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spełniać wymogi, o których mowa w § 43 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 24 grudnia 

2019r. w sprawie ewidencji i innych dokumentacji dotyczących wyrobów akcyzowych i 

znaków akcyzy (Dz. U. z 2019 r. poz. 2534). Ponieważ warunkiem stosowania zwolnienia 

będzie ponadto zastosowanie Systemu EMCS PL2 zwolnienie uregulowane obecnie w 

rozporządzeniu Ministra Finansów z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie zwolnień od podatku 

akcyzowego przeniesiono do ustawy.  

Dodatkowo w pkt 5 uregulowano zwolnienie, które dotychczas wynikało z § 12 ww. 

rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie zwolnień od podatku akcyzowego, dotyczące 

alkoholu etylowego pozostającego jako odpad w procesie produkcyjnym, w którym produkt 

końcowy nie zawiera alkoholu etylowego, w przypadku, gdy alkohol etylowy zostanie 

przemieszczony do składu podatkowego z przeznaczeniem do dalszego przerobu w tym 

składzie. Zwolnienie będzie stosowane, jeżeli zostaną spełnione warunki określone w art. 32 

ust. 5 pkt 2 i ust. 6c upa. W dodawanym w art. 32 ust. 6c wskazano, że warunkiem zwolnienia 

alkoholu etylowego pozostającego jako odpad w procesie produkcyjnym jest osiągnięcie 

przychodu ze sprzedaży tego alkoholu stanowiącego nie więcej niż 0,1 % całości przychodu w 

rozumieniu ustawy z dnia 15 lutego 1992r. o podatku dochodowym od osób prawnych (Dz. U. 

z 2020 r. poz. 1406, z późn. zm.) lub ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od 

osób fizycznych (Dz. U. z 2020 r. poz. 1426, z późn. zm.) uzyskanego z prowadzonej 

działalności gospodarczej za poprzedni rok obrotowy lub deklarowanego w przypadku 

rozpoczęcia działalności gospodarczej.  

W obecnym stanie prawnym przypadki zwolnień opisanych w dodawanym pkt 1a oraz pkt 5 są 

określone w § 12 oraz § 17 ust. 1 pkt 2 rozporządzenia Ministra Finansów. w sprawie zwolnień 

od podatku akcyzowego, a warunkiem ich zastosowania jest dokonanie przemieszczenia na 

podstawie papierowego dokumentu dostawy. Wobec tego, iż na podstawie wprowadzanych 

regulacji przemieszczenie alkoholu stanowiącego odpad od podmiotu posiadającego ten 

alkohol do składu podatkowego oraz przemieszczenie wyrobów akcyzowych, które stały się 

nieprzydatne do spożycia, dalszego przerobu lub zużycia ze składu podatkowego do podmiotu 

prowadzącego miejsce niszczenia, spełniającego warunki niszczenia wyrobów na podstawie 

przepisów odrębnych, odbywać się będzie z użyciem Systemu, a więc z zastosowania 

elektronicznego dokumentu dostawy (e-DD) należało przenieść opisane przypadki zwolnień z 

rozporządzenia i objąć je regulacją ustawową, która określa jakie podmioty są obowiązane do 

stosowania Systemu i w jakim zakresie. 
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Art. 32 ust. 5 pkt 1a upa – zmiana polega na dodaniu w ust. 5 punktu 1a, który ustanawia 

warunek zwolnienia od akcyzy wyrobów energetycznych, o których mowa w art. 32 ust. 1 pkt 

3, zwolnionych od akcyzy ze względu na ich przeznaczenie, dostarczanych do zbiornika, z 

którego są zasilane zbiorcze instalacje licznikowe. Warunkiem tym będzie potwierdzenie 

odbioru tych wyrobów, w sposób określony w art. 46j ust. 3, przez podmiot upoważniony do 

odbioru tych wyrobów, a także złożenie oświadczenia przez ten podmiot o ich przeznaczeniu 

uprawniającym do zwolnienia. 

Art. 32 ust. 5 pkt 2a upa – przepis w obecnym brzmieniu określa warunki stosowania 

zwolnienia w przypadku tzw. dorejestrowania projektu e-DD po imporcie wyrobów 

akcyzowych zwolnionych ze względu na przeznaczenie. Regulacja ta dedykowana była w 

praktyce monitorowaniu przemieszczeń importu wyrobów węglowych. Ponieważ zmieniono 

zasady monitorowania tych wyrobów przepis nie dotyczy już przypadków przemieszczeń 

wyrobów zwolnionych w związku z importem. Przepis dotyczy obecnie nowych przypadków 

dorejestrowania określonych w art. 46na. W konsekwencji, w zmienionym art. 32 ust. 5 pkt 2a 

zawarto regulację, zgodnie z którą w przypadku przemieszczeń, o których mowa w art. 46na 

ust. 1, 2 i 5-7, warunkiem zastosowania zwolnienia od akcyzy będzie sporządzenie i przesłanie 

do Systemu projektu e-DD, w terminach określonych w tych przepisach oraz uzyskanie z 

Systemu e-DD z nadanym numerem referencyjnym, sprawdzonego pod względem 

kompletności i prawidłowości danych zawartych w tym dokumencie, zgodnie z art. 46na ust. 

8. 

Art. 32 ust. 6 upa - ma charakter porządkujący i dostosowujący dotychczasowe brzmienie tej 

regulacji do wprowadzanych zmian i wiąże się z uwarunkowaniem zwolnienia od akcyzy 

wyrobów akcyzowych ze względu na ich przeznaczenie w przypadkach, o których mowa w art. 

32 ust. 3 pkt 1-3 i 5-7, od dokonania przez podmiot odbierający obowiązkowego złożenia 

zgłoszenia rejestracyjnego, o którym mowa w art. 16 ust. 1. 

Art. 32 ust. 6a i 6b upa - uchylenie przepisów wiąże się ze zmianami w zakresie rejestracji 

podmiotów akcyzowych i rezygnacją z wydawania potwierdzeń przyjęcia zgłoszenia 

rejestracyjnego w związku z centralizacją i elektronizacją rejestracji w zakresie akcyzy. 

Art. 38 ust. 2 pkt 2 upa – w związku ze zmianami wiążącymi się z uchyleniem w art. 32 ust. 

6a i 6b należało dokonać weryfikacji delegacji ustawowej zawartej w art. 38 w jego pkt 2 

dostosowując ją do aktualnego stanu prawnego. Stąd, w zmienianym pkt 2 dokonano 

weryfikacji warunków, których stosowanie może znieść minister do spraw finansów 
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publicznych. Zgodnie bowiem ze wskazanym upoważnieniem minister właściwy do spraw 

finansów publicznych może określić w drodze rozporządzenia sytuacje, w których do 

zastosowania zwolnienia od akcyzy nie muszą być spełnione niektóre albo wszystkie warunki, 

o których mowa w art. 31a ust. 3 oraz w art. 32 ust. 3, 5, 6, 12 i 13. 

Art. 41i upa - zmiana ust. 1 i 2 oraz dodanie ust. 2a upa - w obecnym brzmieniu przepis 

przewiduje możliwość dokonania podziału przemieszczenia wyrobów energetycznych 

przemieszczanych transportem kolejowym na terytorium kraju. Art. 23 dyrektywy 

2008/118/WE przewiduje, że właściwe organy państwa członkowskiego wysyłki mogą 

zezwolić wysyłającemu na dokonanie podziału przemieszczenia wyrobów energetycznych z 

zastosowaniem procedury zawieszenia poboru akcyzy nie tylko na terytorium tego państwa 

członkowskiego, ale również na terytorium każdego państwa członkowskiego, które zezwala 

na taką procedurę. W związku z tym proponuje się zmianę brzmienia art. 41i upa poprzez 

wskazanie w tym przepisie, że podział przemieszczenia wyrobów energetycznych 

przemieszczanych transportem kolejowym może nastąpić zarówno na terytorium kraju, jak i na 

terytorium każdego państwa członkowskiego, które zezwala na podział. Jednocześnie 

proponuje się doprecyzować jakie obowiązki ciążą na podmiocie wysyłającym w przypadku 

dokonywania podziału przemieszczenia na terytorium kraju oraz na terytorium państwa 

członkowskiego, 

Art. 42 ust. 1 upa - dodanie pkt 4a i zmiana pkt 5 – w przepisach upa nie ma definicji pojęcia 

„naruszenia procedury zawieszenia poboru akcyzy”. W upa określona została natomiast 

definicja „procedury zawieszenia poboru akcyzy”. Zgodnie z art. 2 ust. 1 pkt 12 ustawy 

procedura zawieszenia poboru akcyzy to procedura stosowana podczas produkcji, 

magazynowania, przeładowywania i przemieszczania wyrobów akcyzowych, w trakcie której, 

gdy są spełnione warunki określone w przepisach ustawy i aktów wykonawczych wydanych na 

jej podstawie, z obowiązku podatkowego nie powstaje zobowiązanie podatkowe. Warunki 

stosowania procedury zawieszenia poboru akcyzy zostały określone w dziale III, rozdziale I 

ustawy „Procedura zawieszenia poboru akcyzy”. Jednym z warunków stosowania procedury 

zawieszenia poboru akcyzy podczas przemieszczania wyrobów akcyzowych jest zastosowanie 

do tego przemieszczania Systemu EMCS i e-AD albo dokumentu zastępującego e-AD (art. 41 

ust. 1 pkt 1 ustawy). Warunkiem zakończenia procedury zawieszenia poboru akcyzy 

stosowanej podczas przemieszczania jest odbiór wyrobów akcyzowych przez podmiot 

odbierający, np. podmiot prowadzący skład podatkowy i sporządzenie przez ten podmiot 

raportu odbioru albo dokumentu zastępującego raport odbioru. Użyty w art. 41e ust. 1 i 2 
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ustawy wyraz „odbiór” należy interpretować jako stan, w którym po całkowitym rozładunku 

środka transportu zawierającego wyroby akcyzowe podmiot odbierający stwierdził jakie 

wyroby zostały do niego dostarczone i jaka jest ich ilość. Zgodnie z Instrukcją dla podmiotów, 

jako użytkowników Systemu EMCS PL 2, przemieszczających wyroby akcyzowe z 

zastosowaniem procedury zawieszenia poboru akcyzy w projekcie raportu odbioru (komunikat 

PL 818) podmiot odbierający, jako datę przybycia wyrobów umieszcza datę rozładunku, czyli 

datę faktycznego stwierdzenia przez siebie ilości wyrobów jaką przyjmuje. Jeżeli 

przemieszczenie zostało wytypowane do kontroli, podmiot odbierający otrzymuje komunikat 

PL 716 informujący o kontroli. Wtedy po otrzymaniu wyrobów przesyła komunikat 

powiadomienie o przybyciu wyrobów PL 817. Od momentu przesłania komunikatu PL 817 

(powiadomienie o przybyciu wyrobów) do Systemu organ celno-skarbowy ma 2 godziny (w 

czasie godzin pracy urzędu) lub 6 godzin (poza godzinami pracy urzędu i w święta) na 

dokonanie kontroli. Po upłynięciu wskazanego wyżej czasu podmiot może przesłać projekt 

raportu odbioru. Zgodnie z obowiązującym brzmieniem art. 42 ust. 1 pkt 5 ustawy zakończenie 

procedury zawieszenia poboru akcyzy następuje z dniem naruszenia innych warunków 

procedury zawieszenia poboru akcyzy niż związane z otrzymaniem komunikatu lub dokumentu 

potwierdzającego zakończenie przemieszczenia w określonym terminie, a gdy nie można 

ustalić dnia tego naruszenia – z dniem stwierdzenia takiego naruszenia przez uprawniony organ. 

W związku ze stwierdzanymi nieprawidłowościami polegającymi na poświadczaniu nieprawdy 

co do tożsamości otrzymanego wyrobu lub jego ilości oraz sygnalizowanymi wątpliwościami 

interpretacyjnymi czy w takim przypadku dochodzi do istotnego naruszenia warunków 

stosowania procedury zawieszenia poboru akcyzy - proponuje się dodanie w art. 42 ust. 1 pkt 

4a ustawy regulacji, zgodnie z którą do naruszenia warunków stosowania procedury 

zawieszenia poboru akcyzy przy przemieszczaniu wyrobów akcyzowych z zastosowaniem tej 

procedury, dochodzi w przypadku, gdy w raporcie odbioru lub dokumencie zastępującym 

raport odbioru podmiot celowo poświadcza nieprawdę co do tożsamości otrzymanego wyrobu 

lub jego ilości. 

Dział III rozdział 1a – zmieniono tytuł rozdziału 1a. Zmiana polega na uwzględnieniu w tytule 

rozdziału 1a monitorowania na terytorium kraju sprzedaży wyrobów węglowych zwolnionych 

od akcyzy ze względu na ich przeznaczenie.  

Art. 46a i art. 46n upa - w nowym brzmieniu art. 46a upa rozszerzono katalog przypadków, 

w których przemieszczanie wyrobów akcyzowych na terytorium kraju poza procedurą 

zawieszenia poboru akcyzy odbywa się z użyciem Systemu na podstawie e-DD albo dokumentu 
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zastępującego e-DD. Dotychczasowy katalog przypadków zawarto w ust. 1. W pkt 1 katalog 

przypadków przemieszczeń wyrobów akcyzowych zwolnionych od akcyzy ze względu na ich 

przeznaczenie rozszerzono o przemieszczanie: 

- od zarejestrowanego odbiorcy, o którym mowa w art. 32 ust. 3 pkt 5a, do podmiotu 

pośredniczącego, w przypadku wyrobów energetycznych, o których mowa w art. 32 ust. 1 pkt 

2, 

- ze składu podatkowego do podmiotu prowadzącego miejsce niszczenia wyrobów 

akcyzowych, spełniającego warunki niszczenia wyrobów na podstawie przepisów odrębnych, 

w przypadku o którym mowa w art. 32 ust. 4 pkt 1a,  

- od podmiotu posiadającego alkohol etylowy stanowiący odpad do składu podatkowego w 

przypadku, o którym mowa w art. 32 ust. 4 pkt 5,  

- z miejsca importu do podmiotu pośredniczącego lub podmiotu zużywającego prowadzącego 

działalność gospodarczą.  

W przypadku przemieszczania wyrobów akcyzowych od zarejestrowanego odbiorcy do 

podmiotu pośredniczącego ograniczono katalog wyrobów akcyzowych jedynie do paliwa 

żeglugowego z uwagi na charakterystykę branży oraz w celu uniknięcia możliwych nadużyć 

jakie mogłyby mieć miejsce w przypadku przemieszczania pozostałych wyrobów akcyzowych 

z katalogu określonego w art. 32 ust. 1.  

Dotychczasowy katalog przypadków zawarty w pkt 2 został rozszerzony o przemieszczanie z 

miejsca importu do zużywającego podmiotu gospodarczego oraz od zużywającego podmiotu 

gospodarczego poza obszar celny Unii Europejskiej, w celu zwrotu jeżeli wyprowadzenie 

wyrobów do sprzedawcy następuje przez krajowy urząd celno-skarbowy. Dodatkowo, w celu 

uniknięcia wątpliwości interpretacyjnych, doprecyzowano, że przemieszczania w Systemie 

EMCS PL2 wyrobów akcyzowych wymienionych w załączniku nr 2 do ustawy, 

opodatkowanych zerową stawką akcyzy ze względu na ich przeznaczenie na terytorium kraju 

poza procedurą zawieszenia poboru akcyzy od zużywającego podmiotu gospodarczego do 

składu podatkowego można dokonać również w celu zwrotu.  

W ust. 2 zawarto przypadki monitorowania z użyciem Systemu sprzedaży wyrobów węglowych 

zwolnionych od akcyzy ze względu na ich przeznaczenie, jeżeli wyroby te są: 

a) sprzedawane finalnemu nabywcy węglowemu przez pośredniczący podmiot węglowy, który 

w poprzednim roku kalendarzowym sprzedał powyżej 30 mln kg wyrobów węglowych, 
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b) zwracane przez finalnego nabywcę węglowego do pośredniczącego podmiotu węglowego, 

który w poprzednim roku kalendarzowym sprzedał powyżej 30 mln kg wyrobów węglowych.  

W konsekwencji zmiany art. 46a polegającej na dodaniu w pkt 1 i 2 tego artykułu przypadków 

monitorowania z użyciem Systemu EMCS PL2 przemieszczeń wyrobów akcyzowych z miejsca 

importu do podmiotów, które importowały te wyroby, należy uchylić art. 46n, który w obecnym 

brzmieniu przewiduje tzw. dorejestrowanie w przypadku importu, czyli brak monitorowania z 

użyciem Systemu przemieszczeń importowanych wyrobów akcyzowych z miejsca importu do 

podmiotu, który importował te wyroby. 

Art. 46b upa – w związku z przewidzianym w art. 46a ust. 1 pkt 1 lit. k oraz pkt 2 lit. d objęciem 

monitorowaniem z użyciem Systemu EMCS PL2 przemieszczeń importowanych wyrobów 

akcyzowych zwolnionych od akcyzy oraz opodatkowanych zerową stawką akcyzy: 

- w zmienionym ust. 1 określono moment rozpoczęcia przemieszczenia wyrobów akcyzowych 

poza procedurą zawieszenia poboru akcyzy w przypadku importu; przyjęto taką samą zasadę 

jak obowiązująca w przypadku przemieszczeń importowanych wyrobów akcyzowych, które po 

dopuszczeniu do obrotu są przemieszczane z zastosowaniem procedury zawieszenia poboru 

akcyzy, tzn. przemieszczenie rozpocznie się z chwilą dopuszczenia wyrobów akcyzowych do 

obrotu w przypadkach, o których mowa w art. 46a ust. 1 pkt 1 lit. k i pkt 2 lit. d, pod warunkiem, 

że dane dotyczące wyrobów akcyzowych zawarte w zgłoszeniu celnym zgadzają się z danymi 

zawartymi w e-DD sprawdzonym pod względem kompletności i prawidłowości danych i 

któremu został nadany numer referencyjny, 

- w dodanym ust. 1a, określono kto dokonuje porównania danych dotyczących wyrobów 

akcyzowych zawartych w zgłoszeniu celnym z danymi zawartymi w e-DD; przyjęto taką samą 

zasadę jak obowiązująca w przypadku przemieszczeń importowanych wyrobów akcyzowych, 

które po dopuszczeniu do obrotu są przemieszczane z zastosowaniem procedury zawieszenia 

poboru akcyzy, tzn. porównania danych będzie dokonywał naczelnik urzędu celno-

skarbowego, który dopuścił wyroby akcyzowe do obrotu. 

W związku z przewidzianym w art. 46a ust. 1 pkt 2 lit. e objęciem monitorowaniem z użyciem 

Systemu EMCS PL2 przemieszczeń eksportowanych wyrobów opodatkowanych zerową 

stawką akcyzy ze względu na ich przeznaczenie, w zmienianym ust. 2 dodano wymóg 

zakończenia przemieszczenia wyrobów akcyzowych odnoszący się do eksportu wyrobów 

akcyzowych. Zaproponowany zapis jest analogiczny jak obowiązujący w przypadku eksportu 

wyrobów akcyzowych z zastosowaniem procedury zawieszenia poboru akcyzy ( art. 41a ust. 2 

pkt 2 upa). 
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Art. 46ba upa – W przepisie określono termin, w którym powinno zakończyć się 

monitorowanie sprzedaży objętych zwolnieniem od akcyzy wyrobów węglowych. Proponuje 

się aby termin na zakończenie monitorowania sprzedaży wyrobów węglowych wynosił 47 dni 

od dnia dokonania ich sprzedaży. Termin 47 dni na zakończenie monitorowania sprzedaży 

wyrobów węglowych uwzględnia maksymalny termin, w którym zgodnie z przepisami o 

podatku VAT powinna zostać wystawiona faktura dokumentująca sprzedaż wyrobów 

węglowych (do 15. dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym nastąpiła sprzedaż). 

 

Art. 46c upa – zmiana ust. 1 pkt 1 i 2 dostosowuje dotychczasowe brzmienie regulacji do 

zakresu zmian wprowadzanych w art. 2 ust. 1 pkt 31 upa. W dodawanym ust. 3 przewidziano 

analogiczną regulację dotycząca momentu przesłania projektu e-DD do Systemu w przypadku 

importu, jaka obecnie obowiązuje w zakresie przemieszczeń importowanych wyrobów 

akcyzowych z zastosowaniem procedury zawieszenia poboru akcyzy. Przyjęto, że projekt e-

DD będzie musiał zostać przesłany do Systemu przed dopuszczeniem do obrotu 

importowanych wyrobów akcyzowych. 

 

Art. 46d upa – zmiana ust. 1 dostosowuje dotychczasowe brzmienie regulacji do zakresu zmian 

wprowadzanych w art. 2 ust. 1 pkt 32 upa. 

W ust. 2 i 3 dostosowano szczególne regulacje dotyczące dostaw do wielu odbiorców na 

podstawie zbiorczego e-DD do specyfiki dostaw wyrobów akcyzowych zwolnionych od 

akcyzy, o których mowa w art. 32 ust. 1 pkt 1-3.  

Przeprowadzone z udziałem przedsiębiorców analizy wykazały, że „zbiorczy” dokument e-DD 

powinien dotyczyć nie tylko dostaw zwolnionego gazu LPG i paliwa lotniczego, ale również 

paliw żeglugowych. W związku z tym, w zmienionym ust. 2 określono ogólną regulację w 

zakresie możliwości dokonywania przemieszczeń na podstawie „zbiorczego” e-DD, która 

będzie miała zastosowanie nie tylko do gazu LPG, ale również do paliwa żeglugowego.  

Jednocześnie w związku ze zdiagnozowanymi przypadkami przemieszczania objętych 

zwolnieniem od akcyzy zwolnionych od akcyzy, więcej niż jednym środkiem transportu, do 

jednego podmiotu zużywającego, w dodawanym ust. 2a przewidziano regulację umożliwiającą 

w takich przypadkach dokonywanie przemieszczeń na podstawie jednego projektu e-DD albo 

dokumentu zastępującego e-DD, sporządzonego dla wszystkich przemieszczanych wyrobów. 

Dodatkowo doprecyzowano przepis ust. 3, poprzez wskazanie, że regulacja w nim zawarta 
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dotyczy przemieszczeń zwolnionych od akcyzy paliw lotniczych tylko na terenie lotniska. 

 

Art. 46f, art. 46 g, art. 46h i art. 46i ust. 1 upa - zaproponowane zmiany mają charakter 

dostosowujący i wiążą się ze zmianami art. 2 ust. 1 pkt 31 oraz art. 2 ust. 1 pkt 32 upa. Ponadto 

zmiany w art. 46f mają na celu prawidłową obsługę (obciążanie i zwalnianie) zabezpieczenia 

akcyzowego wymaganego przez System w związku z przemieszczaniem wyrobów akcyzowych 

zwolnionych ze względu na przeznaczenie. Przepis przewiduje, że przed przesłaniem e-DD 

zgodnie z art. 46 g następuje automatyczne odnotowanie obciążenia zabezpieczenia 

generalnego podmiotu prowadzącego skład podatkowy, podmiotu pośredniczącego lub 

zarejestrowanego odbiorcy, o których mowa w art. 2 ust. 1 pkt 31 lit. b–c i f, kwotą akcyzy albo 

kwotą akcyzy i opłaty paliwowej, wynikającymi z ilości i rodzaju wyrobów akcyzowych, które 

będą przemieszczane na podstawie e-DD albo automatyczne objęcie tych wyrobów 

zabezpieczeniem ryczałtowym. Jednocześnie w odniesieniu do zabezpieczenia akcyzowego 

składanego przez zarejestrowanego odbiorcę przepis przewiduje jego wcześniejsze zwolnienie 

z obciążenia zabezpieczenia generalnego w kwocie akcyzy lub kwocie akcyzy i opłaty 

paliwowej, wynikającymi z ilości i rodzaju wyrobów akcyzowych wskazanych na projekcie e-

DD, z uwagi na fakt, że wyroby te w momencie przesyłania projektu e-DD do Systemu są już 

objęte zabezpieczeniem zarejestrowanego odbiorcy w związku z ich wcześniejszym odbiorem 

przez ten podmiot po ich wewnątrzwspólnotowym nabyciu w procedurze zawieszenia poboru 

akcyzy (obciążenie zabezpieczenia/objęcie zabezpieczeniem na podstawie art. 41e ust. 7 pkt 1). 

Przedmiotowa regulacja spowoduje, że nie będzie następować podwójne 

obciążanie/odnotowywanie użycia zabezpieczenia zarejestrowanego odbiorcy. 

 

Art. 46ga upa - w dodawanym art. 46ga upa proponuje się uregulować możliwość 

dokonywania zmiany środka transportu wyrobów akcyzowych dostarczanych poza procedurą 

zawieszenia poboru akcyzy, z użyciem Systemu. W przypadkach innych niż określone w art. 

46 na ust. 1-7 upa proponuje się aby zmiana środka transportu wyrobów akcyzowych 

przemieszczanych poza procedurą zawieszenia poboru akcyzy była uregulowana na podobnych 

zasadach jakie zostały określone w przypadku przeładunku wyrobów akcyzowych 

przemieszczanych z zastosowaniem procedury zawieszenia poboru akcyzy poza składem 

podatkowym.  

W związku z tym proponuje się zawarcie w dodawanym art. 46ga regulacji, zgodnie z którą 

podmiot wysyłający, o którym mowa w art. 2 ust. 1 pkt 31 lit. b-f upa może dokonać zmiany 

środka transportu wyrobów akcyzowych dostarczanych poza procedurą zawieszenia poboru 
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akcyzy, z użyciem Systemu. Jednocześnie w art. 46w ust. 2 pkt 7 upa proponuje się zawrzeć 

delegację dla ministra właściwego do spraw finansów publicznych do określenia w drodze 

rozporządzenia warunków dokonywania zmiany środka transportu, w przypadkach innych niż 

określone w art. 46na ust. 1-7 upa. Konsekwencją powyższego są zmiany w pkt 34 i 35 projektu. 

 

Art. 46i ust. 1a, ust. 2 upa i art. 46j ust. 1 upa – w art. 46i ust. 1a określono kto otrzymuje 

informację o zamiarze przeprowadzenia w miejscu odbioru kontroli wyrobów akcyzowych 

przemieszczanych poza procedurą zawieszenia poboru akcyzy z użyciem Systemu oraz 

obowiązki podmiotu wysyłającego związane kontrolą przemieszczanych wyrobów. Zgodnie z 

obecnie obowiązującymi przepisami informacja o zamiarze przeprowadzenia przez naczelnika 

urzędu celno-skarbowego kontroli wyrobów w miejscu odbioru przekazywana jest do podmiotu 

odbierającego. W konsekwencji podmiot odbierający ma obowiązek powiadomienia o 

przybyciu wyrobów do miejsca odbioru (jeżeli jest użytkownikiem Systemu poprzez przesłanie 

powiadomienia do Systemu). W związku z tym, że część podmiotów odbierających wyroby 

akcyzowe przemieszczane poza procedurą zawieszenia poboru akcyzy nie jest użytkownikami 

Systemu – w praktyce utrudnione może być prowadzenie kontroli w miejscu odbioru. 

Dodatkowo obowiązek powiadamiania przez te podmioty o przybyciu wyrobów do miejsca 

odbioru poza Systemem – stanowi dla nich utrudnienie. W związku z tym proponuje się dodanie 

art. 46i ust. 1a i wskazanie w nim podmiotu wysyłającego, jako tego, który otrzymuje 

informację o zamiarze przeprowadzenia w miejscu odbioru kontroli wyrobów akcyzowych 

przemieszczanych poza procedurą zawieszenia poboru akcyzy z użyciem Systemu i 

każdorazowo przesyła do Systemu powiadomienie o dostarczeniu wyrobów akcyzowych 

niezwłocznie po ich dostarczeniu do miejsca odbioru wskazanego w e-DD. W konsekwencji 

należy uchylić regulację zawartą w art. 46j ust. 1 upa, która dotyczy sytuacji, w której podmiot 

obowiązany do powiadomienia o przybyciu/dostarczeniu wyrobów akcyzowych do miejsca 

odbioru nie jest użytkownikiem Systemu.  

W zmienionym ust. 2 dostosowano zawarte w tym przepisie odesłanie do zmian w art. 2 ust. 1 

pkt 32 upa. 

Art. 46j ust. 2 i ust. 3 pkt 3 upa – w zmienionym ust. 2 dostosowano zawarte w tym przepisie 

odesłanie do zmian w art. 2 ust. 1 pkt 31 upa. W dodanym ust. 3 pkt 3 przewidziano, że 

potwierdzenie odbioru wyrobów akcyzowych przez podmiot odbierający niebędący 

użytkownikiem Systemu może być dokonane na innym papierowym dokumencie, 

zawierającym takie same dane, które są wymagane dla raportu odbioru. Zaproponowane 
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regulacje mają na celu uproszczenie dostaw wyrobów na podstawie e-DD i wynikają z tego, że 

do tych dostaw stosowane są inne dokumenty, wymagane, na podstawie regulacji odrębnych, 

np. kwity bunkrowe stosowane przy dostawach paliw żeglugowych. Jeżeli dokumenty te 

zawierać będą dane potrzebne do sporządzenia raportu odbioru, to będą mogły być stosowane 

do potwierdzania odbioru przez podmiot odbierający.  

Art. 46j ust. 5a i 6 oraz art. 46l upa – w dodawanym ust. 5a przewidziano, że podmiot 

wysyłający paliwa żeglugowe lub gazu LPG na „zbiorczym” e-DD, sporządzi w Systemie jeden 

projekt raportu odbioru lub jeden dokument zastępujący raport odbioru, na podstawie 

potwierdzeń odbioru tych wyrobów dokonanych przez podmioty odbierające nie tylko jak 

obecnie w przypadku, gdy podmiot odbierający nie jest użytkownikiem Systemu (uchylany art. 

46l upa), ale w każdym przypadku. Rozwiązanie to umożliwi podmiotom wysyłającym 

dokonywanie przekierowania dostaw wyrobów akcyzowych przemieszczanych na podstawie 

e-DD lub dokumentu zastępującego e-DD, do innych odbiorców w przypadku rezygnacji przez 

niektórych z odbiorców z całości lub części zamówienia. W konsekwencji należało uchylić art. 

46l upa. 

Art. 46m upa – zmiany mają charakter dostosowujący i wiążą się ze zmianami art. 2 ust. 1 pkt 

31 i 32 upa. Jednocześnie w związku z objęciem monitorowaniem w Systemie EMCS PL2 

przemieszczeń eksportowanych wyrobów akcyzowych poza procedurą zawieszenia poboru 

akcyzy, w art. 46m upa określono sposób funkcjonowania Systemu w przypadku raportu 

wywozu, który potwierdza zakończenie przemieszczania wyrobów akcyzowych poza 

procedurą zawieszenia poboru akcyzy. Sposób funkcjonowania Systemu w takim przypadku 

określono podobnie jak w przypadku raportu wywozu potwierdzającego zakończenie 

przemieszczania wyrobów akcyzowych z zastosowaniem procedury zawieszenia poboru 

akcyzy. 

 

Art. 46na upa - w dodanym przepisie określono przypadki tzw. dorejestrowań, tzn. przypadki, 

w których stosowanie Systemu EMCS PL2 do wyrobów akcyzowych zwolnionych od akcyzy 

ze względu na ich przeznaczenie będzie polegało na przesłaniu przez podmiot wysyłający do 

Systemu projektu e-DD po zakończeniu dostawy tych wyrobów do podmiotu odbierającego. 

Określenie takich szczególnych przypadków stosowania Systemu EMCS PL2 wynika ze 

specyfiki niektórych dostaw wyrobów akcyzowych zwolnionych od akcyzy ze względu na ich 

przeznaczenie realizowanych do podmiotów zużywających te wyroby.  
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W ust. 1 przewidziano dorejestrowanie dla dostaw paliw lotniczych, które są wydawane ze 

zbiornika zamontowanego na stałe na płycie lotniska bezpośrednio podmiotowi zużywającemu 

do zbiornika na stałe zamontowanego na statku powietrznym lub przemieszczane na terenie 

lotniska cysterną do podmiotu zużywającego i wydawane temu podmiotowi bezpośrednio do 

zbiornika na stałe zamontowanego na statku powietrznym. Specyfika dostaw paliw lotniczych 

w tych przypadkach polega na konieczności zapewnienia niezakłóconego dostępu do tych paliw 

podmiotom zużywającym uczestniczącym w ruchu lotniczym oraz niedużym 

prawdopodobieństwie wystąpienia nieprawidłowości z uwagi na to, że dostawy realizowane są 

na terenie lotniska. Przyjęto, że w przypadku takich dostaw podmiot wysyłający może 

sporządzić projekt e-DD na podstawie potwierdzenia odbioru dokonanego przez podmiot 

zużywając poza Systemem, i przesłać do Systemu niezwłocznie, nie później jednak niż w ciągu 

5 dni od dnia potwierdzenia odbioru.  

W ust. 2 przewidziano dorejestrowanie dla dostaw paliw żeglugowych, które są wydawane ze 

zbiornika zamontowanego na stałe w porcie bezpośrednio podmiotowi zużywającemu do 

zbiornika na stałe zamontowanego na statku. Specyfika dostaw paliw żeglugowych w tych 

przypadkach polega na konieczności zapewnienia niezakłóconego dostępu do tych paliw 

podmiotom zużywającym uczestniczącym w ruchu morskim oraz niedużym 

prawdopodobieństwie wystąpienia nieprawidłowości z uwagi na to, że dostawy realizowane są 

na terenie portu. Podobnie jak w przypadku dostaw paliw lotniczych ze zbiornika przyjęto, że 

w przypadku takich dostaw podmiot wysyłający będzie mógł sporządzić projekt e-DD na 

podstawie potwierdzeń odbioru dokonanych przez podmioty zużywające poza Systemem, i 

przesłać do Systemu niezwłocznie, nie później jednak niż w ciągu 5 dni od dnia potwierdzenia 

odbioru.  

W ust. 3, 4 i 6 przewidziano dorejestrowanie dla dostaw wyrobów węglowych, które 

sprzedawane są finalnym nabywcom węglowym przez pośredniczące podmioty węglowe, które 

w poprzednim roku kalendarzowym sprzedały powyżej 30 mln kg tych wyrobów. Specyfika 

tych dostaw wynika w szczególności z właściwości wyrobów węglowych oraz różnic w 

sposobach realizacji tych dostaw przy transporcie taśmowym, sprzedaży połączonej z 

depozytem, sprzedaży na podstawie umów ramowych, sprzedaży z wykorzystaniem tzw. 

transakcji łańcuchowych. Co do zasady przyjęto, że w przypadku dostawy wyrobów 

węglowych pośredniczący podmiot węglowy będzie sporządzał projekt e-DD na podstawie 

faktury dokumentującej sprzedaż i przesyłał do Systemu do 16 dnia miesiąca następującego po 

miesiącu, w którym wyroby te zostały sprzedane. Przyjęty termin na dorejestrowanie sprzedaży 
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wyrobów węglowych uwzględnia termin na wystawienie faktury, zgodnie z przepisami o 

podatku VAT (do 15. dnia następnego miesiąca). W przypadku przemieszczania wyrobów 

węglowych realizowanego w sposób ciągły transportem taśmowym, na podstawie zawartej 

umowy, przyjęto, że pośredniczący podmiot węglowy będzie sporządzał projekt e-DD i 

przesyłał do Systemu co najmniej raz w miesiącu kalendarzowym. Przedmiotowe uregulowanie 

oznacza, że w przypadku, gdy podmiot dokonujący takiej sprzedaży, wystawi w danym 

miesiącu kalendarzowym więcej niż jedną fakturę, wówczas do Systemu przesyła projekt e-DD 

oddzielnie do każdej faktury. Ilość wprowadzonych projektów e-DD powinna być taka sama 

jak ilość wystawionych faktur w danym miesiącu kalendarzowym. W przypadku tzw. transakcji 

łańcuchowych, gdy wyroby węglowe zostały wcześniej nabyte przez pośredniczący podmiot 

węglowy od innego pośredniczącego podmiotu węglowego, który ostatecznie dokonuje 

sprzedaży finalnemu nabywcy węglowemu – przyjęto, że pośredniczący podmiot węglowy 

będący podmiotem wysyłającym będzie przesyłał do Systemu projekt e-DD do 16 dnia 

miesiąca następującego po miesiącu, w którym nabył te wyroby od innego pośredniczącego 

podmiotu węglowego. Przyjęty w tym przypadku termin na dorejestrowanie dostawy wyrobów 

węglowych uwzględnia termin, w którym (zgodnie z przepisami o podatku VAT) 

pośredniczący podmiot węglowy, który dokonuje dostawy do finalnego nabywcy węglowego 

powinien otrzymać fakturę od pośredniczącego podmiotu węglowego, od którego nabył 

wcześniej wyroby węglowe (do 15. dnia następnego miesiąca). 

W ust. 5 przewidziano dorejestrowanie dla dostaw wyrobów energetycznych, przy użyciu 

rurociągu bezpośrednio po dopuszczeniu do obrotu, z zastosowaniem zgłoszenia 

uproszczonego w rozumieniu przepisów prawa celnego, z miejsca importu bezpośrednio do 

składu podatkowego na terytorium kraju, podmiotu pośredniczącego lub podmiotu 

zużywającego, a także dla dostaw tych wyrobów ze składu podatkowego na terytorium kraju 

do podmiotu pośredniczącego lub podmiotu zużywającego lub od podmiotu pośredniczącego 

do podmiotu zużywającego. Zasady dorejestrowania w tym przypadku zostały określone 

analogicznie jak w obowiązującej upa określono zasady dorejestrowywania dostaw przy użyciu 

rurociągu z zastosowaniem procedury zawieszenia poboru akcyzy. Przyjęto, że w takim 

przypadku podmiot wysyłający będzie przesyłał do Systemu projekt e-DD niezwłocznie po 

zakończeniu tłoczenia. 

W ust. 7 określono sposób dorejestrowywania w Systemie zwrotów wyrobów dostarczonych w 

sposób określony w ust. 1-3 lub 6. Przyjęto, że w przypadku zwrotu, podmiot wysyłający, do 
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którego zostały te wyroby zwrócone, będzie przesyłał projekt e-DD do Systemu niezwłocznie 

po otrzymaniu tych wyrobów, nie później jednak niż w ciągu 5 dni od dnia ich otrzymania. 

 W celu wyeliminowania ewentualnych wątpliwości, w ust. 8 doprecyzowano, że w 

przypadkach, o których mowa w ust. 1-7 nie ma zastosowania art. 46g upa, oraz że w 

przypadkach tych nie sporządza się w Systemie raportu odbioru, a przemieszczenie uznaje się 

za zakończone z chwilą uzyskania z Systemu, przez podmiot wysyłający, o którym mowa w 

art. 2 ust. 1 pkt 31 lit. b lub d, e-DD z nadanym numerem referencyjnym, sprawdzonego pod 

względem kompletności i prawidłowości danych zawartych w tym dokumencie. 

Art. 46o ust. 2 upa – w zmienionym ust. 2 określono zasady automatycznego odnotowania 

zwolnienia z obciążenia zabezpieczenia generalnego podmiotu wysyłającego, o którym mowa 

w art. 2 ust. 1 pkt 31 lit. b albo automatycznego odnotowania zwolnienia wyrobów akcyzowych 

z objęcia ich zabezpieczeniem ryczałtowym, a także automatycznego odnotowania obciążenia 

zabezpieczenia generalnego podmiotu prowadzącego skład podatkowy lub podmiotu 

pośredniczącego kwotą akcyzy albo kwotą akcyzy i opłaty paliwowej, wynikającymi z ilości i 

rodzaju odebranych wyrobów akcyzowych albo objęcie tych wyrobów zabezpieczeniem 

ryczałtowym podmiotu prowadzącego skład podatkowy lub podmiotu pośredniczącego albo 

automatycznego odnotowania objęcia tych wyrobów zwolnieniem z obowiązku złożenia 

zabezpieczenia akcyzowego udzielonym podmiotowi prowadzącemu skład podatkowy - w 

przypadku odbioru tych wyrobów przez podmiot prowadzący skład podatkowy lub podmiot 

pośredniczący. Przyjęto, że automatyczne odnotowanie zwolnienia lub obciążenia 

zabezpieczenia generalnego lub automatyczne odnotowanie użycia lub zakończenia użycia 

zabezpieczenia ryczałtowego (zwolnienia ze złożenia zabezpieczenia) nastąpi w momencie 

zarejestrowania w Systemie projektu e-DD. 

Art. 46p upa Dodanie regulacji zawartej w ust. 1 pkt 1a wynika z potrzeby dostosowania 

brzmienia przedmiotowego przepisu do objęcia monitorowaniem z użyciem Systemu EMCS 

PL2 przemieszczeń eksportowanych wyrobów akcyzowych opodatkowanych zerową stawką 

akcyzy ze względu na ich przeznaczenie. W konsekwencji dodania ust. 1 pkt 1a w przypadku 

otrzymania przez podmiot wysyłający raportu wywozu albo dokumentu zastępującego raport 

wywozu po upływie terminu na zakończenie przemieszczenia, o którym mowa w art. 46b ust. 

3, przysługiwał będzie zwrot akcyzy podmiotowi, który dokonał zapłaty akcyzy na wniosek 

złożony do właściwego naczelnika urzędu skarbowego. Uchylenie ust. 1 pkt 2 wynika z 

rezygnacji z formy dorejestrowania e-DD w przypadku importowanych wyrobów akcyzowych 

i propozycji wprowadzenia w miejsce tego dorejestrowania monitorowania przemieszczenia 
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importowanych wyrobów akcyzowych z miejsca importu do podmiotu, który dokonał importu. 

W związku z tym przypadek zwrotu dla importu określony będzie w ust. 1 pkt 1 upa. 

Art. 46q upa – w ust. 2 w pkt 6 zawężono zakres podmiotów zużywających, które będą 

obowiązane być użytkownikami Systemu. Przyjęto, że użytkownikami Systemu będą tylko te 

podmioty zużywające, które obowiązane będą do złożenia zgłoszenia rejestracyjnego, zgodnie 

z art. 16 ust. 1 upa, jeżeli wymagane będzie sporządzenie w Systemie raportu odbioru przez te 

podmioty. Dodatkowo w dodanych w ust. 2 pkt 6a i 6b poszerzono katalog użytkowników 

systemu o pośredniczące podmioty węglowe, które w poprzednim roku kalendarzowym 

sprzedały powyżej 30 mln kg wyrobów węglowych oraz o podmioty zużywające wyroby 

akcyzowe, o których mowa w art. 32 ust. 1 pkt 3 zwolnione od akcyzy ze względu na ich 

przeznaczenie, będące osobami fizycznymi nieprowadzącymi działalności gospodarczej, które 

złożyły zgłoszenie rejestracyjne, zgodnie z art. 16 ust. 1a upa. 

Art. 46t upa - zmiana polega na doprecyzowaniu ust. 2 pkt 2 oraz na uchyleniu ust. 6. 

Określony w ust.2 pkt 2 przypadek, w którym podmiot wysyłający ma obowiązek dokonania 

zmiany miejsca przeznaczenia uzupełniono o przypadek otrzymania z Systemu informacji o 

odmowie wyprowadzenia wyrobów akcyzowych poza terytorium Unii Europejskiej, a w razie 

niedostępności Systemu - otrzymania dokumentu zastępującego raport wywozu 

stwierdzającego odmowę wyprowadzenia tych wyrobów poza terytorium Unii Europejskiej - 

gdy przemieszczanie wyrobów akcyzowych następuje również poza procedurą zawieszenia 

poboru akcyzy. Uchylenie ust. 6, który reguluje możliwość dokonywania zmiany środka 

transportu, którym przemieszczane są wyroby akcyzowe z zastosowaniem procedury 

zawieszenia poboru akcyzy oraz poza tą procedurą, wynika z faktu, że zmiana środka transportu 

przemieszczanych z użyciem Systemu wyrobów akcyzowych objętych procedurą zawieszenia 

poboru akcyzy została już uregulowana w rozdziale 2 w dziale III ustawy, w przepisach 

dotyczących przeładunku tych wyrobów dokonywanego poza składem podatkowym. W 

związku z tym, we wspólnym rozdziale 1b działu III ustawy należy uchylić art. 46t ust. 6 i 

jednocześnie w rozdziale 1a działu III ustawy, który dotyczy przemieszczania wyrobów 

akcyzowych poza procedurą zawieszenia poboru akcyzy - należy dodać regulację dotyczącą 

zmiany środka transportu. Vide uzasadnienie do art. 46ga. 

Art. 46w ust. 2 pkt 2, 2a i 7 upa - w związku ze zmianami, które projekt przewiduje w art. 

46ga upa, zawartą w art. 46w ust. 2 delegację dla ministra właściwego do spraw finansów 

publicznych do wydania rozporządzenia uzupełniono o delegację do określenia w drodze 

rozporządzenia warunków dokonywania zmiany środka transportu wyrobów akcyzowych 
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dostarczanych poza procedurą zawieszenia poboru akcyzy, z użyciem Systemu, z wyłączeniem 

przypadków o których mowa w art. 46na ust. 1-7 upa. 

Art. 88 upa - wychodząc naprzeciw postulatom przedsiębiorców w dodanym ust. 9 

wprowadzono możliwość stosowania stałej gęstości do przeliczenia ilości paliwa lotniczego, 

m.in. przy wydaniu tego paliwa bezpośrednio do samolotów. 

Wynika to z uwarunkowań technicznych dotyczących autocystern lotniskowych, gdzie nie ma 

możliwości zainstalowania przepływowych gęstościomierzy do bezpośredniego pomiaru partii 

wydawanego paliwa. W przypadku konieczności używania do przeliczenia na temperaturę 

referencyjną 15°C gęstości obserwowanej/mierzonej dla wydawanej partii paliw lotniczych 

powstaje konieczność budowania zewnętrznego rozwiązania informatycznego (kolejnej nowej 

aplikacji/systemu). Aplikacja ta mogłaby dokonywać przeliczenia partii wydanych litrów 

rzeczywistych paliwa przy zastosowaniu zmierzonej temperatury i obserwowanej/mierzonej 

gęstości na 15°C, a następnie daną tą przekazywać do autocysterny w celu nadruku na 

dokumencie potwierdzającym wydanie paliwa. 

Najnowsze autocysterny wyposażone są w urządzenia, które pozwalają przeliczyć wydane litry 

rzeczywiste paliwa przy zastosowaniu zmierzonej temperatury i stałej zaszytej gęstości na 

temp. 15°C. Budowanie kolejnego systemu, który będzie musiał być także skomunikowany z 

obecnie używanymi systemami lotniskowymi i wyposażeniem autocystern, to dodatkowy koszt 

poniesiony na nowy system oraz interfejsy z dotychczasowymi systemami. To także 

zwiększone ryzyko awarii i błędów na przesyle danych na potrzeby Systemu e-DD. 

Z informacji przekazanych przez przedsiębiorców wynika, iż w innych państwach 

członkowskich powszechnie przyjęta jest praktyka stosowania stałej gęstości w temperaturze 

15°C do przeliczenia ilości wydawanego paliwa lotniczego na ostatnim etapie obrotu. Taka 

metoda znacznie usprawnia proces przeliczenia na lotniskach, ale tak że w znacznym stopniu 

ogranicza koszty związane z inwestycjami informatycznymi.  

 Zgodnie z art. 88 ust. 1 ustawy podstawą opodatkowania wyrobów energetycznych (zatem 

także paliw używanych do statków powietrznych) jest ich ilość, wyrażona w litrach gotowego 

wyrobu w temperaturze 15°C. Przepis ten implementuje do polskiego porządku prawnego art. 

12 ust. 2 dyrektywy Rady 2003/96/WE.  

Proponowane rozwiązanie nie powinno w zasadniczy sposób wpływać na określenie 

rzeczywistej ilości paliwa w przeliczeniu na temperaturę referencyjną. 

Art. 89 upa - zmiany w art. 89 upa wynikają z przyjęcia w projekcie rozwiązania, zgodnie z 
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którym importowane wyroby akcyzowe opodatkowane zerową stawką akcyzy ze względu na 

ich przeznaczenie będą przemieszczane z miejsca importu do importera z użyciem Systemu 

EMCS PL2. Zgodnie z obecnie obowiązującymi przepisami zastosowanie Systemu do tych 

wyrobów polega na „dorejestrowaniu” e-DD po zakończeniu przemieszczenia. W związku z 

przyjętym nowym rozwiązaniem należy zmienić odesłanie w art. 89 ust. 2aa, w celu 

uwzględnienia w tym przepisie przypadku importu wyrobów akcyzowych opodatkowanych 

zerową stawką akcyzy ze względu na ich przeznaczenie oraz uchylić w art. 89 ust. 2ab, który 

przewiduje „dorejestrowanie” e-DD w przypadku importu przedmiotowych wyrobów.  

Art. 116 ust. 1b upa – zmiany w przepisie mają charakter dostosowujący do zmian w zakresie 

rejestracji wprowadzonych w art. 16 ust. 1 i polegają na zastąpieniu wyrażenia „który nie złożył 

zgłoszenia rejestracyjnego” wyrażeniem „który nie dokonał zgłoszenia rejestracyjnego”. 

Art. 2 – zmiana w ustawie z dnia 29 sierpnia 1997r. – Ordynacja podatkowa (Dz. U. 2020 r. 

poz. 1325 i 1423) dotyczy art. 272 pkt 6 i polega na przyznaniu naczelnikowi urzędu 

skarbowego możliwości, w ramach czynności sprawdzających, weryfikacji danych i 

dokumentów podmiotów dokonujących zgłoszenia rejestracyjnego, zgodnie z nowelizowanym 

art. 16. Takie uprawnienie przysługiwało dotychczas naczelnikom urzędów skarbowych w 

stosunku do podatników podatku akcyzowego oraz zużywających i pośredniczących 

podmiotów olejowych.  

Art. 3 – w przepisie przewidziano zmiany w ustawie z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie 

skarbowej (Dz. U. z 2020 r. poz. 1546 i 1565). 

Obowiązujący przepis art. 16 ust. 3 upa nakłada na właściwego naczelnika urzędu skarbowego 

obowiązek wydania, bez zbędnej zwłoki, nie później niż w ciągu 7 dni od przyjęcia zgłoszenia 

rejestracyjnego złożonego przez podmiot prowadzący działalność gospodarczą, pisemnego 

potwierdzenia przyjęcia tego zgłoszenia. 

Zgodnie z ust. 15 w części I załącznika do ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie 

skarbowej obowiązkowi wniesienia opłaty skarbowej w wysokości 170 zł podlega czynność 

urzędowa organu, określona w art. 16 ust. 3 ustawy o podatku akcyzowym, czyli potwierdzenie 

przyjęcia zgłoszenia rejestracyjnego w podatku akcyzowym.  

Proponowane zmiany w upa polegające na rezygnacji z papierowego formularza zgłoszenia 

rejestracyjnego na rzecz zgłoszenia elektronicznego składanego za pomocą Platformy Usług 

Elektronicznych Skarbowo-Celnych (PUESC), stworzenie Centralnego Rejestru Podmiotów 

Akcyzowych prowadzonego przez jeden organ podatkowy wyznaczony przez Ministra 
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Finansów, powodują konieczność odstąpienia od papierowego potwierdzania przyjęcia 

zgłoszenia rejestracyjnego, poprzez uchylenie w art. 16 ust. 3 ustawy o podatku akcyzowym.  

Proponowana w części II w kolumnie 2 ust. 20 załącznika do ustawy o opłacie skarbowej 

zmiana przedmiotu opłaty skarbowej z zaświadczenia stwierdzającego, że podatnik jest 

zarejestrowanym podatnikiem podatku akcyzowego na zaświadczenie stwierdzające, że 

podmiot został wpisany do Centralnego Rejestru Podmiotów Akcyzowych jest konsekwencją 

objęcia, w znowelizowanym art. 16 ust. 1 upa, obowiązkiem rejestracji szerokiej grupy 

podmiotów, nie tylko podatników podatku akcyzowego. Ponadto zmiana ta jest konsekwencją 

nowelizacji art. 18 ust. 2 upa, z którego wynika obowiązek wyznaczonego organu, do wydania 

zaświadczenia o zarejestrowaniu podmiotu w Centralnym Rejestrze Podmiotów Akcyzowych.  

Art. 4 – w przepisie proponuje się dokonać zmian w ustawie z dnia 20 lipca 2018 r. o zmianie 

ustawy o podatku akcyzowym oraz ustawy – Prawo celne i przedłużyć do dnia 31 stycznia 2022 

r. okres, w którym możliwe będzie dokonywanie dostaw wyrobów akcyzowych poza procedurą 

zawieszenia poboru akcyzy nie tylko na podstawie e-DD, z użyciem Systemu EMCS PL2, ale 

również na podstawie stosowanej dotychczas papierowej dokumentacji. Oznacza to, że 

przedsiębiorcy dokonujący dostaw wyrobów akcyzowych poza procedurą zawieszenia poboru 

akcyzy, którzy w związku z panującą pandemią nie będą w stanie ponieść kosztów 

dostosowania do 31 stycznia 2021 r. będą mogli koszty te ponieść dopiero po 1 lutego 2021 r. 

Zmiany w przedmiotowym zakresie wynikają z pogarszającej się sytuacji polskich firm w 

związku z panującą pandemią. Przedłużenie terminu na stosowanie dokumentacji papierowej 

nie będzie miało wpływu na przewidziane w projekcie zmiany w ustawie z dnia 6 grudnia 2008 

r. o podatku akcyzowym oraz zmiany w funkcjonalnościach Systemu EMCS PL2, które 

pomimo panującej pandemii powinny wejść w życie z dniem 1 lutego 2021 r., do tego czasu 

powinien również zostać dostosowany System EMCS PL2. W związku z tym ci spośród 

przedsiębiorców, którzy będą w stanie ponieść koszty dostosowania do 31 stycznia 2021 r., 

będą mogli dokonywać dostaw wyrobów akcyzowych poza procedurą zawieszenia poboru 

akcyzy, na zasadach uproszczonych projektem UD 36 już od 1 lutego 2021 r. 

 3. Przepisy przejściowe. 

Art. 5 – przepis reguluje sytuację podmiotów, które złożyły zgłoszenie rejestracyjne na 

podstawie art. 16 w brzmieniu dotychczasowym i do dnia wejścia w życie ustawy nie uzyskały 

potwierdzenia przyjęcia zgłoszenia rejestracyjnego wydanego przez właściwego naczelnika 

urzędu skarbowego. W tym przypadku właściwy naczelnik urzędu skarbowego, pomimo 
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obowiązywania przepisów o centralnej rejestracji, będzie miał obowiązek wydać takie 

potwierdzenie również po dniu wejścia w życie ustawy w terminie 7 dni, co oznacza, że 

podmiot zostanie zarejestrowany w rejestrze prowadzonym przez tego naczelnika i będzie miał 

do niego zastosowania przepis przejściowy z art. 6. 

 Art. 6 – przepis zawiera regulację na podstawie, której podmiot który złożył zgłoszenie 

rejestracyjne przed dniem wejścia w życie ustawy i otrzymał potwierdzenie jego przyjęcia 

przed tym dniem, jak również podmiot, który otrzymał takie potwierdzenie po tym dniu, 

zostanie wpisany do Centralnego Rejestru Podmiotów Akcyzowych z chwilą uzupełnienia 

zgłoszenia rejestracyjnego o dane dotyczące właściwego dla tego podmiotu organu 

podatkowego, czyli o dane dotychczas niewymagane. Koniecznym jest aby podmioty te 

uzupełniły zgłoszenia rejestracyjne w sposób elektroniczny, czyli za pośrednictwem Portalu 

PUESC, co oznacza wymóg podpisania zgłoszenia jednym z rodzajów podpisów 

wymienionych w nowelizowanym art. 16 ust. 2c. Podmioty te zobowiązane będą do przesłania 

właściwemu organowi podatkowemu zgłoszenia rejestracyjnego przed dniem 30 czerwca 2021 

r. Wskazany termin powinien być wystarczający do wypełnienia nakładanego obowiązku. W 

przypadku niedopełnienia obowiązku podmiot nie będzie zarejestrowany w Centralnym 

Rejestrze Podmiotów Akcyzowych i będzie musiał dokonać rejestracji, zgodnie z nowymi 

zasadami. 

Art. 7 - w związku z nałożeniem obowiązku rejestracji na podmioty niepodlegające 

obowiązkowi złożenia zgłoszenia rejestracyjnego na podstawie dotychczasowych przepisów, 

w ust. 1 określono termin, w którym będą one zobowiązane dokonać zgłoszenia 

rejestracyjnego. Przyjęto, że podmioty te powinny wypełnić ten obowiązek przed dniem 30 

czerwca 2021 r. Termin ten powinien być terminem wystarczającym do dokonania rejestracji.  

W ust. 2 w związku z wprowadzeniem obowiązku elektronicznej rejestracji i wprowadzeniem 

Centralnego Rejestru Podmiotów Akcyzowych, a co za tym idzie rezygnacji z trybu opartego 

na powiadamianiu właściwego naczelnika urzędu skarbowego o zamiarze rozpoczęcia 

prowadzenia działalności gospodarczej jako pośredniczący podmiot węglowy lub 

pośredniczący podmiot gazowy - wprowadzono regulację, zgodnie z którą do dnia złożenia 

zgłoszenia rejestracyjnego, na podstawie nowych przepisów, jednak nie dłużej niż do dnia 30 

czerwca 2021 r. za pośredniczący podmiot węglowy albo pośredniczący podmiot gazowy 

uznawało się będzie podmiot, który przed dniem wejścia w życie projektu, złożył właściwemu 

naczelnikowi urzędu skarbowego powiadomienie o zamiarze prowadzenia działalności jako 
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pośredniczący podmiot węglowy albo pośredniczący podmiot gazowy i otrzymał potwierdzenie 

jego przyjęcia przed tym dniem.  

Art. 8 – w celu umożliwienia, w okresie przejściowym, podmiotom prowadzącym działalność 

gospodarczą w akcyzie wykonywanie tej działalności oraz umożliwienia wykonywania przez 

organy KAS nałożonych ustawowo zadań kontrolnych, w ust. 1 zobowiązano właściwych 

naczelników urzędów skarbowych do utrzymania do dnia 30 czerwca 2021 r. na 

dotychczasowych zasadach prowadzonych przez nich rejestrów podmiotów, które złożyły 

zgłoszenia rejestracyjne, na podstawie art. 16 ust. 1 w dotychczasowym brzmieniu. Z dniem 1 

lutego 2021 r. właściwym rejestrem obejmującym podmioty, które mogą prowadzić działalność 

gospodarczą w zakresie wyrobów akcyzowych albo wykonywać czynności z użyciem 

wyrobów akcyzowych będzie wyłącznie Centralny Rejestr Podmiotów Akcyzowych 

prowadzony w systemie informatycznym, przez wyznaczony przez ministra właściwego do 

spraw finansów publicznych, organ podatkowy. W ust. 2 sformułowano brak obowiązku 

aktualizacji po 31 stycznia 2021 r. lokalnych rejestrów podatników podatku akcyzowego 

prowadzonych przez naczelników urzędów skarbowych, gdyż po wejściu w życie nowelizacji 

wszelkie zmiany danych zawartych w zgłoszeniu rejestracyjnym powinny odbywać się zgodnie 

z nowymi regulacjami.  

Art. 9 – w przepisie przewidziano regulację dostosowującą. W wyniku zmian wprowadzonych 

projektem nastąpią znaczące zmiany w poszczególnych funkcjonalnościach Systemu EMCS 

PL2 stosowanych do przemieszczeń wyrobów akcyzowych poza procedurą zawieszenia poboru 

akcyzy. Nowe, zmienione funkcjonalności Systemu EMCS PL2 zaczną działać od dnia 1 lutego 

2021 r. Po dniu 31 stycznia 2021 r. nie będzie możliwe zastosowanie poprzednich 

funkcjonalności Systemu EMCS PL2. W związku z tym nie będą mogły być zastosowane 

przepisy dotychczasowe w odniesieniu do przemieszczeń poza procedurą zawieszenia poboru 

akcyzy wyrobów akcyzowych zwolnionych od akcyzy ze względu na ich przeznaczenie oraz 

wyrobów akcyzowych opodatkowanych zerową stawką akcyzy ze względu na ich 

przeznaczenie rozpoczętych i niezakończonych do dnia 31 stycznia 2021 r. W ust. 1 

zaproponowano regulację, zgodnie z którą przemieszczenia te zostaną zakończone w sposób 

manualny na wniosek podmiotu obowiązanego do sporządzenia raportu odbioru przez 

właściwego dla tego podmiotu naczelnika urzędu skarbowego, na podstawie dostarczonych 

przez ten podmiot dokumentów potwierdzających odbiór wyrobów akcyzowych, o których 

mowa w art. 46j ust. 3 upa. Proponuje się aby w takich przypadkach warunkiem zastosowania 

zwolnienia od akcyzy lub zerowej stawki akcyzy było złożenie właściwemu naczelnikowi 



41 

urzędu skarbowego przez podmiot obowiązany do sporządzenia raportu odbioru wniosku wraz 

z dokumentami potwierdzającymi odbiór wyrobów akcyzowych w terminie, w którym powinno 

zostać zakończone przemieszczenie wyrobów poprzez sporządzenie raportu odbioru, tzn. w 

terminie, o którym mowa w art. 46b ust. 3 upa.  

W ust. 2 zaproponowano regulację dostosowującą w zakresie importu. Proponuje się aby w 

przypadku importu i dopuszczenia do obrotu wyrobów akcyzowych zwolnionych od akcyzy ze 

względu na ich przeznaczenie oraz wyrobów akcyzowych opodatkowanych zerową stawką 

akcyzy ze względu na ich przeznaczenie przed dniem 1 lutego 2021 r. i niesporządzenia e-DD 

do dnia 31 stycznia 2021 r., na wniosek podmiotu obowiązanego do przesłania e-DD, naczelnik 

urzędu celno-skarbowego, który dopuścił do obrotu wyroby odnotował import wyrobów w 

Systemie w sposób manualny. Warunki zastosowania zwolnienia od akcyzy lub zerowej stawki 

akcyzy będą spełnione, jeżeli do dnia, w którym został złożony wniosek przez podmiot 

obowiązany do przesłania e-DD nie upłynął termin, w którym podmiot miałby obowiązek 

przesłania e-DD do Systemu, zgodnie z przepisami obowiązującymi do dnia 31 stycznia 2021 

r., tzn. jeżeli nie upłynęło 15 dni od dnia dopuszczenia do obrotu wyrobów akcyzowych.  

Art. 10 – w ust. 1 przewidziano stosowanie przepisów dotychczasowych w odniesieniu do 

przemieszczeń eksportowych i wyprowadzanych poza obszar celny UE przez krajowy urząd 

celno-skarbowy wyrobów akcyzowych opodatkowanych zerową stawką akcyzy ze względu na 

ich przeznaczenie, rozpoczętych i niezakończonych do dnia 31 stycznia 2021 r. W ust. 2 

przewidziano regulację przejściową umożliwiającą od dnia 1 lutego 2021 r. do dnia 31 stycznia 

2022 r. do przemieszczeń, o których mowa w ust. 1 tego artykułu, stosowanie przepisów ustawy 

o podatku akcyzowym, w brzmieniu obowiązującym do dnia 31 stycznia 2021 r. 

Art. 11 – w  ust. 1 przewidziano stosowanie przepisów dotychczasowych do monitorowania 

sprzedaży wyrobów węglowych zwolnionych od akcyzy ze względu na ich przeznaczenie od 

pośredniczącego podmiotu węglowego, który w poprzednim roku kalendarzowym sprzedał 

powyżej 30 mln kg wyrobów węglowych do finalnych nabywców węglowych, rozpoczętego i 

nie zakończonego do dnia 31 stycznia 2021 r. W ust. 2 przewidziano regulację przejściową 

umożliwiającą od dnia 1 lutego 2021 r. do dnia 31 stycznia 2022 r. do monitorowania 

sprzedaży, o której mowa w ust. 1 tego artykułu, stosowanie przepisów ustawy o podatku 

akcyzowym, w brzmieniu obowiązującym do dnia 31 stycznia 2021 r. 

Art. 12 – w ust. 1 przewidziano stosowanie do przemieszczeń poza procedurą zawieszenia 

poboru akcyzy wyrobów akcyzowych zwolnionych od akcyzy ze względu na ich 
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przeznaczenie, o których mowa w art. 32 ust. 4 pkt 1a lub 5 ustawy zmienianej w art. 1, w 

brzmieniu nadanym niniejszą ustawą, rozpoczętych i niezakończonych do dnia 31 stycznia 

2021 r. przepisów ustawy o podatku akcyzowym, w brzmieniu obowiązującym do dnia 31 

stycznia 2021 r. W ust. 2 przewidziano regulację przejściową umożliwiającą od dnia 1 lutego 

2021 r. do dnia 31 stycznia 2022 r. do przemieszczeń, o których mowa w ust. 1 tego artykułu, 

stosowanie przepisów ustawy o podatku akcyzowym, w brzmieniu obowiązującym do dnia 31 

stycznia 2021 r. 

4. Przepis końcowy 

Art. 13 - Przewiduje się, że projektowane przepisy wejdą w życie 1 lutego 2021 r.  

Termin taki jest zgodny z rozwiązaniem przyjętym w propozycji zmiany ustawy z dnia 20 lipca 

2018 r. o zmianie ustawy o podatku akcyzowym oraz ustawy – Prawo celne, tzn. z 

przedłużeniem do dnia 31 stycznia 2022 r. okresu, w którym do przemieszczeń wyrobów poza 

procedurą zawieszenia poboru akcyzy może być stosowany papierowy dokument dostawy. 

Wejście w życie z dniem 1 lutego 2021 r. zapewni roczny okres (od 1.02.2021 r. do 31.01.2022 

r.), w którym będzie możliwość stosowania nowych zasad dostaw z użyciem Systemu EMCS 

PL2 przy alternatywnej możliwości stosowania dotychczasowych zasad, w tym papierowego 

dokumentu dostawy. 

Ocena przewidywanego wpływu projektowanej regulacji na działalność 

mikroprzedsiębiorców oraz małych i średnich przedsiębiorców 

Zastąpienie papierowych dokumentów stosowanych przy przemieszczaniu wyrobów 

akcyzowych zwolnionych od akcyzy ze względu na ich przeznaczenie oraz wyrobów 

energetycznych opodatkowanych zerową stawką akcyzy ze względu na ich przeznaczenie poza 

procedurą zawieszenia poboru akcyzy – dokumentem w postaci elektronicznej (e-DD), 

spowoduje przyspieszenie zwolnienia zabezpieczenia akcyzowego składanego przez podmiot, 

które następuje po zakończeniu przemieszczenia wyrobów. Pozwoli to przedsiębiorcy na szybsze 

dokonanie kolejnego przemieszczenia, bądź też wykorzystanie w inny sposób środków 

finansowych pochodzących ze zwolnionego zabezpieczenia akcyzowego. Wprowadzenie ww. 

zmiany spowoduje też zmniejszenie kosztów administracyjnych po stronie przedsiębiorcy m.in. 

poprzez zniesienie obowiązku kwartalnego składania zestawień wystawionych papierowych 

dokumentów dostawy.  

Wprowadzenie możliwości podziału przemieszczenia na terytorium innego państwa 

członkowskiego w przypadku przemieszczeń wyrobów energetycznych transportem kolejowym 
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z zastosowaniem procedury zawieszenia poboru akcyzy w Systemie EMCS usprawni operacje 

przemieszczania w tym zakresie i będzie miało pozytywny wpływ na szybkość zakończenia 

przemieszczeń.  

Wprowadzenie możliwość stosowania stałej gęstości do przeliczenia ilości paliwa lotniczego, 

m.in. przy wydaniu tego paliwa bezpośrednio do samolotów, wychodzi naprzeciw postulatom 

przedsiębiorców. 

Projekt ustawy nie jest sprzeczny z prawem Unii Europejskiej. 

Dokumentowanie i monitorowanie z użyciem Systemu EMCS dostaw poza procedurą 

zawieszenia poboru akcyzy wyrobów akcyzowych zwolnionych od akcyzy ze względu na ich 

przeznaczenie oraz wyrobów energetycznych opodatkowanych zerową stawką ze względu na ich 

przeznaczenie nie jest regulowane prawem unijnym. 

Projekt ustawy nie zawiera norm technicznych w rozumieniu przepisów rozporządzenia Rady 

Ministrów z dnia 23 grudnia 2002 r. w sprawie sposobu funkcjonowania krajowego systemu 

notyfikacji norm i aktów prawnych (Dz. U. poz. 2039, z późn. zm.), w związku z czym nie 

podlega notyfikacji. 

Zgodnie z art. 5 ustawy z dnia 7 lipca 2005 r. o działalności lobbingowej w procesie stanowienia 

prawa (Dz. U. z 2017 r. poz. 248) w związku z § 52 uchwały Rady Ministrów z dnia 29 

października 2013 r. – Regulamin pracy Rady Ministrów (M.P. z 2016 r. poz. 1006, z późn. zm.), 

projekt ustawy z chwilą przekazania do uzgodnień międzyresortowych został udostępniony w 

Biuletynie Informacji Publicznej na stronie podmiotowej Rządowego Centrum Legislacji, w 

serwisie Rządowy Proces Legislacyjny. 


