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Projekt z dnia 21 września 2017 r.
USTAWA
z dnia ….
o zmianie ustawy o podatku akcyzowym
Art. 1. W ustawie z dnia 6 grudnia 2008 r. o podatku akcyzowym (Dz. U. z 2017 r. poz.
43, 60 i 937) wprowadza się następujące zmiany:
1)

w art. 2 w ust. 1:
a) uchyla się pkt 18a,
b) po pkt 18a dodaje się pkt 18b i 18c w brzmieniu:
„18b) e-DD – elektroniczny dokument, na podstawie którego przemieszcza się na
terytorium kraju poza procedurą zawieszenia poboru akcyzy wyroby akcyzowe
objęte zwolnieniem od akcyzy ze względu na ich przeznaczenie lub wyroby
akcyzowe wymienione w załączniku nr 2 do ustawy, opodatkowane zerową
stawką akcyzy ze względu na ich przeznaczenie;
18c) dokument zastępujący e-DD – dokument, na podstawie którego przemieszcza
się na terytorium kraju, poza procedurą zawieszenia poboru akcyzy wyroby
akcyzowe objęte zwolnieniem od akcyzy ze względu na ich przeznaczenie lub
wyroby akcyzowe wymienione w załączniku nr 2 do ustawy, opodatkowane
zerową stawką akcyzy ze względu na ich przeznaczenie zawierający takie same
dane jak e-DD, stosowany gdy System jest niedostępny;”,
c)

w pkt 20:
–

lit. a otrzymuje brzmienie:
„a) wyrobów akcyzowych, określonych w załączniku nr 2 do ustawy, objętych
stawką akcyzy inną niż stawka zerowa, powstałe podczas stosowania
procedury zawieszenia poboru akcyzy, z wyłączeniem strat powstałych
podczas produkcji wyrobów energetycznych, piwa, wina, napojów
fermentowanych, wyrobów pośrednich lub wyrobów tytoniowych,”,

–

w lit. e tiret drugie otrzymuje brzmienie:
„– przemieszczania poza procedurą zawieszenia poboru akcyzy, na podstawie eDD albo dokumentu zastępującego e-DD;”,
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d)

w pkt 22 lit. b otrzymuje brzmienie:
„b) niemający miejsca zamieszkania, siedziby lub miejsca prowadzenia
działalności gospodarczej na terytorium kraju, który odbiera nabyte
wyroby energetyczne zwolnione od akcyzy ze względu na ich
przeznaczenie, określone w art. 32 ust. 1 pkt 1 i 2, bezpośrednio do
zbiornika na stałe zamontowanego na statku powietrznym lub jednostce
pływającej;”,

e)

po pkt 22 dodaje się pkt 22a w brzmieniu:
„22a) zużywający podmiot gospodarczy – podmiot mający miejsce zamieszkania lub
siedzibę na terytorium kraju, który zużywa w ramach prowadzonej działalności
gospodarczej wyroby akcyzowe wymienione w załączniku nr 2 do ustawy,
opodatkowane zerową stawką akcyzy ze względu na ich przeznaczenie do
celów uprawniających do zastosowania tej stawki akcyzy;”,

f)

pkt 26-32 otrzymują brzmienie:
„26) System

–

krajowy

system

teleinformatyczny

służący

do

obsługi

przemieszczania wyrobów akcyzowych:
a)

z zastosowaniem procedury zawieszenia poboru akcyzy, w szczególności
do przesyłania e-AD, raportu odbioru i raportu wywozu, unieważnienia eAD, zmiany miejsca przeznaczenia oraz zawiadomienia o zmianie miejsca
przeznaczenia, o których mowa w rozporządzeniu Komisji (WE) nr
684/2009 z dnia 24 lipca 2009 r. w sprawie wykonania dyrektywy Rady
2008/118/WE

w

odniesieniu

do

skomputeryzowanych

procedur

przemieszczania wyrobów akcyzowych w procedurze zawieszenia poboru
akcyzy (Dz. Urz. UE L 197 z 29.07.2009, str. 24, z późn. zm.1)),
b)

poza procedurą zawieszenia poboru akcyzy objętych zwolnieniem od
akcyzy ze względu na ich przeznaczenie lub wymienionych w załączniku
nr 2 do ustawy, opodatkowanych zerową stawką akcyzy ze względu na ich
przeznaczenie, w szczególności do przesyłania e-DD, raportu odbioru i
raportu wywozu, unieważnienia e-DD, zmiany miejsca przeznaczenia oraz
zawiadomienia o zmianie miejsca przeznaczenia;

1)

Zmiany wymienionego rozporządzenia zostały ogłoszone w: Dz. Urz. UE L 23 z 27.01.2011, str. 23, Dz. Urz.
UE L 349 z 19.12.2012, str. 4, Dz. Urz. UE L 158 z 10.03.2013, str. 74, Dz. Urz. UE L 26 z 29.01.2014, str.
4, Dz. Urz. UE L 72 z 17.03.2016, str. 13.
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27) raport odbioru – raport składany za pośrednictwem Systemu stanowiący
dowód, że zostało zakończone przemieszczanie wyrobów akcyzowych z
zastosowaniem procedury zawieszenia poboru akcyzy albo przemieszczanie
poza

procedurą

zawieszenia

poboru

akcyzy

wyrobów

akcyzowych

zwolnionych 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;
28) dokument zastępujący raport odbioru – dokument zawierający takie same dane
jak raport odbioru, stanowiący dowód, że zostało zakończone przemieszczanie
wyrobów akcyzowych z zastosowaniem procedury zawieszenia poboru akcyzy
albo przemieszczanie poza procedurą zawieszenia poboru akcyzy wyrobów
akcyzowych zwolnionych 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,
stosowany gdy System jest niedostępny;
29) raport wywozu – raport składany za pośrednictwem Systemu stanowiący
dowód, że w przypadku eksportu zostało zakończone przemieszczanie
wyrobów akcyzowych:
a) z zastosowaniem procedury zawieszenia poboru akcyzy,
b) poza procedurą zawieszenia poboru akcyzy, gdy wyprowadzenie poza terytorium
Unii Europejskiej importowanych wyrobów akcyzowych zwracanych przez
finalnego nabywcę węglowego albo zużywający podmiot gospodarczy
następuje przez urząd celno - skarbowy znajdujący się na terytorium kraju;
30) dokument zastępujący raport wywozu – dokument zawierający takie same dane
jak raport wywozu, stanowiący dowód, że w przypadku eksportu zostało
zakończone przemieszczanie wyrobów akcyzowych:
a) z zastosowaniem procedury zawieszenia poboru akcyzy,
b) poza procedurą zawieszenia poboru akcyzy importowanych wyrobów
akcyzowych zwracanych przez finalnego nabywcę węglowego albo przez
zużywający podmiot gospodarczy, gdy wyprowadzenie poza terytorium Unii
Europejskiej poza procedurą zawieszenia poboru akcyzy następuje przez urząd
celno-skarbowy znajdujący się na terytorium kraju
- stosowany, gdy System jest niedostępny;
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31) podmiot wysyłający:
a)

podmiot

prowadzący

skład

podatkowy

lub

zarejestrowanego

wysyłającego, którzy wysyłają wyroby akcyzowe z zastosowaniem
procedury zawieszenia poboru akcyzy,
b)

podmiot

prowadzący

skład

podatkowy,

podmiot

pośredniczący,

zarejestrowanego odbiorcę, w przypadkach o których mowa w art. 32 ust.
3 pkt 5 lub w art. 89 ust. 2 pkt 5, podmiot zużywający prowadzący
działalność gospodarczą, z wyłączeniem podmiotu zużywającego, o
którym mowa w art. 2 ust. 1 pkt. 22 lit. b, zużywający podmiot
gospodarczy, pośredniczący podmiot węglowy oraz finalnego nabywcę
węglowego zużywającego wyroby węglowe w ramach prowadzonej
działalności gospodarczej, którzy sporządzają e-DD albo dokument
zastępujący e-DD,;
32) podmiot odbierający:
a)

podmiot prowadzący skład podatkowy, zarejestrowanego odbiorcę,
nabywcę na terytorium państwa członkowskiego będącego podmiotem
upoważnionym przez właściwe władze podatkowe tego państwa
członkowskiego

Unii

Europejskiej

do

otrzymywania

wyrobów

akcyzowych w ramach procedury zawieszenia poboru akcyzy lub podmiot
objęty zwolnieniem od akcyzy wynikającym z art. 31 ust. 1, do których są
wysyłane wyroby akcyzowe z zastosowaniem procedury zawieszenia
poboru akcyzy,
b)

podmiot prowadzący skład podatkowy, podmiot pośredniczący, podmiot
zużywający, zużywający podmiot gospodarczy, pośredniczący podmiot
węglowy oraz finalnego nabywcę węglowego, do których wysyłane są
poza procedurą zawieszenia poboru akcyzy wyroby akcyzowe zwolnione
od akcyzy ze względu na przeznaczenie lub wyroby akcyzowe
wymienione w załączniku nr 2 do ustawy opodatkowane zerową stawką
akcyzy ze względu na ich przeznaczenie;”;

2) w art. 14 po ust. 8 dodaje się ust. 8a w brzmieniu:
„8a. W przypadku, o którym mowa w art. 82 ust. 1 i 2, organami podatkowymi
właściwymi do orzekania w sprawie zwrotu akcyzy obliczonej i wykazanej w zgłoszeniu
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celnym lub określonej w wydanej przez naczelnika urzędu celno-skarbowego decyzji, są
dla:
1)

osób fizycznych – naczelnik urzędu skarbowego właściwy do wykonywania zadań
w zakresie akcyzy ze względu na adres ich zamieszkania, i właściwy dla tego
naczelnika w zakresie akcyzy dyrektor izby administracji skarbowej;

2)

osób prawnych i jednostek organizacyjnych niemających osobowości prawnej –
naczelnik urzędu skarbowego właściwy do wykonywania zadań w zakresie akcyzy
ze względu na adres ich siedziby, i właściwy dla tego naczelnika w zakresie akcyzy
dyrektor izby administracji skarbowej.”;

3) w art. 30 po ust. 4 dodaje się ust. 4a w brzmieniu:
„4a. Zwalnia się od akcyzy ubytki wyrobów akcyzowych, przekraczające normy
dopuszczalnych ubytków, o których mowa w art. 85 ust. 1 pkt 1 i ust. 2 pkt 1 lit. a albo
określone w rozporządzeniu wydanym na podstawie art. 85 ust. 7, do wysokości równej
rzeczywistym stratom, jeżeli podmiot udowodni ich naturalny charakter wynikający z
właściwości wyrobów.”;
4)

w art. 31a:
a)

w ust. 3:
–

pkt 1 i 2 otrzymują brzmienie:
„1) w przypadku sprzedaży wyrobów węglowych na terytorium kraju
finalnemu nabywcy węglowemu – przemieszczanie tych wyrobów przez
podmiot sprzedający wyroby węglowe na podstawie e-DD albo dokumentu
zastępującego e-DD oraz zakończenie przemieszczania w sposób, o którym
mowa w art. 83c ust. 2;
2)

w przypadku nabycia wewnątrzwspólnotowego wyrobów węglowych
przez finalnego nabywcę węglowego zużywającego wyroby węglowe
przeznaczone do celów opałowych, o których mowa w ust. 1 pkt 3 –
udokumentowanie

nabycia

wewnątrzwspólnotowego

dokumentem

handlowym wystawionym przez sprzedawcę wyrobów węglowych i
określającym przeznaczenie tych wyrobów;”,
–

po pkt 2 dodaje się pkt 2a i 2b w brzmieniu:
„2a) w przypadku nabycia wewnątrzwspólnotowego wyrobów węglowych
przez finalnego nabywcę węglowego zużywającego wyroby węglowe
przeznaczone do celów opałowych, o których mowa w ust. 1 pkt 1 i 2 oraz
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w pkt 4 - 8 – przesłanie do Systemu e-DD albo sporządzenie dokumentu
zastępującego e-DD, w terminie 5 dni od dnia odbioru nabytych
wewnątrzwspólnotowo wyrobów;
2b) w

przypadku

zwrotu

nabytych

wewnątrzwspólnotowo

wyrobów

węglowych przez finalnego nabywcę węglowego zużywającego wyroby
węglowe przeznaczone do celów opałowych, o których mowa w ust. 1 pkt
1 i 2 oraz 4 - 8, do sprzedawcy na terytorium państwa członkowskiego –
przesłanie do Systemu e-DD albo sporządzenie dokumentu zastępującego
e-DD, w terminie 5 dni od dnia wystawienia dokumentu handlowego
dokumentującego ten zwrot;",
–

pkt 3 otrzymuje brzmienie:
„3) w przypadku importu wyrobów węglowych przez finalnego nabywcę
węglowego zużywającego wyroby węglowe, przeznaczone do celów
opałowych, o których mowa w ust. 1 pkt 1 i 2 oraz 4-8 – przemieszczanie
wyrobów z miejsca importu na podstawie e-DD albo dokumentu
zastępującego e-DD oraz zakończenie przemieszczenia w sposób,
o którym mowa w art. 83c ust. 2 i 3;”,

–

w pkt 3 kropkę zastępuje się średnikiem i dodaje się pkt 4 i 5 w brzmieniu:
„4) w przypadku zwrotu importowanych wyrobów węglowych przez finalnego
nabywcę węglowego zużywającego wyroby węglowe, przeznaczone do
celów opałowych, o których mowa w ust. 1 pkt 1 i 2, 4–8, do sprzedawcy
spoza terytorium Unii Europejskiej, gdy wyprowadzenie następuje przez
organ celny znajdujący się w państwie członkowskim Unii Europejskiej –
przesłanie do Systemu e-DD albo sporządzenie dokumentu zastępującego
e-DD w terminie 5 dni od dnia złożenia zgłoszenia celnego, na podstawie
którego zwracane wyroby są wywożone poza terytorium Unii Europejskiej;
5)

w przypadku importu wyrobów węglowych przez finalnego nabywcę
węglowego zużywającego wyroby węglowe, przeznaczone do celów
opałowych, o których mowa w ust. 1 pkt 3 – udokumentowanie importu na
podstawie przepisów prawa celnego.”,

b)

uchyla się ust. 4,

c)

ust. 5 otrzymuje brzmienie:
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„5. Zwrot przez finalnego nabywcę węglowego wyrobów węglowych,
nabytych w ramach zwolnienia, o którym mowa w ust. 1, do podmiotu, który
sprzedał te wyroby, odbywa się na podstawie:
1)

e-DD albo dokumentu zastępującego e-DD - w przypadku zwrotu wyrobów
węglowych:
a)

przez finalnego nabywcę węglowego, do pośredniczącego podmiotu
węglowego,

b)

przez finalnego nabywcę węglowego, który prowadzi działalność
gospodarczą z wykorzystaniem tych wyrobów, do sprzedawcy poza
terytorium Unii Europejskiej, gdy wyprowadzenie poza terytorium Unii
Europejskiej następuje przez urząd celno-skarbowy znajdujący się na
terytorium kraju;

2)

dokumentu handlowego – w przypadku zwrotu wyrobów węglowych:
a)

przez finalnego nabywcę węglowego, do sprzedawcy na terytorium
państwa członkowskiego,

b)

przez finalnego nabywcę węglowego, do sprzedawcy poza terytorium Unii
Europejskiej, gdy wyprowadzenie wyrobów następuje przez organ celny
znajdujący się w państwie członkowskim Unii Europejskiej.”;

5)

w art. 31c:
a) pkt 3 otrzymuje brzmienie:
„3) uzyskiwanie i umarzanie świadectw efektywności energetycznej, o których
mowa w ustawie z dnia 20 maja 2016 r. o efektywności energetycznej (Dz. U.
poz. 831), przez podmioty obowiązane na podstawie tej ustawy do uzyskania
i przedstawienia do umorzenia świadectw efektywności energetycznej lub
uiszczenia w zamian opłaty zastępczej;”,
b) w pkt 4 wyrazy „certyfikatem ISO 14001:2004” zastępuje się wyrazami „ certyfikatem
ISO 14001;”,
c) w pkt 5 wyrazy „certyfikatem ISO 50001;2011” zastępuje się wyrazami „ certyfikatem
ISO 50001”;

6) w art. 32:
a)

w ust. 5 pkt 2 otrzymuje brzmienie:
„2) przemieszczanie wyrobów akcyzowych na podstawie e-DD albo dokumentu
zastępującego e-DD oraz zakończenie przemieszczania w sposób, o którym
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mowa w art. 83c ust. 2 lub 4 oraz w terminach, o których mowa w art. 83c ust.
3;”,
b)

uchyla się ust. 10 i 11,

c)

ust. 14 część wspólna otrzymuje brzmienie:
"– przemieszczanie tych wyrobów odbywa się na podstawie e-DD albo dokumentu
zastępującego e-DD.”;

7)

8)

w art. 38:
a)

w ust. 1 uchyla się pkt 1,

b)

w ust. 2 uchyla się pkt 3 i 4;

w art. 40 w ust. 1 pkt 1a otrzymuje brzmienie:
„1a) wyroby akcyzowe określone w załączniku nr 2 do ustawy, opodatkowane zerową
stawką akcyzy ze względu na ich przeznaczenie, są w składzie podatkowym, w tym
również w wyniku zwrotu lub dostarczenia przez zużywający podmiot gospodarczy,
który posiadał te wyroby i nie zużył ich do celów uprawniających do zastosowania
zerowej stawki akcyzy;”;

9) w art. 41a:
a) w ust. 2 w pkt 1 wyrazy „podmiot odbierający” zastępuje się wyrazami „podmiot
odbierający, o którym mowa w art. 2 ust. 1 pkt 32 lit. a”,
b) w ust. 3 i 4a

wyrazy „podmiot wysyłający” zastępuje się wyrazami „podmiot

wysyłający, o którym mowa w art. 2 ust. 1 pkt 31 lit. a",
c) w ust. 7
- wprowadzenie do wyliczenia otrzymuje brzmienie:
„Jeżeli System jest niedostępny, podmiot wysyłający, o którym mowa w
art. 2 ust. 1 pkt 31 lit. a przed rozpoczęciem przemieszczania wyrobów
akcyzowych z zastosowaniem procedury zawieszenia poboru akcyzy jest
obowiązany:”,
- pkt 3 otrzymuje brzmienie:
„3) złożyć właściwemu naczelnikowi urzędu skarbowego oświadczenie
przewoźnika lub spedytora, który złożył zabezpieczenie generalne, albo
podmiotu odbierającego, o którym mowa w art. 2 ust. 1 pkt 32 lit. a, o
wyrażeniu zgody na objęcie zobowiązania podatkowego podmiotu
wysyłającego, o którym mowa w art. 2 ust. 1 pkt 31 lit. a albo zobowiązania
podatkowego tego podmiotu oraz opłaty paliwowej, do której zapłaty może
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być on obowiązany, ich zabezpieczeniem akcyzowym - w przypadkach, o
których mowa w art. 63 ust. 3 pkt 1 i ust. 4.”;
10) w art. 41b:
a) ust. 1 otrzymuje brzmienie:
„1. Jeżeli projekt e-AD zawiera prawidłowe i kompletne dane, w Systemie
jest mu automatycznie nadawany numer referencyjny, a następnie dokument ten jest
automatycznie przesyłany do podmiotu wysyłającego, o którym mowa w art. 2 ust.
1 pkt 31 lit. a oraz do:
1) podmiotu odbierającego, o którym mowa w art. 2 ust. 1 pkt 32 lit. a,
w przypadku przemieszczeń wyrobów akcyzowych na terytorium kraju, albo
2) właściwych władz państwa członkowskiego Unii Europejskiej podmiotu
odbierającego, o którym mowa w art. 2 ust. 1 pkt 32 lit. a, w przypadku dostawy
wewnątrzwspólnotowej lub eksportu dokonywanego przez organ celny znajdujący
się w państwie członkowskim Unii Europejskiej.”,
b) w ust. 2-4 użyte w różnym przypadku wyrazy „podmiot wysyłający” zastępuje się
użytymi w odpowiednim przypadku wyrazami „podmiot wysyłający, o którym
mowa w art. 2 ust. 1 pkt 31 lit. a",
c) ust. 6 otrzymuje brzmienie:
„6. W przypadku nabycia wewnątrzwspólnotowego wyrobów akcyzowych z
zastosowaniem procedury zawieszenia poboru akcyzy e-AD jest przekazywany do
Systemu przez właściwe dla podmiotu wysyłającego, o którym mowa w art. 2 ust. 1
pkt 31 lit. a władze państwa członkowskiego Unii Europejskiej, a następnie jest
przekazywany automatycznie do podmiotu odbierającego, o którym mowa w art. 2
ust. 1 pkt 32 lit. a.”;
11) art. 41c otrzymuje brzmienie:
„Art.

41c.

1. W

przypadku

przemieszczania

wyrobów

energetycznych

z zastosowaniem procedury zawieszenia poboru akcyzy drogą morską podmiot
wysyłający, o którym mowa w art. 2 ust. 1 pkt 31 lit. a może nie wskazywać w projekcie
e-AD podmiotu odbierającego, o którym mowa w art. 2 ust. 1 pkt 32 lit. a, jeżeli nie jest
on znany w momencie przesyłania do Systemu projektu e-AD.
2. Niezwłocznie po uzyskaniu danych dotyczących podmiotu odbierającego, o
którym mowa w art. 2 ust. 1 pkt 32 lit. a, nie później jednak niż w momencie zakończenia
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przemieszczania, podmiot wysyłający, o którym mowa w art. 2 ust. 1 pkt 31 lit. a
uzupełnia w Systemie dane dotyczące tego podmiotu odbierającego.”;
12) art. 41d otrzymuje brzmienie:
„Art. 41d. Podmiot wysyłający, o którym mowa w art. 2 ust. 1 pkt 31 lit. a, ma
obowiązek dokonania zmiany miejsca przeznaczenia w przypadkach:
1) odmowy przyjęcia całości lub części wyrobów akcyzowych przez podmiot
odbierający, o którym mowa w art. 2 ust. 1 pkt 32 lit. a, po zakończeniu przemieszczania
tych wyrobów albo
2) otrzymania z Systemu informacji o odmowie wyprowadzenia wyrobów
akcyzowych poza terytorium Unii Europejskiej, a w przypadku niedostępności Systemu otrzymania dokumentu zastępującego raport wywozu stwierdzającego odmowę
wyprowadzenia wyrobów poza terytorium Unii Europejskiej, albo
3) utraty przez podmiot odbierający, o którym mowa w art. 2 ust. 1 pkt 32 lit. a,
wskazany w dokumencie zastępującym e-AD, uprawnienia do odbioru wyrobów
akcyzowych z zastosowaniem procedury zawieszenia poboru akcyzy.
2. Podmiot odbierający, o którym mowa w art. 2 ust. 1 pkt 32 lit. a, po otrzymaniu
e-AD z Systemu może poinformować, że może nie przyjąć albo że nie przyjmie wyrobów
akcyzowych.
3. Minister właściwy do spraw finansów publicznych może określić, w drodze
rozporządzenia, inne przypadki, w których podmiot wysyłający, o którym mowa w art. 2
ust. 1 pkt 31 lit. a, ma obowiązek dokonania zmiany miejsca przeznaczenia wyrobów
akcyzowych, uwzględniając konieczność właściwego i skutecznego funkcjonowania
procedury zawieszenia poboru akcyzy.
13) w art. 41e:
a) ust. 1-3 otrzymują brzmienie:
„1.

W

przypadku

otrzymania

z

Systemu

informacji

o

zamiarze

przeprowadzenia przez właściwego naczelnika urzędu celno-skarbowego kontroli
celno-skarbowej odbieranych wyrobów akcyzowych podmiot odbierający, o którym
mowa w art. 2 ust. 1 pkt 32 lit. a, ma obowiązek przesłania do Systemu
powiadomienia o przybyciu przemieszczanych wyrobów akcyzowych niezwłocznie
po ich przybyciu. Podmiot nie dokonuje rozładunku wyrobów do momentu
przeprowadzenia kontroli celno-skarbowej.
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2. Podmiot odbierający, o którym mowa w art. 2 ust. 1 pkt 32 lit. a, przesyła
do Systemu projekt raportu odbioru niezwłocznie po:
1) przeprowadzeniu kontroli odbieranych wyrobów akcyzowych albo
2) odbiorze wyrobów akcyzowych, w przypadku nieotrzymania, do momentu
odbioru tych wyrobów, informacji z Systemu o zamiarze przeprowadzenia kontroli
odbieranych wyrobów akcyzowych
- nie później jednak niż w terminie 5 dni roboczych od dnia odbioru.
3. Jeżeli projekt raportu odbioru zawiera kompletne i prawidłowe dane oraz,
w przypadku wyrobów akcyzowych objętych stawką akcyzy inną niż stawka zerowa
-

zostało

odnotowane

obciążenie

zabezpieczenia

generalnego

podmiotu

odbierającego, o którym mowa w art. 2 ust. 1 pkt 32 lit. a, kwotą akcyzy albo kwotą
akcyzy i opłaty paliwowej, wynikającymi z ilości i rodzaju przemieszczanych
wyrobów akcyzowych, albo zostało odnotowane objęcie tych wyrobów
zabezpieczeniem ryczałtowym albo objęcie ich zwolnieniem z obowiązku złożenia
zabezpieczenia akcyzowego udzielonym podmiotowi odbierającemu, o którym
mowa w art. 2 ust. 1 pkt 32 lit. a, raport odbioru jest automatycznie przesyłany z
Systemu do tego podmiotu odbierającego oraz do:
1) podmiotu wysyłającego, o którym mowa w art. 2 ust. 1 pkt 31 lit. a, w
przypadku przemieszczeń wyrobów akcyzowych na terytorium kraju, albo
2) właściwych władz państwa członkowskiego Unii Europejskiej podmiotu
wysyłającego, o którym mowa w art. 2 ust. 1 pkt 31 lit. a, w przypadku nabycia
wewnątrzwspólnotowego.”,
b) w ust. 3a oraz ust. 4 pkt 2 i części wspólnej użyte w różnym przypadku wyrazy
„podmiot odbierający” zastępuje się użytymi w odpowiednim przypadku wyrazami
„podmiot odbierający, o którym mowa w art. 2 ust. 1 pkt 32 lit. a”,
c) ust. 5 i 6 otrzymują brzemiennie:
„5. W przypadku eksportu wyrobów akcyzowych przez urząd celno-skarbowy
wyprowadzenia znajdujący się na terytorium kraju w Systemie jest tworzony raport
wywozu na podstawie informacji uzyskanej z elektronicznego systemu obsługi
eksportu, potwierdzającej wyjście wyrobów poza terytorium Unii Europejskiej.
Raport wywozu po sprawdzeniu pod względem kompletności i prawidłowości
danych w nim zawartych jest automatycznie przesyłany z Systemu do podmiotu
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wysyłającego, o którym mowa w art. 2 ust. 1 pkt 31 lit. a, albo do właściwych dla
tego podmiotu władz państwa członkowskiego Unii Europejskiej.
6. W

przypadku

dostawy

wewnątrzwspólnotowej

albo

eksportu

dokonywanego przez terytorium państwa członkowskiego wyrobów akcyzowych
z zastosowaniem procedury zawieszenia poboru akcyzy System otrzymuje od
właściwych dla podmiotu odbierającego, o którym mowa w art. 2 ust. 1 pkt 32 lit. a,
władz państwa członkowskiego Unii Europejskiej raport odbioru albo raport
wywozu, który następnie jest automatycznie przesyłany z Systemu do podmiotu
wysyłającego, o którym mowa w art. 2 ust. 1 pkt 31 lit. a.”,
d) w ust. 7 pkt 1 otrzymuje brzmienie:
„1) raportu

odbioru

-

następuje

automatyczne

odnotowanie

zwolnienia

zabezpieczenia generalnego podmiotu wysyłającego, o którym mowa w art. 2
ust. 1 pkt 31 lit. a z obciążenia albo automatyczne odnotowanie zwolnienia
wyrobów akcyzowych z objęcia ich zabezpieczeniem ryczałtowym oraz, w
przypadku odbioru na terytorium kraju wyrobów akcyzowych objętych stawką
akcyzy inną niż stawka zerowa, automatyczne odnotowanie obciążenia
zabezpieczenia generalnego podmiotu odbierającego, o którym mowa w art. 2
ust. 1 pkt 32 lit. a kwotą akcyzy albo kwotą akcyzy i opłaty paliwowej,
wynikającymi z ilości i rodzaju odebranych wyrobów akcyzowych, albo
automatyczne

odnotowanie

objęcia

tych

wyrobów

zabezpieczeniem

ryczałtowym tego podmiotu odbierającego albo objęcia ich zwolnieniem z
obowiązku złożenia zabezpieczenia akcyzowego udzielonym temu podmiotowi
odbierającemu;”,
e) w ust. 8 we wprowadzeniu do wyliczenia wyrazy „podmiotu odbierającego" zastępuje
wyrazami „podmiotu odbierającego, o którym mowa w art. 2 ust. 1 pkt 32 lit. a”;
14) w art. 41f :
a) w ust. 3 wyrazy „podmiot wysyłający” zastępuje się wyrazami „podmiot wysyłający,
o którym mowa w art. 2 ust. 1 pkt 31 lit. a”,
b) ust. 4-6 otrzymują brzmienie:
„4. W przypadku gdy System jest niedostępny, podmiot wysyłający, o którym
mowa w art. 2 ust. 1 pkt 31 lit. a i podmiot odbierający, o którym mowa w art. 2 ust.
1 pkt 32 lit. a przekazują właściwemu naczelnikowi urzędu skarbowego albo
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naczelnikowi urzędu celno-skarbowego informacje, które w przypadku dostępności
Systemu przesyłają do Systemu.
5. W przypadku gdy dostępność Systemu zostanie przywrócona, podmiot
wysyłający, o którym mowa w art. 2 ust. 1 pkt 31 lit. a i podmiot odbierający, o
którym mowa w art. 2 ust. 1 pkt 32 lit. a przesyłają do Systemu informacje, które
nie mogły być przesłane wcześniej z powodu niedostępności Systemu.
6. Minister

właściwy

do

spraw

finansów

publicznych,

w

drodze

rozporządzenia:
1) wyznaczy organ właściwy w sprawie, o której mowa w ust. 1,
2) może

określić

szczegółowe

zasady

postępowania

podmiotów

wysyłających, o których mowa w art. 2 ust. 1 pkt 31 lit. a, podmiotów odbierających,
o których mowa w art. 2 ust. 1 pkt 32 lit. a oraz organów podatkowych w przypadku
niedostępności Systemu oraz po przywróceniu jego dostępności
- uwzględniając konieczność monitorowania przemieszczania wyrobów
akcyzowych z zastosowaniem procedury zawieszenia poboru akcyzy.”;
15) w art. 41 g :
a) w ust. 1 wyrazy „podmiot odbierający” zastępuje się wyrazami „podmiot odbierający,
o którym mowa w art. 2 ust. 1 pkt 32 lit. a”,
b) w ust. 2 wyrazy „dla podmiotu wysyłającego” zastępuje się wyrazami „dla podmiotu
wysyłającego, o którym mowa w art. 2 ust. 1 pkt 31 lit. a”,
c) ust. 3 otrzymuje brzmienie:
„3. Jeżeli, w przypadku eksportu wyrobów akcyzowych, System jest
niedostępny lub gdy nie uzyskano e-AD, naczelnik urzędu celno-skarbowego, który
nadzoruje faktyczne wyprowadzenie tych wyrobów poza terytorium Unii
Europejskiej, przesyła dokument zastępujący raport wywozu właściwemu dla
podmiotu wysyłającego, o którym mowa w art. 2 ust. 1 pkt 31 lit. a, naczelnikowi
urzędu skarbowego albo właściwym dla tego podmiotu władzom państwa
członkowskiego Unii Europejskiej. Właściwy naczelnik urzędu skarbowego przesyła
otrzymany dokument zastępujący raport wywozu podmiotowi wysyłającemu, o
którym mowa w art. 2 ust. 1 pkt 31 lit. a.”;
16) w art. 41h ust. 1 otrzymuje brzmienie:
„1. Właściwy naczelnik urzędu skarbowego, naczelnik urzędu celno-skarbowego,
podmiot wysyłający, o którym mowa w art. 2 ust. 1 pkt 31 lit. a oraz podmiot odbierający,
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o którym mowa w art. 2 ust. 1 pkt 32 lit. a są obowiązani zapewnić aktualną informację o
przemieszczanych wyrobach akcyzowych, jeżeli informacja taka nie jest automatycznie
zapewniana przez System.”;
17) po art. 41h dodaje się art. 41i w brzmieniu:
„Art. 41i. 1. W przypadku przemieszczania wyrobów energetycznych transportem
kolejowym z zastosowaniem procedury zawieszenia poboru akcyzy w Systemie podmiot
wysyłający, o którym mowa w art. 2 ust. 1 pkt 31 lit. a, może dokonać na terytorium kraju
podziału rozpoczętego przemieszczenia na co najmniej dwa przemieszczenia, pod
warunkiem że całkowita ilość przemieszczanych wyrobów nie ulegnie zmianie.
2. Podmiot wysyłający, o którym mowa w art. 2 ust. 1 pkt 31 lit. a, powiadamia
naczelnika urzędu celno-skarbowego właściwego ze względu na miejsce dokonywania
podziału o zamiarze dokonania podziału przemieszczenia, wysyłając do Systemu projekt
powiadomienia o podziale przemieszczenia. Z Sytemu automatycznie jest wysyłana
informacja o błędach w przypadku gdy projekt powiadomienia o podziale
przemieszczenia zawiera niekompletne lub nieprawidłowe dane.
3. W przypadku przyjęcia przez System powiadomienia o podziale przemieszczenia,
dla

każdego

przemieszczenia

po

podziale

tworzony

jest

nowy

e-AD

z nadanym numerem referencyjnym, sprawdzony pod względem kompletności
i prawidłowości danych zawartych w tym dokumencie, który jest automatycznie
przesyłany do:
1) podmiotu wysyłającego, o którym mowa w art. 2 ust. 1 pkt 31 lit. a, oraz
2) podmiotu odbierającego, o którym mowa w art. 2 ust. 1 pkt 32 lit. a, wskazanego
w nowym e-AD, albo właściwych władz państwa członkowskiego Unii Europejskiej
podmiotu odbierającego, w przypadku dostawy wewnątrzwspólnotowej lub eksportu
dokonywanego przez organ celny znajdujący się w państwie członkowskim Unii
Europejskiej.
4. Utworzone dla przemieszczeń po podziale nowe e-AD zastępują pierwotnie
wystawiony e-AD. Od momentu podziału przemieszczenia każde przemieszczenie
odbywa się na podstawie nowego e-AD.
5. Po dokonaniu podziału przemieszczenia podmiot wysyłający, o którym mowa
w art. 2 ust. 1 pkt 31 lit. a, może dokonać zmiany miejsca przeznaczenia wyrobów lub
dokonać kolejnego podziału przemieszczenia.
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6. Przepisy ust. 1-5 nie mają zastosowania do wyrobów energetycznych objętych
zwolnieniem

od akcyzy wynikającym

z art. 31 ust. 1, przemieszczanych

z zastosowaniem świadectwa zwolnienia, o którym mowa w rozporządzeniu Komisji
(WE) nr 31/96 z dnia 10 stycznia 1996 r. w sprawie świadectwa zwolnienia z podatku
akcyzowego. ”;
18) w art. 42:
a) w ust. 1 w pkt 3, 4, 7 i 8 wyrazy „podmiot wysyłający” zastępuje się wyrazami „podmiot
wysyłający, o którym mowa w art. 2 ust. 1 pkt 31 lit. a”,
b) w ust. 1a wyrazy „dokumentu dostawy” zastępuje się wyrazami „e-DD albo dokumentu
zastępującego e-DD”,
c) ust. 1b otrzymuje brzmienie:
„1b. W przypadku powrotnego wprowadzenia do składu podatkowego
wyrobów akcyzowych określonych w załączniku nr 2 do ustawy, opodatkowanych
zerową stawką akcyzy ze względu na ich przeznaczenie, niedostarczonych do
zużywającego podmiotu gospodarczego, przemieszczanych na podstawie e-DD albo
dokumentu zastępującego e-DD, uznaje się, że nie nastąpiło zakończenie procedury
zawieszenia poboru akcyzy w stosunku do tych wyrobów.”;
d) w ust. 4 wyrazy „podmiotowi wysyłającemu” zastępuje się wyrazami „podmiotowi
wysyłającemu, o którym mowa w art. 2 ust. 1 pkt 31 lit. a”;
19) w art. 46:
a) w ust. 2 po wyrazach „Użytkownikami Systemu” dodaje się wyrazy „w zakresie
przemieszczania wyrobów akcyzowych z zastosowaniem procedury zawieszenia
poboru akcyzy”;
b) ust. 7 otrzymuje brzmienie:
„7. Z urzędu lub na wniosek złożony przez podmiot wysyłający, o którym
mowa w art. 2 ust. 1 pkt 31 lit. a lub podmiot odbierający, o którym mowa w art. 2
ust. 1 pkt 32 lit. a do właściwego naczelnika urzędu skarbowego albo naczelnika
urzędu celno-skarbowego są usuwane stwierdzone w Systemie nieprawidłowości
spowodowane niezgodnością czynności dokonywanych w Systemie z przepisami
niniejszej ustawy lub aktów wykonawczych wydanych na jej podstawie. Odmowa
uwzględnienia wniosku następuje w drodze decyzji.”;
20) w art. 56 uchyla się ust. 5;
21) w art. 63 ust. 4 i 5 otrzymują brzmienie:
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„4. W przypadku przemieszczania na terytorium kraju wyrobów akcyzowych
między składami podatkowymi oraz dostarczania wyrobów akcyzowych zwolnionych od
akcyzy ze względu na ich przeznaczenie ze składu podatkowego do podmiotu
pośredniczącego, zobowiązanie podatkowe podmiotu wysyłającego, o którym mowa
w art. 2 ust. 1 pkt 31 lit. a albo jego zobowiązanie podatkowe oraz opłata paliwowa, której
obowiązek zapłaty może powstać w stosunku do tych wyrobów akcyzowych, mogą być,
na jego wniosek, objęte zabezpieczeniem akcyzowym podmiotu odbierającego, o którym
mowa w art. 2 ust. 1 pkt 32 lit. a złożonym na terytorium kraju w formach określonych w
art. 67 ust. 1 pkt 1-3, za zgodą tego podmiotu odbierającego.
5. Osoba, która złożyła zabezpieczenie akcyzowe zgodnie z ust. 3 lub której
zabezpieczeniem akcyzowym zostały objęte zobowiązanie podatkowe podmiotu
wysyłającego, o którym mowa w art. 2 ust. 1 pkt 31 lit. a albo jego zobowiązanie
podatkowe oraz opłata paliwowa, której obowiązek zapłaty może powstać w stosunku do
przemieszczanych wyrobów akcyzowych zgodnie z ust. 4, odpowiada całym swoim
majątkiem za zobowiązanie podatkowe podmiotu obowiązanego do złożenia
zabezpieczenia akcyzowego oraz opłatę paliwową, do której zapłaty jest obowiązany ten
podmiot, wraz z odsetkami za zwłokę, solidarnie z tym podmiotem, do wysokości kwoty:
1) złożonego zabezpieczenia akcyzowego - w przypadku, o którym mowa
w ust. 3;
2) którą zostało obciążone zabezpieczenie generalne podmiotu odbierającego,
o którym mowa w art. 2 ust. 1 pkt 32 lit. a lub kwoty zobowiązania podatkowego albo
zobowiązania

podatkowego

oraz

opłaty

paliwowej

objętych

zabezpieczeniem

ryczałtowym tego podmiotu, wraz z odsetkami za zwłokę - w przypadku, o którym mowa
w ust. 4.”;
22) w art. 73 w ust. 1a wyrazy „podmiot wysyłający” zastępuje się wyrazami „podmiot
wysyłający, o którym mowa w art. 2 ust. 1 pkt 31 lit. a”;
23) w dziale III po rozdziale 7 dodaje się rozdział 7a w brzmieniu:
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„Rozdział 7a
Przemieszczanie wyrobów akcyzowych poza procedurą zawieszenia
poboru akcyzy z użyciem Systemu
Art. 83b. Przemieszczanie wyrobów akcyzowych na terytorium kraju poza
procedurą zawieszenia poboru akcyzy odbywa się na podstawie e-DD albo dokumentu
zastępującego e-DD, jeżeli:
1) wyroby akcyzowe zwolnione od akcyzy ze względu na ich przeznaczenie są
przemieszczane na terytorium kraju:
a) w celu dostarczenia:
- ze składu podatkowego do podmiotu pośredniczącego lub podmiotu zużywającego,
- od podmiotu pośredniczącego do podmiotu zużywającego,
- od zarejestrowanego odbiorcy, o którym mowa w art. 32 ust. 3 pkt 5, do podmiotu
zużywającego,
- od pośredniczącego podmiotu węglowego sprzedającego wyroby węglowe, o
których mowa w art. 31a ust. 1, do finalnego nabywcy węglowego,
b) w celu zwrotu:
- od podmiotu zużywającego, którym jest osoba fizyczna nieprowadząca
działalności gospodarczej do:
-- składu podatkowego,
-- podmiotu pośredniczącego,
-

od

podmiotu

zużywającego

prowadzącego

działalność

gospodarczą,

z wyłączeniem podmiotu zużywającego, o którym mowa w art. 2 ust. 1 pkt 22 lit. b, do
składu podatkowego lub podmiotu pośredniczącego,
- od podmiotu pośredniczącego do składu podatkowego,
- od finalnego nabywcy węglowego zużywającego wyroby węglowe, przeznaczone
do celów, o których mowa w art. 31a ust. 1:
-- pkt 3, do pośredniczącego podmiotu węglowego, który sprzedał te wyroby,
-- pkt 1 i 2 oraz 4-9,
--- do pośredniczącego podmiotu węglowego,
--- do sprzedawcy poza terytorium Unii Europejskiej, gdy ich
wyprowadzenie następuje przez urząd celno-skarbowy znajdujący się na terytorium kraju,
c) z miejsca importu do:
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- podmiotu pośredniczącego,
- podmiotu zużywającego prowadzącego działalność gospodarczą, z wyłączeniem
podmiotu zużywającego, o którym mowa w art. 2 ust. 1 pkt 22 lit. b,
- finalnego nabywcy węglowego zużywającego wyroby węglowe, przeznaczone do
celów, o których mowa w art. 31a ust. 1 pkt 1 i 2 oraz 4-9;
2) wyroby akcyzowe wymienione w załączniku nr 2 do ustawy opodatkowane
zerową stawką akcyzy ze względu na ich przeznaczenie są przemieszczane na terytorium
kraju:
a) ze składu podatkowego do zużywającego podmiotu gospodarczego,
b) od zużywającego podmiotu gospodarczego do składu podatkowego,
c) do składu podatkowego w przypadku niedostarczenia ich do zużywającego
podmiotu gospodarczego,
d) od zarejestrowanego odbiorcy, w przypadku, o którym mowa w art. 89 ust. 2 pkt
5, do zużywającego podmiotu gospodarczego,
e) z miejsca importu do zużywającego podmiotu gospodarczego,
f) od zużywającego podmiotu gospodarczego do sprzedawcy poza terytorium Unii
Europejskiej, gdy ich wyprowadzenie następuje przez urząd celno-skarbowy znajdujący
się na terytorium kraju.
Art. 83c. 1. Przemieszczanie wyrobów akcyzowych poza procedurą zawieszenia
poboru akcyzy, w przypadkach, o których mowa w art. 83b, rozpoczyna się z chwilą:
1) wyprowadzenia wyrobów ze składu podatkowego lub innego miejsca wysyłki
w przypadkach, o których mowa w art. 83b pkt 1 lit. a tiret pierwsze, drugie
i trzecie, lit. b tiret pierwsze, drugie, trzecie i czwarte podwójne tiret drugie oraz pkt 2 lit.
a-d oraz f;
2) dopuszczenia wyrobów do obrotu w przypadkach, o których mowa w art. 83b
pkt 1 lit. c oraz pkt 2 lit. e, pod warunkiem, że dane dotyczące wyrobów 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.
2. Zakończenie przemieszczania wyrobów akcyzowych poza procedurą zawieszenia
poboru

akcyzy,

w

przypadkach,

o

których

mowa

w

art.

83b,

następuje

z chwilą odbioru wyrobów akcyzowych przez podmiot odbierający, o którym mowa
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w art. 2 ust. 1 pkt 32 lit. b i wymaga przesłania do Systemu raportu odbioru zawierającego
kompletne i prawidłowe dane, z zastrzeżeniem ust. 4.
3. Przemieszczanie wyrobów akcyzowych poza procedurą zawieszenia poboru
akcyzy, w przypadkach, o których mowa w art. 83b powinno zostać zakończone
w terminie:
1) 15 dni od dnia wysłania wyrobów, wskazanego w e-DD albo dokumencie
zastępującym e-DD, w przypadkach, o których mowa w art. 83b pkt 1 lit. a tiret pierwsze,
drugie i trzecie, lit. b tiret pierwsze, drugie, trzecie i czwarte podwójne tiret drugie oraz
pkt 2 lit. a–d oraz f;
2) 15 dni od dnia dopuszczenia wyrobów do obrotu – w przypadkach, o których
mowa w art. 83b pkt 1 lit. c oraz pkt 2 lit. e.
4. W przypadku eksportu, o którym mowa w art. 83b pkt 1 lit. b tiret czwarte
podwójne tiret drugie potrójne tiret drugie oraz pkt 2 lit. f, zakończenie przemieszczania
następuje z chwilą wyprowadzenia wyrobów akcyzowych poza terytorium Unii
Europejskiej i wymaga utworzenia w Systemie raportu wywozu na podstawie informacji
uzyskanej z elektronicznego systemu obsługi eksportu, potwierdzającego wyprowadzenie
wyrobów poza terytorium Unii Europejskiej.
Art. 83d. 1. Przemieszczanie wyrobów akcyzowych poza procedurą zawieszenia
poboru akcyzy, w przypadkach, o których mowa w art. 83b, może być rozpoczęte po:
1) przesłaniu przez podmiot wysyłający, o którym mowa w art. 2 ust. 1 pkt 31 lit.
b, do Systemu projektu e-DD i uzyskaniu z Systemu e-DD z nadanym numerem
referencyjnym, sprawdzonego pod względem kompletności i prawidłowości danych
zawartych w tym dokumencie, albo
2) sporządzeniu przez podmiot wysyłający, o którym mowa w art. 2 ust. 1 pkt 31
lit. b, dokumentu zastępującego e-DD oraz przekazaniu kopii tego dokumentu
właściwemu naczelnikowi urzędu skarbowego.
2. Projekt e-DD zawiera informację, czy przemieszczane wyroby akcyzowe są
zwolnione od akcyzy czy opodatkowane zerową stawką akcyzy.
3. W przypadkach, o których mowa w art. 83b pkt 1 lit. c oraz pkt 2 lit. e,
odpowiednio podmiot pośredniczący, podmiot zużywający prowadzący działalność
gospodarczą niebędący podmiotem zużywającym, o którym mowa w art. 2 ust. 1 pkt 22
lit. b, finalny nabywca węglowy zużywający wyroby węglowe w ramach prowadzonej
działalności gospodarczej oraz zużywający podmiot gospodarczy, przesyła do Systemu

– 20 –

projekt e-DD przed dopuszczeniem do obrotu wyrobów akcyzowych, których e-DD
dotyczy.
Art. 83e. Przemieszczanie na terytorium kraju wyrobów akcyzowych, o których
mowa w art. 83b, odbywa się z załączonym do przemieszczanych wyrobów akcyzowych:
1) wydrukiem e-DD z nadanym numerem referencyjnym albo
2) dokumentem zastępującym e-DD.
Art. 83f. 1. W przypadku wyrobów akcyzowych zwolnionych od akcyzy ze względu
na przeznaczenie, innych niż wyroby węglowe, z chwilą zweryfikowania projektu e-DD,
przed przesłaniem e-DD zgodnie z art. 83g ust. 1, następuje automatyczne odnotowanie
obciążenia zabezpieczenia generalnego podmiotu wysyłającego, którym jest podmiot
prowadzący skład podatkowy, kwotą akcyzy albo kwotą akcyzy i opłaty paliwowej albo
następuje automatyczne odnotowanie objęcia tych wyrobów zabezpieczeniem
ryczałtowym.
2. Jeżeli System jest niedostępny, podmiot wysyłający, o którym mowa w art. 2 ust.
1 pkt 31 lit. b, przed rozpoczęciem przemieszczania wyrobów akcyzowych, o których
mowa w ust. 1, jest obowiązany:
1) przekazać właściwemu naczelnikowi urzędu skarbowego wraz z dokumentem
zastępującym e-DD, kopię dokumentu potwierdzającego złożenie zabezpieczenia
akcyzowego, którym zostanie objęte zobowiązanie podatkowe albo zobowiązanie
podatkowe oraz opłata paliwowa, dotyczące przemieszczanych wyrobów;
2) złożyć właściwemu naczelnikowi urzędu skarbowego oświadczenie w sprawie
zabezpieczenia akcyzowego, którym zostanie objęte zobowiązanie podatkowe albo
zobowiązanie podatkowe oraz opłata paliwowa, dotyczące przemieszczanych wyrobów,
o terminie ważności i kwocie wolnej zabezpieczenia generalnego lub o wysokości i
terminie ważności zabezpieczenia ryczałtowego;
3) złożyć właściwemu naczelnikowi urzędu skarbowego oświadczenie podmiotu
pośredniczącego, o wyrażeniu zgody na objęcie zobowiązania podatkowego podmiotu
wysyłającego, którym jest podmiot prowadzący skład podatkowy, albo zobowiązania
podatkowego tego podmiotu wysyłającego oraz opłaty paliwowej, do której zapłaty może
być on obowiązany, jego zabezpieczeniem akcyzowym – w przypadku, o którym mowa
w art. 63 ust. 4.
Art. 83g. 1. Jeżeli projekt e-DD zawiera prawidłowe i kompletne dane, w Systemie
jest mu automatycznie nadawany numer referencyjny, a następnie e-DD jest
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automatycznie przesyłany do podmiotu wysyłającego, o którym mowa w art. 2 ust. 1 pkt
31 lit. b oraz do podmiotu odbierającego, o którym mowa w art. 2 ust. 1 pkt 32 lit. b,
będącego użytkownikiem Systemu.
2. Jeżeli projekt e-DD zawiera niekompletne lub nieprawidłowe dane, do podmiotu
wysyłającego, o którym mowa w art. 2 ust. 1 pkt 31 lit. b, jest automatycznie wysyłana z
Systemu informacja o błędach.
Art. 83h. 1. Podmiot wysyłający, o którym mowa w art. 2 ust. 1 pkt 31 lit. b, może
unieważnić e-DD do momentu rozpoczęcia przemieszczania wyrobów akcyzowych.
2. Podmiot wysyłający, o którym mowa w art. 2 ust. 1 pkt 31 lit. b, może w czasie
przemieszczania wyrobów akcyzowych, o których mowa w art. 83b, dokonać zmiany
miejsca przeznaczenia wyrobów za pośrednictwem Systemu.
3. Podmiot wysyłający, o którym mowa w art. 2 ust. 1 pkt 31 lit. b, ma obowiązek
dokonać zmiany miejsca przeznaczenia w przypadku:
1) odmowy przyjęcia całości lub części wyrobów akcyzowych przez podmiot
odbierający, o którym mowa w art. 2 ust. 1 pkt 32 lit. b,
2) gdy rozpoczęcie przemieszczenia nastąpiło podczas niedostępności Systemu,
a po przywróceniu dostępności Systemu i przesłaniu do niego odpowiednich informacji
System nie będzie mógł potwierdzić możliwości wysyłki do wskazanego podmiotu
odbierającego, o którym mowa w art. 2 ust. 1 pkt 32 lit. b.
4. W przypadkach, o których mowa w ust. 3, przemieszczanie nieprzyjętych
wyrobów odbywa się po dokonaniu przez podmiot wysyłający, o którym mowa w art. 2
ust. 1 pkt 31 lit. b, aktualizacji e-DD w Systemie poprzez wskazanie nowego podmiotu
odbierającego.
5. Zaktualizowany e-DD, o którym mowa w ust. 4, zawierający prawidłowe
i kompletne dane, jest przesyłany do podmiotu wysyłającego, o którym mowa w art. 2 ust.
1 pkt 31 lit. b oraz do podmiotu odbierającego, o którym mowa w art. 2 ust. 1 pkt 32 lit.
b, będącego użytkownikiem Systemu, o którym mowa w art. 83n ust. 1 i 2, wskazanego
w zaktualizowanym e-DD. Podmiot odbierający, o którym mowa w art. 2 ust. 1 pkt 32 lit.
b, który odmówił przyjęcia całości lub części wyrobów, otrzymuje powiadomienie o
dokonanej zmianie miejsca przeznaczenia.
6. Podmiot wysyłający, o którym mowa w art. 2 ust. 1 pkt 31 lit. b, może dokonać
zmiany środka transportu, którym przemieszczane są wyroby, pod warunkiem
uprzedniego przesłania do Systemu powiadomienia o tej zmianie.
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7. Minister właściwy do spraw finansów publicznych może określić, w drodze
rozporządzenia, inne przypadki, w których podmiot wysyłający, o którym mowa w art. 2
ust. 1 pkt 31 lit. b, ma obowiązek dokonania zmiany miejsca przeznaczenia wyrobów
akcyzowych, o których mowa w art. 83b, uwzględniając konieczność właściwego
i skutecznego przemieszczania dokonywanego na podstawie e-DD albo dokumentu
zastępującego e-DD.
Art. 83i. 1. W przypadku odmowy przyjęcia całości lub części wyrobów
akcyzowych, o którym mowa w art. 83h ust. 3, podmiot odbierający, o którym mowa
w art. 2 ust. 1 pkt 31 lit. b, będący użytkownikiem Systemu, o którym mowa w art. 83n
ust. 1 i 2, sporządza raport odbioru w Systemie, wskazujący odmowę przyjęcia całości
lub części wyrobów.
2. W przypadku, gdy podmiotem odbierającym, o którym mowa w ust. 1, jest
podmiot niebędący użytkownikiem Systemu, raport odbioru wskazujący odmowę
przyjęcia całości lub części wyrobów sporządza w Systemie podmiot, który wysłał
wyroby.
Art. 83j. 1. W przypadku otrzymania z Systemu informacji o zamiarze
przeprowadzenia przez naczelnika urzędu celno-skarbowego kontroli celno-skarbowej
odbieranych wyrobów akcyzowych, podmiot odbierający, o którym mowa w art. 2 ust. 1
pkt 32 lit. b, będący użytkownikiem Systemu, o którym mowa w art. 83n ust. 1 i 2, ma
obowiązek przesłania do Systemu powiadomienia o przybyciu wyrobów niezwłocznie po
ich przybyciu. Do momentu przeprowadzenia kontroli nie dokonuje się rozładunku
wyrobów.
2. Podmiot odbierający, o którym mowa w art. 2 ust. 1 pkt 32 lit. b, będący
użytkownikiem Systemu, o którym mowa w art. 83n ust. 1 i 2, przesyła do Systemu
projekt raportu odbioru niezwłocznie po:
1) przeprowadzeniu kontroli odbieranych wyrobów albo
2) odbiorze wyrobów, w przypadku nieotrzymania, do momentu odbioru tych
wyrobów, informacji z Systemu o zamiarze przeprowadzenia kontroli celno-skarbowej
odbieranych wyrobów akcyzowych
– nie później niż w ciągu 5 dni roboczych od dnia odbioru wyrobów, z zastrzeżeniem
ust. 3 i 4.
3. Jeżeli właściwy naczelnik urzędu celno-skarbowego poinformuje podmiot, który
nie jest użytkownikiem Systemu, o zamiarze przeprowadzenia kontroli celno-skarbowej
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odbieranych wyrobów akcyzowych zwolnionych od akcyzy ze względu na ich
przeznaczenie, podmiot ten powiadamia poza Systemem tego naczelnika o przybyciu
wyrobów akcyzowych, niezwłocznie po ich przybyciu. Do momentu przeprowadzenia
kontroli nie dokonuje się rozładunku wyrobów.
4. Podmiot, który nie jest użytkownikiem Systemu, potwierdza odbiór wyrobów
akcyzowych zwolnionych od akcyzy ze względu na ich przeznaczenie podpisem na
wydruku e-DD albo dokumencie zastępującym e-DD, który przekazuje podmiotowi
wysyłającemu, o którym mowa w art. 2 ust. 1 pkt 31 lit. b niezwłocznie po:
1) przeprowadzeniu kontroli odbieranych wyrobów albo
2) odbiorze wyrobów, w przypadku nieotrzymania, do momentu odbioru tych
wyrobów, informacji o zamiarze przeprowadzenia kontroli celno-skarbowej odbieranych
wyrobów akcyzowych.
5. W przypadku, o którym mowa w ust. 3, podmiot wysyłający, o którym mowa
w art. 2 ust. 1 pkt 31 lit. b, sporządza w Systemie projekt raportu odbioru na podstawie
otrzymanego wydruku e-DD albo dokumentu zastępującego e-DD z potwierdzeniem
odbioru wyrobów.
Art. 83k. 1. Jeżeli projekt raportu odbioru zawiera kompletne i prawidłowe dane
raport odbioru jest automatycznie przesyłany z Systemu do podmiotu odbierającego,
o którym mowa w art. 2 ust. 1 pkt 32 lit. b, będącego użytkownikiem Systemu, o którym
mowa w art. 83n ust. 1 i 2, oraz do podmiotu wysyłającego, o którym mowa w art. 2 ust.
1 pkt 31 lit. b.
2. W przypadku gdy projekt raportu odbioru zawiera niekompletne lub
nieprawidłowe dane informacja o błędach jest automatycznie wysyłana z Systemu do
podmiotu odbierającego, o którym mowa w art. 2 ust. 1 pkt 32 lit. b.
Art. 83l. 1. W przypadku wyrobów akcyzowych zwolnionych od akcyzy ze względu
na ich przeznaczenie, innych niż wyroby węglowe, w momencie zarejestrowania w
Systemie raportu odbioru następuje:
1) automatyczne odnotowanie zwolnienia zabezpieczenia generalnego podmiotu
wysyłającego, o którym mowa w art. 2 ust. 1 pkt 31 lit. b, z obciążenia albo automatyczne
odnotowanie zwolnienia wyrobów akcyzowych z objęcia ich zabezpieczeniem
ryczałtowym, złożonym przez podmiot wysyłający, o którym mowa w art. 2 ust. 1 pkt 31
lit. b, w związku z przemieszczaniem tych wyrobów;
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2) automatyczne odnotowanie obciążenia zabezpieczenia generalnego podmiotu
pośredniczącego kwotą akcyzy albo kwotą akcyzy i opłaty paliwowej, wynikającymi z
ilości i rodzaju odebranych wyrobów akcyzowych, albo automatyczne odnotowanie
objęcia tych wyrobów zabezpieczeniem ryczałtowym podmiotu pośredniczącego – w
przypadku odbioru przez podmiot pośredniczący wyrobów akcyzowych zwolnionych od
akcyzy ze względu na ich przeznaczenie przemieszczanych ze składu podatkowego lub
importowanych;
3) automatyczne odnotowanie obciążenia zabezpieczenia generalnego podmiotu
pośredniczącego albo podmiotu prowadzącego skład podatkowy kwotą akcyzy albo
kwotą akcyzy i opłaty paliwowej, wynikającymi z ilości i rodzaju odebranych wyrobów
akcyzowych, albo automatyczne odnotowanie objęcia tych wyrobów zabezpieczeniem
ryczałtowym podmiotu pośredniczącego albo podmiotu prowadzącego skład podatkowy
albo automatyczne odnotowanie objęcia tych wyrobów zwolnieniem z obowiązku
złożenia zabezpieczenia akcyzowego udzielonemu podmiotowi prowadzącemu skład
podatkowy – w przypadku odbioru przez podmiot pośredniczący albo podmiot
prowadzący skład podatkowy zwracanych wyrobów zwolnionych.
2. W przypadku braku raportu odbioru albo gdy raport odbioru potwierdza
dostarczenie do podmiotu odbierającego, o którym mowa w art. 2 ust. 1 pkt 32 lit. b, tylko
części przemieszczanych wyrobów akcyzowych zwolnionych od akcyzy ze względu na
ich przeznaczenie, z wyjątkiem wyrobów węglowych, odnotowanie zwolnienia:
1) zabezpieczenia generalnego podmiotu wysyłającego, o którym mowa w art. 2
ust. 1 pkt 31 lit. b, z obciążenia, w całości lub w części, jest dokonywane w Systemie
przez właściwego naczelnika urzędu skarbowego, po uzyskaniu przez niego
potwierdzenia, że zobowiązanie podatkowe lub obowiązek zapłaty opłaty paliwowej
dotyczące przemieszczanych wyrobów w całości lub w części wygasły lub że
zobowiązanie podatkowe nie może już powstać;
2) wyrobów z objęcia zabezpieczeniem ryczałtowym podmiotu wysyłającego,
o którym mowa w art. 2 ust. 1 pkt 31 lit. b, jest dokonywane w Systemie przez właściwego
naczelnika urzędu skarbowego, po uzyskaniu przez niego potwierdzenia, że zobowiązanie
podatkowe oraz obowiązek zapłaty opłaty paliwowej dotyczące przemieszczanych
wyrobów w całości wygasły lub że zobowiązanie podatkowe nie może już powstać.

– 25 –

Art. 83m. 1. System jest niedostępny, jeżeli użytkownik Systemu poinformuje
właściwy organ o niemożności przesyłania do Systemu dokumentów, a ten organ
potwierdzi niedostępność Systemu.
2. Po przywróceniu dostępności Systemu, niezwłocznie po nadaniu e-DD numeru
referencyjnego w trybie art. 83g ust. 1, dokument ten zastępuje dokument zastępujący eDD.
3. Podmiot wysyłający, o którym mowa w art. 2 ust. 1 pkt 31 lit. b, przechowuje
kopię dokumentu zastępującego e-DD z przyporządkowanym do niego numerem
referencyjnym nadanym po przywróceniu dostępności Systemu.
4. W przypadku gdy System jest niedostępny, podmiot wysyłający, o którym mowa
w art. 2 ust. 1 pkt 31 lit. b, i podmiot odbierający, o którym mowa w art. 2 ust. 1 pkt 32
lit. b, będący użytkownikiem Systemu, przekazują właściwemu naczelnikowi urzędu
skarbowego albo naczelnikowi urzędu celno–skarbowego informacje, które w przypadku
dostępności Systemu przesyłają do Systemu.
5. W przypadku gdy dostępność Systemu zostanie przywrócona, podmiot
wysyłający, o którym mowa w art. 2 ust. 1 pkt 31 lit. b i podmiot odbierający, o którym
mowa w art. 2 ust. 1 pkt 32 lit. b, będący użytkownikiem Systemu, przesyłają do Systemu
informacje, które nie mogły być przesłane wcześniej z powodu niedostępności Systemu.
6. Jeżeli, w przypadku eksportu wyrobów, o którym mowa w art. 83c ust. 4, System
jest niedostępny naczelnik urzędu celno-skarbowego, który nadzoruje faktyczne
wyprowadzenie tych wyrobów poza terytorium Unii Europejskiej, przesyła dokument
zastępujący raport wywozu naczelnikowi urzędu skarbowego właściwemu dla finalnego
nabywcy węglowego albo zużywającego podmiotu gospodarczego, który dokonał zwrotu
importowanych wyrobów akcyzowych. Właściwy naczelnik urzędu skarbowego przesyła
otrzymany dokument zastępujący raport wywozu finalnemu nabywcy węglowemu albo
zużywającemu podmiotowi gospodarczemu.
7. Minister właściwy do spraw finansów publicznych, w drodze rozporządzenia:
1) wyznaczy organ właściwy w sprawie, o której mowa w ust. 1,
2) może określić szczegółowy tryb postępowania podmiotów wysyłających, o
których mowa w art. 2 ust. 1 pkt 31 lit. b, podmiotów odbierających, o których mowa w
art. 2 ust. 1 pkt 32 lit. b, będących użytkownikami Systemu oraz organów podatkowych
w przypadku niedostępności Systemu oraz po przywróceniu jego dostępności
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–

uwzględniając

konieczność

monitorowania

przemieszczania

wyrobów

akcyzowych, o których mowa w art. 83b.
Art. 83n. 1. Użytkownikami Systemu w zakresie przemieszczania wyrobów
akcyzowych zwolnionych od akcyzy ze względu na ich przeznaczenie oraz wyrobów
akcyzowych wymienionych w załączniku nr 2 do ustawy, opodatkowanych zerową
stawką akcyzy ze względu na ich przeznaczenie są podmioty prowadzące składy
podatkowe, zarejestrowani odbiorcy, o których mowa w art. 32 ust. 3 pkt 5 i art. 89 ust. 2
pkt 5, podmioty pośredniczące, podmioty zużywające prowadzące działalność
gospodarczą, z wyłączeniem podmiotów zużywających, o których mowa w art. 2 ust. 1
pkt 22 lit. b, zużywające podmioty gospodarcze, pośredniczące podmioty węglowe,
finalni nabywcy węglowi prowadzący działalność gospodarczą i organy podatkowe.
2. Użytkownikami Systemu w zakresie odbioru wyrobów akcyzowych zwolnionych
od akcyzy ze względu na ich przeznaczenie mogą być również podmioty zużywające
nieprowadzące działalności gospodarczej oraz finalni nabywcy węglowi zużywający
wyroby węglowe, o których mowa w art. 31a ust. 1 pkt 3.
3. Użytkownicy Systemu, o których mowa w ust. 1 i 2, z wyłączeniem organów
podatkowych,

każdorazowo

dokonują

elektronicznego

podpisu

dokumentów

przesyłanych do Systemu.
Art. 83o. Do przemieszczania w Systemie wyrobów akcyzowych na podstawie
e-DD stosuje się odpowiednio przepisy art. 41b ust. 5 oraz art. 46 ust. 1 i 4–7.
Art. 83p. 1. Właściwy naczelnik urzędu skarbowego, podmiot wysyłający,
o którym mowa w art. 2 ust. 1 pkt 31 lit. b, oraz podmiot odbierający, o którym mowa
w art. 2 ust. 1 pkt 32 lit. b, będący użytkownikiem Systemu, są obowiązani zapewnić
aktualną informację o przemieszczanych wyrobach akcyzowych na podstawie e-DD,
jeżeli informacja taka nie jest automatycznie zapewniana przez System.
2. Minister właściwy do spraw finansów publicznych określi, w drodze
rozporządzenia:
1) szczegółowy zakres informacji, które zgodnie z ust. 1 powinny być dostarczone
do Systemu, oraz przypadki, w których informacje takie powinny być dostarczone,
uwzględniając

konieczność

zapewnienia

właściwej

informacji

dotyczącej

przemieszczanych wyrobów akcyzowych na podstawie e-DD;
2) zakres danych, które powinny być zawarte w: e-DD, raporcie odbioru,
unieważnieniu e-DD oraz zmianie miejsca przeznaczenia;
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3) szczegółowy tryb postępowania w przypadku przesłania do Systemu e-DD,
raportu odbioru, unieważnienia e-DD oraz zmiany miejsca przeznaczenia;
4) sposób komunikowania się użytkowników z Systemem, w szczególności sposób
podpisywania dokumentów przesyłanych do Systemu pocztą elektroniczną, oraz sposób
dostępu do Systemu przez użytkowników Systemu;
5) strukturę lokalnego numeru referencyjnego nadawanego e-DD w Systemie;
6) warunki i sposób dostarczenia danych przez podmioty właściwemu naczelnikowi
urzędu skarbowego celem wprowadzenia ich do Systemu.
3. Minister właściwy do spraw finansów publicznych wydając rozporządzenie,
o którym mowa w ust. 2, uwzględni konieczność:
1) zapewnienia właściwej informacji dotyczącej przemieszczanych wyrobów
akcyzowych zwolnionych od akcyzy ze względu na ich przeznaczenie oraz wyrobów
akcyzowych wymienionych w załączniku nr 2 do ustawy, opodatkowanych zerową
stawką podatku akcyzy ze względu na ich przeznaczenie;
2) skutecznego przemieszczania w Systemie wyrobów akcyzowych, o których
mowa w pkt 1;
3) zapewnienia właściwej kontroli nad wyrobami akcyzowymi, o których mowa
w pkt 1;
4) zapewnienia przepływu informacji dotyczących przemieszczania wyrobów
akcyzowych, o których mowa w pkt 1;
5) zapewnienia bezpieczeństwa przesyłanych informacji.”;
24) w art. 89:
a)

w ust. 2:
– pkt 1-6 otrzymują brzmienie:
„1) w posiadaniu zużywającego podmiotu gospodarczego;
2)

przemieszczane na terytorium kraju poza procedurą zawieszenia poboru
akcyzy na podstawie e-DD albo dokumentu zastępującego e-DD ze składu
podatkowego do zużywającego podmiotu gospodarczego lub do składu
podatkowego od zużywającego podmiotu gospodarczego, który posiadał je
w celu zużycia do celów uprawniających do zastosowania zerowej stawki
akcyzy;

3)

przemieszczane na terytorium kraju poza procedurą zawieszenia poboru
akcyzy na podstawie e-DD albo dokumentu zastępującego e-DD do składu
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podatkowego w przypadku niedostarczenia ich do zużywającego podmiotu
gospodarczego;
4)

nabywane wewnątrzwspólnotowo na podstawie uproszczonego dokumentu
towarzyszącego lub dokumentu handlowego przez zużywający podmiot
gospodarczy;

5)

nabywane wewnątrzwspólnotowo w procedurze zawieszenia poboru
akcyzy przez zarejestrowanego odbiorcę w celu dostarczenia ich do
zużywającego podmiotu gospodarczego i przemieszczane do tego
podmiotu na terytorium kraju poza procedurą zawieszenia poboru akcyzy
na podstawie e-DD albo dokumentu zastępującego e-DD;

6)

importowane przez zużywający podmiot gospodarczy i przemieszczane
z miejsca importu do tego podmiotu poza procedurą zawieszenia poboru
akcyzy na podstawie e-DD albo dokumentu zastępującego e-DD;”,

– po pkt 6 dodaje się pkt 6a w brzmieniu:
„6a) przemieszczane na terytorium kraju poza procedurą zawieszenia poboru
akcyzy na podstawie e-DD albo dokumentu zastępującego e-DD,
w przypadku zwrotu przez zużywający podmiot gospodarczy, który
importował te wyroby, do sprzedawcy spoza terytorium Unii Europejskiej
jeżeli wyprowadzenie wyrobów następuje przez urząd celno-skarbowy
znajdujący się na terytorium kraju;”,
b)

uchyla się ust. 2a,

c) po ust. 2 dodaje się ust. 2aa w brzmieniu:
„2aa. W przypadkach, o których mowa w ust. 2 pkt 2, 3 i 5 - 6a, warunkiem
zastosowania zerowej stawki akcyzy jest zakończenie przemieszczania w sposób
o którym mowa w art. 83c ust. 2 lub 4 oraz w terminach, o których mowa w art. 83c
ust. 3.”,
d)

ust. 2d otrzymuje brzmienie:
„2d. Stawka akcyzy w przypadku ubytków lub całkowitego zniszczenia
wyrobów energetycznych określonych w załączniku nr 2 do ustawy, objętych zerową
stawką akcyzy ze względu na ich przeznaczenie, wynosi 1822,00 zł/1000 litrów, a w
przypadku gazów 14,72 zł/GJ. ”,

e)

po ust. 2d dodaje się ust. 2e i 2f w brzmieniu:
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„2e. Jeżeli do wyrobów energetycznych wymienionych w załączniku nr 2 do
ustawy, innych niż określone w ust. 1 pkt 1-13, nie ma zastosowania zerowa stawka
akcyzy wynikająca z ust. 2 lub w przypadku niespełnienia warunków, o których
mowa w ust. 2aa, a zużywający podmiot gospodarczy:
1) udowodni, że wyroby te zostały użyte do celów innych niż opałowe, jako
dodatki lub domieszki do paliw opalowych, do napędu silników spalinowych albo
jako dodatki lub domieszki do paliw silnikowych, stosuje się stawkę akcyzy w
wysokości 1196,00 zł/1000 litrów, a w przypadku gazów – 11,04 zł/GJ;
2) nie udowodni, że wyroby te zostały użyte do celów innych niż opałowe, jako
dodatki lub domieszki do paliw opałowych, do napędu silników spalinowych albo
jako dodatki lub domieszki do paliw silnikowych, stosuje się stawkę akcyzy 1822,00
zł/1000 litrów, a w przypadku gazów – 14,72 zł/GJ.
2f.

Jeżeli

w

przypadku

wyrobów

energetycznych

wymienionych

w załączniku nr 2 do ustawy, innych niż określone w ust. 1 pkt
1-13, wystąpiły przypadki, o których mowa w ust. 2 i zostały spełnione warunki,
o których mowa w ust. 2aa, ale wyroby te zostały użyte do celów opałowych, jako
dodatki lub domieszki do paliw opałowych, do napędu silników spalinowych albo
jako dodatki lub domieszki do paliw silnikowych stosuje się stawkę akcyzy
w wysokości 1822,00 zł/1000 litrów, a w przypadku gazów – 14,72 zł/GJ.”,
f)

w ust. 4 pkt 2 otrzymuje brzmienie:
„2) przekroczenia dopuszczalnych norm zużycia, o których mowa w art. 85 ust. 2
pkt 2, ustalonych dla wyrobów energetycznych, o których mowa w ust. 2,
znajdujących się poza procedurą zawieszenia poboru akcyzy stosuje się stawkę
akcyzy określoną w ust. 2d, a jeżeli zużywający podmiot gospodarczy
udowodni zużycie tych wyrobów zgodnie z przeznaczeniem uprawniającym do
zastosowania zerowej stawki akcyzy – stosuje się stawkę akcyzy 0 zł;”;

25) w art. 107:
a) ust. 5 otrzymuje brzmienie:
„5. Organami podatkowymi właściwymi do orzekania w sprawie zwrotu
akcyzy w przypadku dostawy wewnątrzwspólnotowej albo eksportu samochodu
osobowego, od którego akcyza została zapłacona na terytorium kraju z tytułu nabycia
wewnątrzwspólnotowego lub pierwszej sprzedaży na terytorium kraju, są naczelnik
urzędu skarbowego, któremu została złożona deklaracja podatkowa dla tej akcyzy
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lub który wydał decyzję określającą wysokość tej akcyzy, i właściwy dla tego
naczelnika w zakresie akcyzy dyrektor izby administracji skarbowej.”,
b) po ust. 5 dodaje się ust. 5a-5c w brzmieniu:
„5a. Organami podatkowymi właściwymi do orzekania w sprawie zwrotu
akcyzy w przypadku dostawy wewnątrzwspólnotowej albo eksportu samochodu
osobowego, od którego akcyza została zapłacona na terytorium kraju z tytułu
importu, organami podatkowymi właściwymi do orzekania w sprawie zwrotu akcyzy
obliczonej i wykazanej w zgłoszeniu celnym lub określonej w wydanej przez
naczelnika urzędu celno-skarbowego decyzji, są dla:
1) osób fizycznych – naczelnik urzędu skarbowego właściwy do wykonywania
zadań w zakresie akcyzy ze względu na adres ich zamieszkania, i właściwy dla tego
naczelnika w zakresie akcyzy dyrektor izby administracji skarbowej;
2) osób prawnych i jednostek organizacyjnych niemających osobowości
prawnej – naczelnik urzędu skarbowego właściwy do wykonywania zadań w
zakresie akcyzy ze względu na adres ich siedziby, i właściwy dla tego naczelnika
w zakresie akcyzy dyrektor izby administracji skarbowej.
5b. Jeżeli nie można ustalić właściwości w sposób określony w ust. 5 i 5a,
właściwym organem podatkowym do orzekania w sprawie zwrotu akcyzy w
przypadku dostawy wewnątrzwspólnotowej albo eksportu samochodu osobowego,
od którego akcyza została zapłacona na terytorium kraju, jest Naczelnik Trzeciego
Urzędu Skarbowego Warszawa-Śródmieście w Warszawie i Dyrektor Izby
Administracji Skarbowej w Warszawie.
5c. Właściwy naczelnik urzędu skarbowego dokonuje wypłaty kwoty z tytułu
zwrotu akcyzy na wniosek organu podatkowego, który określił wysokość kwoty
zwrotu akcyzy.”;
26) w art. 118:
a) w ust. 1 pkt 3 otrzymuje brzmienie:
„3)

wprowadzone do wolnego obszaru celnego albo do składu celnego
i przeznaczone do sprzedaży w jednostkach handlowych tam usytuowanych
podróżnym udającym się poza terytorium kraju;”,

b) w ust. 5 w zdaniu drugim wyrazy „zarządza konwojowanie” zastępuje się
wyrazami „może zarządzić konwojowanie”;
27) w art. 126 w ust. 1 skreśla się wyraz „ pisemny ”;
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28) w art. 138a w ust. 3 w pkt 6 oraz w art. 138f ust. 2 użyte w różnym przypadku wyrazy
„informacje o dokumentach dostawy” zastępuje się użytymi w odpowiednim przypadku
wyrazami „informacje o e-DD;”;
29) w art. 138i w ust. 2 pkt 4 otrzymuje brzmienie:
„4) numer referencyjny e-DD, a jeżeli System jest niedostępny - lokalny numer
referencyjny umieszczony w dokumencie zastępującym e-DD, na podstawie którego
wyroby te zostały przemieszczone na terytorium kraju do finalnego nabywcy
węglowego.”;
30) w art. 138q dodaje się ust. 3 w brzmieniu:
„3. Wydruki e-DD albo dokumenty zastępujące e-DD, w przypadkach o których
mowa w art. 83j ust. 3, powinny być przechowywane do celów kontroli przez okres
5 lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym zostały sporządzone.”;
31) uchyla się art. 138r.
Art. 2. Do przemieszczeń poza procedurą zawieszenia poboru akcyzy wyrobów
akcyzowych zwolnionych od akcyzy ze względu na ich przeznaczenie oraz wyrobów
akcyzowych wymienionych w załączniku nr 2 do ustawy zmienianej w art. 1, opodatkowanych
zerową stawką podatku akcyzowego ze względu na ich przeznaczenie, które zostały rozpoczęte
przed dniem 1 czerwca 2018 r. i nie zostały zakończone, stosuje się przepisy dotychczasowe.
Art. 3. Do przemieszczeń poza procedurą zawieszenia poboru akcyzy wyrobów
węglowych przeznaczonych do celów opałowych wymienionych w ustawie zmienianej w art.
1, które zostały rozpoczęte przed dniem 1 stycznia 2019 r. i nie zostały zakończone, stosuje się
przepisy dotychczasowe.
Art. 4. Decyzje ustalające normy dopuszczalnych ubytków w części dotyczącej ubytków
powstających podczas produkcji piwa, wina, napojów fermentowanych, wyrobów pośrednich,
wydane na podstawie dotychczasowych przepisów, tracą moc z dniem wejścia w życie ustawy.
Art. 5. Do postępowań w sprawach zwrotu akcyzy w przypadku dostawy
wewnątrzwspólnotowej albo eksportu samochodu osobowego, od którego akcyza została
zapłacona na terytorium kraju, wszczętych przed dniem wejścia w życie niniejszej ustawy,
stosuje się przepisy dotychczasowe.
Art. 6. Dotychczasowe przepisy wykonawcze wydane na podstawie art. 41d ust. 3, art.
85 ust. 5 i art. 85 ust. 7 ustawy zmienianej w art. 1 zachowują moc do dnia wejścia w życie
przepisów wykonawczych wydanych na podstawie art. 41d ust. 3, art. 85 ust. 5 i art. 85 ust. 7
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ustawy zmienianej w art. 1, nie dłużej jednak niż przez 12 miesięcy od dnia wejścia w życie
ustawy.
Art. 7. Ustawa wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2018 r., z wyjątkiem:
1) przepisów art. 1 pkt 1 lit. a, b, c tiret drugie i lit. d-g, pkt 4-17, pkt 19-24, pkt 28-31 oraz art.
2, które w zakresie wyrobów akcyzowych zwolnionych od akcyzy ze względu na ich
przeznaczenie oraz wyrobów akcyzowych wymienionych w załączniku nr 2 do ustawy
zmienianej w art. 1, opodatkowanych zerową stawką podatku akcyzy ze względu na ich
przeznaczenie, wchodzą w życie z dniem1 czerwca 2018 r.;
2) art. 1 pkt 1 lit. a, b, c tiret drugie i lit. d-g, pkt 4-17, pkt 19-24, pkt 28-31 oraz art. 3, które w
zakresie wyrobów węglowych przeznaczonych do celów opałowych, wchodzą
w życie z dniem 1 stycznia 2019 r.;
3) art. 1 pkt 19, który wchodzi w życie z dniem 1 czerwca 2018 r.
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