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CO TO JEST PODATEK AKCYZOWY?
Podatek akcyzowy jest podatkiem pośrednim, zharmonizowanym na poziomie Unii Europejskiej (UE), co
oznacza jednolite procedury w UE i brak swobody w jego kształtowaniu.
Jest to rodzaj selektywnego podatku pośredniego, nakładanego na ściśle określone ustawowo, produkty
konsumpcyjne. Akcyza, jak każdy podatek pośredni, ma wpływ na cenę wyrobu, a co za tym idzie faktycznym
podatnikiem tego podatku jest ostateczny nabywca (konsument) danego dobra. Można wyróżnić dwa powody
nałożenia podatku akcyzowego:
•
•

fiskalny, którego celem jest zwiększenie dochodów budżetowych,
pozafiskalny, którego celem może być chęć zmniejszenia lub zwiększenia spożycia określonych
produktów – możliwość wpływania na rynek poprzez różnicowanie obciążenia.

Bez wątpienia jednak podstawową funkcją podatku akcyzowego jest jego funkcja fiskalna i ta funkcja jest
najważniejsza, bo po to ten podatek został przede wszystkim stworzony. Oczywiście można mówić, że ma on
też funkcje zdrowotną, środowiskową, regulacyjną, ale są to funkcje poboczne brane pod uwagę przy
podejmowaniu decyzji o opodatkowaniu jakiegoś wyrobu, lub wysokości jego obciążenia, ale zawsze
podstawowym kryterium jest wielkość dochodów budżetowych.
Jest to podatek, który ma najszczelniejszy system poboru, dzięki stosowanemu systemowi zabezpieczeń
finansowych, identyfikacji miejsc produkcji i przechowywania oraz elektronicznemu systemowi kontroli
przemieszczania wyrobów akcyzowych.
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PODSTAWOWE AKTY PRAWNE
Podatek akcyzowy uregulowany jest w następującymi przepisami:
•
•

•

dyrektywa Rady 2008/118/WE z dnia 16 grudnia 2008 r. w sprawie ogólnych zasad dotyczących
podatku akcyzowego, uchylająca dyrektywę 92/12/EWG,
ustawa z dnia 6 grudnia 2008 r. o podatku akcyzowym regulująca opodatkowanie podatkiem
akcyzowym wyrobów akcyzowych oraz samochodów osobowych, organizację obrotu tymi
wyrobami, a także oznaczanie znakami akcyzy,
rozporządzenia Ministra Finansów wydane na podstawie delegacji zawartych w ww. ustawie .

PODATNICY PODATKU AKCYZOWEGO
ZASADY OGÓLNE IDENTYFIKACJI PODATNIKÓW AKCYZOWYCH
Podatnikami akcyzy są:
•
•
•

osoby fizyczne,
osoby prawne oraz
jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej,

które dokonują czynności podlegających opodatkowaniu akcyzą lub wobec których zaistniał stan faktyczny,
który podlega opodatkowaniu akcyzą, w tym podmiot:
1.

który nabywa lub posiada wyroby akcyzowe, które znajdują się poza procedurą zawieszenia poboru akcyzy
- jeżeli od wyrobów tych nie została zapłacona akcyza w należnej wysokości a w wyniku kontroli
podatkowej, kontroli celno-skarbowej albo postępowania podatkowego nie ustalono, że podatek został
zapłacony;
2. który jest nabywcą końcowym zużywającym energię elektryczną - jeżeli od tej energii nie została
zapłacona akcyza w należnej wysokości i nie można ustalić podmiotu, który sprzedał energię elektryczną
nabywcy końcowemu;
3. który jest nabywcą lub posiadaczem suszu tytoniowego i nie prowadzi składu podatkowego, nie jest
pośredniczącym podmiotem tytoniowym, grupą producentów lub rolnikiem, który wyprodukował susz
tytoniowy - jeżeli nie została od niego zapłacona akcyza w należnej wysokości i nie można ustalić
podmiotu, który sprzedał susz tytoniowy;
4. u którego powstają ubytki wyrobów akcyzowych lub doszło do całkowitego zniszczenia wyrobów
akcyzowych - również, gdy nie jest właścicielem tych wyrobów akcyzowych;
5. który jest przedstawicielem podatkowym;
6. który jest zarejestrowanym odbiorcą, z wyłączeniem zarejestrowanego odbiorcy, który posiada
zezwolenie na jednorazowe nabycie wyrobów akcyzowych jako zarejestrowany odbiorca - z tytułu nabycia
wewnątrzwspólnotowego wyrobów akcyzowych na rzecz innego podmiotu;
7. który jest zarejestrowanym wysyłającym - jeżeli wysyła z zastosowaniem procedury zawieszenia poboru
akcyzy wyroby akcyzowe z miejsca importu;
8. który używa lub sprzedaje wyroby węglowe, które uzyskał w drodze czynu zabronionego pod groźbą kary;
9. który jest pośredniczącym podmiotem tytoniowym, który zużywa susz tytoniowy;
10. który jest podmiotem prowadzącym skład podatkowy, który zużywa susz tytoniowy do innych celów niż
produkcja wyrobów tytoniowych lub wyrobów nowatorskich;
11. który jest pośredniczącym podmiotem węglowym, który używa wyroby węglowe;
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12. który jest finalnym nabywcą węglowym - w przypadku, użycia wyrobów węglowych do celów innych niż
zwolnione; uzyskanych w sposób inny niż w drodze nabycia - jeżeli nie można ustalić podmiotu, który
sprzedał wyroby węglowe finalnemu nabywcy węglowemu, a podatek akcyzowy nie został zapłacony w
należnej wysokości;
13. który jest pośredniczącym podmiotem gazowym i używa wyrobów gazowych;
14. który jest finalnym nabywcą gazowym - w przypadku użycia wyrobów gazowych do celów innych niż
zwolnione; uzyskanych w sposób inny niż w drodze nabycia - jeżeli nie można ustalić podmiotu, który
sprzedał wyroby gazowe finalnemu nabywcy gazowemu, a podatek akcyzowy nie został zapłacony w
należnej wysokości;
15. który jest przedsiębiorstwem w spadku, w okresie od chwili śmierci przedsiębiorcy do dnia wygaśnięcia
zarządu sukcesyjnego albo do dnia upływu terminu do powołania zarządcy sukcesyjnego, w przypadku gdy
nie ustanowiono zarządu sukcesyjnego, a osoby dokonały czynności, które podlegają opodatkowaniu
akcyzą lub zaistniał wobec nich stan faktyczny, który podlega opodatkowaniu akcyzą, przy czym
przedsiębiorstwo w spadku uznaje się za podatnika kontynuującego prowadzenie działalności
gospodarczej zmarłego podatnika.
Ponad to podatnikami akcyzy są również:
1.
2.
3.

4.

5.

6.

7.

podmioty, które nie są importerami - jeżeli ciąży na nich obowiązek uiszczenia cła;
podmioty, które są właścicielami wyrobów magazynowanych w cudzym składzie podatkowym, które
uzyskały od właściwego naczelnika urzędu skarbowego tzw. zezwolenie wyprowadzenia;
podmiot, który reprezentuje przedsiębiorcę zagranicznego w przypadku prowadzenia działalności w
zakresie suszu tytoniowego przez przedsiębiorcę zagranicznego, który nie posiada oddziału z siedzibą na
terytorium kraju i powstania zobowiązania podatkowego w stosunku do suszu tytoniowego;
podmiot, który reprezentuje wyznaczony przez podmiot zagraniczny w przypadku nabycia
wewnątrzwspólnotowego energii elektrycznej przez nabywcę końcowego lub wyrobów gazowych przez
finalnego nabywcę gazowego od podmiotu zagranicznego, który nie ma siedziby, miejsca zamieszkania lub
stałego miejsca prowadzenia działalności na terytorium kraju;
nabywca końcowy, który dokonał nabycia wewnątrzwspólnotowego energii elektrycznej oraz
odpowiednio finalny nabywca gazowy w przypadku nabycia wewnątrzwspólnotowego wyrobów gazowych
w przypadku niewyznaczenia podmiotu reprezentującego, odmowy przyjęcia zgłoszenia rejestracyjnego
podmiotu reprezentującego przez organ podatkowy lub nieprzesłania w terminie przez nabywcę
końcowego podmiotowi reprezentującemu kopii faktury;
każdy podmiot, który wytwarza papierosy przy użyciu maszyny do wytwarzania papierosów poza składem
podatkowym lub instytucją przedpłaty akcyzy z tytułu nielegalnej produkcji (np. konsument wytwarzający
papierosy przy użyciu maszyny do wytwarzania papierosów) a także każdą inną osobę, która uczestniczy w
ich produkcji.
każdy podmiot, który nielegalnie produkuje płyn do papierosów elektronicznych oraz wyroby
nowatorskie, a także każda inna osoba, która uczestniczy w ich produkcji.

Jeżeli obowiązek podatkowy ciąży na kilku podatnikach z tytułu dokonania czynności lub zaistnienia stanu
faktycznego, których przedmiotem są te same wyroby akcyzowe - zapłata akcyzy związanej z tymi wyrobami
przez jednego z tych podatników powoduje wygaśnięcie zobowiązania podatkowego pozostałych podatników.

PODATNICY PODATKU AKCYZOWEGO W PRZYPADKU SAMOCHODÓW OSOBOWYCH
W przypadku samochodów osobowych podatnikiem akcyzy jest:
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1.

2.

3.

4.

podmiot, który dokonuje czynności podlegającej opodatkowaniu tj.:
•
importu
•
nabycia wewnątrzwspólnotowego
•
sprzedaży na terytorium kraju,
podmiot, który nabył prawo rozporządzania samochodem osobowym jak właściciel - w przypadku, gdy
przemieszczenia samochodu osobowego z terytorium państwa członkowskiego na terytorium kraju
dokonał inny podmiot niż podmiot, który nabył prawo rozporządzania samochodem osobowym jak
właściciel,
podmiot, który wystąpił o rejestrację tego samochodu na terytorium kraju, zgodnie z przepisami o ruchu
drogowym - w przypadku, gdy powstanie zobowiązania podatkowego wiązać będziemy ze złożeniem
wniosku o rejestrację samochodu osobowego na terytorium kraju podatnikiem,
każdy współwłaściciel, nawet gdy czynności, które podlegają opodatkowaniu dokonał jeden ze
współwłaścicieli - w przypadku, gdy samochód osobowy stanowi przedmiot współwłasności.

PRZEDMIOT OPODATKOWANIA AKCYZĄ
ZASADY OGÓLNE DOTYCZ ĄCE PRZEDMIOTU OPODA TKOWANIA AKCYZĄ
Akcyzą są opodatkowane:
1.
2.
3.

4.
5.

6.

7.
8.

9.

produkcja wyrobów akcyzowych,
wprowadzenie wyrobów akcyzowych do składu podatkowego,
import wyrobów akcyzowych, z wyłączeniem importu wyrobów akcyzowych wysłanych następnie z
zastosowaniem procedury zawieszenia poboru akcyzy z miejsca importu przez zarejestrowanego
wysyłającego, który nie jest importerem tych wyrobów,
nabycie wewnątrzwspólnotowe wyrobów akcyzowych, z wyłączeniem takiego nabycia do składu
podatkowego,
nabycie wewnątrzwspólnotowe wyrobów akcyzowych innych niż określone w załączniku nr 2 do ustawy,
które są objęte stawką akcyzy inną niż stawka zerowa, do składu podatkowego w celu objęcia ich
procedurą zawieszenia poboru akcyzy, jeżeli wprowadzenie tych wyrobów do składu podatkowego nie
nastąpiło,
wyprowadzenie ze składu podatkowego, poza procedurą zawieszenia poboru akcyzy, wyrobów
akcyzowych, które nie są własnością podmiotu prowadzącego ten skład podatkowy – z wyłączeniem
wyrobów akcyzowych objętych zwolnieniem 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, przez podmiot, który uzyskał zezwolenie wyprowadzenia,
wysłanie z zastosowaniem procedury zawieszenia poboru akcyzy importowanych wyrobów akcyzowych z
miejsca importu przez zarejestrowanego wysyłającego, który nie jest importerem tych wyrobów.
użycie wyrobów akcyzowych objętych zwolnieniem od akcyzy ze względu na ich przeznaczenie albo
określoną stawką akcyzy związaną z ich przeznaczeniem, jeżeli ich użycie:
•
było niezgodne z przeznaczeniem, które uprawnia do zwolnienia od akcyzy albo zastosowania tej
stawki akcyzy lub
•
nastąpiło bez zachowania warunków, które uprawniają do zwolnienia od akcyzy albo zastosowania
tej stawki akcyzy,
dostarczenie wyrobów akcyzowych objętych zwolnieniem od akcyzy ze względu na ich przeznaczenie,
jeżeli odbyło się ono bez zachowania warunków, które uprawniają do zastosowania zwolnienia od akcyzy,
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10. sprzedaż wyrobów akcyzowych znajdujących się poza procedurą zawieszenia poboru akcyzy, objętych
określoną stawką akcyzy związaną z ich przeznaczeniem, jeżeli ich sprzedaż odbyła się bez zachowania
warunków, które uprawniają do zastosowania tej stawki akcyzy,
11. nabycie lub posiadanie wyrobów akcyzowych znajdujących się poza procedurą zawieszenia poboru akcyzy,
jeżeli od tych wyrobów nie została zapłacona akcyza w należnej wysokości a w wyniku kontroli
podatkowej, kontroli celno-skarbowej albo postępowania podatkowego nie ustalono, że podatek został
zapłacony,
12. powstanie ubytków wyrobów akcyzowych lub ich całkowite zniszczenie,
13. zużycie wyrobów akcyzowych określonych w załączniku nr 2 do ustawy do produkcji innych wyrobów oraz
zużycie napojów alkoholowych, przez podmiot zużywający tj. alkoholu etylowego skażonego lub np.
używanego do produkcji octu, olejków eterycznych, produktów leczniczych itd,
14. sprzedaż lub oferowanie na sprzedaż papierosów lub tytoniu do palenia poza procedurą zawieszenia
poboru akcyzy, z odpłatnością powyżej maksymalnej ceny detalicznej, w tym w połączeniu z innym
towarem lub usługą lub w połączeniu z przyznaniem nabywcy nieodpłatnej premii w postaci innych
towarów i usług, a w przypadku papierosów lub tytoniu do palenia oznaczonych jednocześnie
podatkowymi oraz legalizacyjnymi znakami akcyzy, jeżeli odpłatność przekracza kwotę równą sumie
maksymalnej ceny detalicznej i kwoty 1,30 zł, która stanowi należność za legalizacyjne znaki akcyzy.
OPODATKOWANIE AKCYZĄ ENERGII ELEKTRYCZNEJ
Inaczej uregulowano opodatkowanie energii elektrycznej, która z uwagi na swoje właściwości jest szczególnym
wyrobem akcyzowym.
Zgodnie z ustawą jest opodatkowane:
1.
2.

3.
4.
5.
6.

nabycie wewnątrzwspólnotowe energii elektrycznej przez nabywcę końcowego,
sprzedaż energii elektrycznej nabywcy końcowemu na terytorium kraju, w tym przez podmiot, który nie
posiada koncesji na wytwarzanie, przesyłanie, dystrybucję lub obrót energią elektryczną w rozumieniu
przepisów ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. – Prawo energetyczne, który wyprodukował tę energię,
zużycie energii elektrycznej przez podmiot posiadający koncesję, o której mowa w pkt 2,
zużycie energii elektrycznej przez podmiot nieposiadający koncesji, o której mowa w pkt 2, który
wyprodukował tę energię,
import energii elektrycznej przez nabywcę końcowego,
zużycie energii elektrycznej przez nabywcę końcowego, jeżeli nie została od niej zapłacona akcyza w
należnej wysokości i nie można ustalić podmiotu, który sprzedał tę energię elektryczną nabywcy
końcowemu.

Nie uznaje się natomiast za zużycie energii elektrycznej strat, które powstały w wyniku przesyłania lub
dystrybucji energii elektrycznej – z wyłączeniem energii zużytej w związku z jej przesyłaniem lub dystrybucją
oraz energii elektrycznej pobranej nielegalnie.

OPODATKOWANIE AKCYZĄ WYROBÓW WĘGLOWYCH
Z kolei w przypadku wyrobów węglowych opodatkowane akcyzą jest:
1.
2.

sprzedaż wyrobów węglowych na terytorium kraju finalnemu nabywcy węglowemu,
nabycie wewnątrzwspólnotowe wyrobów węglowych przez finalnego nabywcę węglowego,
8
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3.
4.
5.

6.
7.

import wyrobów węglowych przez finalnego nabywcę węglowego,
użycie wyrobów węglowych przez pośredniczący podmiot węglowy,
użycie wyrobów węglowych przez finalnego nabywcę węglowego:
• nabytych w ramach zwolnienia, o którym mowa w art. 31a ust. 1, do celów innych niż zwolnione na
podstawie tego przepisu, przy czym za takie użycie uznaje się również naruszenie warunków, o których
mowa w art. 31a ust. 3, a także sprzedaż, eksport lub dostawę wewnątrzwspólnotową wyrobów
węglowych przez finalnego nabywcę węglowego zamiast użycia ich do celów, o których mowa w art.
31a ust. 1,
• uzyskanych w sposób inny niż w drodze nabycia,
• jeżeli nie można ustalić podmiotu, który sprzedał wyroby węglowe finalnemu nabywcy węglowemu, a
w wyniku kontroli podatkowej, kontroli celno-skarbowej albo postępowania podatkowego nie
ustalono, że podatek został zapłacony w należnej wysokości,
użycie lub sprzedaż wyrobów węglowych uzyskanych w drodze czynu zabronionego pod groźbą kary,
powstanie ubytków wyrobów węglowych.

OPODATKOWANIE AKCYZĄ WYROBÓW TYTONIOWYCH
W przypadku suszu tytoniowego opodatkowane jest:
1.

2.

3.

4.
5.
6.

nabycie wewnątrzwspólnotowe suszu tytoniowego przez inny podmiot niż podmiot prowadzący skład
podatkowy, który zużywa susz tytoniowy do produkcji wyrobów tytoniowych lub wyrobów nowatorskich,
lub pośredniczący podmiot tytoniowy,
sprzedaż suszu tytoniowego innemu podmiotowi niż prowadzący skład podatkowy, który zużywa susz
tytoniowy do produkcji wyrobów tytoniowych lub wyrobów nowatorskich, lub pośredniczący podmiot
tytoniowy, z wyłączeniem sprzedaży przez podmiot prowadzący skład podatkowy, grupę producentów
suszu tytoniowego utworzoną na podstawie ustawy o grupach producentów rolnych i ich związkach oraz o
zmianie innych ustaw (zwaną dalej „grupą producentów”), oraz pośredniczący podmiot tytoniowy, którzy
jednocześnie z tą sprzedażą dokonuje dostawy wewnątrzwspólnotowej lub eksportu suszu tytoniowego,
import suszu tytoniowego przez inny podmiot niż prowadzący skład podatkowy, który zużywa susz
tytoniowy do produkcji wyrobów tytoniowych lub wyrobów nowatorskich, lub pośredniczący podmiot
tytoniowy,
zużycie suszu tytoniowego przez pośredniczący podmiot tytoniowy,
zużycie suszu przez podmiot prowadzący skład podatkowy do innych celów niż produkcja wyrobów
tytoniowych lub wyrobów nowatorskich,
nabycie lub posiadanie suszu tytoniowego przez inny podmiot niż podmiot prowadzący skład podatkowy,
który zużywa susz tytoniowy do produkcji wyrobów tytoniowych lub wyrobów nowatorskich,
pośredniczący podmiot tytoniowy lub rolnika, który wyprodukował susz tytoniowy, jeżeli nie została od
niego zapłacona akcyza w należnej wysokości i nie można ustalić podmiotu, który go sprzedał.

OPODATKOWANIE AKCYZĄ WYROBÓW GAZOWYCH
W przypadku wyrobów gazowych opodatkowane akcyzą jest:
1.
2.
3.
4.
5.

nabycie wewnątrzwspólnotowe wyrobów gazowych przez finalnego nabywcę gazowego,
sprzedaż wyrobów gazowych finalnemu nabywcy gazowemu,
import wyrobów gazowych przez finalnego nabywcę gazowego,
użycie wyrobów gazowych przez pośredniczący podmiot gazowy,
użycie wyrobów gazowych przez finalnego nabywcę gazowego:
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•
•

•

uzyskanych w sposób inny niż w drodze nabycia,
jeżeli nie można ustalić podmiotu, który sprzedał te wyroby finalnemu nabywcy gazowemu, a w
wyniku kontroli podatkowej, kontroli celno-skarbowej albo postępowania podatkowego nie
ustalono, że akcyza została zapłacona w należnej wysokości,
nabytych w ramach zwolnienia, o którym mowa w art. 31b ust. 1-4, do innych celów niż zwolnione
na podstawie tych przepisów, przy czym za takie użycie uważa się również naruszenie warunku, o
którym mowa w art. 31b ust. 5-7 lub 9, a także sprzedaż, eksport lub dostawę
wewnątrzwspólnotową wyrobów gazowych przez finalnego nabywcę gazowego zamiast użycia ich do
celów, o których mowa w art. 31b ust. 1-4.

Jeżeli w stosunku do wyrobu akcyzowego powstał obowiązek podatkowy w związku z wykonaniem jednej z ww.
czynności, to nie powstaje obowiązek podatkowy na podstawie innej czynności, jeżeli kwota akcyzy została
określona lub zadeklarowana w należnej wysokości.
Odrębnie jest uregulowane opodatkowanie samochodów osobowych, w tym czynności, które rodzą obowiązek
podatkowy.
OPODATKOWANIE AKCYZĄ SAMOCHODÓW
Opodatkowanie akcyzą są:
1.
2.
3.

4.

import samochodu osobowego niezarejestrowanego wcześniej na terytorium kraju zgodnie z przepisami o
ruchu drogowym,
nabycie wewnątrzwspólnotowe samochodu osobowego niezarejestrowanego wcześniej na terytorium
kraju zgodnie z przepisami o ruchu drogowym,
pierwsza sprzedaż na terytorium kraju samochodu osobowego niezarejestrowanego na terytorium kraju
zgodnie z przepisami o ruch drogowym:
•
wyprodukowanego na terytorium kraju,
•
od którego nie została zapłacona akcyzy z tytułu importu lub też nabycia wewnątrzwspólnotowego.
sprzedaż na terytorium kraju samochodu osobowego niezarejestrowanego na terytorium kraju,
następująca po pierwszej sprzedaży na terytorium kraju, jeżeli wcześniej akcyza nie została zapłacona w
należytej wysokości, a w wyniku kontroli podatkowej, kontroli celno-skarbowej albo postępowania
podatkowego nie ustalono, że podatek został zapłacony.

W stosunku do samochodów osobowych, podobnie jak w przypadku wyrobów akcyzowych, obowiązuje zasada
jednofazowości opodatkowania. Akcyza pobierana jest na jednym szczeblu obrotu - jeżeli akcyza została
określona lub zadeklarowana w należnej wysokości w związku np. z importem samochodu, to nie powstanie
obowiązek zapłaty akcyzy z tytułu sprzedaży samochodu.
Co do zasady obowiązek podatkowy powstaje z dniem wykonania czynności lub kiedy zaistnieje dany stan
faktyczny, zasada została uszczegółowiona w stosunku do poszczególnych wyrobów akcyzowych.

ORGANY PODATKOWE WŁAŚCIWE W ZAKRESIE AKCYZY
Organami podatkowymi właściwymi w zakresie akcyzy są:
•
•
•

naczelnik urzędu skarbowego,
naczelnik urzędu celno-skarbowego,
dyrektor izby administracji skarbowej.
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ZGŁOSZENIE REJESTRACYJNE AKC-R
Podmioty, które chcą prowadzić działalność gospodarczą w zakresie wyrobów akcyzowych, mają obowiązek
złożyć zgłoszenie rejestracyjne do właściwego naczelnika urzędu skarbowego. Robią to przed dniem wykonania
pierwszej czynności:
•
•
•

która podlega opodatkowaniu akcyzą lub
z wykorzystaniem wyrobów akcyzowych, które są objęte zwolnieniem od akcyzy ze względu na ich
przeznaczenie lub
z wykorzystaniem wyrobów akcyzowych wymienionych w załączniku nr 2 do ustawy, które są
opodatkowane zerową stawką akcyzy ze względu na ich przeznaczenie.

Obowiązek rejestracji w akcyzie obejmuje również podmiot prowadzący działalność gospodarczą, który
dokonuje nabycia wewnątrzwspólnotowego alkoholu etylowego całkowicie skażonego środkiem skażającym
dopuszczonym we wszystkich państwach członkowskich Unii Europejskiej (UE) lub dodatkowymi środkami
skażającymi dopuszczonymi przez państwo UE, w którym następuje skażenie.

WPIS DO REJESTRU POŚREDNICZĄCYCH PODMIOTÓW TYTONIOWYCH
Podmiot, który prowadzi działalność w zakresie suszu tytoniowego (pośredniczący podmiot tytoniowy), ma
obowiązek uzyskania wpisu do rejestru pośredniczących podmiotów tytoniowych.
Wpis, jego zmiana oraz wykreślenie pośredniczącego podmiotu tytoniowego z rejestru następują na podstawie
decyzji właściwego naczelnika urzędu skarbowego.
Do rejestru może zostać wpisany podmiot, który posiada miejsce zamieszkania lub siedzibę w Polsce oraz
przedsiębiorcy zagraniczni zamierzający prowadzić na terytorium kraju działalność gospodarczą w zakresie
suszu tytoniowego, w tym:
•

•

przedsiębiorcy zagraniczni, którzy posiadają oddział z siedzibą w Polsce, utworzony zgodnie z
warunkami i zasadami określonymi w art. 20d pkt b ustawy o podatku akcyzowym, tj. ustawę o
zasadach uczestnictwa przedsiębiorców zagranicznych i innych osób zagranicznych w obrocie
gospodarczym na terytorium RP;
przedsiębiorcy zagraniczni nie posiadający oddziału na terytorium kraju.

Podmiot zagraniczny, który nie posiada oddziału z siedzibą w Polsce, ma obowiązek wyznaczyć dla celów akcyzy
podmiot, który go będzie reprezentować w Polsce (musi on posiadać siedzibę w Polsce i spełniać warunki do
uzyskania wpisu do rejestru pośredniczących podmiotów tytoniowych).

ZWOLNIENIA
Zwolnione z podatku akcyzowego są:
I. ENERGIA ELEKTRYCZNA
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1.

2.
3.
4.
5.

wytwarzana z odnawialnych źródeł energii, na podstawie dokumentu, który potwierdza umorzenie
świadectwa pochodzenia energii w rozumieniu przepisów prawa energetycznego lub przepisów ustawy o
odnawialnych źródłach energii;
zużywana w procesie produkcji energii elektrycznej albo w celu podtrzymywania tych procesów
produkcyjnych;
zużywana w procesie produkcji energii elektrycznej i ciepła w skojarzeniu;
wykorzystana do celów redukcji chemicznej, w procesach elektrolitycznych, w procesach metalurgicznych,
w procesach mineralogicznych;
wykorzystywana przez zakład energochłonny, który wykonuje działalność gospodarczą oznaczoną kodami
Polskiej Klasyfikacji Działalności (PKD) wskazanymi w warunkach zwolnienia; zużywana do celów żeglugi
(włączając rejsy rybackie), wytwarzana na statku.

II. WYROBY ENERGETYCZNE
1.
2.
3.

4.

zużywane w procesie produkcji energii elektrycznej;
zużywane do celów żeglugi (włączając rejsy rybackie), gdy są prawidłowo oznaczone i zabarwione;
wyroby energetyczne o kodzie CN 2901 10 00 zużywane:
•
do przewozu towarów i pasażerów koleją,
•
do łącznego wytwarzania ciepła i energii elektrycznej,
•
w pracach rolniczych, ogrodniczych, w hodowli ryb oraz w leśnictwie,
•
w procesach mineralogicznych, elektrolitycznych i metalurgicznych oraz do redukcji chemicznej,
•
przez zakład energochłonny, w którym wprowadzony został system prowadzący do osiągania celów
dot. ochrony środowiska lub do podwyższenia efektywności energetycznej;
benzyny lotnicze oraz oleje smarowe, zużywane w statkach powietrznych, z wyłączeniem prywatnych
lotów o charakterze rekreacyjnym.

III. UBYTKI WYROBÓW AKCYZOWYCH LUB CAŁKOWITE ZNISZCZENIA WYROBÓW AKCYZOWYCH
Zwolnieniu podlegają ubytki wyrobów akcyzowych:
1.
2.

powstałe wskutek zdarzenia losowego lub siły wyższej;
do wysokości:
•
ustalonej dla danego podmiotu decyzją naczelnika urzędu skarbowego,
•
określonej rozporządzeniem Ministra Finansów

IV. ALKOHOL ETYLOWY I NAPOJE ALKOHOLOWE
Zwolniony od akcyzy jest alkohol etylowy:
1.

2.

całkowicie skażony produkowany na terytorium kraju, nabywany wewnątrzwspólnotowo oraz
importowany, w tym zawarty w wyrobach nieprzeznaczonych do spożycia przez ludzi, jeżeli został
całkowicie skażony środkiem skażającym dopuszczonym we wszystkich państwach członkowskich Unii
Europejskiej (UE);
całkowicie skażony nabywany wewnątrzwspólnotowo, w tym zawarty w wyrobach nieprzeznaczonych do
spożycia przez ludzi, jeżeli został całkowicie skażony dodatkowymi środkami skażającymi dopuszczonymi
przez państwo członkowskie UE, w którym skażenie następuje;
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3.

całkowicie skażony produkowany na terytorium kraju oraz importowany, w tym zawarty w wyrobach
nieprzeznaczonych do spożycia przez ludzi, jeżeli został całkowicie skażony dodatkowymi środkami
skażającymi dopuszczonymi przez Polskę;
4. skażony środkami skażającymi określanymi przez ministra właściwego ds. finansów publicznych spośród
środków dopuszczonych do skażania alkoholu etylowego i wykorzystywany do produkcji produktów, które
nie są przeznaczone do spożycia przez ludzi;
5. zawarty w nabywanych wewnątrzwspólnotowo wyrobach, które nie są przeznaczone do spożycia przez
ludzi, skażony środkami skażającymi dopuszczonymi przez państwo członkowskie Unii Europejskiej
pochodzenia wyrobu;
6. zawarty w importowanych wyrobach nieprzeznaczonych do spożycia przez ludzi, skażony środkami
skażającymi, określonymi przez ministra właściwego ds. finansów publicznych spośród środków
dopuszczonych do skażania alkoholu etylowego, na podstawie przepisów wydanych na podstawie ustawy
o wyrobie alkoholu etylowego oraz wytwarzaniu wyrobów tytoniowych;
7. zawarty w produktach leczniczych, o których mowa w ustawie Prawo farmaceutyczne;
8. zawarty w olejkach eterycznych lub mieszaninach substancji zapachowych stosowanych do wytwarzania
artykułów spożywczych i napojów bezalkoholowych o rzeczywistej objętościowej mocy alkoholu, która nie
przekracza 1,2% objętości;
9. zawarty w artykułach spożywczych lub półproduktach, które zawierają alkohol w ilości nieprzekraczającej
8,5 litra alkoholu etylowego 100% vol na 100 kg w wyrobach czekoladowych lub w ilości
nieprzekraczającej 5 litrów alkoholu etylowego 100% vol. na 100 kg dla wszystkich innych artykułów
spożywczych lub prefabrykatów.
10. Zwolnione od akcyzy są również napoje alkoholowe używane:
•
do produkcji octu objętego pozycją CN 2209 00;
•
do produkcji produktów leczniczych;
•
do produkcji olejków eterycznych, mieszanin substancji zapachowych;
•
bezpośrednio do wytwarzania artykułów spożywczych rozlewanych lub innych, lub jako składnik do
półproduktów, które służą do wytwarzania artykułów spożywczych rozlewanych lub innych. W
każdym przypadku zawartość alkoholu etylowego w tych artykułach spożywczych nie może
przekraczać 8,5 litra alkoholu etylowego 100% vol. na 100 kg produktu dla wyrobów czekoladowych i
5 litrów alkoholu etylowego 100% vol. na 100 kg produktu dla wszystkich innych wyrobów.
Zwolnienie od akcyzy dla alkoholu etylowego i napojów alkoholowych stosuje się po spełnieniu ustawowych
warunków.
V. PALIWA SILNIKOWE PRZYWOŻONE W STANDARDOWYCH ZBIORNIKACH UŻYTKOWYCH
POJAZDÓW SILNIKOWYCH
Zwolnieniu podlega:
•
•
•
•

nielimitowana ilość paliwa - w przypadku nabycia wewnątrzwspólnotowego;
600 litrów na pojazd dla pojazdów silnikowych - w przypadku importu;
200 litrów na pojemnik dla pojemników specjalnego przeznaczenia - w przypadku importu;
10 litrów na pojazd paliw silnikowych znajdujących się w kanistrach przewożonych przez pojazdy
silnikowe, które wjeżdżają na polski obszar celny z krajów trzecich - w przypadku importu.

VI. WYROBY AKCYZOWE PRZEMIESZCZANE NA WŁASNY UŻYTEK NA CELE NIEHANDLOWE
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Zwolnione są: wyroby tytoniowe, płyn do papierosów elektronicznych, wyroby nowatorskie i napoje
alkoholowe w ilościach określonych w ustawie o podatku akcyzowym, odpowiednich z tytułu nabycia
wewnątrzwspólnotowego oraz importu.
VII. WYROBY TYTONIOWE ORAZ NAPOJE ALKOHO LOWE PRZESYŁANE OKAZJONALNIE
Zwolnione są wyroby tytoniowe i napoje alkoholowe wysłane z państwa trzeciego przez osobę fizyczną i
przeznaczone dla osoby fizycznej w Polsce.
VIII. WYROBY WĘGLOWE
Zwolnione są wyroby węglowe przeznaczone do celów opałowych:
•
•
•

•
•
•
•
•

w procesie produkcji energii elektrycznej;
w procesie produkcji wyrobów energetycznych;
przez gospodarstwa domowe, organy administracji publicznej, jednostki Sił Zbrojnych
Rzeczypospolitej Polskiej, podmioty systemu oświaty, żłobki i kluby dziecięce, podmioty lecznicze,
jednostki organizacyjne pomocy społecznej, organizacje pożytku publicznego;
do przewozu towarów i pasażerów koleją;
do łącznego wytwarzania ciepła i energii elektrycznej;
w pracach rolniczych, ogrodniczych, w hodowli ryb oraz w leśnictwie;
w procesach mineralogicznych, elektrolitycznych i metalurgicznych oraz do redukcji chemicznej;
przez zakłady energochłonne, w których wprowadzony został system prowadzący do osiągania celów
dot. ochrony środowiska lub do podwyższenia efektywności energetycznej.

Ze zwolnienia można skorzystać po udokumentowaniu sprzedaży:
•
•
•
•
•

fakturą;
listą finalnych nabywców węglowych, uprawnionych do odbioru deputatu węglowego sporządzoną
przez sprzedawcę wyrobów węglowych
oraz oświadczeniem finalnego nabywcy węglowego, że nabywane wyroby węglowe są przeznaczone
do celów, które uprawniają do zwolnienia od akcyzy (w kraju);
dokumentem handlowym, wystawionym przez sprzedawcę wyrobów węglowych i określającym
przeznaczenie tych wyrobów (nabycie wewnątrzwspólnotowe);
dokumentami wymaganymi przez przepisy prawa celnego (import).

IX. WYROBY GAZOWE
Zwolnione są wyroby gazowe przeznaczone do celów opałowych:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

do przewozu towarów i pasażerów koleją;
do łącznego wytwarzania ciepła i energii elektrycznej;
w pracach rolniczych, ogrodniczych, w hodowli ryb oraz w leśnictwie;
w procesach mineralogicznych, elektrolitycznych i metalurgicznych oraz do redukcji chemicznej;
przez zakłady energochłonne, w których wprowadzony został system do osiągania celów dot. ochrony
środowiska lub podwyższenia efektywności energetycznej;
kodach CN 2705 00 00, 2711 11 00, 2711 21 00 i 2711 29 00 przeznaczone do celów opałowych przez:
przez gospodarstwa domowe, organy administracji publicznej, jednostki Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej
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Polskiej, podmioty systemu oświaty, żłobki i kluby dziecięce, podmioty lecznicze, jednostki organizacji
społecznej, organizacje pożytku publicznego.
Zwolnione są również wyroby gazowe przeznaczone do:
1.
2.
3.
4.
5.

napędu statków powietrznych (z wyłączeniem prywatnych lotów o charakterze rekreacyjnym);
napędu w żegludze, w tym rejsy rybackie (z wyłączeniem prywatnych rejsów o charakterze rekreacyjnym);
użycia w procesie produkcji energii elektrycznej;
użycia w procesie produkcji wyrobów energetycznych;
napędu stacjonarnych urządzeń lub do celów opałowych związanych z napędem stacjonarnych urządzeń,
użyte:
•
do przewozu towarów i pasażerów koleją,
•
do łącznego wytwarzania ciepła i energii elektrycznej,
•
w pracach rolniczych, ogrodniczych, w hodowli ryb oraz w leśnictwie,
•
w procesach mineralogicznych, elektrolitycznych i metalurgicznych oraz do redukcji chemicznej,
•
przez zakład energochłonny, wykorzystujący wyroby gazowe, w którym wprowadzony został system
prowadzący do osiągania celów dot. ochrony środowiska lub do podwyższenia efektywności
energetycznej lub na potrzeby przesyłania, dystrybucji lub magazynowania tych wyrobów.

X. SAMOCHODY OSOBOWE
Zwolniony od akcyzy jest samochód osobowy:
1.

przywożony przez osobę fizyczną, która przybywa do Polski na pobyt stały lub powraca z czasowego
pobytu z państwa członkowskiego do Polski;
2. przywożony przez osobę fizyczną, która przybywa z państwa członkowskiego do Polski na pobyt stały w
związku z zawarciem związku małżeńskiego;
3. przywożony przez osobę fizyczną, która odziedziczyła prawo własności lub prawo użytkowania tego
samochodu w państwie członkowskim;
4. przywożony czasowo do celów prywatnych przez osobę fizyczną, która przybywa do Polski z państwa
członkowskiego;
5. przywożony czasowo do celów zawodowych przez osobę fizyczną, która przybywa do Polski z państwa
członkowskiego;
6. przywożony czasowo, zarejestrowany w państwie członkowskim, w którym użytkownik mieszka, używany
w regularnych podróżach z miejsca zamieszkania do miejsca pracy w kraju;
7. przywożony czasowo przez studenta i zarejestrowany w państwie członkowskim, w którym student
mieszka, ale używany przez niego w kraju studiowania;
8. samochód osobowy przywożony spoza państw członkowskich oraz państw członkowskich Europejskiego
Stowarzyszenia Wolnego Handlu (EFTA) - stron umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym, przez
osobę fizyczną, która przybywa do Polski na pobyt stały lub powraca z czasowego pobytu z tych państw;
9. stanowiący specjalistyczny środek transportu sanitarnego, przeznaczony do działalności leczniczej, która
polega na udzielaniu świadczeń zdrowotnych przez podmioty lecznicze wpisane do rejestru podmiotów
wykonujących działalność leczniczą; musi on spełniać cechy techniczne i jakościowe określone w Polskich
Normach, które przenoszą europejskie normy zharmonizowane; zwolnienie to dotyczy ambulansów
drogowych typu B (ambulans ratunkowy) oraz typu C (ruchoma jednostka intensywnej opieki);
10. stanowiący pojazd elektryczny i pojazd napędzany wodorem,
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11. stanowiący pojazd hybrydowy w rozumieniu ustawy, o pojemności silnika spalinowego równej 2000 cm3
lub niższej, w okresie do 1 stycznia 2021 r.
Ze zwolnienia można skorzystać po spełnieniu ustawowych warunków, właściwych dla każdego z tych zwolnień.
XI. POZOSTAŁE WYROBY AKCYZOWE ZWOLNIONE PODATKU AKCYZOWEGO:
1.
2.

3.

4.
5.

6.

7.
8.

9.
10.
11.
12.
13.
14.

nafta oznaczona kodem CN 2710 19 25, przeznaczona do celów oświetleniowych, kosmetycznych lub jako
zmywacz antykorozyjny;
olej opałowy wykorzystywany:
•
do produkcji ciepła i mocy w skojarzeniu,
•
w pracach rolnych, ogrodniczych, szklarniowych oraz leśnych;
olej smarowy oznaczony kodem CN 2710 19 71-83 i 2710 19 87-99, przeznaczony do wykorzystania do
celów innych niż napędowe lub opałowe albo jako dodatki lub domieszki do paliw silnikowych albo jako
olej smarowy do silników albo do produkcji paliw silnikowych, olejów opałowych, dodatków lub
domieszek do paliw silnikowych lub olejów smarowych do silników;
biokomponenty przeznaczone do paliw ciekłych lub biopaliw ciekłych;
napoje alkoholowe używane:
•
jako próbki do analiz, niezbędnych prób produkcyjnych lub celów naukowych,
•
do badań naukowych,
•
do procesów produkcyjnych, pod warunkiem, że produkt końcowy nie zawiera alkoholu;
alkohol etylowy używany do celów medycznych przez podmioty lecznicze i apteki, stosowane wyłącznie
przy czynnościach leczniczych lub do zabiegów dezynfekcyjnych powierzchni i przedmiotów, które mają
bezpośredni kontakt z pacjentem oraz do wytwarzania leków recepturowych w aptekach;
wyroby, które znajdują się w procedurze zawieszenia poboru akcyzy, nieprzydatne do spożycia, dalszego
przerobu lub zużycia, w przypadku ich zniszczenia;
pozostałe węglowodory gazowe w stanie skroplonym o kodach CN 2711 12 11 do 2711 19 00, rozlewane
do butli gazowych w składzie podatkowym i przeznaczone do użycia w urządzeniach, maszynach oraz
pojazdach, które nie są pojazdami samochodowymi;
energia elektryczna wyprodukowana z generatorów o łącznej mocy, która nie przekracza 1 MW przez
podmiot, który zużywa tę energię;
piwo – ze zwolnienia korzystają podatnicy, którzy w roku kalendarzowym wyprodukowali do 200 tys. hl
piwa;
piwo, wino i napoje fermentowane wytworzone domowym sposobem przez osoby fizyczne na własny
użytek i nieprzeznaczone do sprzedaży;
alkohol etylowy pozostający jako odpad w procesie produkcyjnym, w którym produkt końcowy nie
zawiera alkoholu etylowego;
wyroby tytoniowe przeznaczone wyłącznie do badań naukowych i badań związanych z jakością produktu;
napoje alkoholowe, alkohol etylowy, wyroby tytoniowe (CN 2402 i 2403 10), wyroby energetyczne, które
pochodzą z przepadku oraz wyroby energetyczne, z chwilą ich sprzedaży przez uprawiony organ
prowadzącemu skład podatkowy, z przeznaczeniem do dalszego przerobu tych wyrobów w składzie
podatkowym.

PROCEDURA ZAWIESZENIA POBORU AKCYZY
Z procedurą zawieszenia poboru akcyzy ściśle są związane instytucje takie jak:
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1.

2.

3.

4.

5.
6.

skład podatkowy – miejsce, w którym określone wyroby akcyzowe są: produkowane, magazynowane,
przeładowywane lub do którego wyroby te są wprowadzane lub z którego są wyprowadzane – z
zastosowaniem procedury zawieszenia poboru akcyzy. W przypadku składu podatkowego, który znajduje
się w Polsce, miejsce to jest określone w zezwoleniu wydanym przez właściwego naczelnika urzędu
skarbowego.
zarejestrowany wysyłający – podmiot, któremu wydano zezwolenie na wysyłanie importowanych
wyrobów akcyzowych z miejsca importu z zastosowaniem procedury zawieszenia poboru akcyzy, w
ramach prowadzonej działalności gospodarczej,
zarejestrowany odbiorca – podmiot, któremu wydano zezwolenie na nabywanie wewnątrzwspólnotowe
albo na jednorazowe nabycie wewnątrzwspólnotowe wyrobów akcyzowych wysłanych z zastosowaniem
procedury zawieszenia poboru akcyzy, w ramach prowadzonej działalności gospodarczej,
„System" – krajowy system teleinformatyczny służący do obsługi przemieszczania wyrobów akcyzowych
wysyłanych z zastosowaniem procedury zawieszenia poboru akcyzy na podstawie elektronicznego
dokumentu e-AD. W Systemie przesyła się również m.in. raport odbioru i raport wywozu, unieważnienie
e-AD, komunikat zmiany miejsca przeznaczenia oraz zawiadomienia o zmianie miejsca przeznaczenia,
„e-AD" – elektroniczny administracyjny dokument, na podstawie którego przemieszcza się wyroby
akcyzowe z zastosowaniem procedury zawieszenia poboru akcyzy,
dokument zastępujący e-AD – dokument, na którego podstawie przemieszcza się wyroby akcyzowe z
zastosowaniem procedury zawieszenia poboru akcyzy, gdy System jest niedostępny i który zawiera takie
same dane jak e-AD.

WARUNKI STOSOWANIA P ROCEDURY ZAWIESZENIA POBORU AKCYZY
Procedura zawieszenia poboru akcyzy ma zastosowanie, jeżeli wyroby akcyzowe są:
1.

2.

w składzie podatkowym, w tym:
•
również w wyniku zwrotu przez podmiot pośredniczący albo podmiot zużywający,
•
w przypadku powrotnego wprowadzenia do składu podatkowego wyrobów akcyzowych zwolnionych
od akcyzy ze względu na przeznaczenie, niedostarczonych ze składu podatkowego do podmiotu
pośredniczącego albo do podmiotu zużywającego (uznaje się wówczas, że nie nastąpiło naruszenie
warunków zwolnienia oraz zakończenie procedury zawieszenia poboru akcyzy),
•
w przypadku powrotnego wprowadzenia do składu podatkowego wyrobów akcyzowych określonych
w załączniku nr 2 do ustawy, objętych zerową stawką akcyzy ze względu na przeznaczenie,
niedostarczonych do podmiotu, który zużywa te wyroby do celów, które uprawniają do zastosowania
zerowej stawki akcyzy (uznaje się wówczas, że nie nastąpiło zakończenie procedury zawieszenia
poboru akcyzy w stosunku do tych wyrobów),
przemieszczane:
•
między składami podatkowymi na terytorium kraju,
•
ze składu podatkowego na terytorium kraju do składu podatkowego na terytorium państwa
członkowskiego,
•
ze składu podatkowego na terytorium państwa członkowskiego do składu podatkowego na
terytorium kraju,
•
w celu eksportu, ze składu podatkowego na terytorium kraju do urzędu celno-skarbowego na
terytorium kraju, który nadzoruje faktyczne wyprowadzenie tych wyrobów poza terytorium Unii
Europejskiej,
•
w celu eksportu, ze składu podatkowego na terytorium kraju przez terytorium państw członkowskich
do organu celnego, który nadzoruje faktyczne wyprowadzenie tych wyrobów poza terytorium UE,
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•
•

•

•

•
•

•

•

ze składu podatkowego na terytorium państwa członkowskiego do urzędu celno-skarbowego na
terytorium kraju, który nadzoruje faktyczne wyprowadzenie tych wyrobów poza terytorium UE,
ze składu podatkowego na terytorium państwa członkowskiego przez terytorium kraju do organu
celnego na terytorium innego państwa członkowskiego, który nadzoruje faktyczne wyprowadzenie
tych wyrobów poza terytorium UE,
ze składu podatkowego na terytorium kraju do nabywcy na terytorium państwa członkowskiego,
który jest podmiotem upoważnionym przez właściwe władze podatkowe tego państwa
członkowskiego UE do otrzymywania wyrobów akcyzowych w ramach procedury zawieszenia poboru
akcyzy lub do zwolnionych od akcyzy instytucji, organizacji lub sił zbrojnych,
ze składu podatkowego na terytorium państwa członkowskiego do określonego we właściwym
zezwoleniu miejsca ich odbioru przez zarejestrowanego odbiorcę na terytorium kraju lub do
zwolnionych od akcyzy instytucji, organizacji lub sił zbrojnych,
przez terytorium kraju między składami podatkowymi na terytorium państw członkowskich,
przez terytorium kraju ze składu podatkowego na terytorium państwa członkowskiego do nabywcy
na terytorium państwa członkowskiego, który jest podmiotem upoważnionym przez właściwe władze
podatkowe tego państwa członkowskiego UE do otrzymywania wyrobów akcyzowych w ramach
procedury zawieszenia poboru akcyzy lub do zwolnionych od akcyzy instytucji, organizacji lub sił
zbrojnych,
w przypadku importu i dopuszczenia do obrotu, z miejsca importu na terytorium kraju, przez
zarejestrowanego wysyłającego do:
a)

składu podatkowego na terytorium państwa członkowskiego,

b)

nabywcy na terytorium państwa członkowskiego, który jest podmiotem upoważnionym przez
właściwe władze podatkowe tego państwa członkowskiego UE do otrzymywania wyrobów
akcyzowych w ramach procedury zawieszenia poboru akcyzy,

c)

zwolnionych od akcyzy instytucji, organizacji lub sił zbrojnych,

d)

organu celnego na terytorium państwa członkowskiego, który nadzoruje faktyczne
wyprowadzenie tych wyrobów poza terytorium UE,

w przypadku importu i dopuszczenia do obrotu, z miejsca importu na terytorium państwa
członkowskiego, przez zarejestrowanego wysyłającego do:
a)

składu podatkowego na terytorium kraju,

b)

określonego we właściwym zezwoleniu miejsca odbioru tych wyrobów przez
zarejestrowanego odbiorcę,

c)

zwolnionych od akcyzy instytucji, organizacji lub sił zbrojnych,

d)

urzędu celno-skarbowego na terytorium kraju, który nadzoruje faktyczne wyprowadzenie tych
wyrobów poza terytorium UE,

e)

organu celnego na terytorium państwa członkowskiego, który nadzoruje faktyczne
wyprowadzenie tych wyrobów poza terytorium UE, przez terytorium kraju,
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•

w przypadku importu i dopuszczenia do obrotu, przez zarejestrowanego wysyłającego z miejsca
importu na terytorium kraju do:
a)

składu podatkowego na terytorium kraju,

b)

urzędu celno-skarbowego na terytorium kraju, który nadzoruje faktyczne wyprowadzenie
wyrobów poza terytorium UE,

c)

wolnionych od akcyzy instytucji, organizacji lub sił zbrojnych.

KIEDY NIE STOSUJEMY PROCEDURY ZAWIESZENI A POBORU AKCYZY
Procedury zawieszenia poboru akcyzy nie stosuje się do:
•
•
•
•
•

energii elektrycznej,
wyrobów gazowych,
wyrobów węglowych,
suszu tytoniowego,
przemieszczania między terytorium kraju i terytorium państwa członkowskiego wyrobów
akcyzowych dla sił zbrojnych, jeśli do tego przemieszczania znajdzie zastosowanie procedura oparta
bezpośrednio na Traktacie Północnoatlantyckim, chyba, że co innego wynika z porozumienia
zawartego z państwem członkowskim Unii Europejskiej.

Jeżeli procedura zawieszenia poboru akcyzy jest związana z przemieszczaniem wyrobów akcyzowych, to
warunkiem jej stosowania jest:
1.
2.

zastosowanie e-AD albo dokumentu zastępującego e-AD,
złożenie we właściwym urzędzie skarbowym zabezpieczenia akcyzowego.

Warunek złożenia zabezpieczenia akcyzowego przy przemieszczaniu wyrobów akcyzowych w procedurze
zawieszenia poboru akcyzy nie dotyczy jednak wyrobów akcyzowych, określonych w załączniku nr 2 do ustawy,
opodatkowanych zerową stawką akcyzy ze względu na ich przeznaczenie.
Natomiast w przypadku przemieszczania na terytorium kraju w ramach nabycia wewnątrzwspólnotowego lub
dostawy wewnątrzwspólnotowej wyrobów akcyzowych innych niż wymienione w załączniku nr 2 do ustawy,
opodatkowanych stawką akcyzy inną niż stawka zerowa (w tym olejów smarowych) – warunkiem stosowania
procedury zawieszenia poboru akcyzy jest wyłącznie dołączenie do przemieszczanych wyrobów dokumentów
handlowych zamiast e-AD.

PRZEMIESZCZANIE WYROBÓW AKCYZOWYCH POZA PROCEDURĄ ZAWIESZENIA POBORU
AKCYZY
PRZEMIESZCZANIE WYROBÓW Z ZAPŁACONĄ AKCYZĄ LUB OBJĘTYCH ZEROWĄ STAWKĄ
AKCYZY ZE WZGLĘDU NA ICH PRZEZNACZENIE
Przemieszczanie tych wyrobów:
•
•

z zapłaconą akcyzą lub
objętych zerową stawką akcyzy ze względu na ich przeznaczenie,
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- odbywa się na podstawie uproszczonego dokumentu towarzyszącego (UDT).
UDT może być zastąpiony przez dokument handlowy, o ile ten zawiera takie same dane, jakie są wymagane dla
UDT oraz zawiera w widocznym miejscu napis "Uproszczony dokument towarzyszący do celów kontrolnych
(wyroby akcyzowe)".
Podmiot, który wysyła ww. wyroby akcyzowe poza procedurą zawieszenia poboru akcyzy, jest zobowiązany do
wystawienia UDT.
UDT sporządza się w trzech egzemplarzach:
•
•
•

egzemplarz 1 UDT pozostaje u dostawcy do celów kontroli,
egzemplarz 2 UDT towarzyszy wyrobom podczas przewozu i pozostaje u odbiorcy,
egzemplarz 3 UDT towarzyszy wyrobom podczas przewozu i jest odsyłany przez odbiorcę do
dostawcy, po potwierdzeniu odbioru wyrobów przez odbiorcę.

Obrót krajowy
Do 31 grudnia 2018 r., w obrocie krajowym, w przypadkach określonych w ustawie o podatku akcyzowym,
przemieszczanie poza procedurą zawieszenia poboru akcyzy wyrobów akcyzowych:
•
•

zwolnionych od akcyzy ze względu na ich przeznaczenie oraz
opodatkowanych zerową stawką akcyzy ze względu na ich przeznaczenie

odbywało się na podstawie papierowego dokumentu dostawy.
Od 1 stycznia 2019 r. przemieszczanie poza procedurą zawieszenia poboru akcyzy ww. wyrobów akcyzowych
zwolnionych od akcyzy oraz opodatkowanych zerową stawką akcyzy odbywa się na podstawie:
•
•

elektronicznego dokumentu e-DD, w ramach krajowego systemu EMCS albo
dokumentu zastępującego e-DD, jeżeli system EMCS jest niedostępny.

Przemieszczanie wyrobów akcyzowych poza procedurą zawieszenia poboru akcyzy na podstawie e-DD nie ma
zastosowania do zwolnionych od akcyzy wyrobów węglowych, przeznaczonych do celów opałowych, ze
względu na specyfikę obrotu tymi wyrobami. Sprzedaż tych wyrobów jest dokumentowana fakturą.
Ponadto, na podstawie e-DD, nie są przemieszczane importowane wyroby akcyzowe. W przypadku importu, eDD sporządza się jedynie w celach dokumentacyjnych w terminie 15 dni od dnia dopuszczenia wyrobów do
obrotu w Polsce.

Uwaga!
Od 1 stycznia do 31 grudnia 2019 r. podmioty mogą przemieszczać poza procedurą zawieszenia poboru akcyzy
wyroby akcyzowe zwolnione od akcyzy ze względu na ich przeznaczenie oraz opodatkowane zerową stawką
akcyzy ze względu na ich przeznaczenie, z wyłączeniem wyrobów węglowych przeznaczonych do celów
opałowych – na podstawie dotychczasowych dokumentów papierowych.
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DEKLARACJE DOTYCZĄCE PODATKU AKCYZOWEGO
SKŁADANIE DEKLARACJI PODATKOWYCH
Obowiązki podatników akcyzy:
1.

2.

3.

składanie w urzędzie skarbowym deklaracji dla podatku akcyzowego za miesięczne okresy rozliczeniowe,
tj. w terminie do 25. dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym powstał obowiązek podatkowy.
W przypadku wyrobów objętych procedurą zawieszenia poboru akcyzy deklarację akcyzową należy złożyć
dopiero wtedy, gdy powstanie zobowiązanie podatkowe, a więc w terminie do 25. dnia miesiąca
następującego po miesiącu, w którym zakończy się ta procedura,
obliczanie i zapłata akcyzy za okresy miesięczne w terminie do 25. dnia miesiąca następującego po
miesiącu, w którym powstał obowiązek podatkowy (zobowiązanie podatkowe w przypadku stosowania
procedury zawieszenia poboru akcyzy) – na rachunek Urzędu Skarbowego w Nowym Targu,
obliczanie i zapłata akcyzy wstępnie za okresy dzienne. Dotyczy to zarejestrowanych odbiorców, z
wyłączeniem zarejestrowanego odbiorcy, który posiada zezwolenie na jednorazowe nabycie
wewnątrzwspólnotowe, podmiotów prowadzących składy podatkowe i podatników, którzy wyprowadzają
swoje wyroby akcyzowe z cudzego składu podatkowego poza procedurą zawieszenia poboru akcyzy, o ile
posiadają zezwolenie wyprowadzenia.

Podatnicy dokonują wstępnych wpłat akcyzy za okresy dzienne nie później niż 25 dnia po dniu, w którym
powstał obowiązek podatkowy, a w przypadku podmiotu prowadzącego skład podatkowy – po dniu, w którym
nastąpiło zakończenie procedury zawieszenia poboru akcyzy i powstało zobowiązanie podatkowe. Wpłaty
dzienne za miesiąc rozliczeniowy są uwzględniane przy rozliczeniu akcyzy w deklaracjach podatkowych.
Wpłaty dzienne w miesiącu rozliczeniowym są pomniejszane o:
•
•

kwotę, która stanowi wartość podatkowych znaków akcyzy, wpłaconą w celu otrzymania tych
znaków,
kwoty zwolnień i obniżeń akcyzy, które przysługują podatnikowi. Kwotę akcyzy obliczoną od
wyrobów akcyzowych obniża się o kwotę, która stanowi wartość podatkowych znaków akcyzy, pod
warunkiem, że zostaną one prawidłowo naniesione na dany wyrób lub opakowanie jednostkowe.

RODZAJE DEKLARACJI A KCYZOWYCH
Deklaracje podatkowe składają się z formularza głównego AKC-4/AKC-4zo oraz z formularzy szczegółowych o
podatku akcyzowym, dotyczących poszczególnych grup wyrobów akcyzowych. Poniżej przedstawione są nazwy
wszystkich deklaracji akcyzowych, o których mowa w ww. rozporządzeniach:
1.

AKC-4/AKC-4zo deklaracja dla podatku akcyzowego,
•
AKC-4/A podatek akcyzowy od alkoholu etylowego,
•
AKC-4/B podatek akcyzowy od wina, napojów fermentowanych i wyrobów pośrednich,
•
AKC-4/C podatek akcyzowy od piwa,
•
AKC-4/D podatek akcyzowy od paliw silnikowych (z wyłączeniem gazu),
•
AKC-4/E podatek akcyzowy od samochodów osobowych,
•
AKC-4/F podatek akcyzowy od wyrobów tytoniowych,
•
AKC-4/H podatek akcyzowy od energii elektrycznej,
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•

2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

AKC-4/I podatek akcyzowy od paliw opałowych (z wyłączeniem wyrobów węglowych i wyrobów
gazowych),
•
AKC-4/J podatek akcyzowy od gazu do napędu silników spalinowych,
•
AKC-4/K podatek akcyzowy od olejów smarowych i pozostałych olejów,
•
AKC-4/L podatek akcyzowy od wyrobów gazowych (z wyłączeniem gazu do napędu silników
spalinowych),
•
AKC-4/M podatek akcyzowy od płynu do papierosów elektronicznych,
•
AKC-4/N podatek akcyzowy od wyrobów nowatorskich,
AKC-EN - deklaracji dla podatku akcyzowego od nabycia wewnątrzwspólnotowego energii elektrycznej
(AKC-EN),
AKC-WW - deklaracji dla podatku akcyzowego od wyrobów węglowych,
AKC-ST/AKC-STn - deklaracji dla podatku akcyzowego od suszu tytoniowego,
AKC-WG - deklaracja dla podatku akcyzowego od nabycia wewnątrzwspólnotowego wyrobów gazowych (z
wyłączeniem gazu do napędu silników spalinowych),
AKC-PA - deklaracja w sprawie przedpłaty akcyzy,
AKC-U/A - deklaracja uproszczona dla podatku akcyzowego od nabycia wewnątrzwspólnotowego
wyrobów akcyzowych,
AKC-U/S - deklaracja uproszczona dla podatku akcyzowego od nabycia wewnątrzwspólnotowego
samochodów osobowych,
AKC-P - deklaracja o wysokości akcyzy pobranej i wpłaconej przez płatnika.

Podatnicy podatku akcyzowego mają możliwość elektronicznego składania deklaracji podatkowych oraz
deklaracji uproszczonej.

ZABEZPIECZENIA AKCYZOWE
PODMIOTY, KTÓRE MAJĄ OBOWIĄZEK SKŁADANIA ZABEZPIECZENIA AKCYZOWEGO
Podmiotami, które mają obowiązek składania zabezpieczenia akcyzowego (w kwocie pokrywającej powstałe
albo mogące powstać zobowiązanie podatkowe albo powstałe lub mogące powstać zobowiązanie podatkowe
oraz opłatę paliwową, której obowiązek zapłaty powstał albo może powstać) są:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

podmiot prowadzący skład podatkowy,
zarejestrowany odbiorca,
zarejestrowany wysyłający,
podatnik, który posiada zezwolenie wyprowadzenia wyrobów akcyzowych z cudzego składu podatkowego
poza procedurą zawieszenia poboru akcyzy,
podatnik, który prowadzi działalność gospodarczą i nabywa wewnątrzwspólnotowo wyroby akcyzowe
z zapłaconą akcyzą,
podmiot pośredniczący,
przedstawiciel podatkowy,
pośredniczący podmiot tytoniowy (z wyłączeniem przedsiębiorcy zagranicznego),
podmiot, który reprezentuje przedsiębiorcę zagranicznego.

ZŁOŻENIE ZABEZPIECZE NIA PRZEZ OSOBĘ TRZECIĄ ZAMIAST PODMI OTU ZOBOWIĄZANEGO
Na wniosek podmiotu, który ma obowiązek złożenia zabezpieczenia akcyzowego (innego niż wymieniony w pkt
8-9 powyżej), naczelnik urzędu skarbowego przyjmuje zabezpieczenie akcyzowe w kwocie pokrywającej
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zabezpieczenie akcyzowe w wymaganej wysokości, złożone zamiast tego podmiotu lub łącznie z tym
podmiotem przez:
1.

2.
3.
4.

przewoźnika lub spedytora – w przypadku przewożenia przez nich z zastosowaniem procedury
zawieszenia poboru akcyzy wyrobów akcyzowych podmiotu, który ma obowiązek złożenia zabezpieczenia
akcyzowego; zabezpieczenie gwarantuje pokrycie zobowiązań podatkowych oraz opłaty paliwowej, które
mogą powstać w stosunku do tych wyrobów akcyzowych,
właściciela wyrobów akcyzowych,
odbiorcę wyrobów akcyzowych,
wszystkie lub kilka podmiotów, o których mowa w pkt. 1-3.

Mogą oni złożyć zabezpieczenie wyłącznie w formie: depozytu w gotówce, gwarancji bankowej lub
ubezpieczeniowej, czeku.
Na wniosek:
•
•

pośredniczącego podmiotu tytoniowego (z wyłączeniem przedsiębiorcy zagranicznego) lub
podmiotu reprezentującego przedsiębiorcę zagranicznego,

naczelnik urzędu skarbowego przyjmuje zabezpieczenie akcyzowe złożone przez osobę trzecią zamiast tych
podmiotów lub łącznie z nimi, w kwocie pokrywającej zabezpieczenie akcyzowe w wymaganej wysokości.
Zabezpieczenie to może być złożone wyłącznie w formie: depozytu w gotówce, gwarancji bankowej lub
ubezpieczeniowej, czeku.
RODZAJE ZABEZPIECZEŃ AKCYZOWYCH
Dopuszczalne są dwa rodzaje zabezpieczeń akcyzowych:
1.
2.

generalne,
ryczałtowe.

Zabezpieczenie generalne pokrywa każdorazowo, w pełnej wysokości, kwotę zobowiązania podatkowego.
Nawet jeśli wysokość zobowiązania, dla którego przyjmowane jest to zabezpieczenie zmieni się z czasem, to
wysokość zabezpieczenia musi zostać oszacowana w taki sposób, aby zawsze pokrywało zobowiązanie.
Wysokość zabezpieczenia generalnego ustala naczelnik urzędu skarbowego na poziomie równym:
•
•

zobowiązaniu podatkowemu (gdy kwota ta może zostać dokładnie obliczona przy przyjmowaniu
zabezpieczenia) albo
szacunkowej kwocie maksymalnej, która wynika z mogących powstać zobowiązań podatkowych.

Podmioty, które mają obowiązek złożenia zabezpieczenia generalnego są wymienione w ustawie o podatku
akcyzowym. Natomiast szczegółowe zasady ustalenia wysokości zabezpieczenia generalnego wynikają z
przepisów wykonawczych do tej ustawy.
Zabezpieczenie ryczałtowe jest uproszczoną formą zabezpieczenia akcyzowego. Jest dostępne tylko na wniosek
podmiotu, który ma obowiązek złożyć zabezpieczenie akcyzowe i spełnia następujące warunki:
•

ma siedzibę lub miejsce zamieszkania w kraju,
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•
•

jego sytuacja finansowa i majątek dają gwarancję wywiązania się ze zobowiązań podatkowych oraz
obowiązku zapłaty opłaty paliwowej,
nie posiada zaległości celnych i podatkowych, które stanowią dochód budżetu państwa, zaległości w
opłacie paliwowej, w odprowadzaniu składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne oraz nie jest
wobec niego prowadzone postępowanie egzekucyjne, likwidacyjne lub upadłościowe.

Jeżeli ww. warunki są spełnione, naczelnik urzędu skarbowego zgadza się na przyjęcie zabezpieczenia
ryczałtowego na wniosek podatnika.
Podstawową zaletą zabezpieczenia ryczałtowego jest to, że jest ono ustalane na poziomie 30% (a w niektórych
przypadkach 15%) wysokości zabezpieczenia generalnego, do którego złożenia jest obowiązany podmiot
składający wniosek o złożenie zabezpieczenia ryczałtowego.
Zgoda na stosowanie zabezpieczenia ryczałtowego jest wydawana na czas oznaczony, nie dłuższy niż 2 lata, z
możliwością przedłużenia na kolejne dwa (na wniosek podmiotu). Naczelnik urzędu skarbowego, co najmniej
raz w roku, ponownie ustala wysokość zabezpieczenia ryczałtowego, w szczególności w przypadku zmiany
maksymalnych zobowiązań podatkowych lub opłat paliwowych, które podlegają zabezpieczeniu akcyzowemu.
ZWOLNIENIE Z OBOWIĄZ KU SKŁADANIA ZABEZPIECZENIA AKCYZOWEGO
Ze zwolnienie z obowiązku składania zabezpieczenia akcyzowego mogą skorzystać:
•
•

podmiot, który prowadzi skład podatkowy,
właściciel wyrobów akcyzowych wyprowadzanych ze składu podatkowego poza procedurą
zawieszenia, który posiada zezwolenie wyprowadzenia.

Naczelnik urzędu skarbowego wydaje decyzję o zwolnieniu z obowiązku złożenia zabezpieczenia akcyzowego.
Jest ona wydawana na czas oznaczony, nie dłuższy niż 2 lata. Zwolnienie może być przedłużane na kolejne
okresy, nie dłuższe niż 2 lata.
Nie może być zwolnione przemieszczanie wyrobów akcyzowych:
•

•

w procedurze zawieszenia poboru akcyzy (z wyjątkiem przemieszczania w kraju rurociągiem
ropopochodnych wyrobów akcyzowych pomiędzy składami podatkowymi, prowadzonymi przez ten
sam podmiot) lub
objętych zwolnieniem od akcyzy ze względu na ich przeznaczenie.

Podmiot, który prowadzi skład podatkowy może być zwolniony z obowiązku złożenia zabezpieczenia
akcyzowego pod warunkiem, że:
1.
2.
3.
4.

ma siedzibę lub miejsce zamieszkania na terytorium kraju,
stosuje procedurę zawieszenia poboru akcyzy co najmniej od roku,
jego sytuacja finansowa i majątek zapewniają wywiązywanie się ze zobowiązań podatkowych oraz
obowiązku zapłaty opłaty paliwowej,
nie posiada zaległości celnych i podatkowych, które stanowią dochód budżetu państwa, zaległości w
opłacie paliwowej, w odprowadzaniu składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne oraz nie jest wobec
niego prowadzone postępowanie egzekucyjne, likwidacyjne lub upadłościowe,
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5.

zobowiązał się do zapłacenia, na pierwsze pisemne żądanie właściwego naczelnika urzędu skarbowego,
kwoty akcyzy oraz kwoty opłaty paliwowej, które wynikają z powstania zobowiązania podatkowego oraz
obowiązku zapłaty opłaty paliwowej.

Punkty 1, 3-5 są jednocześnie warunkami zwolnienia z obowiązku złożenia zabezpieczenia akcyzowego dla
właścicieli wyrobów akcyzowych wyprowadzanych ze składu podatkowego poza procedurą zawieszenia, którzy
posiadają zezwolenie wyprowadzenia.
FORMY ZABEZPIECZENIA AKCYZOWEGO
Przepisy przewidują następujące formy zabezpieczenia akcyzowego
1.
2.
3.
4.
5.
6.

depozyt w gotówce,
gwarancja bankowa lub ubezpieczeniowa,
czek,
weksel własny,
papiery wartościowe na okaziciela o określonym terminie wykupu, wyemitowane przez Skarb Państwa
albo Narodowy Bank Polski,
hipoteka na nieruchomości.

Do rejestracji i obsługi zabezpieczeń akcyzowych służy system informatyczny OSOZ 2 (Zintegrowany System
Obsługi Zabezpieczeń). Z jego usług korzysta m.in. inny system informatyczny, który wchodzi w skład SISC
(Systemy Informatyczne Służby Celnej) – EMCS PL 2 (System Przemieszczania oraz Nadzoru Wyrobów
Akcyzowych). Służy on do obsługi przemieszczania wyrobów akcyzowych (wyroby energetyczne, napoje
alkoholowe, wyroby tytoniowe) w procedurze zawieszenia poboru akcyzy (bez zapłaconego podatku
akcyzowego) i poza tą procedurą (dotyczy wyrobów akcyzowych objętych zwolnieniem od akcyzy ze względu na
ich przeznaczenie lub wymienionych w załączniku nr 2 do ustawy o podatku akcyzowym, opodatkowanych
zerową stawką akcyzy ze względu na ich przeznaczenie).

WIĄŻĄCA INFORMACJA AKCYZOWA (WIA)
Wiążąca Informacja Akcyzowa (WIA) to decyzja wydawana na potrzeby:
•
•
•

opodatkowania wyrobu akcyzowego albo samochodu osobowego akcyzą,
organizacji obrotu wyrobami akcyzowymi,
oznaczania znakami akcyzy wyrobów akcyzowych.

WIA umożliwia uzyskanie, wiążącej organy podatkowe, informacji w zakresie klasyfikacji wg Nomenklatury
Scalonej (CN) wyrobów akcyzowych i samochodów osobowych lub określenia rodzaju wyrobów akcyzowych.
Dyrektor Izby Administracji Skarbowej we Wrocławiu jest organem podatkowym pierwszej instancji, właściwym
do wydawania WIA.

STAWKI PODATKOWE
FORMY STAWEK AKCYZOWYCH
Stawki akcyzy są wyrażane w:
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•
•
•
•

kwocie na jednostkę wyrobu,
procencie podstawy opodatkowania,
procencie maksymalnej ceny detalicznej,
kwocie na jednostkę wyrobu i procencie maksymalnej ceny detalicznej.

AKTUALNIE OBOWIĄZUJĄ CE STAWKI AKCYZY
Aktualnie obowiązujące stawki akcyzy na niektóre wyroby akcyzowe i samochody osobowe wynoszą w
przypadku:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

benzyny silnikowej - 1.540,00 zł/1.000 l,
oleju napędowego - 1.171,00 zł/1.000 l,
gazów skroplonych do napędu silników spalinowych - 670,00 zł/1.000 kg,
biokomponentów stanowiących samoistne paliwa - 1.171,00 zł/1.000 l,
energii elektrycznej - 5,00 zł/1 MWh,
alkoholu etylowego - 5.704,00 zł/1 hl 100% vol.,
piwa - 7,79 zł od 1 hektolitra za każdy stopień Plato gotowego wyrobu,
wina - 158,00 zł/1 hl gotowego wyrobu,
papierosów - 206,76 zł za każde 1.000 sztuk i 31,41% maksymalnej ceny detalicznej,
płyn do papierosów elektronicznych wynosi 0,5 zł za każdy mililitr. (obowiązuje od 30.06.2020 roku)
wyroby nowatorskie 141,29 zł za każdy kilogram i 31,41% średniej ważonej detalicznej ceny sprzedaży
tytoniu do palenia. (obowiązuje od 30.06.2020 roku)
samochodów osobowych o poj. silnika powyżej 2000 cm3 - 18,6% podstawy opodatkowania;
pozostałych samochodów osobowych - 3,1% podstawy opodatkowania.

ZNAKI AKCYZY
OGÓLNE ZASADY STOSOWANIA ZNAKÓW AKCYZY
Wyroby akcyzowe, które są objęte obowiązkiem banderolowania:
1.

2.

muszą być prawidłowo oznaczone odpowiednimi znakami akcyzy przed zakończeniem procedury
zawieszenia poboru akcyzy, a w przypadkach produkcji wyrobów akcyzowych:
•
z wykorzystaniem wyłącznie wyrobów akcyzowych, od których akcyza została zapłacona albo z
wykorzystaniem wyłącznie wyrobów akcyzowych zwolnionych od akcyzy ze względu na
przeznaczenie, pod warunkiem, że wyprodukowany wyrób jest również wyrobem akcyzowym
zwolnionym od akcyzy ze względu na przeznaczenie;
•
mniej niż 1000 hektolitrów w ciągu roku kalendarzowego win uzyskanych z winogron pochodzących z
upraw własnych;
•
mniej niż 10 hektolitrów w ciągu roku kalendarzowego alkoholu etylowego, dokonywanej przez
gorzelnie prawnie i ekonomicznie niezależne od wszelkich innych gorzelni oraz niedziałające na
podstawie licencji uzyskanej od innego podmiotu;
•
od których została zapłacona przedpłata akcyzy - przed przekazaniem do magazynu wyrobów
gotowych lub dokonaniem ich sprzedaży;
bez ich uprzedniego prawidłowego oznaczenia odpowiednimi podatkowymi znakami akcyzy nie mogą być:
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•

•
•

importowane, chyba że zostaną objęte procedurą zawieszenia poboru akcyzy albo wprowadzone do
wolnego obszaru celnego, albo objęte procedurą składu celnego i prawidłowo oznaczone przed
zakończeniem procedury zawieszenia poboru akcyzy albo przed objęciem procedurą dopuszczenia
do obrotu celem sprzedaży na terytorium kraju poza procedurą zawieszenia poboru akcyzy;
przemieszczone na terytorium kraju w wyniku nabycia wewnątrzwspólnotowego poza procedurą
zawieszenia poboru akcyzy;
przemieszczone na terytorium kraju z zastosowaniem procedury zawieszenia poboru akcyzy w
wyniku nabycia wewnątrzwspólnotowego przez zarejestrowanego odbiorcę.

ZWOLNIENIA Z OBOWIĄZKU OZNACZANIA ZNAKAMI AKCYZY
Zwolnione z obowiązku oznaczania znakami akcyzy są wyroby, które są:
•
•
•
•
•
•
•

całkowicie niezdatne do użytku (np. z powodu wad jakościowych, wyroby, które nie nadają się do
spożycia lub połamane papierosy);
wyprowadzone ze składu podatkowego i przeznaczone do dokonania dostawy
wewnątrzwspólnotowej lub na eksport;
wprowadzone do wolnego obszaru celnego albo do składu celnego i przeznaczone do sprzedaży w
sklepach tam usytuowanych podróżnym, którzy udają się poza terytorium kraju;
przewożone przez terytorium kraju w ramach procedury tranzytu w rozumieniu przepisów prawa
celnego;
przewożone z terytorium jednego państwa członkowskiego na terytorium innego państwa
członkowskiego przez terytorium kraju;
wyprodukowane i przeznaczone do dostawy wewnątrzwspólnotowej lub na eksport;
zwolnione od akcyzy lub objęte zerową stawką akcyzy.

Dalsze zwolnienia przewiduje rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 20 sierpnia 2010 r. w sprawie zwolnień
wyrobów akcyzowych z obowiązku oznaczania znakami akcyzy (Dz. U. z 2016 r. poz. 1466 i 1854 oraz z 2017 r.
poz. 294).
RODZAJE ZNAKÓW AKCYZ Y
Są dwa rodzaje znaków: podatkowe i legalizacyjne.
Podatkowe znaki akcyzy nanosi się na wyroby akcyzowe w procedurze zawieszenia poboru akcyzy.
Podatkowe znaki akcyzy mają obowiązek stosować zarejestrowane podmioty, które są:
1.
2.
3.
4.
5.

podmiotami, które prowadzą składy podatkowe;
importerami;
podmiotami dokonującymi nabycia wewnątrzwspólnotowego;
przedstawicielami podatkowymi;
podmioty, które produkują wyroby akcyzowe:
•
z wykorzystaniem wyłącznie wyrobów akcyzowych, od których akcyza została zapłacona albo z
wykorzystaniem wyłącznie wyrobów akcyzowych zwolnionych od akcyzy ze względu na
przeznaczenie, pod warunkiem, że wyprodukowany wyrób jest również wyrobem akcyzowym
zwolnionym od akcyzy ze względu na przeznaczenie,
•
mniej niż 1000 hektolitrów w ciągu roku kalendarzowego win uzyskanych z winogron pochodzących z
upraw własnych,
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•

6.

7.

mniej niż 10 hektolitrów w ciągu roku kalendarzowego alkoholu etylowego, dokonywanej przez
gorzelnie prawnie i ekonomicznie niezależne od wszelkich innych gorzelni oraz niedziałające na
podstawie licencji uzyskanej od innego podmiotu,
•
od których została zapłacona przedpłata akcyzy;
właścicielami wyrobów akcyzowych, które są wyprowadzane ze składu podatkowego poza procedurą
poboru akcyzy na podstawie zezwolenia na wyprowadzenie wyrobów akcyzowych z cudzego składu
podatkowego poza procedurą zawieszenia poboru akcyzy;
podmiotem, który zamierza nabyć wyroby akcyzowe i posiada zezwolenie, na wyprowadzenie wyrobów
akcyzowych z cudzego składu podatkowego poza procedurą zawieszenia poboru akcyzy.

Ponadto podatkowe znaki akcyzy otrzymuje podmiot, który sprzedaje, nabywa wewnątrzwspólnotowo lub też
importuje susz tytoniowy w przypadku, gdy te czynności skutkują obowiązkiem zapłaty akcyzy.

Legalizacyjne znaki akcyzy stosowane są w przypadku wystąpienia poza procedurą zawieszenia poboru akcyzy
(tj. będących w sprzedaży) wyrobów akcyzowych nieoznaczonych, oznaczonych nieprawidłowo lub
nieodpowiednimi znakami akcyzy, w szczególności znakami uszkodzonymi, w przypadku, gdy wyroby te
przeznaczone są do dalszej sprzedaży.
Znak akcyzy jest umieszczany na opakowaniach jednostkowych wyrobów akcyzowych w taki sposób, aby
zdjęcie znaku lub otwarcie opakowania powodowało trwałe i widoczne uszkodzenie znaku.
W przypadku legalizacyjnych znaków akcyzy istnieje również możliwość naniesienia ich na opakowania
jednostkowe w stanie, w jakim opakowania występują w sprzedaży.
Znaków akcyzy nie można zbywać lub na jakichkolwiek innych zasadach odstępować lub przekazywać
odpłatnie lub nieodpłatnie innym podmiotom. Importerzy, podmioty, które dokonują nabycia
wewnątrzwspólnotowego oraz przedstawiciele podatkowi, mogą przekazać banderole podmiotowi, który ma
siedzibę poza terytorium kraju w celu naniesienia ich na opakowania jednostkowe wyrobów akcyzowych, które
będą przedmiotem importu lub nabycia wewnątrzwspólnotowego.
Przepisy, które regulują stosowanie znaków akcyzy nie są objęte harmonizacją.
Państwa członkowskie mogą żądać, aby wyroby dopuszczone do konsumpcji na ich terytorium posiadały
oznaczenia podatkowe lub krajowe znaki identyfikacyjne używane do celów fiskalnych.
JAKA JEST PROCEDURA OTRZYMYWANIA ZNAKÓW AKCYZY
Aby otrzymać znaki akcyzy podmiot zobowiązany do oznaczania wyrobów akcyzowych znakami akcyzy składa:
1.

wstępne zapotrzebowanie na znaki akcyzy do Ministerstwa Finansów.
Wstępne zapotrzebowanie składa się w terminie do 30 października roku poprzedzającego rok, na który
składane jest wstępne zapotrzebowanie. Jeżeli w ciągu roku wystąpią okoliczności, które uzasadniają
złożenie, zmianę lub cofnięcie wstępnego zapotrzebowania na znaki akcyzy, podmiot, którego to dotyczy,
jest zobowiązany do niezwłocznego złożenia zapotrzebowania zmniejszającego lub zwiększającego.
W przypadku wyrobów tytoniowych, gdzie ostateczna zmiana wstępnego zapotrzebowania na znaki
akcyzy nie może być złożona po 30 września danego roku kalendarzowego, a jeżeli jest składana po 1
września danego roku kalendarzowego, nie może przekraczać 5 % ilości zamówienia zawartego w
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2.

ostatniej zmianie wstępnego zapotrzebowania, a jeżeli takiej zmiany nie było - we wstępnym
zapotrzebowaniu.
Ponadto podmiot zobowiązany do oznaczania znakami akcyzy wyrobów tytoniowych, który nie odebrał
znaków akcyzy objętych ostateczną zmianą wstępnego zapotrzebowania, do końca danego roku
kalendarzowego, wpłaca kwotę na pokrycie kosztów wytworzenia znaków akcyzy.
wniosek o wydanie banderol podatkowych lub o sprzedaż banderol legalizacyjnych oraz o wydanie
upoważnienia do odbioru banderol do urzędu skarbowego właściwego w sprawach znaków akcyzy

JAK DŁUGO SĄ WAŻNE Z NAKI AKCYZY
Znaki akcyzy mają określony termin ważności w zależności od produktu, dla którego zostały przeznaczone:
•

•

dla wyrobów spirytusowych lub winiarskich - 24 miesiące. W tym okresie podmiot, który otrzymał
znaki zobowiązany jest je nanieść na te wyroby. Po upływie 24 miesięcy znaki te tracą ważność i
podlegają zwrotowi.
dla wyrobów tytoniowych - podmiot jest zobowiązany oznaczyć wyroby do końca roku
kalendarzowego odpowiadającemu rokowi wytworzenia tych znaków nadrukowanemu na
opakowaniu.

Od dnia 1 stycznia danego roku kalendarzowego na opakowania jednostkowe wyrobów tytoniowych lub na
wyroby tytoniowe mogą być nanoszone wyłącznie znaki akcyzy z nadrukowanym rokiem wytworzenia, który
odpowiada rozpoczynającemu się rokowi kalendarzowemu.
Znaki akcyzy naniesione na opakowania jednostkowe wyrobów tytoniowych lub na wyroby tytoniowe w danym
roku kalendarzowym zachowują ważność do ostatniego dnia lutego następnego roku kalendarzowego.
Znaki akcyzy na wyroby tytoniowe niewykorzystane do dnia 31 grudnia danego roku kalendarzowego są
zwracane w terminie do końca lutego następnego roku kalendarzowego podmiotowi, który je wydał.

SYSTEM PRZEMIESZCZANIA ORAZ NADZORU WYROBÓW AKCYZOWYCH EMCS (EXCISE
MOVEMENT AND CONTROL SYSTEM)
System Przemieszczania oraz Nadzoru Wyrobów Akcyzowych EMCS
1. system wykorzystywany jest do przemieszczania wyrobów akcyzowych w procedurze zawieszenia poboru
akcyzy, zarówno w obrocie krajowym, jak i wewnątrzwspólnotowym, przy wykorzystaniu elektronicznego
dokumentu administracyjnego e-AD
2. system wykorzystywany jest do przemieszczania poza procedurą zawieszenia poboru akcyzy na terytorium
kraju, wyrobów akcyzowych objętych zwolnieniem od akcyzy ze względu na ich przeznaczenie lub
opodatkowanych zerową stawką akcyzy ze względu na ich przeznaczenie, przy wykorzystaniu
elektronicznego dokumentu e-DD
3. uczestnikami systemu są podmioty dokonujące przemieszczeń wyrobów akcyzowych w procedurze
zawieszenia poboru akcyzy wewnątrz Unii Europejskiej oraz podmioty dokonujące przemieszczeń wyrobów
akcyzowych poza procedurą zawieszenia poboru akcyzy na terytorium kraju
4. możliwość automatycznego sprawdzania kontrahentów uczestniczących w wysyłce i odbiorze wyrobów
akcyzowych
5. bieżące monitorowanie wszystkich przemieszczeń wyrobów akcyzowych
6. integracja procesów w systemie EMCS PL2 z innymi systemami informatycznymi
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