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USTAWA
z 11 marca 2004 r.

o podatku od towarów i usług
(j.t. Dz.U. z 2011 r. Nr 177, poz. 1054; ost.zm. Dz.U. z 2014 r., poz. 1662)*

*Tabela uwzględnia zmiany w ustawie o VAT wprowadzone od 1 stycznia 2015 r.:
– ustawą z 25 lipca 2014 r. o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz ustawy – Ordynacja podatkowa (Dz.U. z 2014 r., poz. 1171),
– ustawą z 7 lutego 2014 r. o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2014 r., poz. 312),
– ustawą z 7 listopada 2014 r. o ułatwieniu wykonywania działalności gospodarczej (Dz.U. z 2014 r., poz. 1662).

Treść przepisu przed nowelizacją Treść przepisu po nowelizacji

Art. 2. [Definicje ustawowe]
Ilekroć w dalszych przepisach jest mowa o:

Art. 2. [Definicje ustawowe]
Ilekroć w dalszych przepisach jest mowa o:

Brak odpowiednika (…) 5a)   państwie członkowskim konsumpcji – rozumie się przez to państwo człon-
kowskie, w odniesieniu do którego zgodnie z art. 28k przyjmuje się, że 
na jego terytorium ma miejsce świadczenie usług telekomunikacyjnych, 
usług nadawczych lub usług elektronicznych;

Brak odpowiednika (…) 25a)  usługach telekomunikacyjnych – rozumie się przez to usługi dotyczące 
transmisji, emisji i odbioru sygnałów, tekstów, obrazów i dźwięków lub 
wszelkiego rodzaju informacji drogą kablową, radiową, optyczną lub za po-
średnictwem innych systemów elektromagnetycznych, w tym związane 
z nimi przeniesienie lub cesję praw do użytkowania środków dla zapewnia-
nia takiej transmisji, emisji i odbioru, wraz z zapewnieniem dostępu do ogól-
noświatowych sieci informacyjnych, z uwzględnieniem art. 6a rozporzą-
dzenia wykonawczego Rady (UE) nr 282/2011 z dnia 15 marca 2011 r. 
ustanawiającego środki wykonawcze do dyrektywy 2006/112/WE w spra-
wie wspólnego systemu podatku od wartości dodanej (Dz. Urz. UE L 77 
z 23.03.2011, str. 1, z późn. zm.), zwanego dalej „rozporządzeniem 282/2011;

Brak odpowiednika (…) 25b)  usługach nadawczych – rozumie się przez to usługi nadawcze, o których 
mowa w art. 6b rozporządzenia 282/2011; 

26)  usługach elektronicznych – rozumie się przez to usługi świadczone drogą elek-
troniczną, o których mowa w art. 7 rozporządzenia wykonawczego Rady (UE) 
nr 282/2011 z dnia 15 marca 2011 r. ustanawiającego środki wykonawcze do dy-
rektywy 2006/112/WE w sprawie wspólnego systemu podatku od wartości dodanej 
(Dz. Urz. UE L 77 z 23.03.2011, str. 1);

 26)    usługach elektronicznych – rozumie się przez to usługi świadczone za pomo-
cą środków komunikacji elektronicznej, o których mowa w art. 7 rozporzą-
dzenia 282/2011;

Komentarz: Zmiana obowiązuje od 1 stycznia 2015 r. Została wprowadzona ustawą z 25 lipca 2014 r. o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz ustawy – Ordy-
nacja podatkowa (Dz.U. z 2014 r., poz. 1171). Zmiana stanowi implementację art. 5 dyrektywy 2008/8/WE. Wprowadza ona do polskiego systemu VAT nowe zasady okre-
ślania od dnia 1 stycznia 2015 r. miejsca świadczenia w odniesieniu do usług telekomunikacyjnych, nadawczych oraz świadczonych drogą elektroniczną na rzecz osób 
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niebędących podatnikami (ostatecznych konsumentów). Zmiany te zmierzają do opodatkowania tych usług w miejscu ich konsumpcji. Dlatego też w ustawie o VAT zostały wpro-
wadzone definicje: państwa członkowskiego konsumpcji, usług telekomunikacyjnych oraz nadawczych. Do zmian została także dostosowana definicja usług elektronicznych. 
Definicje te zostały wprowadzone celem sprecyzowania, o jakie usługi świadczone na rzecz podmiotów niebędących podatnikami w państwach członkowskich konsumpcji tych 
usług chodzi. Pojęcie usług elektronicznych było już zdefiniowane w ustawie o VAT (art. 2 pkt 26). W słowniczku ustawy o VAT proponuje się również dodać definicję pojęcia „pań-
stwo członkowskie konsumpcji”. Jest to pojęcie wykorzystywane zarówno w obu wprowadzanych do ustawy o VAT procedurach szczególnych (procedurze unijnej i nieunijnej), jak 
i w przepisach dotyczących właściwości miejscowej (por. art. 3). 

Art. 3. [Właściwość organu podatkowego] Art. 3. [Właściwość organu podatkowego]
(…) 3. W przypadku podatników: (…) 3. W przypadku podatników:

(…) 2)  nieposiadających siedziby działalności gospodarczej lub stałego miejsca prowa-
dzenia działalności gospodarczej na terytorium kraju – właściwym organem po-
datkowym jest Naczelnik Drugiego Urzędu Skarbowego Warszawa-Śródmieście.

(…) 2)  nieposiadających siedziby działalności gospodarczej lub stałego miejsca prowa-
dzenia działalności gospodarczej na terytorium kraju – właściwym organem po-
datkowym jest Naczelnik Drugiego Urzędu Skarbowego Warszawa-Śródmieście, 
zwany dalej „naczelnikiem drugiego urzędu skarbowego”;

Brak odpowiednika 3)  o których mowa w art. 130a pkt 2, i podmiotów zagranicznych, o których 
mowa w art. 131 pkt 2, zidentyfikowanych na potrzeby procedury szczególnej 
rozliczania VAT, o której mowa w dziale XII w rozdziałach 6a i 7, dla których 
państwem członkowskim konsumpcji jest Rzeczpospolita Polska – właściwym 
organem podatkowym jest Naczelnik Łódzkiego Urzędu Skarbowego.

4. Jeżeli nie można ustalić właściwości miejscowej w sposób określony w ust. 1–3a, 
właściwym organem podatkowym jest Naczelnik Drugiego Urzędu Skarbowego War-
szawa-Śródmieście.

 4. Jeżeli nie można ustalić właściwości miejscowej w sposób określony w ust. 1–3a, 
właściwym organem podatkowym jest naczelnik drugiego urzędu skarbowego.

Komentarz: Zmiana obowiązuje od 1 stycznia 2015 r. Została wprowadzona ustawą z 25 lipca 2014 r. o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz ustawy – Ordynacja po-
datkowa (Dz.U. z 2014 r., poz. 1171).

Z art. 3 ustawy o VAT wynika, że dla podatników z innych państw UE oraz spoza UE, którzy zarejestrują się w Polsce w celu korzystania ze szczególnej procedury (MOSS) 
przewidzianej do rozliczania VAT od usług elektronicznych, nadawczych i telekomunikacyjnych, właściwym organem podatkowym jest Naczelnik Łódzkiego Urzędu Skarbowe-
go. Niestety przepis ten stoi w sprzeczności z regulacjami art. 130a–130d oraz art. 131–134 ustawy o VAT, które w swej treści wskazują, iż organem właściwym do identyfikacji, 
składania deklaracji i wpłaty podatku w ramach tej procedury jest Naczelnik Drugiego Urzędu Skarbowego Warszawa-Śródmieście.

Art. 19a. [Obowiązek podatkowy]
(…) 5. Obowiązek podatkowy powstaje z chwilą:

(…) 4)  wystawienia faktury z tytułu:
        (…) b) świadczenia usług:

         – telekomunikacyjnych i radiokomunikacyjnych, 
        (…)

Art. 19a. [Obowiązek podatkowy]
(…) 5. Obowiązek podatkowy powstaje z chwilą:

(…) 4)  wystawienia faktury z tytułu:
        (…) b) świadczenia usług:

         – telekomunikacyjnych,
        (…)

Komentarz: Zmiana obowiązuje od 1 stycznia 2015 r. Została wprowadzona ustawą z 25 lipca 2014 r. o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz ustawy – Ordynacja podat-
kowa (Dz.U. z 2014 r., poz. 1171). Z katalogu usług, w przypadku których obowiązek podatkowy powstaje z chwilą wystawienia faktury, zostały usunięte usługi radiokomunikacyjne. 
W uzasadnieniu nowelizacji ustawy o VAT brak jest informacji, co było tego przyczyną. Można założyć, że ustawodawca uznał usługi radiokomunikacyjne za takie, w przypadku
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których nie ma uzasadnienia dla utrzymywania szczególnego momentu powstania obowiązku podatkowego. Obecnie tego rodzaju usługi zwykle nie są świadczone dla szerokie-
go kręgu odbiorców będących ostatecznymi konsumentami.

Art. 28k. [Miejsce świadczenia usług telekomunikacyjnych, nadawczych i elektro-
nicznych]

Miejscem świadczenia usług elektronicznych na rzecz podmiotów niebędących po-
datnikami, posiadających siedzibę, stałe miejsce zamieszkania lub zwykłe miejsce 
pobytu na terytorium Unii Europejskiej, przez podatnika, który posiada siedzibę dzia-
łalności gospodarczej lub stałe miejsce prowadzenia działalności gospodarczej, 
z którego świadczy te usługi, poza terytorium Unii Europejskiej, a w przypadku bra-
ku takiej siedziby działalności gospodarczej lub stałego miejsca prowadzenia dzia-
łalności gospodarczej posiada stałe miejsce zamieszkania lub zwykłe miejsce po-
bytu poza terytorium Unii Europejskiej, jest miejsce, gdzie podmioty te posiadają 
siedzibę, stałe miejsce zamieszkania lub zwykłe miejsce pobytu.

Art. 28k. [Miejsce świadczenia usług telekomunikacyjnych, nadawczych i elektro-
nicznych]

Miejscem świadczenia usług telekomunikacyjnych, usług nadawczych i usług 
elektronicznych na rzecz podmiotów niebędących podatnikami jest miejsce, w któ-
rym podmioty te posiadają siedzibę, stałe miejsce zamieszkania lub zwykłe miejsce 
pobytu.

Komentarz: Zmiana obowiązuje od 1 stycznia 2015 r. Została wprowadzona ustawą z 25 lipca 2014 r. o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz ustawy – Ordynacja po-
datkowa (Dz.U. z 2014 r., poz. 1171). Artykuł 28k wprowadza regułę, iż miejscem świadczenia (oraz opodatkowania) usług telekomunikacyjnych, nadawczych i elektronicznych 
świadczonych na rzecz konsumentów (czyli podmiotów niebędących podatnikami) jest miejsce siedziby, zamieszkania lub pobytu konsumentów. Dotychczas ten sposób ustala-
nia miejsca świadczenia (i opodatkowania) obowiązywał w przypadku usług elektronicznych świadczonych na rzecz konsumentów przez podmioty spoza UE. Nowelizacja art. 28k 
powoduje zmianę miejsca świadczenia usług telekomunikacyjnych, nadawczych oraz usług elektronicznych na rzecz osób niebędących podatnikami. Polega ona na odej-
ściu od określania tego miejsca na podstawie siedziby usługodawcy na rzecz miejsca, w którym usługobiorcy niebędący podatnikami posiadają siedzibę, stałe miejsce zamiesz-
kania lub zwykłe miejsce pobytu. Od 1 stycznia 2015 r. miejscem opodatkowania ww. usług telekomunikacyjnych, nadawczych i elektronicznych jest kraj konsumpcji tych usług 
zarówno w przypadku gdy świadczącym usługę jest podmiot z UE, jak i podmiot z kraju trzeciego. 

Art. 28l. [Miejsce świadczenia usług] Art. 28l. [Miejsce świadczenia usług]
W przypadku świadczenia na rzecz podmiotów niebędących podatnikami, posiada-

jących siedzibę, stałe miejsce zamieszkania lub zwykłe miejsce pobytu poza terytorium 
Unii Europejskiej, usług:

W przypadku świadczenia na rzecz podmiotów niebędących podatnikami, posiada-
jących siedzibę, stałe miejsce zamieszkania lub zwykłe miejsce pobytu poza terytorium 
Unii Europejskiej, usług:

(…) 8) telekomunikacyjnych, uchylony
9) nadawczych radiowych i telewizyjnych, uchylony
10) elektronicznych, (…)
 – miejscem świadczenia usług jest miejsce, gdzie podmioty te posiadają siedzibę, stałe 
miejsce zamieszkania lub zwykłe miejsce pobytu.

uchylony

Komentarz: Zmiana obowiązuje od 1 stycznia 2015 r. Została wprowadzona ustawą z 25 lipca 2014 r. o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz ustawy – Ordynacja po-
datkowa (Dz.U. z 2014 r., poz. 1171). Zmiana art. 28l jest związana z nowelizacją art. 28k ustawy o VAT (patrz komentarz do art. 28k ustawy o VAT). Od 1 stycznia 2015 r. na pod-
stawie art. 28k ustawy o VAT miejscem świadczenia usług telekomunikacyjnych, nadawczych i elektronicznych na rzecz konsumentów (czyli osób niebędących podatnikami) jest 
zawsze miejsce, w którym konsument ma siedzibę, stałe miejsce zamieszkania lub zwykłe miejsce pobytu. Taki sposób ustalania miejsca świadczenia obowiązuje niezależnie 
od statusu oraz miejsca siedziby działalności gospodarczej usługodawcy. Przepis art. 28l dostosowano do tej zmiany, uchylając pkt 8–10. Uchylone przepisy określały miejsce 
świadczenia ww. usług, gdy świadczącym je był podmiot z kraju trzeciego. Po nowelizacji, niezależnie od statusu podmiotu świadczącego usługi, są one opodatkowane w kraju ich 
konsumpcji – zgodnie z art. 28k ustawy o VAT.
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Art. 28m. [Miejsce świadczenia]
W przypadku świadczenia usług telekomunikacyjnych lub usług nadawczych 

radiowych i telewizyjnych na rzecz podmiotów niebędących podatnikami, posia-
dających siedzibę, stałe miejsce zamieszkania lub zwykłe miejsce pobytu na te-
rytorium państwa członkowskiego, przez podatnika, który posiada siedzibę dzia-
łalności gospodarczej lub stałe miejsce prowadzenia działalności gospodarczej, 
z którego świadczy te usługi, poza terytorium Unii Europejskiej, a w przypadku bra-
ku takiej siedziby działalności gospodarczej lub stałego miejsca prowadzenia dzia-
łalności gospodarczej posiada stałe miejsce zamieszkania lub zwykłe miejsce poby-
tu poza terytorium Unii Europejskiej, których faktyczne użytkowanie i wykorzystanie 
ma miejsce na terytorium państwa członkowskiego, na którym podmiot będący usłu-
gobiorcą posiada siedzibę, stałe miejsce zamieszkania lub zwykłe miejsce pobytu – 
miejscem świadczenia tych usług jest terytorium państwa członkowskiego, na któ-
rym podmiot będący usługobiorcą posiada siedzibę, stałe miejsce zamieszkania lub 
zwykłe miejsce pobytu.

uchylony

Komentarz: Zmiana obowiązuje od 1 stycznia 2015 r. Została wprowadzona ustawą z 25 lipca 2014 r. o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz ustawy – Ordynacja po-
datkowa (Dz.U. z 2014 r., poz. 1171). Uchylenie art. 28m wynika ze skreślenia art. 59b dyrektywy VAT. Od 1 stycznia 2015 r. miejsce świadczenia usług nadawczych i telekomunika-
cyjnych należy ustalać na podstawie art. 28k ustawy o VAT (patrz komentarz do art. 28k ustawy o VAT).

Art. 29a. [Podstawa opodatkowania] Art. 29a. [Podstawa opodatkowania]
(…) 15. Warunku posiadania przez podatnika potwierdzenia otrzymania faktury kory-

gującej przez nabywcę towaru lub usługobiorcę nie stosuje się w przypadku:
(…) 15. Warunku posiadania przez podatnika potwierdzenia otrzymania faktury kory-

gującej przez nabywcę towaru lub usługobiorcę nie stosuje się w przypadku:

(…) 3)  sprzedaży: energii elektrycznej, cieplnej lub chłodniczej, gazu przewodowe-
go, usług telekomunikacyjnych i radiokomunikacyjnych oraz usług wymienio-
nych w poz. 140–153, 174 i 175 załącznika nr 3 do ustawy; (…)

(…) 3)  sprzedaży: energii elektrycznej, cieplnej lub chłodniczej, gazu przewodowe-
go, usług telekomunikacyjnych oraz usług wymienionych w poz. 140–153, 174 
i 175 załącznika nr 3 do ustawy; (…)

Komentarz: Zmiana obowiązuje od 1 stycznia 2015 r. Została wprowadzona ustawą z 25 lipca 2014 r. o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz ustawy – Ordyna-
cja podatkowa (Dz.U. z 2014 r., poz. 1171). Zmiana w art. 29a ust. 15 pkt 3 została dostosowana do zmiany w art. 19a ust. 5 pkt 4 lit. b) ustawy o VAT. Z treści art. 19a w brzmie-
niu obowiązującym od 1 stycznia 2015 r. wynika, że w przypadku usług radiokomunikacyjnych obowiązek podatkowy powstaje na zasadach ogólnych (usługi te zostały bowiem 
wykreślone z katalogu usług, w przypadku których obowiązek podatkowy powstaje w sposób szczególny – z chwilą wystawienia faktury). W uzasadnieniu nowelizacji ustawy 
o VAT brak jest informacji, co było tego przyczyną. Można założyć, że ustawodawca uznał, iż usługi radiokomunikacyjne nie są usługami powszechnymi, świadczonymi dla sze-
rokiego kręgu odbiorców będących ostatecznymi konsumentami. Nie ma zatem również uzasadnienia, by utrzymywać dla tych usług uproszczenia w zakresie korekt podstawy 
opodatkowania VAT.

Art. 33a. [Podatek należny od importu towarów] Art. 33a. [Podatek należny od importu towarów]
Brak odpowiednika (…) 12. Podatnik, o którym mowa w art. 17 ust. 1 pkt 1 i 2, posiadający status upoważ-

nionego podmiotu gospodarczego w rozumieniu art. 5a rozporządzenia Rady (EWG) 
nr 2913/92 z dnia 12 października 1992 r. ustanawiającego Wspólnotowy Kodeks Celny:
1) działający we własnym imieniu i na własną rzecz lub
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2)  w imieniu i na rzecz którego jest składane zgłoszenie celne przez przedstawicie-
la bezpośredniego w rozumieniu przepisów celnych

– może rozliczyć kwotę podatku należnego z tytułu importu towarów w deklaracji po-
datkowej składanej za okres, w którym powstał obowiązek podatkowy z tytułu impor-
tu tych towarów. Przepisy ust. 2–4, 6, 7 oraz 9–11 stosuje się odpowiednio.

Komentarz: Zmiana obowiązuje od 1 stycznia 2015 r. Została wprowadzona ustawą z 7 listopada 2014 r. o ułatwieniu wykonywania działalności gospodarczej (Dz.U. z 2014 r., 
poz. 1662). Nowelizacja jest częścią tzw. „Pakietu portowego”. 
Istnieje szczególna grupa przedsiębiorców, spełniających wysokie standardy dotyczące wypłacalności finansowej, prowadzenia ewidencji handlowych, bezpieczeństwa towarów, 
ewidencji i systemów informatycznych – tzw. upoważniony podmiot gospodarczy (AEO), który uprawniony jest do realizacji pewnego katalogu korzyści określonych w przepisach 
prawa unijnego oraz ułatwień w zakresie obsługi wprowadzonych przez Służbę Celną. Dzięki dodaniu ust. 12 do art. 33a dla tego rodzaju podmiotów zostanie wydłużony termin 
na rozliczenie VAT w imporcie.

Art. 41. [Stawka VAT] Art. 41. [Stawka VAT]
(…) 14e. W przypadku: (…) 14e. W przypadku:

(…) 2) świadczenia usług telekomunikacyjnych i radiokomunikacyjnych, (…) 2) świadczenia usług telekomunikacyjnych,

(…) (…)

– dla których wystawiono fakturę, a po wystawieniu tej faktury uległa zmianie stawka po-
datku w odniesieniu do okresów, do których odnoszą się płatności lub rozliczenia obję-
te tą fakturą, może być stosowana stawka podatku obowiązująca przed dniem zmiany 
stawki podatku, pod warunkiem że w pierwszej fakturze wystawianej po dniu zmiany 
stawki podatku, nie później jednak niż w ciągu 12 miesięcy od dnia zmiany stawki po-
datku, uwzględniona zostanie korekta rozliczenia objętego fakturą wystawioną przed 
dniem zmiany stawki podatku.

– dla których wystawiono fakturę, a po wystawieniu tej faktury uległa zmianie stawka po-
datku w odniesieniu do okresów, do których odnoszą się płatności lub rozliczenia obję-
te tą fakturą, może być stosowana stawka podatku obowiązująca przed dniem zmiany 
stawki podatku, pod warunkiem że w pierwszej fakturze wystawianej po dniu zmiany 
stawki podatku, nie później jednak niż w ciągu 12 miesięcy od dnia zmiany stawki po-
datku, uwzględniona zostanie korekta rozliczenia objętego fakturą wystawioną przed 
dniem zmiany stawki podatku.

Komentarz: Zmiana obowiązuje od 1 stycznia 2015 r. Została wprowadzona ustawą z 25 lipca 2014 r. o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz ustawy – Ordynacja po-
datkowa (Dz.U. z 2014 r., poz. 1171). Zmiana w art. 41 ust. 14e jest powiązana ze zmianą art. 19a ustawy o VAT. Zgodnie z art. 19a w brzmieniu obowiązującym od 1 stycznia 2015 r. 
usługi radiokomunikacyjne są traktowane jak usługi podlegające opodatkowaniu na zasadach ogólnych. Od 1 stycznia 2015 r. w przypadku usług radiokomunikacyjnych moment 
powstania obowiązku podatkowego nie jest już więc powiązany z momentem wystawienia faktury. W konsekwencji odwoływanie się w art. 41 ust. 14e do momentu wystawienia fak-
tury nie miałoby od 1 stycznia 2015 r. uzasadnienia. Dlatego od 1 stycznia 2015 r. usługi radiokomunikacyjne zostały wykreślone z treści art. 41 ust. 14e ustawy o VAT i w konse-
kwencji w przypadku zmiany stawki VAT dla usług radiokomunikacyjnych będą miały zastosowanie zasady ogólne określone w art. 41 ust. 14a–14d ustawy o VAT. 

Art. 89. [Zwrot VAT] Art. 89. [Zwrot VAT]
1. W odniesieniu do: 1. W odniesieniu do:

Brak odpowiednika (…) 4)  podatników i podmiotów zagranicznych, zidentyfikowanych na potrzeby pro-
cedury szczególnej rozliczania VAT, o której mowa w dziale XII w rozdziałach 
6a i 7, nieposiadających na terytorium kraju siedziby działalności gospodarczej 
oraz stałego miejsca prowadzenia działalności gospodarczej

– mogą być zastosowane zwroty podatku na warunkach określonych w ust. 1a–1g 
oraz w rozporządzeniu wydanym na podstawie ust. 2, 3 i 5.

– mogą być zastosowane zwroty podatku na warunkach określonych w ust. 1a–1g 
oraz w rozporządzeniu wydanym na podstawie ust. 2, 3 i 5.
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Brak odpowiednika (…) 1m. Przepisy ust. 1a–1g stosuje się odpowiednio do podatników i podmio-
tów zagranicznych, o których mowa w ust. 1 pkt 4, z tym że mogą się oni również 
ubiegać o zwrot podatku w odniesieniu do nabytych przez nich na terytorium kraju to-
warów i usług lub w odniesieniu do towarów, które były przedmiotem importu na te-
rytorium kraju, jeżeli te towary i usługi były przez nich wykorzystywane do świad-
czenia na terytorium kraju usług telekomunikacyjnych, usług nadawczych lub usług 
elektronicznych na rzecz osób niebędących podatnikami, o których mowa w art. 28a.

(…) 5. Minister właściwy do spraw finansów publicznych określi, w drodze rozporzą-
dzenia:

(…) 5. Minister właściwy do spraw finansów publicznych określi, w drodze rozpo-
rządzenia:

1)  warunki, terminy i tryb zwrotu podatku podmiotom, o których mowa w ust. 1 pkt 3, 
oraz sposób naliczania i wypłaty odsetek od kwot podatku niezwróconych w termi-
nie, (…)

1)  warunki, terminy i tryb zwrotu podatku podatnikom i podmiotom, o których 
mowa w ust. 1 pkt 3 i 4, oraz sposób naliczania i wypłaty odsetek od kwot podat-
ku niezwróconych w terminie, (…)

7)  przypadki, w których podmiotom, o których mowa w ust. 1 pkt 3, dokonującym 
sprzedaży przysługuje zwrot podatku, (…)

7)  przypadki, w których podatnikom i podmiotom, o których mowa w ust. 1 pkt 3 i 4, 
dokonującym sprzedaży przysługuje zwrot podatku, (…)

Komentarz: Zmiana obowiązuje od 1 stycznia 2015 r. Została wprowadzona ustawą z 25 lipca 2014 r. o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz ustawy – Ordynacja podat-
kowa (Dz.U. z 2014 r., poz. 1171). Zmiany w art. 89 ustawy o VAT umożliwiają objęcie procedurą zwrotu VAT podatników/podmiotów zagranicznych świadczących usługi telekomuni-
kacyjne, nadawcze lub elektroniczne na rzecz osób niebędących podatnikami VAT oraz zidentyfikowanych dla celów szczególnej procedury określonej w dziale XII rozdziale 6a i 7 
ustawy o VAT. Deklaracja VAT składana przez te podmioty w małym punkcie kompleksowej obsługi (MOSS) nie może bowiem zawierać podatku naliczonego od wydatków na pro-
wadzenie działalności w zakresie tych trzech kategorii usług, poniesionych w państwie konsumpcji. Wydatki takie należy zgłosić zgodnie z istniejącym mechanizmem zwrotu VAT. 
Wprowadzenie nowego przepisu w ust. 1m i zmiana w ust. 5 pkt 1 i 7 stanowią konsekwencję objęcia zwrotem VAT ww. usługodawców i dają podstawę ustawową do określe-
nia przez Ministra Finansów, w drodze rozporządzenia, warunków, terminu i trybu takiego zwrotu oraz przypadków, gdy jest on należny.

Art. 96. [Rejestracja podatnika VAT] Art. 96. [Rejestracja podatnika VAT]
(…) 4. Naczelnik urzędu skarbowego rejestruje podatnika i potwierdza jego zare-

jestrowanie jako „podatnika VAT czynnego” lub w przypadku podatników, o których 
mowa w ust. 3 – jako „podatnika VAT zwolnionego”.

(…) 4. Naczelnik urzędu skarbowego rejestruje podatnika jako „podatnika VAT czyn-
nego”, a w przypadku podatników, o których mowa w ust. 3 – jako „podatnika VAT zwol-
nionego”, i na wniosek podatnika potwierdza to zarejestrowanie.

Komentarz: Zmiana obowiązuje od 1 stycznia 2015 r. Została wprowadzona ustawą z 7 listopada 2014 r. o ułatwieniu wykonywania działalności gospodarczej (Dz.U. z 2014 r., poz. 1662). 
Zmiana polega na zniesieniu obowiązku obligatoryjnego uzyskiwania potwierdzenia zgłoszenia rejestracyjnego VAT-R (przed nowelizacją podatnicy VAT mieli obowiązek uzyskać po-
twierdzenie zarejestrowania VAT-5. Czynność „potwierdzenia rejestracji” podlegała opłacie skarbowej w wysokości 170 zł, a opłata musiała być uiszczana przed złożeniem zgłoszenia).

Jak wynika z uzasadnienia projektu nowelizacji ustawodawca uznał, że nie każdy podatnik rozpoczynający działalność gospodarczą potrzebuje potwierdzenia zarejestrowa-
nia dla celów VAT. W związku z tym, zgodnie ze znowelizowanym brzmieniem art. 96 ust. 4 ustawy o VAT, naczelnik urzędu skarbowego będzie dokonywać potwierdzenia zare-
jestrowania podatnika jako „podatnika VAT czynnego” lub jako „podatnika VAT zwolnionego”, wyłącznie na wniosek zainteresowanego. Zniesienie obligatoryjnego potwierdza-
nia zgłoszenia rejestracyjnego dla celów VAT obniży tym samym koszty rozpoczynania działalności gospodarczej.

Art. 99. [Deklaracje podatkowe] Art. 99. [Deklaracje podatkowe]
1. Podatnicy, o których mowa w art. 15, są obowiązani składać w urzędzie skarbo-

wym deklaracje podatkowe za okresy miesięczne w terminie do 25. dnia miesiąca nastę-
pującego po każdym kolejnym miesiącu, z zastrzeżeniem ust. 2–10 i art. 133.

(…)

1. Podatnicy, o których mowa w art. 15, są obowiązani składać w urzędzie skarbo-
wym deklaracje podatkowe za okresy miesięczne w terminie do 25. dnia miesiąca nastę-
pującego po każdym kolejnym miesiącu, z zastrzeżeniem ust. 2–10, art. 130c i art. 133.

(…)
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Komentarz: Zmiana obowiązuje od 1 stycznia 2015 r. Została wprowadzona ustawą z 25 lipca 2014 r. o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz ustawy – Ordynacja po-
datkowa (Dz.U. z 2014 r., poz. 1171). Zmiana w art. 99 ust. 1 ustawy o VAT ma charakter dostosowujący do treści nowo dodanego art. 130c ustawy o VAT.
Artykuł 99 ust. 1 ustawy o VAT określa terminy składania deklaracji. Wskazuje też, z zastrzeżeniem jakich przepisów jest stosowany, czyli w jakich przepisach terminy składania dekla-
racji są określone w szczególny sposób (odmienny od wskazanego w art. 99 ust. 1). Od 1 stycznia 2015 r. w art. 99 ust. 1 listę zastrzeżeń uzupełnił przepis art. 130c ustawy o VAT (obo-
wiązujący od 1 stycznia 2015 r.). W art. 130c zostały bowiem określone szczególne terminy składania deklaracji przez podatników świadczących usługi telekomunikacyjne, nadawcze 
lub elektroniczne, korzystających z uproszczonej procedury opodatkowania MOSS. Zgodnie z art. 130c podatnicy zidentyfikowani na potrzeby procedury szczególnej rozliczania VAT 
deklaracje VAT składają za okresy kwartalne w terminie do 20. dnia miesiąca następującego po każdym kolejnym kwartale. Co istotne, termin ten nie ulega przesunięciu, gdy jego ostat-
ni dzień przypada na sobotę lub dzień ustawowo wolny od pracy. Deklaracje te mogą być składane wyłącznie elektronicznie do Drugiego Urzędu Skarbowego Warszawa-Śródmieście.

Art. 103. [Nabycie nowych środków transportu] Art. 103. [Nabycie nowych środków transportu]
(…) 6. Informacja, o której mowa w ust. 5, wraz z kopią faktury potwierdzającej naby-

cie środka transportu i dowodem zapłaty, stanowią podstawę do wydania zaświadcze-
nia, o którym mowa w art. 105 ust. 1 pkt 1.

uchylony

Komentarz: Zmiana obowiązuje od 1 stycznia 2015 r. Została wprowadzona ustawą z 7 lutego 2014 r. o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz niektórych innych 
ustaw (Dz.U. z 2014 r., poz. 312). Od 1 stycznia 2015 r. został zniesiony obowiązek uzyskiwania zaświadczenia z urzędu skarbowego na potrzeby rejestracji pojazdów sprowa-
dzanych z innych państw członkowskich UE. W związku z tym został uchylony art. 105 ustawy o VAT (patrz komentarz do art. 105 ustawy o VAT). Zmiana ta wymagała również 
uchylenia ust. 6 w art. 103. Przepis ten odwoływał się bowiem do zaświadczeń wydawanych w trybie art. 105 ustawy o VAT.

Art. 105. [Rejestracja nowych środków transportu]
1. Naczelnicy urzędów skarbowych dla celów związanych z rejestracją środ-

ków transportu są obowiązani do wydawania zaświadczeń potwierdzających:
1) uiszczenie przez podatnika podatku – w przypadkach, o których mowa w art. 103 

ust. 3 i 4, lub
2)  brak obowiązku uiszczenia podatku z tytułu przywozu nabywanych z terytorium pań-

stwa członkowskiego innego niż terytorium kraju pojazdów, które mają być dopusz-
czone do ruchu na terytorium kraju.
2. W przypadku, o którym mowa w ust. 1 pkt 2, zaświadczenie wydaje się na wniosek 

zainteresowanego. Wniosek zawiera w szczególności:
1)  dane identyfikujące pojazd;
2)  datę pierwszego dopuszczenia pojazdu do użytku;
3)  przebieg pojazdu;
4)  cenę nabycia pojazdu przez wnioskodawcę;
5)  dane dotyczące podmiotu dokonującego dostawy pojazdu na rzecz wnioskodawcy.

3. Do wniosku, o którym mowa w ust. 2, załącza się umowę lub fakturę stwierdzającą 
nabycie pojazdu przez wnioskodawcę oraz inne dokumenty, z których jednoznacznie 
wynika, że nie zachodzi w tym przypadku wewnątrzwspólnotowe nabycie towarów.

4. Załączone do wniosku dokumenty, o których mowa w ust. 3, urząd skarbowy zwra-
ca, przy wydawanym zgodnie z ust. 1 zaświadczeniu, wnioskodawcy.

5. Minister właściwy do spraw finansów publicznych określi, w drodze rozporządzenia, 
wzór wniosku, o którym mowa w ust. 2, uwzględniając konieczność zapewnienia niezbęd-
nych danych pozwalających na stwierdzenie braku obowiązku, o którym mowa w ust. 1 pkt 2.

uchylony
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6. Minister właściwy do spraw finansów publicznych określi, w drodze rozporządze-
nia, wzory zaświadczeń, o których mowa w ust. 1, uwzględniając konieczność zapewnie-
nia danych niezbędnych do zidentyfikowania pojazdu, którego dotyczy zaświadczenie.

Komentarz: Zmiana obowiązuje od 1 stycznia 2015 r. Została wprowadzona ustawą z 7 lutego 2014 r. o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz niektórych innych 
ustaw (Dz.U. z 2014 r., poz. 312). Od 1 stycznia 2015 r. do rejestracji pojazdu sprowadzanego z innego państwa członkowskiego UE nie jest już wymagane zaświadczenie z urzę-
du skarbowego wydawane dotychczas na podstawie art. 105 ustawy o VAT. Odchodzi się bowiem od obowiązku uzyskiwania zaświadczenia z urzędu skarbowego na potrzeby 
rejestracji tych pojazdów. W konsekwencji art. 105 ustawy o VAT został uchylony.

Art. 109. [Ewidencja] Art. 109. [Ewidencja]
(…) 3. Podatnicy, z wyjątkiem podatników wykonujących wyłącznie czynności zwolnio-

ne od podatku na podstawie art. 43 ust. 1 lub przepisów wydanych na podstawie art. 82 
ust. 3 oraz podatników, u których sprzedaż jest zwolniona od podatku na podstawie art. 113 
ust. 1 i 9, są obowiązani prowadzić ewidencję zawierającą: kwoty określone w art. 90, dane 
niezbędne do określenia przedmiotu i podstawy opodatkowania, wysokość podatku należ-
nego, kwoty podatku naliczonego obniżające kwotę podatku należnego oraz kwotę podat-
ku podlegającą wpłacie do urzędu skarbowego lub zwrotowi z tego urzędu oraz inne dane 
służące do prawidłowego sporządzenia deklaracji podatkowej, a w przypadkach określo-
nych w art. 120 ust. 15, art. 125, art. 134 oraz art. 138 – dane określone tymi przepisami nie-
zbędne do prawidłowego sporządzenia deklaracji podatkowej.

(…)

(…) 3. Podatnicy, z wyjątkiem podatników wykonujących wyłącznie czynności zwolnio-
ne od podatku na podstawie art. 43 ust. 1 lub przepisów wydanych na podstawie art. 82 
ust. 3 oraz podatników, u których sprzedaż jest zwolniona od podatku na podstawie art. 113 
ust. 1 i 9, są obowiązani prowadzić ewidencję zawierającą: kwoty określone w art. 90, dane 
niezbędne do określenia przedmiotu i podstawy opodatkowania, wysokość podatku należ-
nego, kwoty podatku naliczonego obniżające kwotę podatku należnego oraz kwotę podat-
ku podlegającą wpłacie do urzędu skarbowego lub zwrotowi z tego urzędu oraz inne dane 
służące do prawidłowego sporządzenia deklaracji podatkowej, a w przypadkach określo-
nych w art. 120 ust. 15, art. 125, art. 130d, art. 134 oraz art. 138 – dane określone tymi prze-
pisami niezbędne do prawidłowego sporządzenia deklaracji podatkowej.

(…)

Komentarz: Zmiana obowiązuje od 1 stycznia 2015 r. Została wprowadzona ustawą z 25 lipca 2014 r. o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz ustawy – Ordynacja po-
datkowa (Dz.U. z 2014 r., poz. 1171). Zmiany w art. 109 ust. 3 ustawy o VAT mają charakter dostosowujący do nowo wprowadzonej procedury szczególnej opodatkowania usług 
telekomunikacyjnych, nadawczych i elektronicznych. W treści art. 109 ust. 3 pojawiło się zastrzeżenie odnoszące się do nowo dodanego przepisu art. 130d ustawy o VAT. W kon-
sekwencji podatnicy korzystający z tej procedury mają obowiązek prowadzenia ewidencji w sposób zgodny z treścią art. 130d ustawy o VAT. Natomiast z art. 130d ustawy o VAT 
wynika, że podatnicy zidentyfikowani na potrzeby procedury szczególnej rozliczania VAT są obowiązani prowadzić w postaci elektronicznej ewidencję transakcji objętych proce-
durą szczególną rozliczania VAT, zgodnie z wymogami, o których mowa w art. 63c rozporządzenia 282/2011.

Art. 112. [Przechowywanie dokumentacji] Art. 112. [Przechowywanie dokumentacji]
Podatnicy są obowiązani przechowywać ewidencje prowadzone dla celów rozlicza-

nia podatku oraz wszystkie dokumenty, w szczególności faktury, związane z tym rozli-
czaniem do czasu upływu terminu przedawnienia zobowiązania podatkowego.

Podatnicy są obowiązani przechowywać ewidencje prowadzone dla celów rozlicza-
nia podatku oraz wszystkie dokumenty, w szczególności faktury, związane z tym roz-
liczaniem do czasu upływu terminu przedawnienia zobowiązania podatkowego, z za-
strzeżeniem art. 130d ust. 3 i art. 134 ust. 3.

Komentarz: Zmiana obowiązuje od 1 stycznia 2015 r. Została wprowadzona ustawą z 25 lipca 2014 r. o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz ustawy – Ordynacja podat-
kowa (Dz.U. z 2014 r., poz. 1171). Od 1 stycznia 2015 r. w art. 112 określającym terminy przechowywania ewidencji i dokumentacji pojawiło się zastrzeżenie odnoszące się do przepi-
sów art. 130d ust. 3 i art. 134 ust. 3 ustawy. Z przepisów tych wynikają inne obowiązkowe terminy przechowywania dokumentacji niż termin określony w art. 112 ustawy o VAT, a mianowicie, 
że podatnicy korzystający ze szczególnej procedury opodatkowania przewidzianej dla podatników świadczących usługi telekomunikacyjne, nadawcze i elektroniczne powinni przechowy-
wać ewidencję przez okres 10 lat od zakończenia roku, w którym dokonano świadczenia usług telekomunikacyjnych, usług nadawczych lub usług elektronicznych.
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DZIAŁ XII
PROCEDURY SZCZEGÓLNE

DZIAŁ XII
PROCEDURY SZCZEGÓLNE

(…)
Brak odpowiednika Rozdział 6a 

Procedura szczególna dotycząca usług telekomunikacyjnych, 
usług nadawczych lub usług elektronicznych świadczonych 
przez podmioty mające siedzibę działalności gospodarczej 

na terytorium Unii Europejskiej, ale nieposiadające takiej siedziby 
w państwie członkowskim konsumpcji, 

na rzecz osób niebędących podatnikami,
o których mowa w art. 28a

Komentarz: Zmiana obowiązuje od 1 stycznia 2015 r. Została wprowadzona ustawą z 25 lipca 2014 r. o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz ustawy – Ordyna-
cja podatkowa (Dz.U. z 2014 r., poz. 1171). Od 1 stycznia 2014 r. obowiązują nowe zasady określania miejsca świadczenia w przypadku usług telekomunikacyjnych, nadawczych 
i elektronicznych. Miejscem świadczenia (i opodatkowania) wymienionych usług staje się państwo ich konsumpcji. Aby nowe zasady określania miejsca świadczenia nie oznaczały 
dla usługodawców znaczącego obciążenia administracyjnego związanego z koniecznością rejestracji w każdym państwie członkowskim, w którym siedzibę ma usługobiorca – 
ostateczny konsument, postanowiono wprowadzić uproszczony system rozliczania podatku VAT (MOSS), analogiczny do funkcjonującego dotychczas w odniesieniu do usług 
elektronicznych świadczonych przez podmioty zagraniczne spoza UE.

W tym celu w ustawie o VAT wprowadzono procedurę szczególną dotyczącą usług telekomunikacyjnych, usług nadawczych i elektronicznych świadczonych przez podmio-
ty mające siedzibę działalności gospodarczej na terytorium Unii Europejskiej, ale nieposiadające takiej siedziby w państwie członkowskim konsumpcji, na rzecz osób niebędących 
podatnikami (tzw. procedura unijna). Procedurę tę reguluje dodany z dniem 1 stycznia 2015 r. rozdział 6a w dziale XII ustawy o VAT.

Brak odpowiednika Art. 130a. [Definicje]
Ilekroć w niniejszym rozdziale jest mowa o:
1) VAT – rozumie się przez to podatek i podatek od wartości dodanej;
2) podatnikach – rozumie się przez to osoby prawne, jednostki organizacyjne nie-

mające osobowości prawnej oraz osoby fizyczne, które posiadają siedzibę dzia-
łalności gospodarczej lub stałe miejsce prowadzenia działalności gospodarczej 
na terytorium Unii Europejskiej;

3) procedurze szczególnej rozliczania VAT – rozumie się przez to rozliczenie VAT na-
leżnego z tytułu świadczenia usług telekomunikacyjnych, usług nadawczych lub 
usług elektronicznych państwu członkowskiemu konsumpcji, w którym podatnik 
nie posiada siedziby działalności gospodarczej lub stałego miejsca prowadze-
nia działalności gospodarczej.

Komentarz: Zmiana obowiązuje od 1 stycznia 2015 r. Została wprowadzona ustawą z 25 lipca 2014 r. o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz ustawy – Ordyna-
cja podatkowa (Dz.U. z 2014 r., poz. 1171). Od 1 stycznia 2015 r. w ustawie o VAT wprowadzono procedurę szczególną dotyczącą usług telekomunikacyjnych, usług nadaw-
czych i elektronicznych świadczonych przez podmioty mające siedzibę działalności gospodarczej na terytorium Unii Europejskiej, ale nieposiadające takiej siedziby w pań-
stwie członkowskim konsumpcji, na rzecz osób niebędących podatnikami (tzw. procedura unijna). W art. 130a znajdują się definicje stosowane w przypadku tej procedury. 
W szczególności została tu podana definicja podatnika z państwa UE, który może skorzystać z procedury właściwej do rozliczania VAT od usług elektronicznych, nadawczych 
i telekomunikacyjnych.
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Brak odpowiednika Art. 130b. [Zgłoszenie do procedury]
1. Podatnik świadczący usługi telekomunikacyjne, usługi nadawcze lub usługi elek-

troniczne, dla których miejscem świadczenia jest miejsce określone zgodnie z art. 28k, 
na rzecz osób niebędących podatnikami, o których mowa w art. 28a, mających siedzi-
bę, stałe miejsce zamieszkania lub zwykłe miejsce pobytu w państwie członkowskim 
konsumpcji, może złożyć zgłoszenie informujące o zamiarze skorzystania z procedury 
szczególnej rozliczania VAT w państwie członkowskim, w którym posiada:
1)  siedzibę działalności gospodarczej albo
2)  stałe miejsce prowadzenia działalności gospodarczej, jeżeli nie posiada siedziby 

działalności gospodarczej na terytorium Unii Europejskiej, albo
3)  stałe miejsce prowadzenia działalności gospodarczej i które wybiera w celu złoże-

nia zgłoszenia, jeżeli nie posiada siedziby działalności gospodarczej na terytorium 
Unii Europejskiej, ale posiada więcej niż jedno stałe miejsce prowadzenia działal-
ności gospodarczej na terytorium Unii Europejskiej.
2. Państwo członkowskie, w którym podatnik złożył zgłoszenie, uznaje się za pań-

stwo członkowskie identyfikacji.
3. W przypadku, o którym mowa w ust. 1 pkt 3, podatnik nie może zmienić pań-

stwa członkowskiego identyfikacji wcześniej niż po upływie dwóch kolejnych lat, li-
cząc od końca roku, w którym rozpoczął korzystanie z procedury szczególnej roz-
liczania VAT.

4. W przypadku gdy państwem członkowskim identyfikacji jest Rzeczpospoli-
ta Polska, zgłoszenia dokonuje się za pomocą środków komunikacji elektronicznej 
do naczelnika drugiego urzędu skarbowego.

5. Naczelnik drugiego urzędu skarbowego dokonuje identyfikacji podatnika na po-
trzeby procedury szczególnej rozliczania VAT i potwierdza zgłoszenie, wykorzystując 
numer, za pomocą którego podatnik jest zidentyfikowany na potrzeby podatku.

6. W przypadku gdy podatnik nie spełnia warunków do korzystania z procedury 
szczególnej rozliczania VAT, naczelnik drugiego urzędu skarbowego wydaje posta-
nowienie o odmowie przyjęcia zgłoszenia, na które służy zażalenie. Podatnik jest po-
wiadamiany o wydaniu postanowienia również za pomocą środków komunikacji elek-
tronicznej.

7. Podatnik zidentyfikowany na potrzeby procedury szczególnej rozliczania VAT 
jest obowiązany do zawiadomienia naczelnika drugiego urzędu skarbowego za po-
mocą środków komunikacji elektronicznej o:
1)  zmianach danych objętych zgłoszeniem, z wyjątkiem tych, których aktualizacji do-

konał na podstawie art. 96 ust. 12 lub ustawy z dnia 13 października 1995 r. o zasa-
dach ewidencji i identyfikacji podatników i płatników,

2)  zmianach działalności objętej procedurą szczególną rozliczania VAT, w wyniku któ-
rych przestał spełniać warunki do jej stosowania,
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3)  zaprzestaniu świadczenia usług telekomunikacyjnych, usług nadawczych i usług 
elektronicznych

– nie później niż 10. dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym wystąpi-
ła okoliczność wymagająca zawiadomienia.

8. W przypadku gdy podatnik zidentyfikowany na potrzeby procedury szczególnej 
rozliczania VAT:
1) zawiadomi naczelnika drugiego urzędu skarbowego o zaprzestaniu świadcze-

nia usług telekomunikacyjnych, usług nadawczych i usług elektronicznych lub
2) nie istnieje lub mimo udokumentowanych prób nie ma możliwości skontaktowa-

nia się z nim albo jego pełnomocnikiem, albo przez okres ośmiu kolejnych kwarta-
łów kalendarzowych nie świadczy usług objętych procedurą szczególną rozlicza-
nia VAT, lub

3) nie spełnia warunków do korzystania z procedury szczególnej rozliczania VAT, lub
4) systematycznie nie przestrzega zasad dotyczących procedury szczególnej rozli-

czania VAT
– naczelnik drugiego urzędu skarbowego wydaje postanowienie o wygaśnięciu iden-
tyfikacji tego podatnika na potrzeby procedury szczególnej rozliczania VAT, na które 
służy zażalenie. Podatnik jest powiadamiany o wydaniu postanowienia również za po-
mocą środków komunikacji elektronicznej.

Komentarz: Zmiana obowiązuje od 1 stycznia 2015 r. Została wprowadzona ustawą z 25 lipca 2014 r. o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz ustawy – Ordynacja po-
datkowa (Dz.U. z 2014 r., poz. 1171). Od 1 stycznia 2015 r. w ustawie o VAT wprowadzono procedurę szczególną dotyczącą usług telekomunikacyjnych, usług nadawczych i elek-
tronicznych świadczonych przez podmioty mające siedzibę działalności gospodarczej na terytorium Unii Europejskiej, ale nieposiadające takiej siedziby w państwie członkowskim 
konsumpcji, na rzecz osób niebędących podatnikami (tzw. procedura unijna). Zgodnie z art. 130b ust. 1 podatnicy z UE mogą skorzystać z procedury, jeżeli posiadają siedzibę 
działalności gospodarczej lub stałe miejsce prowadzenia działalności gospodarczej na terytorium Unii Europejskiej. W celu skorzystania z procedury powinni złożyć (w formie 
elektronicznej) zgłoszenie (na formularzu VIU-R) w państwie członkowskim, w którym posiadają siedzibę działalności gospodarczej (a gdy nie mają siedziby – w państwie, w którym 
posiadają stałe miejsce prowadzenia działalności). Państwo, w którym podatnik zostanie zidentyfikowany na potrzeby procedury szczególnej, jest państwem identyfikacji tego po-
datnika. W Polsce organem właściwym w sprawach rejestracji jest Naczelnik Drugiego Urzędu Skarbowego Warszawa-Śródmieście. Naczelnik drugiego urzędu skarbowego bę-
dzie dokonywał identyfikacji, potwierdzał zgłoszenie podatnika do procedury unijnej oraz wydawał postanowienia o odmowie przyjęcia zgłoszenia, w przypadku gdy podatnik nie 
spełnia warunków do korzystania z procedury.

Na podatnika, który został zarejestrowany do procedury szczególnej, został nałożony obowiązek zawiadamiania naczelnika drugiego urzędu skarbowego o:
1) zmianach danych objętych zgłoszeniem rejestracyjnym (z wyjątkiem tych objętych rejestrem NIP),
2) wszelkich zmianach działalności objętej procedurą szczególną rozliczania VAT, w wyniku których przestał spełniać warunki do jej stosowania,
3) zaprzestaniu świadczenia usług telekomunikacyjnych, nadawczych lub elektronicznych.

Zawiadomienie takie należy składać nie później niż 10. dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym zaistniała okoliczność wymagająca takiego zawiadomienia. 
Głównie na podstawie tych informacji naczelnik urzędu skarbowego będzie mógł podejmować kroki w celu wygaśnięcia identyfikacji danego podatnika na potrzeby przedmio-

towej procedury szczególnej. Wyrejestrowanie z procedury nastąpi także każdorazowo w przypadku:
1) zaprzestania świadczenia usług telekomunikacyjnych, nadawczych i elektronicznych, o którym podatnik powiadomi organ,
2) braku świadczenia tych usług przez okres 8 kolejnych kwartałów, mimo niepowiadomienia organu,
3) udokumentowanych bezskutecznych prób nawiązania kontaktu z podatnikiem lub jego pełnomocnikiem lub też w przypadku, gdy stwierdzone zostanie nieistnienie podatni-

ka w wyniku podjętych czynności sprawdzających,
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4) niespełniania warunków niezbędnych do korzystania z procedury unijnej,
5) systematycznego nieprzestrzegania zasad dotyczących szczególnej procedury rozliczania VAT.

Aby od 1 stycznia 2015 r. skorzystać z nowej procedury, zgłoszenie w tej sprawie należało złożyć najpóźniej do końca 2014 r. Wynika to z art. 3 ustawy zmieniającej z 25 lip-
ca 2014 r. Podmioty, które tego nie zrobiły, od 1 stycznia 2015 r. muszą rozliczać VAT w kraju konsumpcji usług elektronicznych, nadawczych i telekomunikacyjnych – zgodnie 
z regułą ogólną określającą miejsce świadczenia tych usług, a wynikającą z art. 28k ustawy o VAT.

Brak odpowiednika Art. 130c. [Deklaracje]
1. Podatnicy zidentyfikowani na potrzeby procedury szczególnej rozliczania VAT są 

obowiązani składać za pomocą środków komunikacji elektronicznej deklaracje na po-
trzeby rozliczenia VAT, zwane dalej „deklaracjami VAT”, do Drugiego Urzędu Skarbo-
wego Warszawa-Śródmieście, zwanego dalej „drugim urzędem skarbowym”.

2. Deklaracje VAT składa się za okresy kwartalne w terminie do 20. dnia miesią-
ca następującego po każdym kolejnym kwartale.

3. Termin, o którym mowa w ust. 2, upływa również, gdy ostatni dzień terminu przy-
pada na sobotę lub dzień ustawowo wolny od pracy.

4. Deklaracja VAT powinna zawierać:
1) numer, za pomocą którego podatnik jest zidentyfikowany na potrzeby podatku;
2) dla każdego państwa członkowskiego konsumpcji, w którym VAT jest należny:

a) całkowitą wartość usług telekomunikacyjnych, usług nadawczych oraz usług 
elektronicznych pomniejszoną o kwotę VAT,

b) całkowitą kwotę podatku należnego przypadającą na usługi, o których 
mowa w lit. a, wraz z jej podziałem na kwoty odpowiadające poszczególnym 
stawkom VAT,

c) stawki VAT;
3) kwotę podatku należnego ogółem.

5. W przypadku gdy poza stałym miejscem prowadzenia działalności gospodar-
czej w państwie członkowskim identyfikacji podatnik ma również inne stałe miejsce 
prowadzenia działalności gospodarczej znajdujące się w innym państwie członkow-
skim, z którego świadczone są usługi telekomunikacyjne, usługi nadawcze lub usłu-
gi elektroniczne, deklaracja VAT oprócz informacji, o których mowa w ust. 4, powin-
na zawierać:
1) całkowitą wartość tych usług dla państwa członkowskiego, w którym ten podatnik 

ma takie miejsce, wraz z jej podziałem na państwa członkowskie konsumpcji, oraz
2) numer, za pomocą którego podatnik jest zidentyfikowany na potrzeby podat-

ku od wartości dodanej, a w przypadku jego braku – jakikolwiek numer, za pomo-
cą którego ten podatnik jest identyfikowany w państwie członkowskim, w którym 
ma takie miejsce.
6. Kwoty w deklaracji VAT wyrażane są w euro.
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7. W przypadku gdy płatności z tytułu świadczenia usług telekomunikacyjnych, 
usług nadawczych lub usług elektronicznych dokonywano w innych walutach niż 
euro, do ich przeliczenia na euro stosuje się kurs wymiany opublikowany przez Eu-
ropejski Bank Centralny w ostatnim dniu danego okresu rozliczeniowego, a jeżeli nie 
zostanie opublikowany w tym dniu – kurs wymiany opublikowany następnego dnia.

8. Podatnicy są obowiązani do wpłacania kwot VAT w euro, wskazując deklarację 
VAT, której dotyczy wpłata, w terminie, o którym mowa w ust. 2, na rachunek bankowy 
drugiego urzędu skarbowego.

Komentarz: Zmiana obowiązuje od 1 stycznia 2015 r. Została wprowadzona ustawą z 25 lipca 2014 r. o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz ustawy – Ordynacja po-
datkowa (Dz.U. z 2014 r., poz. 1171). Podatnicy zarejestrowani do procedury unijnej i uprawnieni do rozliczania VAT od usług elektronicznych, nadawczych i telekomunikacyjnych 
w państwie identyfikacji będą mieli obowiązek składania deklaracji za pomocą środków komunikacji elektronicznej (art. 130c). Deklaracje będą składali do Drugiego Urzędu Skar-
bowego Warszawa-Śródmieście w kwartalnych okresach rozliczeniowych w terminie do 20. dnia miesiąca następującego po każdym kolejnym kwartale. Deklaracje te będzie trze-
ba składać również w przypadku, gdy w danym okresie rozliczeniowym podatnik nie świadczył usług telekomunikacyjnych, nadawczych lub elektronicznych rozliczanych w ramach 
niniejszej procedury szczególnej – tzw. deklaracje zerowe. Co istotne, termin składania deklaracji objętych szczególną procedurą jest ostateczny i nie ulega przesunięciu, gdy 
przypada na sobotę lub dni ustawowo wolne od pracy (art. 130c ust. 3).

Deklaracja VAT składana w procedurze unijnej powinna zawierać:
1) numer identyfikacyjny, pod którym podatnik jest zidentyfikowany na potrzeby podatku VAT oraz
2) dla każdego państwa członkowskiego konsumpcji, w którym VAT jest należny:

– całkowitą wartość wykonanych w danym okresie rozliczeniowym usług telekomunikacyjnych, nadawczych oraz elektronicznych, pomniejszoną o VAT, 
– całkowitą kwotę podatku należnego przypadającą na ww. usługi wraz z jej podziałem na kwoty odpowiadające poszczególnym stawkom VAT,
– obowiązujące dla tych usług stawki VAT oraz całkowitą kwotę należnego podatku VAT,
– dodatkowe informacje w związku z posiadaniem innych stałych miejsc prowadzenia działalności gospodarczej poza państwem członkowskim identyfikacji.
Kwoty w deklaracji, w tym podatek do zapłaty, powinny być wykazane w euro. Podatek jest płatny w terminie składania deklaracji. 

Brak odpowiednika Art. 130d. [Ewidencja transakcji]
1. Podatnicy zidentyfikowani na potrzeby procedury szczególnej rozliczania VAT 

są obowiązani prowadzić w postaci elektronicznej ewidencję transakcji objętych pro-
cedurą szczególną rozliczania VAT, zgodnie z wymogami, o których mowa w art. 63c 
rozporządzenia 282/2011.

2. Ewidencja, o której mowa w ust. 1, powinna być udostępniona przez podatni-
ka za pomocą środków komunikacji elektronicznej na każde żądanie państwa człon-
kowskiego identyfikacji oraz państwa członkowskiego konsumpcji.

3. Ewidencję, o której mowa w ust. 1, należy przechowywać przez okres 10 lat 
od zakończenia roku, w którym dokonano świadczenia usług telekomunikacyjnych, 
usług nadawczych lub usług elektronicznych.

Komentarz: Zmiana obowiązuje od 1 stycznia 2015 r. Została wprowadzona ustawą z 25 lipca 2014 r. o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz ustawy – Ordynacja podat-
kowa (Dz.U. z 2014 r., poz. 1171). Z art. 130d wynika, że ewidencja prowadzona przez podatnika korzystającego z procedury szczególnej musi spełniać wymogi określone w art. 63c 
rozporządzenia 282/2011 w brzmieniu obowiązującym od 1 stycznia 2015 r. Ewidencja ta będzie zatem musiała zawierać:
a)  oznaczenie państwa członkowskiego konsumpcji, na rzecz którego świadczona jest usługa,
b)  rodzaj świadczonej usługi,
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c) datę świadczenia usługi,
d) podstawę opodatkowania ze wskazaniem użytej waluty,
e) wszelkie dalsze kwoty podwyższające lub obniżające podstawę opodatkowania,
f) zastosowaną stawkę VAT,
g) kwotę należnego VAT ze wskazaniem użytej waluty,
h) datę i kwotę otrzymanych płatności,
i) wszelkie płatności zaliczkowe otrzymane przed świadczeniem usługi,
j) w przypadku gdy wystawiono fakturę – informacje zawarte na fakturze,
k) nazwisko/nazwę usługobiorcy, jeżeli są znane podatnikowi,
l) informacje wykorzystywane do określenia miejsca, w którym usługobiorca ma siedzibę lub stałe miejsce zamieszkania, lub zwykłe miejsce pobytu.

Ewidencja powinna być udostępniona przez podatnika drogą elektroniczną na każde żądanie państwa członkowskiego identyfikacji oraz państwa członkowskiego konsumpcji. 
Powinna być ona przechowywana przez okres 10 lat od zakończenia roku, w którym dokonano świadczenia usług telekomunikacyjnych, nadawczych lub elektronicznych. Jest 
to okres zasadniczo dłuższy niż określony w art. 112 ustawy o VAT, zgodnie z którym podatnicy są obowiązani przechowywać ewidencje prowadzone dla celów rozliczania podat-
ku oraz wszystkie dokumenty, w szczególności faktury, związane z tym rozliczaniem do czasu upływu terminu przedawnienia zobowiązania podatkowego. 

Rozdział 7
Procedury szczególne dotyczące podmiotów zagranicznych 

świadczących na terytorium Unii Europejskiej 
usługi elektroniczne osobom niepodlegającym opodatkowaniu

Rozdział 7
Procedura szczególna dotycząca usług telekomunikacyjnych, 
usług nadawczych lub usług elektronicznych świadczonych 

przez podmioty zagraniczne na rzecz osób niebędących podatnikami, 
o których mowa w art. 28a

Komentarz: Zmiana obowiązuje od 1 stycznia 2015 r. Została wprowadzona ustawą z 25 lipca 2014 r. o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz ustawy – Ordynacja po-
datkowa (Dz.U. z 2014 r., poz. 1171). Od 1 stycznia 2015 r. zostały wprowadzone nowe zasady ustalania miejsca świadczenia dla usług telekomunikacyjnych, nadawczych i elektro-
nicznych (art. 28k). W celu uproszczenia rozliczeń VAT od tych usług w ustawie o VAT została wprowadzona procedura szczególna dla podatników z krajów UE (art. 130a–130d) 
oraz zmodyfikowane zostały przepisy procedury szczególnej przewidzianej dotychczas dla rozliczania VAT od usług elektronicznych świadczonych na terenie UE przez podmio-
ty zagraniczne (tzw. procedury nieunijnej). Procedurę nieunijną regulują przepisy rozdziału 7 w dziale XII ustawy o VAT. Tytuł rozdziału 7 uległ zmianie, ponieważ procedura ta ob-
jęła obecnie nie tylko usługi elektroniczne, ale też telekomunikacyjne i nadawcze.

Art. 131. [Definicje] Art. 131. [Definicje]
Ilekroć w niniejszym rozdziale jest mowa o: Ilekroć w niniejszym rozdziale jest mowa o:

(…) 3)  osobach niepodlegających opodatkowaniu – rozumie się przez to osoby prawne, 
jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej oraz osoby fizyczne nie-
będące podatnikami VAT;

uchylony

4) państwie członkowskim identyfikacji – rozumie się przez to państwo członkow-
skie, które podmiot zagraniczny wybiera w celu przedłożenia zgłoszenia, o którym 
mowa w art. 132 ust. 1, w przypadku gdy jego działalność jako podatnika VAT na te-
rytorium Unii Europejskiej zostanie rozpoczęta zgodnie z postanowieniami tego roz-
działu;

4) państwie członkowskim identyfikacji – rozumie się przez to państwo członkowskie, 
które podmiot zagraniczny wybiera w celu złożenia zgłoszenia informującego o za-
miarze skorzystania z procedury szczególnej rozliczania VAT, jeżeli jego działal-
ność w zakresie świadczenia usług telekomunikacyjnych, usług nadawczych lub 
usług elektronicznych jako podatnika VAT na terytorium Unii Europejskiej zostanie 
rozpoczęta zgodnie z postanowieniami niniejszego rozdziału;
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5) państwie członkowskim konsumpcji – rozumie się przez to państwo członkowskie, 
w odniesieniu do którego zgodnie z art. 28k przyjmuje się, że na jego terytorium 
ma miejsce świadczenie usług elektronicznych.

uchylony

Brak odpowiednika 6) procedurze szczególnej rozliczania VAT – rozumie się przez to rozliczenie VAT na-
leżnego z tytułu świadczenia usług telekomunikacyjnych, usług nadawczych lub 
usług elektronicznych państwu członkowskiemu konsumpcji za pośrednictwem 
państwa członkowskiego identyfikacji.

Komentarz: Zmiana obowiązuje od 1 stycznia 2015 r. Została wprowadzona ustawą z 25 lipca 2014 r. o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz ustawy – Ordynacja podat-
kowa (Dz.U. z 2014 r., poz. 1171). Od 1 stycznia 2015 r. zostały wprowadzone nowe zasady ustalania miejsca świadczenia dla usług telekomunikacyjnych, nadawczych i elektronicznych 
(art. 28k). W celu uproszczenia rozliczeń VAT od tych usług w ustawie o VAT została wprowadzona procedura szczególna dla podatników z krajów UE (art. 130a–130d) oraz zmody-
fikowane zostały przepisy procedury szczególnej przewidzianej dotychczas dla rozliczania VAT od usług elektronicznych świadczonych na terenie UE przez podmioty zagraniczne 
(tzw. procedury nieunijnej). Procedurę nieunijną regulują przepisy rozdziału 7 w dziale XII ustawy o VAT (art. 131–134). Od 1 stycznia 2015 r. procedura ta objęła swoim zakresem – 
oprócz usług elektronicznych – usługi telekomunikacyjne oraz nadawcze. W związku z ww. rozszerzeniem przepisy art. 131, 132, 133 i 134 zostały uzupełnione o te kategorie usług.
W art. 131 pkt 3 ustawy o VAT została uchylona definicja „osób niepodlegających opodatkowaniu”. W miejsce tego pojęcia w tytule rozdziału 7 wprowadzono odwołanie wprost 
do „osób niebędących podatnikami, o których mowa w art. 28a”. Dotychczasowa definicja pojęcia „podmioty zagraniczne” nie ulega zmianie i tak jak dotychczas będzie oznacza-
ła „osoby prawne, jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej oraz osoby fizyczne nieposiadające siedziby działalności gospodarczej lub stałego miejsca prowadze-
nia działalności gospodarczej na terytorium UE, wykonujące czynności podlegające opodatkowaniu VAT na terytorium UE, które nie zarejestrowały swojej działalności gospodar-
czej na terytorium UE i wobec których nie powstaje wymóg identyfikacji na potrzeby VAT na terytorium państwa członkowskiego”.

Art. 132. [Zgłoszenie identyfikacyjne] Art. 132. [Zgłoszenie identyfikacyjne]
1. Podmioty zagraniczne świadczące na terytorium Unii Europejskiej usługi elek-

troniczne osobom niepodlegającym opodatkowaniu, które mają siedzibę lub miejsce 
zamieszkania na terytorium Unii Europejskiej, mogą złożyć w państwie członkow-
skim identyfikacji zgłoszenie informujące o zamiarze skorzystania ze specjalnych 
procedur rozliczania VAT wobec tych usług, o których mowa w ust. 2–7, w art. 133 
oraz w art. 134.

1. Podmioty zagraniczne świadczące usługi telekomunikacyjne, usługi na-
dawcze lub usługi elektroniczne, dla których miejscem świadczenia jest miejsce 
określone zgodnie z art. 28k, na rzecz osób niebędących podatnikami, o których 
mowa w art. 28a, mających siedzibę, stałe miejsce zamieszkania lub zwykłe miej-
sce pobytu na terytorium Unii Europejskiej, mogą złożyć w państwie członkowskim 
identyfikacji zgłoszenie informujące o zamiarze skorzystania z procedury szczegól-
nej rozliczania VAT.

2. Zgłoszenie, o którym mowa w ust. 1, podmioty zagraniczne składają drogą elek-
troniczną.

uchylony

3. W przypadku gdy państwem członkowskim identyfikacji jest Rzeczpospolita Polska, 
zgłoszenie, o którym mowa w ust. 1, składa się do Naczelnika Drugiego Urzędu Skarbowe-
go Warszawa-Śródmieście, zwanego dalej „naczelnikiem drugiego urzędu skarbowego”.

3. W przypadku gdy państwem członkowskim identyfikacji jest Rzeczpospolita Pol-
ska, zgłoszenia dokonuje się za pomocą środków komunikacji elektronicznej do na-
czelnika drugiego urzędu skarbowego.

4. Zgłoszenia w przypadku, o którym mowa w ust. 3, dokonuje się za pomocą 
aplikacji informatycznej udostępnionej w Biuletynie Informacji Publicznej mini-
stra właściwego do spraw finansów publicznych. Zgłoszenie to powinno zawierać: 
nazwę podmiotu zagranicznego, jego adres opatrzony kodem pocztowym, adres 
poczty elektronicznej, adres strony internetowej należącej do tego podmiotu, numer 
podatkowy przyznany mu w państwie siedziby działalności gospodarczej lub stałe-
go miejsca prowadzenia działalności gospodarczej oraz informację, że podmiot za-
graniczny nie został zidentyfikowany na potrzeby VAT na terytorium Unii Europejskiej.

4. W przypadku, o którym mowa w ust. 3, zgłoszenie powinno zawierać w szczegól-
ności: nazwę podmiotu zagranicznego, jego adres wraz z kodem pocztowym, adres 
poczty elektronicznej, adres strony internetowej należącej do tego podmiotu, numer po-
datkowy przyznany mu w państwie siedziby działalności gospodarczej lub stałego miej-
sca prowadzenia działalności gospodarczej, jeżeli jest tam nadawany, oraz oświad-
czenie podmiotu zagranicznego, że nie został on zidentyfikowany na potrzeby VAT 
na terytorium Unii Europejskiej.
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5. Naczelnik drugiego urzędu skarbowego, potwierdzając zgłoszenie, o którym 
mowa w ust. 3, nadaje z wykorzystaniem drogi elektronicznej podmiotowi zagranicz-
nemu numer identyfikacyjny na potrzeby wykonywanych przez niego usług elektronicz-
nych.

5. Naczelnik drugiego urzędu skarbowego, potwierdzając zgłoszenie, nadaje z wy-
korzystaniem środków komunikacji elektronicznej podmiotowi zagranicznemu numer 
identyfikacyjny na potrzeby rozliczania świadczonych przez niego usług telekomunika-
cyjnych, usług nadawczych lub usług elektronicznych.

Brak odpowiednika 5a. W przypadku gdy podmiot zagraniczny nie spełnia warunków do korzysta-
nia z procedury szczególnej rozliczania VAT, naczelnik drugiego urzędu skarbowe-
go wydaje postanowienie o odmowie przyjęcia zgłoszenia, na które służy zażalenie. 
Podmiot zagraniczny jest powiadamiany o wydaniu postanowienia również za pomo-
cą środków komunikacji elektronicznej.

6. Podmiot zagraniczny zidentyfikowany zgodnie z ust. 5 jest obowiązany do zawia-
domienia naczelnika drugiego urzędu skarbowego o wszelkich zmianach danych obję-
tych zgłoszeniem, o którym mowa w ust. 3, w terminie 7 dni, licząc od dnia, w którym 
nastąpiła zmiana.

6. Podmiot zagraniczny zidentyfikowany na potrzeby procedury szczególnej rozli-
czania VAT jest obowiązany do zawiadomienia naczelnika drugiego urzędu skarbowe-
go za pomocą środków komunikacji elektronicznej o:
1) zmianach danych objętych zgłoszeniem,
2) zmianach działalności objętej procedurą szczególną rozliczania VAT, w wyni-

ku których przestał spełniać warunki do jej stosowania,
3) zaprzestaniu świadczenia usług telekomunikacyjnych, usług nadawczych i usług 

elektronicznych
– nie później niż 10. dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym wystąpi-
ła okoliczność wymagająca zawiadomienia.

7. W przypadku gdy podmiot zagraniczny zidentyfikowany zgodnie z ust. 5:
1) zawiadomi naczelnika drugiego urzędu skarbowego o zaprzestaniu wykonywa-

nia czynności, o których mowa w ust. 1, lub
2) nie zawiadomi naczelnika drugiego urzędu skarbowego o zaprzestaniu wyko-

nywania usług, o których mowa w ust. 1, lecz nie składa deklaracji VAT, o której 
mowa w art. 133 ust. 1, przez kolejne trzy kwartały, lub

3) nie spełnia warunków niezbędnych do korzystania z procedur szczególnych określo-
nych w niniejszym rozdziale, lub 

4) stale narusza zasady korzystania z procedur szczególnych określonych w niniej-
szym rozdziale

– naczelnik drugiego urzędu skarbowego zawiadomi podmiot zagraniczny o wygaśnię-
ciu identyfikacji tego podmiotu na potrzeby VAT na terytorium Unii Europejskiej.

7. W przypadku gdy:
1) podmiot zagraniczny zidentyfikowany na potrzeby procedury szczególnej roz-

liczania VAT zawiadomi naczelnika drugiego urzędu skarbowego o zaprzesta-
niu świadczenia usług telekomunikacyjnych, usług nadawczych i usług elektro-
nicznych lub

2) mimo udokumentowanych prób nie ma możliwości skontaktowania się z podmio-
tem zagranicznym zidentyfikowanym na potrzeby procedury szczególnej

3) podmiot zagraniczny zidentyfikowany na potrzeby procedury szczególnej rozlicza-
nia VAT nie spełnia warunków do korzystania z procedury szczególnej rozlicza-
nia VAT, lub

4) podmiot zagraniczny zidentyfikowany na potrzeby procedury szczególnej rozlicza-
nia VAT systematycznie nie przestrzega zasad dotyczących procedury szczególnej 
rozliczania VAT

– naczelnik drugiego urzędu skarbowego wydaje postanowienie o wygaśnięciu iden-
tyfikacji tego podmiotu na potrzeby procedury szczególnej rozliczania VAT, na któ-
re służy zażalenie. Podmiot zagraniczny jest powiadamiany o wydaniu postanowie-
nia również za pomocą środków komunikacji elektronicznej.

Komentarz: Zmiana obowiązuje od 1 stycznia 2015 r. Została wprowadzona ustawą z 25 lipca 2014 r. o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz ustawy – Ordynacja po-
datkowa (Dz.U. z 2014 r., poz. 1171). Artykuł 132 reguluje zasady dokonywania rejestracji podmiotów zagranicznych, które na terenie UE świadczą usługi elektroniczne, nadawcze 
i telekomunikacyjne i będą z tego tytułu płaciły VAT w kraju identyfikacji. 
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W procedurze nieunijnej (podobnie jak ma to miejsce w procedurze unijnej) podmioty zagraniczne dokonują zgłoszenia identyfikacyjnego w formie elektronicznej (na formula-
rzu VIN-R). W tej samej formie mają obowiązek zawiadamiać o zmianach, które mają wpływ na prawo do korzystania z danej procedury rozliczeń (art. 132 ust. 6). Katalog tych 
sytuacji jest taki sam zarówno dla procedury unijnej (art. 130b ust. 7), jak i nieunijnej (art. 132 ust. 6). Przesłanki wygaśnięcia identyfikacji podmiotu na potrzeby procedury nieunijnej 
(art. 132 ust. 7) są również tożsame z przesłankami wygaśnięcia identyfikacji stosowanymi w procedurze unijnej (art. 130b ust. 8). 
Aby od 1 stycznia 2015 r. skorzystać z procedury, zgłoszenie w tej sprawie należało złożyć najpóźniej do końca 2014 r. Wynika to z art. 4 ustawy zmieniającej z 25 lipca 2014 r. 
Podmioty, które tego nie zrobiły, od 1 stycznia 2015 r. muszą rozliczać VAT w kraju konsumpcji usług elektronicznych, nadawczych i telekomunikacyjnych – zgodnie z regułą ogólną 
określającą miejsce świadczenia tych usług, a wynikającą z art. 28k ustawy o VAT, z wyjątkiem podatników, którzy w 2014 r. korzystali ze specjalnej procedury rozliczania usług 
elektronicznych (patrz art. 5 ustawy zmieniającej).

Art. 133. [Deklaracje]
1. Podmioty zagraniczne zidentyfikowane zgodnie z art. 132 ust. 5 na potrzeby VAT 

są obowiązane drogą elektroniczną składać do Drugiego Urzędu Skarbowego War-
szawa-Śródmieście, zwanego dalej „drugim urzędem skarbowym”, deklaracje na po-
trzeby rozliczenia VAT, zwane dalej „deklaracjami VAT”.

2. Deklaracje VAT składa się za okresy kwartalne, do 20. dnia po zakończe-
niu kwartału, w którym powstał obowiązek podatkowy z tytułu świadczenia usług 
elektronicznych.

Art. 133. [Deklaracje]
1. Podmioty zagraniczne zidentyfikowane na potrzeby procedury szczególnej roz-

liczania VAT są obowiązane składać za pomocą środków komunikacji elektronicznej 
deklaracje VAT do drugiego urzędu skarbowego.

2. Deklaracje VAT składa się za okresy kwartalne w terminie do 20. dnia miesiąca na-
stępującego po każdym kolejnym kwartale.

Brak odpowiednika 2a. Termin, o którym mowa w ust. 2, upływa również, gdy ostatni dzień termi-
nu przypada na sobotę lub dzień ustawowo wolny od pracy.

3. Deklaracje VAT składa się w terminie określonym w ust. 2 również w przypadku, 
gdy w danym okresie rozliczeniowym nie powstał obowiązek podatkowy z tytułu świad-
czenia usług elektronicznych.

uchylony

4. Deklaracja VAT powinna zawierać:
(…) 2) dla każdego państwa członkowskiego konsumpcji:

a) ogólną wartość usług elektronicznych pomniejszoną o VAT,

4. Deklaracja VAT powinna zawierać:
(…) 2) dla każdego państwa członkowskiego konsumpcji:

a) całkowitą wartość usług telekomunikacyjnych, usług nadawczych oraz usług 
elektronicznych pomniejszoną o kwotę VAT,

b) całkowitą kwotę podatku należnego przypadającą na usługi elektroniczne, b)  całkowitą kwotę podatku należnego przypadającą na usługi, o których 
mowa w lit. a, wraz z jej podziałem na kwoty odpowiadające poszczególnym 
stawkom VAT,

c) stawkę podatku;
(…)

c) stawki VAT;
(…)

5. Kwoty w deklaracji VAT wyrażane są w złotych polskich.
6. W przypadku gdy płatności z tytułu świadczenia usług elektronicznych odbywały 

się w innych walutach niż złoty polski, do przeliczeń stosuje się kurs wymiany obowią-
zujący ostatniego dnia danego okresu rozliczeniowego.

5. Kwoty w deklaracji VAT wyrażane są w euro.
6. W przypadku gdy płatności z tytułu świadczenia usług telekomunikacyjnych, 

usług nadawczych lub usług elektronicznych dokonywano w innych walutach niż 
euro, do ich przeliczenia na euro stosuje się kurs wymiany opublikowany przez Eu-
ropejski Bank Centralny w ostatnim dniu danego okresu rozliczeniowego, a jeże-
li nie zostanie opublikowany w tym dniu – kurs wymiany opublikowany następne-
go dnia.
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7. W przypadku, o którym mowa w ust. 6, przeliczenia dokonuje się według kursu wy-
miany publikowanego przez Europejski Bank Centralny na dany dzień lub – jeżeli nie 
zostanie opublikowany w tym dniu – według kursu opublikowanego następnego dnia.

uchylony

8. Podmioty zagraniczne są obowiązane do wpłacania kwot VAT w złotych polskich 
w terminie, o którym mowa w ust. 2, na rachunek bankowy drugiego urzędu skarbo-
wego.

8. Podmioty zagraniczne są obowiązane do wpłacania kwot VAT w euro, wskazując 
deklarację VAT, której dotyczy wpłata, w terminie, o którym mowa w ust. 2, na rachunek 
bankowy drugiego urzędu skarbowego.

Komentarz: Zmiana obowiązuje od 1 stycznia 2015 r. Została wprowadzona ustawą z 25 lipca 2014 r. o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz ustawy – Ordynacja podat-
kowa (Dz.U. z 2014 r., poz. 1171). Artykuł 133 ustawy o VAT reguluje zasady składania deklaracji oraz dokonywania wpłat podatku przez podatników zagranicznych świadczących 
na terenie UE usługi elektroniczne, nadawcze i telekomunikacyjne. Podmioty te (zarejestrowane w Polsce do tej procedury) składają deklaracje kwartalne w formie elektronicznej 
w terminie do 20. dnia miesiąca następującego po upływie kwartału. Kwoty w deklaracji są wykazywane w euro. W tej samej walucie podatnicy wpłacają podatek na rachunek 
bankowy drugiego urzędu skarbowego. Jest to zmiana ułatwiająca rozliczenia. Dotychczas z przepisów wynikał obowiązek wykazywania w deklaracji kwot w przeliczeniu na PLN 
oraz wpłacania podatku w PLN.
Treść art. 133 regulującego zasady składania deklaracji w procedurze nieunijnej dostosowano do zasad składania deklaracji obowiązujących w procedurze unijnej. Podobnie jak 
w procedurze unijnej (art. 130c ust. 3) wskazano też, że na termin złożenia deklaracji nie będą miały wpływu dni ustawowo wolne od pracy. Termin złożenia deklaracji nie będzie 
więc ulegał przesunięciu, w przypadku gdy przypadnie w sobotę lub dzień ustawowo wolny od pracy.

Art. 134. [Ewidencja transakcji] Art. 134. [Ewidencja transakcji]
1. Podmioty zagraniczne zidentyfikowane zgodnie z art. 132 ust. 5 na potrzeby VAT 

są obowiązane prowadzić ewidencję w postaci elektronicznej zawierającą dane nie-
zbędne do określenia przedmiotu i podstawy opodatkowania, wysokości kwoty podat-
ku należnego, kwoty VAT do zapłaty w państwie członkowskim konsumpcji, całkowitej 
kwoty VAT do zapłaty w państwie członkowskim identyfikacji oraz inne dane służące 
do prawidłowego sporządzenia deklaracji VAT.

1. Podmioty zagraniczne zidentyfikowane na potrzeby procedury szczególnej roz-
liczania VAT są obowiązane prowadzić w postaci elektronicznej ewidencję transak-
cji objętych procedurą szczególną rozliczania VAT, zgodnie z wymogami, o których 
mowa w art. 63c rozporządzenia 282/2011.

(…) 3. Ewidencję, o której mowa w ust. 1, należy przechowywać przez okres 10 lat 
od zakończenia roku, w którym dokonano świadczenia usług elektronicznych.

(…) 3. Ewidencję, o której mowa w ust. 1, należy przechowywać przez okres 10 lat 
od zakończenia roku, w którym dokonano świadczenia usług telekomunikacyjnych, 
usług nadawczych lub usług elektronicznych.

Komentarz: Zmiana obowiązuje od 1 stycznia 2015 r. Została wprowadzona ustawą z 25 lipca 2014 r. o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz ustawy – Ordynacja po-
datkowa (Dz.U. z 2014 r., poz. 1171). Artykuł 134 reguluje zasady prowadzenia ewidencji przez podmioty zagraniczne zarejestrowane w procedurze szczególnej przeznaczonej 
dla rozliczania VAT od usług elektronicznych, nadawczych i telekomunikacyjnych. Zmiana w art. 134 – oprócz zmian wynikających z konieczności uwzględnienia usług telekomuni-
kacyjnych i nadawczych – ma związek z dokładnym wyjaśnieniem w przepisach wykonawczych do dyrektywy VAT określenia  „wystarczająco szczegółowej ewidencji umożliwiają-
cej organom podatkowym państwa członkowskiego konsumpcji sprawdzenie prawidłowości deklaracji VAT”. Wymogi dla tej ewidencji zostały określone w art. 63c rozporządze-
nia 282/2011. Są one identyczne jak w procedurze unijnej (patrz komentarz do art. 130d).
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wejście w życie

1
stycznia
2015 r.

Kasy rejestrujące Od 1 stycznia 2015 r. obowiązuje węższy niż dotychczas katalog zwolnień z obowiązku ewidencjonowania z zastosowaniem kas 
rejestrujących. Obowiązek stosowania kas rejestrujących (bez względu na wysokość osiąganych obrotów) obejmie podatników, 
którzy:
–  dokonują dostaw perfum i wód toaletowych (PKWiU 20.42.11.0), z wyłączeniem towarów dostarczanych na pokładach samolo-

tów oraz 
–  świadczą usługi:

  naprawy pojazdów silnikowych oraz motorowerów (w tym naprawy opon, ich zakładania, bieżnikowania i regenerowania),
  w zakresie wymiany opon lub kół dla pojazdów silnikowych oraz motorowerów,
  w zakresie badań i przeglądów technicznych pojazdów,
  w zakresie opieki medycznej świadczonej przez lekarzy i lekarzy dentystów,
  prawniczych, z wyłączeniem usług świadczonych przez notariuszy,
  doradztwa podatkowego,
  związane z wyżywieniem (PKWiU 56), wyłącznie:

–  świadczone przez stacjonarne placówki gastronomiczne, w tym również sezonowo, oraz
–  usługi przygotowywania żywności dla odbiorców zewnętrznych (katering):

  fryzjerskie, kosmetyczne i kosmetologiczne.
Bezwzględnym obowiązkiem ewidencjonowania zostanie też objęta dostawa zapisanych i niezapisanych nośników danych cyfro-
wych i analogowych (dotychczas obowiązek ewidencjonowania obejmował wyłącznie nośniki zapisane).
Podatnicy zwolnieni z obowiązku ewidencjonowania na podstawie przepisów obowiązujących do końca 2014 r., którzy na pod-
stawie przepisów obowiązujących od 1 stycznia 2015 r. nie są uprawnieni do zwolnienia, powinni rozpocząć ewidencjonowanie 
sprzedaży za pomocą kas rejestrujących od 1 marca 2015 r.
Rozporządzenie w sprawie zwolnień z obowiązku ewidencjonowania wprowadza jeszcze kilka nowych rozwiązań:
–  likwiduje zwolnienie przysługujące ze względu na niewielką liczbę świadczonych usług i niewielką liczbę ich odbiorców; 

MF uznał, że utrzymywanie tego zwolnienia jest nieuzasadnione, ponieważ podatnicy mogą wówczas korzystać ze zwolnienia 
przysługującego ze względu na niewielkie obroty (do 20 000 zł),

–  wprowadza zwolnienie dla dostawy towarów i świadczenia usług, które na podstawie przepisów o podatku dochodowym są 
zaliczane przez podatnika do środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych podlegających amortyzacji. W kon-
sekwencji podatnicy nie będą musieli ewidencjonować w kasie sprzedaży środków trwałych i wartości niematerialnych i praw-
nych, pod warunkiem że sprzedaż zostanie udokumentowana fakturą,

–  wyłącza z limitu obrotu 20 000 zł (uprawniającego do korzystania ze zwolnienia z obowiązku stosowania kas) sprzedaż nieru-
chomości oraz środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych (jednorazowa transakcja tego rodzaju mogłaby bowiem 
pozbawić podatnika prawa do zwolnienia).

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 4 listopada 2014 r. w sprawie zwolnień z obowiązku prowadzenia ewidencji przy zasto-
sowaniu kas rejestrujących – Dz.U. z 2014 r., poz. 1544
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wejście w życie

1
stycznia
2015 r.

Podatnicy 
niemający 
obowiązku 
rejestracji

MF uzupełnił katalog podmiotów, które nie mają obowiązku rejestrowania się w Polsce, o nową kategorię podatników. Są to podatnicy 
nieposiadający na terytorium Polski siedziby (stałego miejsca prowadzenia działalności, miejsca zamieszkania lub pobytu), którzy wykonu-
ją na terytorium Polski wyłącznie usługi telekomunikacyjne, usługi nadawcze lub usługi elektroniczne świadczone na rzecz osób niebędą-
cych podatnikami (konsumentów), rozliczane w ramach szczególnej procedury MOSS, o której mowa w dziale XII w rozdziale 6a i 7 ustawy 
o VAT. Zmiana rozporządzenia jest spowodowana  wprowadzeniem szczególnej procedury rozliczeń VAT MOSS (Mini One Stop Shop). 
Dzięki korzystaniu z tej procedury podatnicy świadczący usługi nadawcze, telekomunikacyjne i elektroniczne nie muszą się rejestrować 
w każdym państwie członkowskim, w którym świadczą te usługi na rzecz konsumentów. Natomiast podatnicy niekorzystający z tej pro-
cedury, którzy świadczą ww. usługi na rzecz konsumentów w Polsce, są obowiązani do zarejestrowania się i odprowadzania podatku 
w Polsce. Od 1 stycznia 2015 r. obowiązuje bowiem zasada, że miejscem świadczenia (i opodatkowania) usług nadawczych, telekomunika-
cyjnych i elektronicznych jest kraj konsumpcji, czyli kraj siedziby, miejsca zamieszkania lub stałego pobytu konsumentów.

Rozporządzenie Ministra Finansów z 14 listopada 2014 r. w sprawie określenia podatników niemających obowiązku składania 
zgłoszenia rejestracyjnego – Dz.U. z 2014 r., poz. 1624

wejście w życie

1
stycznia
2015 r.

Zwrot VAT 
niektórym 

podmiotom

Potrzeba wydania rozporządzenia podyktowana jest koniecznością wykonania delegacji ustawowej zawartej w znowelizowanym 
art. 89 ust. 5 ustawy o VAT. Zmiana rozporządzenia wynika z wprowadzenia od 1 stycznia 2015 r. szczególnej procedury VAT dla po-
datników, którzy świadczą w Polsce usługi telekomunikacyjne, nadawcze i elektroniczne na rzez osób niebędących podatnikami (osta-
tecznych konsumentów). Nowe rozporządzenie określa warunki, terminy oraz tryb dokonywania zwrotu VAT naliczonego przy nabyciu 
towarów i usług lub przy imporcie towarów oraz naliczania i wypłaty odsetek od nieterminowego dokonania takiego zwrotu podatnikom 
oraz podmiotom zagranicznym określonym w art. 89 ust. 1 pkt 3 i 4 ustawy o VAT, tj.:

  nieposiadającym siedziby w Polsce i niedokonującym sprzedaży w okresie, za który występują o zwrot podatku na terytorium 
kraju (kontynuacja rozwiązań obowiązujących do końca 2014 r.),

  nieposiadającym na terenie kraju siedziby oraz stałego miejsca prowadzenia działalności, świadczącym usługi telekomunika-
cyjne, nadawcze i elektroniczne  na rzecz polskich konsumentów (w przypadku gdy podatnicy ci lub podmioty zagraniczne są 
zidentyfikowani na potrzeby procedury szczególnej rozliczania VAT przy świadczeniu tych trzech kategorii usług).
Rozporządzenie określa również termin składania wniosku za pomocą środków komunikacji elektronicznej oraz informacje, jakie 

powinien zawierać wniosek.

Projekt Ministra Finansów w sprawie zwrotu podatku od towarów i usług niektórym podmiotom – do dnia oddania do druku 
„Przewodnika po zmianach przepisów 2014/2015” nie został opublikowany w Dzienniku Ustaw

wejście w życie

1
stycznia
2015 r.

Wniosek o zwrot VAT 
naliczonego 

w innym niż Polska 
kraju 

Unii Europejskiej

Potrzeba wydania rozporządzenia wynika z wprowadzenia od 1 stycznia 2015 r. nowych zasad opodatkowania usług nadawczych, te-
lekomunikacyjnych i elektronicznych oraz szczególnej procedury rozliczania podatku VAT od tych usług w małym punkcie komplekso-
wej obsługi (MOSS – mini one stop shop). Podatnicy korzystający z procedury szczególnej rozliczają VAT od ww. usług w deklaracjach 
składanych w krajowym małym punkcie kompleksowej obsługi (MOSS) bez prawa uwzględniania w tej deklaracji podatku naliczonego 
od dokonywanych zakupów. Konieczne było zatem wprowadzenie możliwości ubiegania się przez nich o zwrot VAT naliczonego od 
dokonanych przez nich zakupów w państwie, w którym świadczyli usługi nadawcze, telekomunikacyjne lub elektroniczne.

Rozporządzenie Ministra Finansów z 4 grudnia 2014 r. w sprawie wniosków o zwrot podatku od wartości dodanej naliczonego 
w innym niż Rzeczpospolita Polska państwie członkowskim Unii Europejskiej – Dz.U. z 2014 r., poz. 1803
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USTAWA 
z 6 grudnia 2008 r.

o podatku akcyzowym
(j.t. Dz.U. z 2014 r., poz. 752, z późn. zm.)*

* Tabela uwzględnia zmiany wprowadzone od 1 stycznia 2015 r.:
–  ustawą z 23 października 2014 r. o zmianie ustawy o autostradach płatnych oraz o Krajowym Funduszu Drogowym, ustawy o Funduszu Kolejowym oraz ustawy o podatku 

akcyzowym  (Dz.U. z 2014 r., poz. 1559),
–  ustawą z 7 listopada 2014 r. o ułatwieniu wykonywania działalności gospodarczej (Dz.U. z 2014 r., poz. 1662),
–  ustawą z 5 grudnia 2014 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej (do dnia oddania do druku „Przewodnika po zmianach przepisów 2014/2015” nie 

została opublikowana w Dz.U.),
oraz wprowadzone ustawą z 28 listopada 2014 r. o zmianie ustawy o podatku akcyzowym, która będzie obowiązywać od następnego dnia po dniu ogłoszenia w Dzienniku Ustaw (do 
dnia oddania do druku „Przewodnika po zmianach przepisów 2014/2015” nie została opublikowana w Dz.U.).

Treść przepisu przed nowelizacją Treść przepisu po nowelizacji

Art. 3. [Stosowanie CN]
1. Do celów poboru akcyzy i oznaczania wyrobów akcyzowych znakami akcyzy sto-

suje się klasyfikację w układzie odpowiadającym Nomenklaturze Scalonej (CN) zgodną 
z rozporządz eniem Rady (EWG) nr 2658/87 z dnia 23 lipca 1987 r. w sprawie nomenkla-
tury taryfowej i statystycznej oraz w sprawie Wspólnej Taryfy Celnej (Dz. Urz. WE L 256 
z 07.09.1987, str. 1, z późn. zm.; Dz. Urz. UE Polskie wydanie specjalne, rozdz. 2, t. 2, 
str. 382, z późn. zm.).

Art. 3. [Stosowanie CN]
1. Do celów poboru akcyzy i oznaczania wyrobów akcyzowych znakami akcyzy, 

a także do wiążących informacji akcyzowych, zwanych dalej „WIA”, stosuje się kla-
syfikację w układzie odpowiadającym Nomenklaturze Scalonej (CN) zgodną z rozpo-
rządzeniem Rady (EWG) nr 2658/87 z dnia 23 lipca 1987 r. w sprawie nomenklatury 
taryfowej i statystycznej oraz w sprawie Wspólnej Taryfy Celnej (Dz. Urz. WE L 256 
z 07.09.1987, str. 1, z późn. zm.; Dz. Urz. UE Polskie wydanie specjalne, rozdz. 2, t. 2, 
str. 382, z późn. zm.).

Komentarz: Zmiana obowiązuje od 1 stycznia 2015 r. Została wprowadzona ustawą z 7 listopada 2014 r. o ułatwieniu wykonywania działalności gospodarczej (Dz.U. z 2014 r., 
poz. 1662). Zmiana jest powiązana z wprowadzeniem do ustawy akcyzowej wiążących informacji akcyzowych (WIA), w których na wniosek podatnika organy celne będą klasyfiko-
wały wyroby akcyzowe i samochody w układzie odpowiadającym Nomenklaturze Scalonej (CN) lub opisowym.

Art. 7b. [Wiążąca informacja taryfowa]
1. Wiążąca informacja taryfowa, o której mowa w art. 12 rozporządzenia Rady 

(EWG) nr 2913/92 z dnia 12 października 1992 r. ustanawiającego Wspólnotowy Ko-
deks Celny (Dz. Urz. UE L 302 z 19.10.1992, str. 1, z późn. zm.; Dz. Urz. UE Polskie 
wydanie specjalne, rozdz. 2, t. 4, str. 307, z późn. zm.), ma odpowiednio zastoso-
wanie w obrocie wyrobami akcyzowymi na terytorium kraju oraz w ich nabyciu we-
wnątrzwspólnotowym, zgodnie z przepisami rozporządzenia Rady (EWG) nr 2913/92 
ustanawiającego Wspólnotowy Kodeks Celny oraz rozporządzenia Komisji (EWG) 

Art. 7b. [Wiążąca informacja taryfowa]
1. Wiążąca informacja taryfowa, o której mowa w art. 12 rozporządzenia Rady 

(EWG) nr 2913/92 z dnia 12 października 1992 r. ustanawiającego Wspólnotowy Ko-
deks Celny (Dz. Urz. UE L 302 z 19.10.1992, str. 1, z późn. zm.; Dz. Urz. UE Polskie 
wydanie specjalne, rozdz. 2, t. 4, str. 307, z późn. zm.), ma odpowiednio zastoso-
wanie w obrocie wyrobami akcyzowymi i samochodami osobowymi na terytorium 
kraju oraz w ich nabyciu wewnątrzwspólnotowym, zgodnie z przepisami rozpo-
rządzenia Rady (EWG) nr 2913/92 z dnia 12 października 1992 r. ustanawiającego 
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nr 2454/93 z dnia 2 lipca 1993 r. ustanawiającego przepisy w celu wykonania roz-
porządzenia Rady (EWG) nr 2913/92 ustanawiającego Wspólnotowy Kodeks Celny 
(Dz. Urz. UE L 253 z 11.10.1993, str. 1, z późn. zm.; Dz. Urz. UE Polskie wydanie spe-
cjalne, rozdz. 2, t. 6, str. 3, z późn. zm.).

Wspólnotowy Kodeks Celny oraz rozporządzenia Komisji (EWG) nr 2454/93 z dnia 
2 lipca 1993 r. ustanawiającego przepisy w celu wykonania rozporządzenia Rady 
(EWG) nr 2913/92 ustanawiającego Wspólnotowy Kodeks Celny (Dz. Urz. UE L 253 
z 11.10.1993, str. 1, z późn. zm.; Dz. Urz. UE Polskie wydanie specjalne, rozdz. 2, t. 6, 
str. 3, z późn. zm.).

Komentarz: Zmiana obowiązuje od 1 stycznia 2015 r. Została wprowadzona ustawą z 7 listopada 2014 r. o ułatwieniu wykonywania działalności gospodarczej (Dz.U. z 2014 r., 
poz. 1662). Po zmianie podatnicy mogą występować o wiążącą informację taryfową (WIT), czyli klasyfikację wyrobów według kodu CN, również w stosunku do samochodów oso-
bowych. Przed zmianą WIT stosować można było tylko do wyrobów akcyzowych.

Brak odpowiednika DZIAŁ IA
Wiążąca informacja akcyzowa

Komentarz: Zmiana obowiązuje od 1 stycznia 2015 r. Została wprowadzona ustawą z 7 listopada 2014 r. o ułatwieniu wykonywania działalności gospodarczej (Dz.U. 
z 2014 r., poz. 1662). Zmiana jest powiązana z wprowadzeniem do ustawy akcyzowej wiążących informacji akcyzowych (WIA), w których na wniosek podatnika organy 
celne będą klasyfikowały wyroby akcyzowe i samochody w układzie odpowiadającym Nomenklaturze Scalonej (CN) lub opisowym. Zasady uzyskiwania WIA zostały ure-
gulowane w dziale IA.

Brak odpowiednika Art. 7d. [Wiążąca informacja akcyzowa]
1. WIA jest decyzją wydawaną na potrzeby opodatkowania wyrobu akcyzowego 

albo samochodu osobowego akcyzą, organizacji obrotu wyrobami akcyzowymi lub 
oznaczania znakami akcyzy tych wyrobów, która określa: 
1) klasyfikację wyrobu akcyzowego albo samochodu osobowego w układzie odpo-

wiadającym Nomenklaturze Scalonej (CN) albo 
2) rodzaj wyrobu akcyzowego przez opis tego wyrobu w takim stopniu szczegóło-

wości, który jest wystarczający do określenia opodatkowania wyrobu akcyzowego 
akcyzą, organizacji obrotu wyrobami akcyzowymi lub oznaczania znakami akcyzy 
tych wyrobów. 
2. W przypadku, o którym mowa w ust. 1 pkt 2, WIA wydaje się, gdy podanie kodu 

klasyfikacji w układzie odpowiadającym Nomenklaturze Scalonej (CN) nie jest wy-
starczające do określenia opodatkowania wyrobów akcyzowych akcyzą, organizacji 
obrotu wyrobami akcyzowymi lub oznaczania znakami akcyzy tych wyrobów. 

3. WIA wiąże organy podatkowe wobec podmiotu, na rzecz którego została wy-
dana, w odniesieniu do wyrobów akcyzowych albo samochodów osobowych, wobec 
których czynności podlegające opodatkowaniu akcyzą zostały dokonane po dniu, 
w którym została wydana.

Komentarz: Zmiana obowiązuje od 1 stycznia 2015 r. Została wprowadzona ustawą z 7 listopada 2014 r. o ułatwieniu wykonywania działalności gospodarczej (Dz.U. z 2014 r., poz. 1662).
Do ustawy akcyzowej została wprowadzona nowa instytucja – wiążąca informacja akcyzowa, która będzie wydawana przez organy celne. Pozwoli na upewnienie się, czy wyrób 
akcyzowy lub samochód osobowy zostały prawidłowo sklasyfikowane dla potrzeb akcyzy według CN używanego w ustawie akcyzowej. Do tej pory nie było takiej możliwości. 
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Wynika to z faktu, że ustawa o akcyzie bazuje na kodach CN z 2008 r., jak też część wyrobów zdefiniowana jest w niej wyłącznie w sposób opisowy. Dostępna WIT bazuje natomiast 
na CN z dnia wydania informacji, a w wydawanych interpretacjach indywidualnych organy celne nie odpowiadały na pytanie, czy wyrób został sklasyfikowany prawidłowo, uznając, 
że to obowiązek podatnika.
WIA będzie mogła być wydana w 2 formach, tj. albo wskazującej kod CN zgodny z ustawą akcyzową, albo też zawierającej opis tego wyrobu w takim stopniu szczegółowości, aby 
jednoznacznie wskazać jego miejsce w tej ustawie.
WIA będzie wiązać organy podatkowe wobec podmiotu, na rzecz którego została wydana, w odniesieniu do wskazanych w niej wyrobów akcyzowych lub samochodów osobo-
wych, ale jedynie wobec tych czynności podlegających opodatkowaniu akcyzą, które zostaną dokonane po dniu wydania WIA. WIA nie będzie miała mocy wstecznej.

Brak odpowiednika Art. 7e. [Wniosek o wydanie WIA]
1. WIA jest wydawana na wniosek i obejmuje tylko jeden wyrób akcyzowy albo 

jeden samochód osobowy. 
2. Wniosek o wydanie WIA powinien zawierać w szczególności: 

1) imię i nazwisko lub nazwę wnioskodawcy, jego adres zamieszkania lub siedziby; 
2) imię, nazwisko i adres zamieszkania pełnomocnika wnioskodawcy, o ile został 

ustanowiony; 
3) szczegółowy opis wyrobu akcyzowego albo samochodu osobowego pozwalający 

na taką ich identyfikację, aby dokonać ich klasyfikacji zgodnej z Nomenklaturą Sca-
loną (CN) lub określić rodzaj wyrobu akcyzowego; 

4) opis składu wyrobu akcyzowego oraz metody badań lub analiz stosowanych dla 
jego określenia, w przypadku gdy zależy od tego dokonanie jego klasyfikacji lub 
określenie jego rodzaju. 
3. Do wniosku o wydanie WIA załącza się dokumenty odnoszące się do wyrobów 

akcyzowych albo samochodów osobowych, w szczególności próbki, fotografie, plany, 
schematy, katalogi, atesty, instrukcje, informacje od producenta, lub inne dostępne 
dokumenty umożliwiające organowi podatkowemu dokonanie właściwej klasyfikacji 
wyrobu akcyzowego albo samochodu osobowego lub określenie rodzaju wyrobu ak-
cyzowego. 

4. Jeżeli wniosek o wydanie WIA nie spełnia wymogów, o których mowa w ust. 2 i 3, 
organ podatkowy wzywa do uzupełnienia braków w terminie 7 dni, z pouczeniem, że 
nieuzupełnienie wniosku spowoduje pozostawienie go bez rozpatrzenia. 

5. W sprawie pozostawienia wniosku o wydanie WIA bez rozpatrzenia wydaje się 
postanowienie, na które służy zażalenie. 

6. Minister właściwy do spraw finansów publicznych określi, w drodze rozporzą-
dzenia, wzór wniosku o wydanie WIA, mając na uwadze zakres danych określonych 
w ust. 2 oraz ujednolicenie przekazywanych wniosków. 

Komentarz: Zmiana obowiązuje od 1 stycznia 2015 r. Została wprowadzona ustawą z 7 listopada 2014 r. o ułatwieniu wykonywania działalności gospodarczej (Dz.U. z 2014 r., poz. 1662).
Składając wniosek, będziemy musieli się posługiwać formularzem WIA-WN określonym w rozporządzeniu Ministra Finansów w sprawie wzoru wniosku o wydanie wiążącej informa-
cji akcyzowej. We wniosku o wydanie WIA będziemy musieli zawrzeć jak najbardziej dokładny opis wyrobu (lub  samochodu) wraz z ewentualnym wskazaniem metod badawczych 
lub analiz służących do potwierdzenia jego składu surowcowego (jeśli jest to konieczne do klasyfikacji). Do wniosku trzeba będzie załączyć odpowiednie dokumenty: próbki, 
fotografie czy inne dowody potwierdzające nasze stanowisko.
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Brak odpowiednika Art. 7f. [Opłata za wydanie WIA]
1. Wnioskodawca jest obowiązany do uiszczenia opłaty z tytułu przeprowadzo-

nych badań lub analiz wyrobów akcyzowych albo samochodów osobowych, w przy-
padku gdy rozpatrzenie wniosku o wydanie WIA wymaga przeprowadzenia badania 
lub analizy. 

2. Badania lub analizy wyrobów akcyzowych albo samochodów osobowych mogą być 
wykonywane przez laboratoria celne lub inne akredytowane laboratoria, a także przez 
instytuty naukowe Polskiej Akademii Nauk, instytuty badawcze lub międzynarodowe in-
stytuty naukowe utworzone na podstawie odrębnych przepisów, działające na terytorium 
kraju, dysponujące wyposażeniem niezbędnym dla danego rodzaju badań lub analiz. 

3. Opłata, o której mowa w ust. 1, pobierana za badania lub analizy wykonywane 
przez laboratoria celne stanowi dochód budżetu państwa. 

4. Na wezwanie organu podatkowego wnioskodawca jest obowiązany do uisz-
czenia, w terminie nie krótszym niż 7 dni, zaliczki na pokrycie opłaty za badania lub 
analizy, o których mowa w ust. 1. W przypadku nieuiszczenia zaliczki w określonym 
terminie organ podatkowy wydaje postanowienie o pozostawieniu wniosku o wydanie 
WIA bez rozpatrzenia. 

5. Kwota opłaty, o której mowa w ust. 1, i termin jej uiszczenia są określane przez 
organ podatkowy w drodze postanowienia, na które przysługuje zażalenie. 

6. Kwota opłaty, o której mowa w ust. 1, powinna odpowiadać rzeczywistym wydat-
kom poniesionym z tytułu przeprowadzonych badań lub analiz. W przypadku gdy bada-
nia lub analizy są przeprowadzane przez laboratoria celne kwota opłaty, o której mowa 
w ust. 1, powinna odpowiadać ryczałtowym stawkom opłat określonym w przepisach 
wydanych na podstawie art. 92 ust. 4 ustawy z dnia 19 marca 2004 r. – Prawo celne (Dz.U. 
z 2013 r., poz. 727, z późn. zm.), jeżeli stawki te zostały określone w tych przepisach. 

7. W przypadku gdy kwota zaliczki uiszczonej na pokrycie opłaty, o której mowa 
w ust. 1, jest wyższa niż kwota opłaty określona w postanowieniu wydanym na pod-
stawie ust. 5, a także w przypadku gdy opłata jest nienależna, zwrot kwoty nienależ-
nej następuje nie później niż w terminie 3 miesięcy od dnia zakończenia postępowa-
nia w sprawie WIA. 

Komentarz: Zmiana obowiązuje od 1 stycznia 2015 r. Została wprowadzona ustawą z 7 listopada 2014 r. o ułatwieniu wykonywania działalności gospodarczej (Dz.U. z 2014 r., poz. 1662).
Uzyskanie WIA jest bezpłatne. Podatnik występujący o WIA będzie musiał jednak zapłacić za badania i analizy, których wykonanie będzie niezbędne dla rozpatrzenia wniosku. 
O wysokości opłat zadecyduje dyrektor IC w odrębnym postanowieniu. Na postanowienie będzie podatnikom służyć zażalenie. Koszty te muszą odpowiadać kosztom rzeczywi-
stym, a gdy badania wykonają laboratoria celne, koszty takie będą odpowiadać stawkom ryczałtowym określonym w przepisach celnych (jeśli są określone stawki na takie badania).
Stawki opłat za badania przeprowadzane przez laboratoria celne są zawarte w rozporządzeniu Ministra Finansów z 26 kwietnia 2004 r. w sprawie ryczałtowych stawek opłat za 
badania lub analizy przeprowadzane przez laboratoria celne (Dz.U. Nr 94, poz. 913 ze zm.).
Dyrektor IC może również zdecydować się na pobranie od wnioskodawcy zaliczki na badania, której nadwyżkę po rozliczeniu kosztów badań odda maksymalnie w ciągu trzech 
miesięcy od wpływu wniosku o wydanie WIA. Aby pobrać zaliczkę, dyrektor IC będzie wzywać wnioskodawcę w drodze postanowienia do jej uiszczenia w określonym terminie, 
nie krótszym niż siedem dni. 
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Brak odpowiednika Art. 7g. [Termin wydania WIA]
Organ podatkowy wydaje WIA bez zbędnej zwłoki, jednak nie później niż w ter-

minie 3 miesięcy od dnia otrzymania wniosku o wydanie WIA. Do tego terminu nie 
wlicza się terminów i okresów, o których mowa w art. 139 § 4 ustawy z dnia 29 sierp-
nia 1997 r. – Ordynacja podatkowa.

Komentarz: Zmiana obowiązuje od 1 stycznia 2015 r. Została wprowadzona ustawą z 7 listopada 2014 r. o ułatwieniu wykonywania działalności gospodarczej (Dz.U. z 2014 r., poz. 1662).
Dyrektor IC ma na wydanie WIA nie więcej niż trzy miesiące. Do tego terminu nie wlicza się okresów, o których mowa w art. 139 § 4 Ordynacji podatkowej, a więc terminów prze-
widzianych w przepisach prawa podatkowego dla dokonania określonych czynności, okresów zawieszenia postępowania oraz okresów opóźnień spowodowanych z winy strony 
albo z przyczyn niezależnych od organu, np. terminu badań laboratoryjnych. Terminy te wydłużają trzymiesięczny ostateczny termin.
W przypadku WIA nie ma odpowiedniego mechanizmu „milczącej interpretacji”. Niewydanie WIA w terminie nie oznacza poprawności stanowiska wnioskodawcy, lecz wyłącznie 
może być podstawą do skierowania do Ministra Finansów ponaglenia w trybie art. 141 Ordynacji podatkowej.

Brak odpowiednika Art. 7h. [Termin ważności WIA]
1. WIA traci ważność w przypadku zmiany przepisów prawa podatkowego w za-

kresie akcyzy odnoszących się do wyrobu akcyzowego albo samochodu osobowego, 
w wyniku której WIA staje się niezgodna z tymi przepisami. 

2. Podmiot, na rzecz którego wydano WIA, która traci ważność zgodnie z ust. 1, 
może ją stosować nie dłużej niż przez okres sześciu miesięcy od daty utraty ważno-
ści, pod warunkiem że dotyczy ona wyrobu akcyzowego albo samochodu osobowe-
go, będącego przedmiotem działalności gospodarczej posiadacza WIA. 

Komentarz: Zmiana obowiązuje od 1 stycznia 2015 r. Została wprowadzona ustawą z 7 listopada 2014 r. o ułatwieniu wykonywania działalności gospodarczej (Dz.U. z 2014 r., poz. 1662).
Ochronę WIA tracimy, gdy zmienią się przepisy akcyzowe, powodując, że WIA staje się niezgodna z nimi. Jednak będzie się to działo nie od dnia, od którego obowiązują zmienione 
przepisy. Ustawodawca wprowadził okres ochronny. WIA będzie mogła być stosowana nie dłużej niż przez okres sześciu miesięcy od daty utraty ważności, pod warunkiem że 
dotyczy ona wyrobu akcyzowego albo samochodu osobowego, będącego przedmiotem działalności gospodarczej posiadacza WIA.

Brak odpowiednika Art. 7i. [Odmowa wydania WIA]
Organ podatkowy wydaje decyzję o odmowie wydania WIA, jeżeli wniosek o wy-

danie WIA: 
1)  nie dotyczy wyrobu akcyzowego albo samochodu osobowego; 
2)  o której mowa w art. 7d ust. 1 pkt 1, dotyczy wyrobu akcyzowego albo samochodu 

osobowego, dla którego podmiot, na rzecz którego ma być wydana WIA, posiada 
obowiązującą wiążącą informację taryfową, o której mowa w art. 7b ust. 1, i nie 
zachodzi okoliczność, o której mowa w art. 7b ust. 2; 

3)  dotyczy informacji o rodzaju wyrobu akcyzowego, dla którego podmiot, na rzecz 
którego ma być wydana WIA, posiada w tym zakresie interpretację indywidualną 
w rozumieniu ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Ordynacja podatkowa. 

Komentarz: Zmiana obowiązuje od 1 stycznia 2015 r. Została wprowadzona ustawą z 7 listopada 2014 r. o ułatwieniu wykonywania działalności gospodarczej (Dz.U. z 2014 r., poz. 1662).
WIA będzie stosowana tylko do celów podatku akcyzowego. Nie będzie można jej uzyskać w każdej sprawie.
Gdy organ celny uzna, że wniosek o WIA nie dotyczy wyrobu akcyzowego albo samochodu osobowego lub podmiot składający wniosek posiada już na dany towar wiążącą infor-
mację taryfową albo indywidualną interpretację prawa podatkowego – wyda decyzję o odmowie wydania WIA.
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W przypadku gdy wniosek o wydanie wiążącej informacji akcyzowej będzie dotyczył informacji o rodzaju wyrobu akcyzowego, dla którego na rzecz tego samego podmiotu zostało 
przed 1 stycznia 2015 r. wszczęte i niezakończone postępowanie o wydanie w tym zakresie interpretacji indywidualnej, organ podatkowy wyda postanowienie o pozostawieniu tego 
wniosku bez rozpatrzenia (art. 39 ustawy o ułatwieniu wykonywania działalności gospodarczej).

Brak odpowiednika Art. 7j. [Ochrona danych osobowych]
Organ podatkowy w celu wykonywania zadań w zakresie wydawania WIA może 

przetwarzać dane zawarte we wniosku o wydanie WIA, z zachowaniem przepisów 
o ochronie danych osobowych oraz tajemnic ustawowo chronionych. 

Komentarz: Zmiana obowiązuje od 1 stycznia 2015 r. Została wprowadzona ustawą z 7 listopada 2014 r. o ułatwieniu wykonywania działalności gospodarczej (Dz.U. z 2014 r., 
poz. 1662). Wprowadzenie regulacji określonej w art. 7j ustawy jest spowodowane upoważnieniem (art. 7k ustawy akcyzowej) do publikacji wydanych WIA.

Brak odpowiednika Art. 7k. [Publikacja WIA]
WIA wraz z wnioskiem o jej wydanie, po usunięciu danych identyfikujących wnio-

skodawcę i inne podmioty wskazane w treści wniosku o wydanie WIA oraz danych ob-
jętych tajemnicą przedsiębiorcy, są zamieszczane w Biuletynie Informacji Publicznej 
organu podatkowego właściwego w zakresie WIA. 

Komentarz: Zmiana obowiązuje od 1 stycznia 2015 r. Została wprowadzona ustawą z 7 listopada 2014 r. o ułatwieniu wykonywania działalności gospodarczej (Dz.U. z 2014 r., 
poz. 1662).
Wydane WIA wraz z wnioskami o ich wydanie, po usunięciu z nich danych identyfikujących wnioskodawcę i inne podmioty oraz danych objętych tajemnicą przedsiębiorcy, będą 
publikowane na stronie BIP.
Podatnik, który nie chce, aby jakieś informacje o składzie surowcowym jego wyrobów były upubliczniane, musi zaznaczyć we wniosku o wydanie WIA, że są to dane stanowiące 
tajemnicę jego przedsiębiorstwa.

Art. 13. [Podatnik akcyzy]
Brak odpowiednika

Art. 13. [Podatnik akcyzy]
(…) 1a. Podatnikiem z tytułu produkcji papierosów, o której mowa w art. 99 ust. 1a, 

niezgodnej z art. 47, jest osoba fizyczna, osoba prawna oraz jednostka organizacyjna 
niemająca osobowości prawnej, która produkuje papierosy, oraz każda inna osoba, 
która uczestniczy w ich produkcji.  

Brak odpowiednika 1b. Jeżeli obowiązek podatkowy z tytułu produkcji papierosów, o której mowa 
w art. 99 ust. 1a, niezgodnej z art. 47, ciąży na kilku podatnikach, podatnicy ci ponoszą 
solidarną odpowiedzialność za zobowiązanie podatkowe.

Komentarz: Zmiana obowiązuje od 1 stycznia 2015 r. Została wprowadzona ustawą z 5 grudnia 2014 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej.
Dodanie do art. 13 ustawy akcyzowej, który określa, kto jest podatnikiem akcyzy nowych przypadków, związane jest ze zmianą definicji produkcji papierosów. Po zmianie są to 
również przypadki ich wytwarzania, także przez konsumenta, z użyciem maszyny do wytwarzania papierosów. Natomiast nie zmieniono zasady, że papierosy mogą być produko-
wane tylko w składzie podatkowym.
Dlatego od 1 stycznia 2015 r. każde wytwarzanie papierosów, również przez konsumentów, z użyciem maszyn do wytwarzania papierosów, które odbywa się poza składem podat-
kowym, będzie w związku z tym niezgodne z ustawą o podatku akcyzowym, tzn. nielegalne.
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Osoby, które będą korzystały z nielegalnego sposobu wytwarzania papierosów (w sklepach sprzedających tytoń za pomocą urządzeń do automatycznego nabijania gilz papie-
rosowych, wykorzystując tytoń z zakupionego tytoniu do palenia lub cygar) będą zobowiązane do zapłaty akcyzy. Będą obowiązywały sankcyjne (podwyższone) stawki akcyzy 
(art. 99 ust. 9 ustawy akcyzowej). Za dokonywanie takiej nielegalnej produkcji jest przewidziana też sankcja w art. 69a k.k.s.
Jednocześnie wprowadzono  regulację przewidującą odpowiedzialność solidarną, gdy zobowiązanych do zapłaty akcyzy będzie klika podmiotów. W takiej sytuacji akcyza zapła-
cona z tytułu produkcji papierosów przez jednego z podatników spowoduje wygaśnięcie zobowiązania podatkowego pozostałych podatników.

Art. 14. [Właściwość urzędu]
Brak odpowiednika

Art. 14. [Właściwość urzędu]
(…) 1a. Organem podatkowym właściwym w zakresie WIA jest dyrektor izby celnej. 

Brak odpowiednika (…) 12. Minister właściwy do spraw finansów publicznych wyznaczy, w drodze 
rozporządzenia, dyrektora lub dyrektorów izb celnych właściwych do prowadzenia 
spraw, o których mowa w ust. 1a, oraz dyrektora izby celnej właściwego do prowa-
dzenia tych spraw jako organ odwoławczy, uwzględniając potrzebę sprawnego wyko-
nywania zadań oraz zapewnienia jednolitości postępowania.  

Komentarz: Zmiany obowiązują od 1 stycznia 2015 r. Zostały wprowadzone ustawą z 7 listopada 2014 r. o ułatwieniu wykonywania działalności gospodarczej (Dz.U. z 2014 r., 
poz. 1662). Zmiana ta jest spowodowana wprowadzeniem do ustawy akcyzowej możliwości występowania o WIA. Podatnicy będą mogli występować z takim wnioskiem do dyrek-
tora izby celnej. Nie będzie to jednak dowolny urząd. Minister wskaże dyrektora izby celnej właściwego do wydawania WIA w rozporządzeniu w sprawie wyznaczenia dyrektorów 
izb celnych właściwych do prowadzenia spraw w zakresie wiążącej informacji akcyzowej. Jak wynika z projektu tego rozporządzenia, będzie to Dyrektor Izby Celnej we Wrocławiu, 
a organem odwoławczym od jego decyzji będzie Dyrektor Izby Celnej w Warszawie.

Art. 14. [Właściwość urzędu]
(…) 5b. W przypadku gdy zobowiązanie podatkowe wygasa na skutek jego zapłaty, 

organem właściwym do odnotowania zwolnienia zabezpieczenia generalnego z obcią-
żenia jest naczelnik urzędu celnego, któremu podatnik składa deklarację podatkową.

Art. 14. [Właściwość urzędu]
(…) 5b. W przypadku gdy zobowiązanie podatkowe lub obowiązek zapłaty opłaty 

paliwowej, o której mowa w art. 37h ust. 1 ustawy z dnia 27 października 1994 r. o au-
tostradach płatnych oraz o Krajowym Funduszu Drogowym (Dz.U. z 2012 r., poz. 931, 
z późn. zm.), zwanej dalej „opłatą paliwową”, wygasa na skutek zapłaty tego zobo-
wiązania podatkowego lub tej opłaty paliwowej, organem właściwym do odnotowania 
zwolnienia zabezpieczenia generalnego z obciążenia jest naczelnik urzędu celnego, 
któremu podatnik składa deklarację podatkową. 

Komentarz: Art. 14 ust. 5b ustawy został zmieniony ustawą z 23 października 2014 r. o zmianie ustawy o autostradach płatnych oraz o Krajowym Funduszu Drogowym, ustawy 
o Funduszu Kolejowym oraz ustawy o podatku akcyzowym (Dz.U. z 2014 r., poz. 1559). Zmiana tego przepisu jest spowodowana wprowadzeniem obowiązku zabezpieczania 
należnej kwoty opłaty paliwowej zabezpieczeniem akcyzowym. Jak wynika z art. 37k ust. 1a ustawy o autostradach płatnych oraz o Krajowym Funduszu Drogowym, ustawy o Fun-
duszu Kolejowym, opłata paliwowa podlega zabezpieczeniu zabezpieczeniem akcyzowym na zasadach określonych w ustawie o podatku akcyzowym. Dlatego zasady zwalniania 
zabezpieczenia opłaty paliwowej będą takie same jak akcyzy. Zmiana obowiązuje od 1 stycznia 2015 r.

Art. 28. [Zabezpieczenie]
(…) 3. Właściwy naczelnik urzędu celnego zabezpiecza kwotę akcyzy, jeżeli nie zosta-

ła ona zapłacona, w przypadkach i trybie stosowanym przy zabezpieczaniu należności 
celnych na podstawie przepisów prawa celnego, z wyjątkiem przypadków, gdy wyrób 
akcyzowy został objęty procedurą zawieszenia poboru akcyzy i zostało złożone zabez-
pieczenie akcyzowe.

Art. 28. [Zabezpieczenie]
(…) 3. Właściwy naczelnik urzędu celnego zabezpiecza kwotę akcyzy oraz kwotę 

opłaty paliwowej, jeżeli nie zostały one zapłacone, w przypadkach i trybie stosowanym 
przy zabezpieczaniu należności celnych na podstawie przepisów prawa celnego, z wy-
jątkiem przypadków, gdy wyrób akcyzowy został objęty procedurą zawieszenia poboru 
akcyzy i zostało złożone zabezpieczenie akcyzowe.
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Komentarz: Art. 28 ust. 3 ustawy został zmieniony ustawą z 23 października 2014 r. o zmianie ustawy o autostradach płatnych oraz o Krajowym Funduszu Drogowym, ustawy o Fun-
duszu Kolejowym oraz ustawy o podatku akcyzowym (Dz.U. z 2014 r., poz. 1559). Zmiana tego przepisu jest spowodowana wprowadzeniem obowiązku zabezpieczania należnej 
kwoty opłaty paliwowej zabezpieczeniem akcyzowym. Jak wynika z art. 37k ust. 1a ustawy o autostradach płatnych oraz o Krajowym Funduszu Drogowym, ustawy o Funduszu 
Kolejowym, opłata paliwowa podlega zabezpieczeniu zabezpieczeniem akcyzowym na zasadach określonych w ustawie o podatku akcyzowym. Dlatego zasady zabezpieczenia 
niezapłaconej kwoty opłaty paliwowej będą takie same jak akcyzy, czyli stosowane przy zabezpieczaniu należności celnych. Zmiana obowiązuje od 1 stycznia 2015 r.

Art. 32. [Ewidencja wyrobów akcyzowych objętych zwolnieniem]
(…) 7. Ewidencja, o której mowa w ust. 5 pkt 3, może być prowadzona w formie pa-

pierowej lub elektronicznej, po uprzednim pisemnym poinformowaniu właściwego na-
czelnika urzędu celnego o formie jej prowadzenia.

Art. 32. [Ewidencja wyrobów akcyzowych objętych zwolnieniem]
(…) 7. Ewidencja, o której mowa w ust. 5 pkt 3, może być prowadzona w postaci 

papierowej lub elektronicznej. 

Komentarz: Zmiana obowiązuje od 1 stycznia 2015 r. Została wprowadzona ustawą z 7 listopada 2014 r. o ułatwieniu wykonywania działalności gospodarczej (Dz.U. z 2014 r., 
poz. 1662). Po zmianie przepisów podatnik nie będzie musiał informować naczelnika urzędu celnego, jaką wybrał formę prowadzenia ewidencji wyrobów akcyzowych objętych 
zwolnieniem.

Art. 41. [Ewidencja dokumentów handlowych towarzyszących przemieszczaniu wy-
robów akcyzowych]

(…) 11. Ewidencja, o której mowa w ust. 10, może być prowadzona w formie papiero-
wej lub elektronicznej, po uprzednim pisemnym poinformowaniu właściwego naczel-
nika urzędu celnego o formie jej prowadzenia.

Art. 41. [Ewidencja dokumentów handlowych towarzyszących przemieszczaniu wy-
robów akcyzowych]

(…) 11. Ewidencja, o której mowa w ust. 10, może być prowadzona w postaci papie-
rowej lub elektronicznej. 

Komentarz: Zmiana obowiązuje od 1 stycznia 2015 r. Została wprowadzona ustawą z 7 listopada 2014 r. o ułatwieniu wykonywania działalności gospodarczej (Dz.U. z 2014 r., 
poz. 1662). Po zmianie przepisów podatnik nie będzie musiał informować naczelnika urzędu celnego, jaką wybrał formę prowadzenia ewidencji dokumentów handlowych towarzy-
szących przemieszczaniu wyrobów akcyzowych.

Art. 41a. [e-AD]
(…) 6. Z chwilą zweryfikowania projektu e-AD, przed przesłaniem e-AD zgodnie z art. 

41b ust. 1, następuje automatyczne odnotowanie obciążenia zabezpieczenia generalne-
go kwotą akcyzy wynikającą z ilości i rodzaju przemieszczanych wyrobów akcyzowych 
albo następuje automatyczne odnotowanie objęcia wyrobów akcyzowych zabezpiecze-
niem ryczałtowym.

Art. 41a. [e-AD]
(…) 6. Z chwilą zweryfikowania projektu e-AD, przed przesłaniem e-AD zgodnie 

z art. 41b ust. 1, następuje automatyczne odnotowanie obciążenia zabezpieczenia ge-
neralnego kwotą akcyzy albo kwotą akcyzy oraz opłaty paliwowej, wynikającymi z ilo-
ści i rodzaju przemieszczanych wyrobów akcyzowych, albo następuje automatyczne 
odnotowanie objęcia wyrobów akcyzowych zabezpieczeniem ryczałtowym. 

7. Jeżeli System jest niedostępny, podmiot wysyłający przed rozpoczęciem prze-
mieszczania wyrobów akcyzowych z zastosowaniem procedury zawieszenia poboru 
akcyzy jest obowiązany:

7. Jeżeli System jest niedostępny, podmiot wysyłający przed rozpoczęciem prze-
mieszczania wyrobów akcyzowych z zastosowaniem procedury zawieszenia poboru 
akcyzy jest obowiązany:

1)  przekazać właściwemu naczelnikowi urzędu celnego wraz z dokumentem, o którym 
mowa w ust. 3 pkt 2, kopię dokumentu potwierdzającego złożenie zabezpieczenia 
akcyzowego, którym zostanie objęte zobowiązanie podatkowe dotyczące prze-
mieszczanych wyrobów;

1) przekazać właściwemu naczelnikowi urzędu celnego wraz z dokumentem, o któ-
rym mowa w ust. 3 pkt 2, kopię dokumentu potwierdzającego złożenie zabez-
pieczenia akcyzowego, którym zostanie objęte zobowiązanie podatkowe albo 
zobowiązanie podatkowe oraz opłata paliwowa, dotyczące przemieszczanych 
wyrobów; 
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2)  złożyć właściwemu naczelnikowi urzędu celnego oświadczenie w sprawie zabez-
pieczenia akcyzowego, którym zostanie objęte zobowiązanie podatkowe dotyczące 
przemieszczanych wyrobów, o terminie ważności i kwocie wolnej zabezpieczenia 
generalnego lub o wysokości i terminie ważności zabezpieczenia ryczałtowego;

2) złożyć właściwemu naczelnikowi urzędu celnego oświadczenie w sprawie zabez-
pieczenia akcyzowego, którym zostanie objęte zobowiązanie podatkowe albo zobo-
wiązanie 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 celnego oświadczenie przewoźnika lub 
spedytora, który złożył zabezpieczenie generalne, albo podmiotu odbierającego, 
o wyrażeniu zgody na objęcie zobowiązania podatkowego podmiotu wysyłającego 
ich zabezpieczeniem akcyzowym – w przypadkach, o których mowa w art. 63 ust. 3 
pkt 1 i ust. 4.

3) złożyć właściwemu naczelnikowi urzędu celnego oświadczenie przewoźnika lub spe-
dytora, który złożył zabezpieczenie generalne, albo podmiotu odbierającego, o wy-
rażeniu zgody na objęcie zobowiązania podatkowego podmiotu wysyłającego albo 
zobowiązania podatkowego podmiotu wysyłającego oraz opłaty paliwowej, do 
której zapłaty może być on obowiązany, ich zabezpieczeniem akcyzowym – w przy-
padkach, o których mowa w art. 63 ust. 3 pkt 1 i ust. 4.

Komentarz: Zmiana obowiązuje od 1 stycznia 2015 r. i została wprowadzona ustawą z 23 października 2014 r. o zmianie ustawy o autostradach płatnych oraz o Krajowym Funduszu 
Drogowym, ustawy o Funduszu Kolejowym oraz ustawy o podatku akcyzowym (Dz.U. z 2014 r., poz. 1559). Zmiana tego przepisu jest spowodowana wprowadzeniem obowiązku za-
bezpieczania należnej kwoty opłaty paliwowej zabezpieczeniem akcyzowym. Zarówno do opłaty paliwowej, jak i akcyzy będą stosowane te same przepisy dotyczące zabezpieczeń, 
określonych w ustawie o podatku akcyzowym i przepisach wykonawczych. Dlatego automatyczne odnotowanie obciążenia zabezpieczenia generalnego kwotą akcyzy oraz opłaty 
paliwowej będzie następować jak w przypadku akcyzy z chwilą zweryfikowania projektu e-AD, przed przesłaniem e-AD. Zasady stosowane w przypadku gdy system elektroniczny 
jest niedostępny, dotyczą również zabezpieczenia kwoty opłaty paliwowej.

Art. 41e. [Raport odbioru]
(…) 8. W przypadku braku raportu odbioru albo gdy raport odbioru potwierdza do-

starczenie tylko części przemieszczanych wyrobów akcyzowych do podmiotu odbiera-
jącego, odnotowanie zwolnienia zabezpieczenia generalnego z obciążenia, w całości 
lub w części, albo odnotowanie zwolnienia wyrobów z objęcia zabezpieczeniem ry-
czałtowym jest dokonywane w Systemie przez właściwego naczelnika urzędu celne-
go, po uzyskaniu przez niego potwierdzenia, że zobowiązanie podatkowe dotyczące 
przemieszczanych wyrobów w całości lub w części wygasło lub że nie może już ono 
powstać.

Art. 41e. [Raport odbioru]
(…) 8. W przypadku braku raportu odbioru albo gdy raport odbioru potwierdza do-

starczenie tylko części przemieszczanych wyrobów akcyzowych do podmiotu odbiera-
jącego, odnotowanie zwolnienia: 
1)  zabezpieczenia generalnego z obciążenia, w całości lub w części, jest dokonywa-

ne w Systemie przez właściwego naczelnika urzędu celnego, 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 jest dokonywane w Systemie 
przez właściwego naczelnika urzędu celnego, po uzyskaniu przez niego potwier-
dzenia, że zobowiązanie podatkowe oraz obowiązek zapłaty opłaty paliwowej 
dotyczące przemieszczanych wyrobów w całości wygasły lub że zobowiązanie 
podatkowe nie może już powstać. 

Komentarz: Zmiana obowiązuje od 1 stycznia 2015 r. i została wprowadzona  ustawą z 23 października 2014 r. o zmianie ustawy o autostradach płatnych oraz o Krajowym Funduszu 
Drogowym, ustawy o Funduszu Kolejowym oraz ustawy o podatku akcyzowym (Dz.U. z 2014 r., poz. 1559). Zmiana tego przepisu jest spowodowana wprowadzeniem obowiązku 
zabezpieczania należnej kwoty opłaty paliwowej zabezpieczeniem akcyzowym. Ponieważ do zabezpieczania opłaty paliwowej stosujemy te same zasady jak do akcyzy, konieczna 
była nowelizacja art. 41e ust. 8 ustawy, który określa zasady postępowania z zabezpieczeniem w przypadku braku raportu odbioru albo gdy raport odbioru potwierdza dostarcze-
nie tylko części przemieszczanych wyrobów akcyzowych do podmiotu odbierającego. Zasady te nie uległy zmianie.
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Art. 47. [Produkcja wina poza składem]
(…) 5. Wina gronowe produkowane poza składem podatkowym, o których mowa 

w ust. 1 pkt 2, są przemieszczane w ramach dostawy wewnątrzwspólnotowej zgod-
nie z wymogami określonymi w rozporządzeniu Komisji (WE) nr 884/2001 z dnia 
24 kwietnia 2001 r. ustanawiającym szczegółowe zasady stosowania dotyczące 
dokumentów towarzyszących przewozowi produktów winiarskich oraz rejestrów 
prowadzonych w sektorze wina (Dz. Urz. WE L 128 z 10.05.2001, str. 32, z późn. 
zm.; Dz. Urz. UE Polskie wydanie specjalne, rozdz. 3, t. 32, str. 202, z późn. zm.), 
w szczególności w zakresie rejestru wyrobów wychodzących oraz wzoru dokumen-
tu handlowego towarzyszącego produktom winiarskim określonego w załączniku III 
do tego rozporządzenia. Przepisy tego rozporządzenia w zakresie rejestru wyrobów 
wychodzących stosuje się również w przypadku przemieszczania tych win grono-
wych na terytorium kraju.

Art. 47. [Produkcja wina poza składem]
uchylony 

Komentarz: Zmiana obowiązuje od 1 stycznia 2015 r. Została wprowadzona ustawą z 7 listopada 2014 r. o ułatwieniu wykonywania działalności gospodarczej (Dz.U. z 2014 r., 
poz. 1662).
Uchylenie art. 47 ust. 5 ustawy o podatku akcyzowym ma na celu naprawienie błędu ustawodawcy. Do ustawy o podatku akcyzowym nie wprowadzono fakultatywnego przepisu 
art. 40 dyrektywy 2008/118/WE, który przewiduje, że państwa członkowskie mogą zezwolić, aby produkcja win przez małych winiarzy odbywała się w procedurze zawieszenia po-
boru akcyzy poza składem podatkowym, a przemieszczanie takich win miało miejsce w procedurze zawieszenia poboru akcyzy poza systemem EMCS. Dlatego polscy winiarze nie 
mają możliwości stosowania procedury zawieszenia poboru akcyzy (należy zapłacić akcyzę). Jednocześnie jednak ustawa o podatku akcyzowym nakładała na nich, gdy dokonują 
dostawy wewnątrzwspólnotowej lub nabycia wewnątrzwspólnotowego, obowiązek stosowania dokumentów określonych w rozporządzeniu Komisji nr 436/2009, które powinny 
towarzyszyć przesyłkom tych wyrobów w procedurze zawieszenia poboru akcyzy, mimo że takiej procedury nie stosują.
Po zmianie mają obowiązek posługiwać się wyłącznie uproszczonym dokumentem towarzyszącym.

Art. 50. [Zezwolenie na prowadzenie składu]
(…) 3. Zezwolenie na prowadzenie składu podatkowego określa w szczególności:

Art. 50. [Zezwolenie na prowadzenie składu]
(…) 3. Zezwolenie na prowadzenie składu podatkowego określa w szczególności: 

(…) 5)  formę i termin obowiązywania zabezpieczenia akcyzowego, a w przypadku 
zwolnienia podmiotu występującego z wnioskiem o zezwolenie na prowadzenie 
składu podatkowego z obowiązku złożenia zabezpieczenia – przewidywaną mak-
symalną kwotę zobowiązania podatkowego podlegającego zabezpieczeniu akcy-
zowemu oraz termin ważności zwolnienia z obowiązku złożenia zabezpieczenia 
akcyzowego.

(…) 5)  formę i termin obowiązywania zabezpieczenia akcyzowego, a w przypadku 
zwolnienia podmiotu występującego z wnioskiem o zezwolenie na prowadzenie 
składu podatkowego z obowiązku złożenia zabezpieczenia – przewidywaną mak-
symalną kwotę zobowiązania podatkowego albo przewidywaną maksymalną 
kwotę zobowiązania podatkowego oraz opłaty paliwowej podlegających za-
bezpieczeniu akcyzowemu oraz termin ważności zwolnienia z obowiązku złoże-
nia zabezpieczenia akcyzowego.

Komentarz: Zmiana obowiązuje od 1 stycznia 2015 r. i została wprowadzona ustawą z 23 października 2014 r. o zmianie ustawy o autostradach płatnych oraz o Krajowym Funduszu 
Drogowym, ustawy o Funduszu Kolejowym oraz ustawy o podatku akcyzowym (Dz.U. z 2014 r., poz. 1559). Zmiana tego przepisu jest spowodowana wprowadzeniem obowiązku 
zabezpieczania należnej kwoty opłaty paliwowej zabezpieczeniem akcyzowym, a więc tym, które składa się dla zabezpieczenia akcyzy należnej od tego paliwa. Dlatego w wyda-
wanym zezwoleniu na prowadzenie składu, które dotyczy paliwa i gazu do napędu silników samochodowych, urząd celny będzie musiał podać przewidywaną maksymalną kwotę 
zobowiązania podatkowego oraz opłaty paliwowej podlegających zabezpieczeniu akcyzowemu.
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Art. 52. [Zabezpieczenie akcyzowe podmiotu prowadzącego skład podatkowy]
(…) 2. Właściwy naczelnik urzędu celnego cofa z urzędu zezwolenie na prowadzenie 

składu podatkowego, jeżeli:

Art. 52. [Zabezpieczenie akcyzowe podmiotu prowadzącego skład podatkowy]
(…) 2. Właściwy naczelnik urzędu celnego cofa z urzędu zezwolenie na prowadzenie 

składu podatkowego, jeżeli:  

(…) 3)  zabezpieczenie akcyzowe podmiotu prowadzącego skład podatkowy utraciło 
ważność albo nie zapewnia już pokrycia w terminie lub w należnej wysokości 
kwoty jego zobowiązania podatkowego, a w przypadku gdy podmiot prowadzący 
skład podatkowy został zwolniony z obowiązku złożenia zabezpieczenia akcyzo-
wego – jeżeli to zwolnienie utraciło ważność, a podmiot, we właściwym terminie, 
nie uzyskał nowego zwolnienia lub nie złożył zabezpieczenia akcyzowego w na-
leżnej wysokości;

(…) 3)  zabezpieczenie akcyzowe podmiotu prowadzącego skład podatkowy utraciło 
ważność albo nie zapewnia już pokrycia w terminie lub w należnej wysokości kwo-
ty jego zobowiązania podatkowego albo kwoty zobowiązania podatkowego oraz 
opłaty paliwowej, do której zapłaty może być on obowiązany, a w przypadku gdy 
podmiot prowadzący skład podatkowy został zwolniony z obowiązku złożenia za-
bezpieczenia akcyzowego – jeżeli to zwolnienie utraciło ważność, a podmiot, we 
właściwym terminie, nie uzyskał nowego zwolnienia lub nie złożył zabezpieczenia 
akcyzowego w należnej wysokości;

Komentarz: Zmiana obowiązuje od 1 stycznia 2015 r. Art. 52 ust. 2 pkt 3 ustawy został zmieniony ustawą z 23 października 2014 r. o zmianie ustawy o autostradach płatnych oraz 
o Krajowym Funduszu Drogowym, ustawy o Funduszu Kolejowym oraz ustawy o podatku akcyzowym (Dz.U. z 2014 r., poz. 1559). Zmiana tego przepisu jest spowodowana wpro-
wadzeniem obowiązku zabezpieczania należnej kwoty opłaty paliwowej zabezpieczeniem akcyzowym. W przypadku zabezpieczenia opłaty paliwowej stosujemy te same zasady 
co w przypadku zabezpieczenia akcyzy. Dlatego naczelnik urzędu skarbowego będzie cofał zezwolenia na prowadzenie składu, gdy zabezpieczenie akcyzowe podmiotu prowa-
dzącego skład podatkowy nie będzie już zapewniało pokrycia w terminie lub w należnej wysokości kwoty zobowiązania podatkowego oraz opłaty paliwowej, do której zapłaty 
może być on obowiązany.

Art. 53. [Ewidencja prowadzącego skład]
(…) 6. Ewidencja, o której mowa w ust. 5, może być prowadzona w formie papierowej 

lub elektronicznej, po uprzednim pisemnym poinformowaniu właściwego naczelnika 
urzędu celnego o formie jej prowadzenia.

Art. 53. [Ewidencja prowadzącego skład]
(…) 6. Ewidencja, o której mowa w ust. 5, może być prowadzona w postaci papiero-

wej lub elektronicznej. 

Komentarz: Zmiana obowiązuje od 1 stycznia 2015 r. Została wprowadzona ustawą z 7 listopada 2014 r. o ułatwieniu wykonywania działalności gospodarczej (Dz.U. z 2014 r., 
poz. 1662).
Po zmianie przepisów podatnik nie będzie musiał informować naczelnika urzędu celnego, jaką wybrał formę prowadzenia ewidencji ilościowej lub ilościowo-wartościowej wyrobów 
akcyzowych znajdujących się w składzie.

Art. 56. [Cofnięcie zezwolenia na prowadzenie działalności jako podmiot pośred-
niczący]

(…) 12. Właściwy naczelnik urzędu celnego cofa z urzędu zezwolenie na prowadzenie 
działalności jako podmiot pośredniczący, jeżeli:

Art. 56. [Cofnięcie zezwolenia na prowadzenie działalności jako podmiot pośred-
niczący]

(…) 12. Właściwy naczelnik urzędu celnego cofa z urzędu zezwolenie na prowadzenie 
działalności jako podmiot pośredniczący, jeżeli: (…) 

(…) 3)    zabezpieczenie akcyzowe podmiotu pośredniczącego utraciło ważność albo nie 
zapewnia już pokrycia w terminie lub w należnej wysokości kwoty jego zobowią-
zania podatkowego;

3)  zabezpieczenie akcyzowe podmiotu pośredniczącego utraciło ważność albo nie za-
pewnia już pokrycia w terminie lub w należnej wysokości kwoty jego zobowiązania 
podatkowego albo jego zobowiązania podatkowego oraz opłaty paliwowej, do któ-
rej zapłaty może być on obowiązany;

Komentarz: Zmiana obowiązuje od 1 stycznia 2015 r. Art. 56 ust. 12 pkt 3 ustawy został zmieniony ustawą z 23 października 2014 r. o zmianie ustawy o autostradach płatnych oraz 
o Krajowym Funduszu Drogowym, ustawy o Funduszu Kolejowym oraz ustawy o podatku akcyzowym (Dz.U. z 2014 r., poz. 1559). Zmiana tego przepisu jest spowodowana wpro-
wadzeniem obowiązku zabezpieczania należnej kwoty opłaty paliwowej zabezpieczeniem akcyzowym. W przypadku zabezpieczenia opłaty paliwowej stosujemy te same zasady co
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w przypadku zabezpieczenia akcyzy. Dlatego naczelnik urzędu skarbowego będzie cofał zezwolenia na prowadzenie działalności jako podmiot pośredniczący, gdy zabezpieczenie 
akcyzowe podmiotu pośredniczącego utraciło ważność lub nie będzie zapewniało już pokrycia w terminie lub w należnej wysokości kwoty zobowiązania podatkowego oraz opłaty 
paliwowej, do której zapłaty może być on obowiązany.

Art. 59. [Ewidencja nabywanych wewnątrzwspólnotowo wyrobów akcyzowych]
(…) 4. Ewidencja, o której mowa w ust. 2, może być prowadzona w formie papierowej 

lub elektronicznej, po uprzednim pisemnym poinformowaniu właściwego naczelnika 
urzędu celnego o formie jej prowadzenia.

Art. 59. [Ewidencja nabywanych wewnątrzwspólnotowo wyrobów akcyzowych]
(…) 4. Ewidencja, o której mowa w ust. 2, może być prowadzona w postaci papiero-

wej lub elektronicznej. 

Komentarz: Zmiana obowiązuje od 1 stycznia 2015 r. Została wprowadzona ustawą z 7 listopada 2014 r. o ułatwieniu wykonywania działalności gospodarczej (Dz.U. z 2014 r., 
poz. 1662).
Po zmianie przepisów podatnik nie będzie musiał informować naczelnika urzędu celnego, jaką wybrał formę prowadzenia ewidencji nabywanych wewnątrzwspólnotowo wyrobów 
akcyzowych.

Art. 62c. [Ewidencja wyrobów akcyzowych wysyłanych z zastosowaniem procedu-
ry zawieszenia poboru akcyzy]

(…) 3. Ewidencja, o której mowa w ust. 2 pkt 2, może być prowadzona w formie pa-
pierowej lub elektronicznej, po uprzednim pisemnym poinformowaniu właściwego na-
czelnika urzędu celnego o formie jej prowadzenia.

Art. 62c. [Ewidencja wyrobów akcyzowych wysyłanych z zastosowaniem procedu-
ry zawieszenia poboru akcyzy]

(…) 3. Ewidencja, o której mowa w ust. 2 pkt 2, może być prowadzona w postaci 
papierowej lub elektronicznej. 

Komentarz: Zmiana obowiązuje od 1 stycznia 2015 r. Została wprowadzona ustawą z 7 listopada 2014 r. o ułatwieniu wykonywania działalności gospodarczej (Dz.U. z 2014 r., 
poz. 1662).
Po zmianie przepisów podatnik nie będzie musiał informować naczelnika urzędu celnego, jaką wybrał formę prowadzenia ewidencji wyrobów akcyzowych wysyłanych z zastoso-
waniem procedury zawieszenia poboru akcyzy.

Art. 63. [Zabezpieczenie akcyzowe]
1. Do złożenia zabezpieczenia akcyzowego w kwocie pokrywającej powstałe albo 

mogące powstać zobowiązanie podatkowe są obowiązane następujące podmioty:
1) podmiot prowadzący skład podatkowy;
2) zarejestrowany odbiorca;
3) zarejestrowany wysyłający;
4) podatnik, o którym mowa w art. 13 ust. 3;
5) podatnik, o którym mowa w art. 78 ust. 1;
6) podmiot pośredniczący;
7) przedstawiciel podatkowy.

Art. 63. [Zabezpieczenie akcyzowe]
1. Do złożenia zabezpieczenia akcyzowego w kwocie pokrywającej powstałe albo 

mogące powstać zobowiązanie podatkowe albo powstałe lub mogące powstać zo-
bowiązanie podatkowe oraz opłatę paliwową, której obowiązek zapłaty powstał albo 
może powstać, są obowiązane następujące podmioty: 
1) podmiot prowadzący skład podatkowy; 
2) zarejestrowany odbiorca; 
3) zarejestrowany wysyłający; 
4) podatnik, o którym mowa w art. 13 ust. 3; 
5) podatnik, o którym mowa w art. 78 ust. 1; 
6) podmiot pośredniczący; 
7) przedstawiciel podatkowy. 

2. Zabezpieczenie akcyzowe może być złożone na czas oznaczony albo nieoznaczo-
ny, dla zagwarantowania pokrycia jednego albo wielu zobowiązań podatkowych.

2. Zabezpieczenie akcyzowe może być złożone na czas oznaczony albo nieoznaczo-
ny, dla zagwarantowania pokrycia jednego lub wielu zobowiązań podatkowych, albo 
jednego lub wielu zobowiązań podatkowych oraz jednej lub wielu opłat paliwowych. 
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3. Na wniosek podmiotu obowiązanego do złożenia zabezpieczenia akcyzowego, 
właściwy naczelnik urzędu celnego przyjmuje zabezpieczenie akcyzowe, w formach 
określonych w art. 67 ust. 1 pkt 1–3, złożone zamiast tego podmiotu lub łącznie z tym 
podmiotem przez:
1) przewoźnika lub spedytora – w przypadku przemieszczania przez nich wyrobów ak-

cyzowych podmiotu obowiązanego do złożenia zabezpieczenia akcyzowego z za-
stosowaniem procedury zawieszenia poboru akcyzy, dla zagwarantowania pokrycia 
zobowiązań podatkowych mogących powstać w stosunku do tych wyrobów akcy-
zowych, (...)

3. Na wniosek podmiotu obowiązanego do złożenia zabezpieczenia akcyzowego, 
właściwy naczelnik urzędu celnego przyjmuje zabezpieczenie akcyzowe, w formach 
określonych w art. 67 ust. 1 pkt 1–3, złożone zamiast tego podmiotu lub łącznie z tym 
podmiotem przez: 
1) przewoźnika lub spedytora – w przypadku przemieszczania przez nich wyrobów ak-

cyzowych podmiotu obowiązanego do złożenia zabezpieczenia akcyzowego z za-
stosowaniem procedury zawieszenia poboru akcyzy, dla zagwarantowania pokrycia 
zobowiązań podatkowych oraz opłaty paliwowej, mogących powstać w stosunku do 
tych wyrobów akcyzowych, (...)

4. W przypadku przemieszczania na terytorium kraju wyrobów akcyzowych między 
składami podatkowymi zobowiązanie podatkowe podmiotu wysyłającego może być, na 
jego wniosek, objęte zabezpieczeniem akcyzowym podmiotu odbierającego, złożonym 
na terytorium kraju w formach określonych w art. 67 ust. 1 pkt 1–3, za zgodą podmiotu 
odbierającego.

4. W przypadku przemieszczania na terytorium kraju wyrobów akcyzowych między 
składami podatkowymi zobowiązanie podatkowe podmiotu wysyłającego albo jego zo-
bowiązanie podatkowe oraz opłata paliwowa, której obowiązek zapłaty może powstać 
w stosunku do tych wyrobów akcyzowych, mogą być, na jego wniosek, objęte zabezpie-
czeniem akcyzowym podmiotu odbierającego, złożonym na terytorium kraju w formach 
określonych w art. 67 ust. 1 pkt 1–3, za zgodą podmiotu odbierającego. 

5. Osoba, która złożyła zabezpieczenie akcyzowe zgodnie z ust. 3 lub której zabez-
pieczeniem akcyzowym zostało objęte zobowiązanie podatkowe podmiotu wysyłające-
go zgodnie z ust. 4, odpowiada całym swoim majątkiem za zobowiązanie podatkowe 
podmiotu obowiązanego do złożenia zabezpieczenia akcyzowego 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, lub kwoty zobowiązania po-

datkowego objętego zabezpieczeniem ryczałtowym, wraz z odsetkami za zwłokę 
– w przypadku, o którym mowa w ust. 4.

5. Osoba, która złożyła zabezpieczenie akcyzowe zgodnie z ust. 3 lub której za-
bezpieczeniem akcyzowym zostały objęte zobowiązanie podatkowe podmiotu wysy-
łającego albo jego zobowiązanie podatkowe oraz opłata paliwowa, której obowiązek 
zapłaty może powstać w stosunku do przemieszczanych wyrobów akcyzowych zgod-
nie z ust. 4, odpowiada całym swoim majątkiem za zobowiązanie podatkowe podmiotu 
obowiązanego do złożenia zabezpieczenia akcyzowego oraz opłatę paliwową, do któ-
rej 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, lub kwo-

ty zobowiązania podatkowego albo zobowiązania podatkowego oraz opłaty pali-
wowej objętych zabezpieczeniem ryczałtowym tego podmiotu, wraz z odsetkami za 
zwłokę – w przypadku, o którym mowa w ust. 4.

Komentarz: Zmiana obowiązuje od 1 stycznia 2015 r. i została wprowadzona ustawą z 23 października 2014 r. o zmianie ustawy o autostradach płatnych oraz o Krajowym Funduszu 
Drogowym, ustawy o Funduszu Kolejowym oraz ustawy o podatku akcyzowym (Dz.U. z 2014 r., poz. 1559). Zmiana tego przepisu jest spowodowana wprowadzeniem obowiązku 
zabezpieczania należnej kwoty opłaty paliwowej zabezpieczeniem akcyzowym. Dlatego do zabezpieczenia opłaty paliwowej stosujemy te same zasady jak w przypadku zabez-
pieczenia akcyzy. Obowiązek zapłaty opłaty paliwowej ciąży tylko na producencie, importerze, podmiocie dokonującym WNT albo innym podmiocie podlegającym na podstawie 
przepisów o podatku akcyzowym obowiązkowi podatkowemu w zakresie akcyzy od paliw silnikowych lub gazu. Te podmioty będą zobowiązane do złożenia zabezpieczenia, chyba 
że będą mogły korzystać ze zwolnienia z tego obowiązku.
Na podstawie przepisów przejściowych ustawy zmieniającej podmioty, które złożyły zabezpieczenie akcyzowe w należnej wysokości przed 1 stycznia 2015 r., są zwolnione z obo-
wiązku zabezpieczenia opłaty paliwowej do dnia:
1) wygaśnięcia lub utraty ważności złożonego zabezpieczenia akcyzowego,
2) złożenia nowego lub dodatkowego zabezpieczenia akcyzowego,
3) przedłużenia złożonego zabezpieczenia akcyzowego lub jego ważności
– nie dłużej jednak niż do 31 grudnia 2015 r.
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Art. 64. [Zwolnienie ze złożenia zabezpieczenia] 
1. Właściwy naczelnik urzędu celnego zwalnia podmiot prowadzący skład podatko-

wy z obowiązku złożenia zabezpieczenia akcyzowego, jeżeli podmiot ten spełnia nastę-
pujące warunki:

Art. 64. [Zwolnienie ze złożenia zabezpieczenia]
 1. Właściwy naczelnik urzędu celnego zwalnia podmiot prowadzący skład podatko-

wy z obowiązku złożenia zabezpieczenia akcyzowego, jeżeli podmiot ten spełnia nastę-
pujące warunki:

(…) 3)    jego sytuacja finansowa i posiadany majątek zapewniają wywiązywanie się z zo-
bowiązań podatkowych;

(…) 3)  jego sytuacja finansowa i posiadany majątek zapewniają wywiązywanie się z zo-
bowiązań podatkowych oraz obowiązku zapłaty opłaty paliwowej; 

4)    nie posiada zaległości z tytułu cła i podatków stanowiących dochód budżetu 
państwa, składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne oraz nie jest wobec 
niego prowadzone postępowanie egzekucyjne, likwidacyjne lub upadłościowe, 
z wyjątkiem postępowania upadłościowego z możliwością zawarcia układu;

4)   nie posiada zaległości z tytułu cła i podatków stanowiących dochód budżetu pań-
stwa, opłaty paliwowej, składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne oraz nie 
jest wobec niego prowadzone postępowanie egzekucyjne, likwidacyjne lub upadłoś-
ciowe, z wyjątkiem postępowania upadłościowego z możliwością zawarcia układu; 

5)    zobowiązał się do zapłacenia, na pierwsze pisemne żądanie właściwego naczel-
nika urzędu celnego, kwoty akcyzy przypadającej do zapłaty z tytułu powstania 
zobowiązania podatkowego.

5)   zobowiązał się do zapłacenia, na pierwsze pisemne żądanie właściwego naczelni-
ka urzędu celnego, kwoty akcyzy oraz kwoty opłaty paliwowej, przypadających 
do zapłaty z tytułu powstania zobowiązania podatkowego oraz obowiązku zapła-
ty opłaty paliwowej. 

(…) 4. Wnioski, o których mowa w ust. 3, powinny zawierać dane dotyczące podmiotu 
i prowadzonej przez niego działalności gospodarczej, w szczególności imię i nazwisko 
lub nazwę, adres zamieszkania lub siedziby podmiotu, a także określenie przewidywa-
nej maksymalnej kwoty zobowiązań podatkowych podlegających zabezpieczeniu akcy-
zowemu oraz terminu, na jaki zwolnienie ma być udzielone lub przedłużone.

(…) 4. Wnioski, o których mowa w ust. 3, powinny zawierać dane dotyczące podmiotu 
i prowadzonej przez niego działalności gospodarczej, w szczególności imię i nazwisko 
lub nazwę, adres zamieszkania lub siedziby podmiotu, a także określenie przewidywa-
nych maksymalnych kwot zobowiązań podatkowych oraz opłat paliwowych, podlega-
jących zabezpieczeniu akcyzowemu oraz terminu, na jaki zwolnienie ma być udzielone 
lub przedłużone. 

(…) 10. Minister właściwy do spraw finansów publicznych określi, w drodze rozpo-
rządzenia, sposób dokumentowania spełnienia warunków określonych w ust. 1, w tym 
rodzaj dokumentów potwierdzających ich spełnienie, wzór wniosków, o których mowa 
w ust. 3, a także szczegółowy sposób udzielania, przedłużania i cofania zwolnienia, 
o którym mowa w ust. 1 i 1a, uwzględniając konieczność właściwego zabezpieczenia 
zobowiązań podatkowych oraz konieczność zapewnienia przepływu informacji o zwol-
nieniach z obowiązku złożenia zabezpieczenia akcyzowego.

(…) 10. Minister właściwy do spraw finansów publicznych określi, w drodze rozpo-
rządzenia, sposób dokumentowania spełnienia warunków określonych w ust. 1, w tym 
rodzaj dokumentów potwierdzających ich spełnienie, wzór wniosków, o których mowa 
w ust. 3, a także szczegółowy sposób udzielania, przedłużania i cofania zwolnienia, 
o którym mowa w ust. 1 i 1a, uwzględniając konieczność właściwego zabezpieczenia 
zobowiązań podatkowych oraz opłaty paliwowej, a także konieczność zapewnienia 
przepływu informacji o zwolnieniach z obowiązku złożenia zabezpieczenia akcyzowego.

Komentarz: Zmiana obowiązuje od 1 stycznia 2015 r. i została wprowadzona ustawą z 23 października 2014 r. o zmianie ustawy o autostradach płatnych oraz o Krajowym Funduszu 
Drogowym, ustawy o Funduszu Kolejowym oraz ustawy o podatku akcyzowym (Dz.U. z 2014 r., poz. 1559). Zmiana tego przepisu jest spowodowana wprowadzeniem obowiązku 
zabezpieczania należnej kwoty opłaty paliwowej zabezpieczeniem akcyzowym. Dlatego do zwolnień ze złożenia zabezpieczenia opłaty paliwowej przez prowadzącego skład sto-
sujemy te same zasady jak w przypadku zwolnienia go ze złożenia zabezpieczenia akcyzy. Jednak na podstawie przepisów przejściowych ustawy zmieniającej podmioty, którym 
udzielono zwolnienia z obowiązku złożenia zabezpieczenia akcyzowego przed 1 stycznia 2015 r., są zwolnione z obowiązku zabezpieczenia opłaty paliwowej do dnia wygaśnięcia 
tego zwolnienia. Zwolnienie to nie może ulec przedłużeniu.

Art. 65. [Zabezpieczenie generalne]
1. Podmioty obowiązane do złożenia zabezpieczenia akcyzowego:

1)   podmiot prowadzący skład podatkowy,

Art. 65. [Zabezpieczenie generalne]
1. Podmioty obowiązane do złożenia zabezpieczenia akcyzowego: 

1)   podmiot prowadzący skład podatkowy, 
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2) zarejestrowany odbiorca, z wyłączeniem zarejestrowanego odbiorcy posiadającego ze-
zwolenie na jednorazowe nabycie wyrobów akcyzowych jako zarejestrowany odbiorca,

3) zarejestrowany wysyłający,
4) podmiot pośredniczący,
5) podatnik, o którym mowa w art. 13 ust. 3
– składają zabezpieczenie w formie zabezpieczenia generalnego w celu zagwarantowa-
nia pokrycia wielu zobowiązań podatkowych, z zastrzeżeniem ust. 8.

2) zarejestrowany odbiorca, z wyłączeniem zarejestrowanego odbiorcy posiadającego ze-
zwolenie na jednorazowe nabycie wyrobów akcyzowych jako zarejestrowany odbiorca, 

3) zarejestrowany wysyłający, 
4) podmiot pośredniczący, 
5) podatnik, o którym mowa w art. 13 ust. 3 
– składają zabezpieczenie w formie zabezpieczenia generalnego w celu zagwaranto-
wania pokrycia wielu zobowiązań podatkowych albo wielu zobowiązań podatkowych 
oraz wielu opłat paliwowych. 

1a. Zabezpieczenie generalne może być również złożone na pisemny wniosek:
1) podatnika, o którym mowa w art. 78 ust. 1, lub przedstawiciela podatkowego, dla 

zagwarantowania pokrycia ich zobowiązań podatkowych;
2) przewoźnika lub spedytora, dla zagwarantowania pokrycia zobowiązań podatko-

wych mogących powstać w stosunku do przemieszczanych przez nich, z zastoso-
waniem procedury zawieszania poboru akcyzy, wyrobów akcyzowych podmiotów 
obowiązanych do złożenia zabezpieczenia akcyzowego.

1a. Zabezpieczenie generalne może być również złożone na pisemny wniosek: 
1) podatnika, o którym mowa w art. 78 ust. 1, lub przedstawiciela podatkowego, dla 

zagwarantowania pokrycia ich zobowiązań podatkowych oraz opłat paliwowych, do 
których zapłaty mogą być obowiązane te podmioty; 

2) przewoźnika lub spedytora, dla zagwarantowania pokrycia zobowiązań podatkowych 
mogących powstać w stosunku do przemieszczanych przez nich, z zastosowaniem 
procedury zawieszania poboru akcyzy, wyrobów akcyzowych podmiotów obowiąza-
nych do złożenia zabezpieczenia akcyzowego oraz opłat paliwowych, do których 
zapłaty mogą być obowiązane te podmioty. 

2. Właściwy naczelnik urzędu celnego ustala wysokość zabezpieczenia generalnego, 
z uwzględnieniem ust. 3 lub 3a, na poziomie równym:
1) wysokości zobowiązań podatkowych, gdy kwota ta może zostać dokładnie obliczo-

na przy przyjmowaniu zabezpieczenia;
2) szacunkowej kwocie maksymalnej wynikającej z mogących powstać zobowiązań 

podatkowych.

2. Właściwy naczelnik urzędu celnego ustala wysokość zabezpieczenia generalnego, 
z uwzględnieniem ust. 3 lub 3a, na poziomie równym: 
1) wysokości zobowiązań podatkowych albo zobowiązań podatkowych oraz opłat pa-

liwowych, gdy ich kwota może zostać dokładnie obliczona przy przyjmowaniu za-
bezpieczenia; 

2) szacunkowej kwocie maksymalnej wynikającej z mogących powstać zobowiązań po-
datkowych oraz opłat paliwowych, których obowiązek zapłaty może powstać. 

3. Wysokość zabezpieczenia generalnego składanego przez podmiot pośredniczący 
ustala się w kwocie równej wysokości maksymalnej kwoty miesięcznego zobowiązania 
podatkowego mogącego powstać w przypadku użycia wyrobów akcyzowych niezgod-
nie z przeznaczeniem uprawniającym do zwolnienia od akcyzy lub naruszenia warun-
ków tego zwolnienia.

3. Wysokość zabezpieczenia generalnego składanego przez podmiot pośredniczący 
ustala się w kwocie równej wysokości maksymalnej kwoty miesięcznego zobowiązania 
podatkowego mogącego powstać w przypadku użycia wyrobów akcyzowych niezgod-
nie z przeznaczeniem uprawniającym do zwolnienia od akcyzy lub naruszenia warun-
ków tego zwolnienia oraz maksymalnej kwoty opłaty paliwowej, której obowiązek za-
płaty może powstać w stosunku do tych wyrobów. 

3a. Wysokość zabezpieczenia generalnego składanego przez podmiot, o którym 
mowa w ust. 1a, ustala się w kwocie wskazanej przez ten podmiot we wniosku o złoże-
nie zabezpieczenia generalnego, oszacowanej przez ten podmiot na poziomie pozwa-
lającym na pokrycie w każdym czasie zobowiązań podatkowych, które mają być objęte 
tym zabezpieczeniem.

3a. Wysokość zabezpieczenia generalnego składanego przez podmiot, o którym 
mowa w ust. 1a, ustala się w kwocie wskazanej przez ten podmiot we wniosku o złoże-
nie zabezpieczenia generalnego, oszacowanej przez ten podmiot na poziomie pozwala-
jącym na pokrycie w każdym czasie zobowiązań podatkowych oraz opłat paliwowych, 
które mają być objęte tym zabezpieczeniem. 

4. Dla ustalenia wysokości zabezpieczenia akcyzowego stosuje się stawki akcyzy 
obowiązujące w dniu powstania obowiązku podatkowego, a w przypadku gdy tego dnia 
nie można ustalić – w dniu złożenia zabezpieczenia; jeżeli jednak stawki akcyzy ulegną 
zmianie w trakcie trwania procedury zawieszenia poboru akcyzy, właściwy naczelnik 
urzędu celnego koryguje wysokość zabezpieczenia akcyzowego i powiadamia o tym 
podmiot, który złożył zabezpieczenie.

4. Dla ustalenia wysokości zabezpieczenia akcyzowego stosuje się stawki akcyzy 
oraz stawki opłaty paliwowej, obowiązujące w dniu powstania obowiązku podatkowego, 
a w przypadku gdy tego dnia nie można ustalić – w dniu złożenia zabezpieczenia; jeżeli 
jednak stawki akcyzy lub stawki opłaty paliwowej ulegną zmianie w trakcie trwania proce-
dury zawieszenia poboru akcyzy, właściwy naczelnik urzędu celnego koryguje wysokość 
zabezpieczenia akcyzowego i powiadamia o tym podmiot, który złożył zabezpieczenie. 
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5. W przypadku gdy jest przyjmowane zabezpieczenie generalne zobowiązań podat-
kowych, których wysokość może ulec zmianie z upływem czasu, podmioty, o których 
mowa w ust. 1 lub 1a, są obowiązane wstępnie oszacować wysokość takiego zabez-
pieczenia na poziomie pozwalającym na pokrycie w każdym czasie tych zobowiązań 
podatkowych.

5. W przypadku gdy jest przyjmowane zabezpieczenie generalne dla zagwaranto-
wania pokrycia zobowiązań podatkowych albo zobowiązań podatkowych oraz opłat 
paliwowych, których wysokość może ulec zmianie z upływem czasu, podmioty, o któ-
rych mowa w ust. 1 lub 1a, są obowiązane wstępnie oszacować wysokość takiego za-
bezpieczenia na poziomie pozwalającym na pokrycie w każdym czasie tych zobowiązań 
podatkowych oraz opłat paliwowych. 

6. Podmiot pośredniczący jest obowiązany aktualizować wysokość zabezpieczenia 
generalnego w sposób zapewniający pokrycie mogących powstać w każdym czasie 
jego zobowiązań podatkowych.

6. Podmiot pośredniczący jest obowiązany aktualizować wysokość zabezpieczenia 
generalnego w sposób zapewniający pokrycie mogących powstać w każdym czasie 
jego zobowiązań podatkowych oraz opłat paliwowych, do których zapłaty może być 
obowiązany. 

7. Dokonanie czynności lub zaistnienie stanu faktycznego, powodujących powstanie 
obowiązku podatkowego, wymaga odnotowania obciążenia zabezpieczenia generalne-
go kwotą powstałego lub mogącego powstać zobowiązania podatkowego, po uprzed-
nim ustaleniu stanu jego wykorzystania.

7. Dokonanie czynności lub zaistnienie stanu faktycznego, powodujących powstanie 
obowiązku podatkowego, wymaga odnotowania obciążenia zabezpieczenia generalne-
go kwotą powstałego lub mogącego powstać zobowiązania podatkowego albo kwotą 
zobowiązania podatkowego oraz opłaty paliwowej, której obowiązek zapłaty powstał 
lub może powstać, po uprzednim ustaleniu stanu jego wykorzystania. 

7a. Z zastrzeżeniem art. 41a ust. 6, obciążenie zabezpieczenia generalnego kwotą 
powstałego lub mogącego powstać zobowiązania podatkowego oraz jego zwolnienie 
z obciążenia w przypadkach, o których mowa:
1) w ust. 1 pkt 1–3 i 5 oraz ust. 1a – odnotowuje właściwy naczelnik urzędu celnego;
2) w ust. 1 pkt 4 – odnotowuje podmiot pośredniczący.

7a. Z zastrzeżeniem art. 41a ust. 6, obciążenie zabezpieczenia generalnego kwotą 
powstałego lub mogącego powstać zobowiązania podatkowego albo kwotą zobowią-
zania podatkowego oraz opłaty paliwowej, której obowiązek zapłaty powstał lub może 
powstać, i jego zwolnienie z obciążenia w przypadkach, o których mowa: 
1) w ust. 1 pkt 1–3 i 5 oraz ust. 1a – odnotowuje właściwy naczelnik urzędu celnego; 
2) w ust. 1 pkt 4 – odnotowuje podmiot pośredniczący. 

Brak odpowiednika 7b. Obciążenie zabezpieczenia generalnego kwotą powstałego lub mogącego 
powstać zobowiązania podatkowego albo kwotą zobowiązania podatkowego oraz 
opłaty paliwowej, której obowiązek zapłaty powstał lub może powstać, a także jego 
zwolnienie z obciążenia, w przypadkach gdy to obciążenie lub zwolnienie nie jest 
odnotowywane z wykorzystaniem Systemu, może odnotowywać podmiot określony 
w ust. 1 pkt 1–3 i 5, pod warunkiem że sposób odnotowywania obciążania zabezpie-
czenia generalnego oraz zwalniania go z tego obciążenia zapewnia możliwość usta-
lenia w każdym czasie stanu wykorzystania tego zabezpieczenia oraz został uzgod-
niony na piśmie z właściwym naczelnikiem urzędu celnego. 

8. Na wniosek podmiotu określonego w ust. 1, który spełnia warunki określone 
w art. 64 ust. 1 pkt 1, 3 i 4, właściwy naczelnik urzędu celnego wyraża zgodę na złoże-
nie zabezpieczenia ryczałtowego dla zabezpieczenia wykonania zobowiązań podatko-
wych tego podmiotu. Przepisy art. 64 ust. 3–5, 8 i 9 oraz przepisy wydane na podstawie 
art. 64 ust. 10 dotyczące sposobu dokumentowania spełnienia warunków określonych 
w art. 64 ust. 1, w tym rodzaju dokumentów potwierdzających ich spełnienie, stosuje 
się odpowiednio.

8. Na wniosek podmiotu określonego w ust. 1, który spełnia warunki określone 
w art. 64 ust. 1 pkt 1, 3 i 4, właściwy naczelnik urzędu celnego wyraża zgodę na złożenie 
zabezpieczenia ryczałtowego dla zabezpieczenia wykonania jego zobowiązań podatko-
wych albo wykonania jego zobowiązań podatkowych oraz obowiązku zapłaty opłaty 
paliwowej przez ten podmiot. Przepisy art. 64 ust. 3–5, 8 i 9 oraz przepisy wydane na 
podstawie art. 64 ust. 10 dotyczące sposobu dokumentowania spełnienia warunków 
określonych w art. 64 ust. 1, w tym rodzaju dokumentów potwierdzających ich spełnie-
nie, stosuje się odpowiednio.
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Komentarz: Zmiana obowiązuje od 1 stycznia 2015 r. i została wprowadzona ustawą z 23 października 2014 r. o zmianie ustawy o autostradach płatnych oraz o Krajowym Funduszu 
Drogowym, ustawy o Funduszu Kolejowym oraz ustawy o podatku akcyzowym (Dz.U. z 2014 r., poz. 1559). Zmiana tego przepisu jest spowodowana wprowadzeniem obowiązku 
zabezpieczania należnej kwoty opłaty paliwowej zabezpieczeniem akcyzowym. Jak wynika z art. 37k ust. 1a ustawy o autostradach płatnych oraz o Krajowym Funduszu Drogo-
wym, ustawy o Funduszu Kolejowym, opłata paliwowa podlega zabezpieczeniu zabezpieczeniem akcyzowym na zasadach określonych w ustawie o podatku akcyzowym. Dlatego 
zasady składania zabezpieczenia opłaty paliwowej są takie same jak w przypadku składania zabezpieczenia akcyzy.
Na podstawie przepisów przejściowych ustawy zmieniającej podmioty, które złożyły zabezpieczenie akcyzowe w należnej wysokości przed 1 stycznia 2015 r., są zwolnione z obo-
wiązku zabezpieczenia opłaty paliwowej do dnia:
1) wygaśnięcia lub utraty ważności złożonego zabezpieczenia akcyzowego,
2) złożenia nowego lub dodatkowego zabezpieczenia akcyzowego,
3) przedłużenia złożonego zabezpieczenia akcyzowego lub jego ważności
– nie dłużej jednak niż do 31 grudnia 2015 r.

Art. 66. [Delegacja ustawowa]
1. Minister właściwy do spraw finansów publicznych określi, w drodze rozporządzenia:

(…) 3)  szczegółowy sposób stosowania zabezpieczenia generalnego i ryczałtowego, 
w tym:

           a)  sposób ustalania stanu wykorzystania zabezpieczenia generalnego oraz od-
notowywania jego obciążenia i zwolnienia z obciążenia kwotą powstałego lub 
mogącego powstać zobowiązania podatkowego,

             – uwzględniając konieczność właściwego zabezpieczenia należności akcyzo-
wych.

Art. 66. [Delegacja ustawowa]
1. Minister właściwy do spraw finansów publicznych określi, w drodze rozporządzenia: 

(…) 3)  szczegółowy sposób stosowania zabezpieczenia generalnego i ryczałtowego, 
w tym: 
a)  sposób ustalania stanu wykorzystania zabezpieczenia generalnego oraz od-

notowywania jego obciążenia i zwolnienia z obciążenia kwotą powstałego lub 
mogącego powstać zobowiązania podatkowego oraz opłaty paliwowej, któ-
rej obowiązek zapłaty powstał lub może powstać,  

– uwzględniając konieczność właściwego zabezpieczenia należności akcyzo-
wych oraz opłaty paliwowej. 

2. Minister właściwy do spraw finansów publicznych może określić, w drodze roz-
porządzenia:
1) inne niż określone w art. 63 ust. 4 przypadki, w których zobowiązania podatkowe 

podmiotów, o których mowa w art. 63 ust. 1, mogą być, na ich wniosek, objęte zabez-
pieczeniem akcyzowym osoby trzeciej, za zgodą tej osoby,

2. Minister właściwy do spraw finansów publicznych może określić, w drodze roz-
porządzenia: 
1) inne niż określone w art. 63 ust. 4 przypadki, w których zobowiązania podatkowe 

podmiotów, o których mowa w art. 63 ust. 1, oraz opłaty paliwowe, do których za-
płaty są lub mogą być obowiązane te podmioty, mogą być, na ich wniosek, objęte 
zabezpieczeniem akcyzowym osoby trzeciej, za zgodą tej osoby, 

2) inne niż określone w art. 65 ust. 8 przypadki, w których może być złożone zabezpie-
czenie ryczałtowe,

3) przypadki, w których stosuje się dla niektórych wyrobów akcyzowych niższy poziom 
zabezpieczenia akcyzowego niż określony w ustawie, oraz określić ten poziom,

4) inne niż określone w art. 65 ust. 7a przypadki lub warunki, w których obciążenie za-
bezpieczenia generalnego kwotą powstałego lub mogącego powstać zobowiązania 
podatkowego lub zwolnienie go z tego obciążenia odnotowuje podmiot obowiązany 
do jego złożenia,

2) inne niż określone w art. 65 ust. 8 przypadki, w których może być złożone zabezpie-
czenie ryczałtowe, 

3) przypadki, w których stosuje się dla niektórych wyrobów akcyzowych niższy poziom 
zabezpieczenia akcyzowego niż określony w ustawie, oraz określić ten poziom, 

4) szczegółowe warunki odnotowywania przez podmiot, o którym mowa w art. 65 
ust. 7b, obciążenia zabezpieczenia generalnego kwotą powstałego lub mogącego 
powstać zobowiązania podatkowego albo kwotą zobowiązania podatkowego oraz 
opłaty paliwowej, a także zwalniania go z tego obciążenia, 

5) przypadki, w których nie odnotowuje się obciążenia zabezpieczenia generalnego 
kwotą powstałego lub mogącego powstać zobowiązania podatkowego

– uwzględniając konieczność właściwego zabezpieczenia należności akcyzowych, za-
pewnienia sprawnego stosowania zabezpieczeń akcyzowych, a także uproszczenia ob-
rotu wyrobami akcyzowymi.

5) szczegółowy sposób odnotowywania przez podmiot, o którym mowa w art. 65 
ust. 7b, obciążenia zabezpieczenia generalnego kwotą powstałego lub mogącego 
powstać zobowiązania podatkowego albo kwotą zobowiązania podatkowego oraz 
opłaty paliwowej, a także zwalniania go z tego obciążenia,  
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Brak odpowiednika 6) przypadki, w których nie odnotowuje się obciążenia zabezpieczenia generalnego 
kwotą powstałego lub mogącego powstać zobowiązania podatkowego albo kwotą 
powstałego lub mogącego powstać zobowiązania podatkowego oraz kwotą opła-
ty paliwowej, której obowiązek zapłaty powstał lub może powstać

 – uwzględniając konieczność właściwego zabezpieczenia należności akcyzowych oraz 
opłaty paliwowej, zapewnienia sprawnego stosowania zabezpieczeń akcyzowych, a tak-
że uproszczenia obrotu wyrobami akcyzowymi.

Komentarz: Zmiana obowiązuje od 1 stycznia 2015 r. i została wprowadzona ustawą z 23 października 2014 r. o zmianie ustawy o autostradach płatnych oraz o Krajowym Funduszu 
Drogowym, ustawy o Funduszu Kolejowym oraz ustawy o podatku akcyzowym (Dz.U. z 2014 r., poz. 1559). Zmiana ma charakter techniczny i jest spowodowana wprowadzeniem 
obowiązku zabezpieczania należnej kwoty opłaty paliwowej zabezpieczeniem akcyzowym. Dlatego powstała konieczność określenia nowych upoważnień dla Ministra Finansów 
do wydania rozporządzeń dotyczących zabezpieczenia akcyzy i opłaty paliwowej.  

Art. 67. [Delegacja ustawowa]
(…) 3. Minister właściwy do spraw finansów publicznych określi, w drodze rozporzą-

dzenia:
1) sposób i miejsce składania zabezpieczenia akcyzowego,
2) rodzaje innych dokumentów mających wartość płatniczą, które mogą być przyjmo-

wane jako zabezpieczenie akcyzowe,
3) sposób dokonania potwierdzenia przyjęcia zabezpieczenia akcyzowego,
4) wzory druków służących do potwierdzenia przyjęcia zabezpieczenia akcyzowego
– uwzględniając konieczność właściwego zabezpieczenia wykonania zobowiązań po-
datkowych w akcyzie.

Art. 67. [Delegacja ustawowa]
(…) 3. Minister właściwy do spraw finansów publicznych określi, w drodze rozporzą-

dzenia: 
1) sposób i miejsce składania zabezpieczenia akcyzowego, 
2) rodzaje innych dokumentów mających wartość płatniczą, które mogą być przyjmo-

wane jako zabezpieczenie akcyzowe, 
3) sposób dokonania potwierdzenia przyjęcia zabezpieczenia akcyzowego, 
4) wzory druków służących do potwierdzenia przyjęcia zabezpieczenia akcyzowego
– uwzględniając konieczność właściwego zabezpieczenia wykonania zobowiązań po-
datkowych w akcyzie oraz obowiązku zapłaty opłaty paliwowej.

Komentarz: Zmiana obowiązuje od 1 stycznia 2015 r. i została wprowadzona ustawą z 23 października 2014 r. o zmianie ustawy o autostradach płatnych oraz o Krajowym Funduszu 
Drogowym, ustawy o Funduszu Kolejowym oraz ustawy o podatku akcyzowym (Dz.U. z 2014 r., poz. 1559). Zmiana ma charakter techniczny i jest spowodowana wprowadzeniem 
obowiązku zabezpieczania należnej kwoty opłaty paliwowej zabezpieczeniem akcyzowym. 

Art. 69. [Gwarant]
1. Gwarant powinien zobowiązać się na piśmie do zapłacenia, solidarnie z podat-

nikiem, jego następcami prawnymi oraz osobą, której udzielił gwarancji bankowej lub 
ubezpieczeniowej, złożonej przez tę osobę jako zabezpieczenie akcyzowe zamiast pod-
miotu obowiązanego do złożenia zabezpieczenia akcyzowego lub łącznie z nim, bezwa-
runkowo i nieodwołalnie, na każde wezwanie właściwego naczelnika urzędu celnego, 
zabezpieczonej kwoty zobowiązania podatkowego wraz z odsetkami za zwłokę, jeżeli 
jej zapłacenie stanie się wymagalne.

Art. 69. [Gwarant]
1. Gwarant powinien zobowiązać się na piśmie do zapłacenia, solidarnie z podat-

nikiem, jego następcami prawnymi oraz osobą, której udzielił gwarancji bankowej lub 
ubezpieczeniowej, złożonej przez tę osobę jako zabezpieczenie akcyzowe zamiast pod-
miotu obowiązanego do złożenia zabezpieczenia akcyzowego lub łącznie z nim, bezwa-
runkowo i nieodwołalnie, na każde wezwanie właściwego naczelnika urzędu celnego, 
zabezpieczonej kwoty zobowiązania podatkowego, zabezpieczonej kwoty opłaty pa-
liwowej, albo obu tych kwot, wraz z odsetkami za zwłokę, jeżeli ich zapłacenie stanie 
się wymagalne.  

2. Gwarant odpowiada całym swoim majątkiem, solidarnie z podatnikiem, jego na-
stępcami prawnymi oraz osobą, której udzielił gwarancji bankowej lub ubezpieczenio-
wej, złożonej przez tę osobę jako zabezpieczenie akcyzowe zamiast podmiotu obowią-

2. Gwarant odpowiada całym swoim majątkiem, solidarnie z podatnikiem, jego na-
stępcami prawnymi oraz osobą, której udzielił gwarancji bankowej lub ubezpieczenio-
wej, złożonej przez tę osobę jako zabezpieczenie akcyzowe zamiast podmiotu obowią-
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zanego do złożenia zabezpieczenia akcyzowego lub łącznie z nim, za zobowiązanie 
podatkowe objęte gwarancją do czasu jego wygaśnięcia wraz z odsetkami za zwłokę 
– do wysokości kwoty gwarancji.

zanego do złożenia zabezpieczenia akcyzowego lub łącznie z nim, za zobowiązanie po-
datkowe objęte gwarancją do czasu jego wygaśnięcia oraz za opłatę paliwową objętą 
gwarancją do czasu wygaśnięcia obowiązku jej zapłaty, wraz z odsetkami za zwłokę 
– do wysokości kwoty gwarancji.

Komentarz: Zmiana obowiązuje od 1 stycznia 2015 r. i została wprowadzona ustawą z 23 października 2014 r. o zmianie ustawy o autostradach płatnych oraz o Krajowym Funduszu 
Drogowym, ustawy o Funduszu Kolejowym oraz ustawy o podatku akcyzowym (Dz.U. z 2014 r., poz. 1559). Zmiana jest spowodowana wprowadzeniem obowiązku zabezpieczania 
należnej kwoty opłaty paliwowej zabezpieczeniem akcyzowym. Dlatego konieczne było ustalenie zasad odpowiedzialności gwaranta za opłatę paliwową objętą gwarancją do czasu 
wygaśnięcia obowiązku jej zapłaty. Zasady te są takie same jak w przypadku odpowiedzialności za zobowiązania akcyzowe.

Art. 71. [Odmowa przyjęcia zabezpieczenia]
1. Właściwy naczelnik urzędu celnego odmawia przyjęcia zabezpieczenia akcyzowe-

go, jeżeli stwierdzi, że nie zapewni ono pokrycia w należnej wysokości kwoty zobowią-
zania podatkowego.

Art. 71. [Odmowa przyjęcia zabezpieczenia]
1. Właściwy naczelnik urzędu celnego odmawia przyjęcia zabezpieczenia akcyzo-

wego, jeżeli stwierdzi, że nie zapewni ono pokrycia w należnej wysokości kwoty zo-
bowiązania podatkowego albo kwoty zobowiązania podatkowego oraz kwoty opłaty 
paliwowej. 

2. Właściwy naczelnik urzędu celnego odmawia przyjęcia zabezpieczenia akcyzowe-
go z określonym terminem ważności, jeżeli nie zabezpiecza ono w sposób skuteczny 
pokrycia w terminie kwoty zobowiązania podatkowego.

2. Właściwy naczelnik urzędu celnego odmawia przyjęcia zabezpieczenia akcyzowe-
go z określonym terminem ważności, jeżeli nie zabezpiecza ono w sposób skuteczny 
pokrycia w terminie kwoty zobowiązania podatkowego albo kwoty zobowiązania po-
datkowego oraz kwoty opłaty paliwowej.

Komentarz: Zmiana obowiązuje od 1 stycznia 2015 r. i została wprowadzona ustawą z 23 października 2014 r. o zmianie ustawy o autostradach płatnych oraz o Krajowym Funduszu 
Drogowym, ustawy o Funduszu Kolejowym oraz ustawy o podatku akcyzowym (Dz.U. z 2014 r., poz. 1559). Zmiana jest spowodowana wprowadzeniem obowiązku zabezpieczania 
należnej kwoty opłaty paliwowej zabezpieczeniem akcyzowym. Tak jak w przypadku zabezpieczenia kwoty akcyzy naczelnik urzędu celnego odmówi przyjęcia zabezpieczenia, 
jeżeli stwierdzi, że nie zapewni ono pokrycia w należnej wysokości kwoty zobowiązania podatkowego oraz kwoty opłaty paliwowej.

Art. 72. [Dodatkowe zabezpieczenie]
1. Jeżeli właściwy naczelnik urzędu celnego stwierdzi, że złożone zabezpieczenie 

akcyzowe nie zapewnia pokrycia w należnej wysokości lub w terminie kwoty zobowią-
zania podatkowego, jest obowiązany zażądać przedłużenia zabezpieczenia, złożenia 
dodatkowego lub nowego zabezpieczenia akcyzowego.

Art. 72. [Dodatkowe zabezpieczenie]
1. Jeżeli właściwy naczelnik urzędu celnego stwierdzi, że złożone zabezpieczenie 

akcyzowe nie zapewnia pokrycia w należnej wysokości lub w terminie kwoty zobowiąza-
nia podatkowego albo kwoty zobowiązania podatkowego oraz opłaty paliwowej, jest 
obowiązany zażądać przedłużenia zabezpieczenia, złożenia dodatkowego lub nowego 
zabezpieczenia akcyzowego.

Komentarz: Zmiana obowiązuje od 1 stycznia 2015 r. i została wprowadzona ustawą z 23 października 2014 r. o zmianie ustawy o autostradach płatnych oraz o Krajowym Funduszu 
Drogowym, ustawy o Funduszu Kolejowym oraz ustawy o podatku akcyzowym (Dz.U. z 2014 r., poz. 1559). Zmiana jest spowodowana wprowadzeniem obowiązku zabezpieczania 
należnej kwoty opłaty paliwowej zabezpieczeniem akcyzowym. Gdy złożone zabezpieczenie akcyzowe nie zapewni pokrycia w należnej wysokości lub w terminie kwoty zobowią-
zania podatkowego oraz opłaty paliwowej, naczelnik urzędu celnego będzie obowiązany zażądać przedłużenia zabezpieczenia, złożenia dodatkowego lub nowego zabezpieczenia 
akcyzowego.

Art. 73. [Nieterminowe regulowanie zobowiązań]
1. Jeżeli określona lub zadeklarowana kwota akcyzy nie została zapłacona w termi-

nie, organ podatkowy pokrywa ją ze złożonego zabezpieczenia akcyzowego, z zastrze-
żeniem ust. 1a.

Art. 73. [Nieterminowe regulowanie zobowiązań]
1. Jeżeli określona lub zadeklarowana kwota akcyzy lub kwota opłaty paliwowej nie 

zostały zapłacone w terminie, organ podatkowy pokrywa je ze złożonego zabezpiecze-
nia akcyzowego. 
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1a. Organ podatkowy nie pokrywa kwoty akcyzy, o której mowa w ust. 1, z zabezpie-
czenia akcyzowego podmiotu, o którym mowa w art. 63 ust. 3, w przypadku, o którym 
mowa w art. 42 ust. 1 pkt 4, jeżeli podmiot ten nie został poinformowany lub nie mógł 
być poinformowany o nieotrzymaniu przez podmiot wysyłający raportu odbioru albo do-
kumentu zastępującego raport odbioru bądź raportu wywozu albo dokumentu zastępu-
jącego raport wywozu i, w terminie jednego miesiąca od dnia przekazania mu informacji 
o tym fakcie przez organ podatkowy, przedstawi dowód, że przemieszczanie wyrobów 
akcyzowych z zastosowaniem procedury zawieszenia poboru akcyzy zakończyło się 
zgodnie z art. 41a ust. 2, lub dowód potwierdzający miejsce wystąpienia nieprawidłowo-
ści na terytorium państwa członkowskiego.

1a. Organ podatkowy nie pokrywa kwoty akcyzy lub kwoty opłaty paliwowej, o któ-
rych mowa w ust. 1, z zabezpieczenia akcyzowego podmiotu, o którym mowa w art. 63 
ust. 3, w przypadku, o którym mowa w art. 42 ust. 1 pkt 4, jeżeli podmiot ten nie został 
poinformowany lub nie mógł być poinformowany o nieotrzymaniu przez podmiot wy-
syłający raportu odbioru albo dokumentu zastępującego raport odbioru bądź raportu 
wywozu albo dokumentu zastępującego raport wywozu i, w terminie miesiąca od dnia 
przekazania mu informacji o tym fakcie przez organ podatkowy, przedstawi dowód, że 
przemieszczanie wyrobów akcyzowych z zastosowaniem procedury zawieszenia pobo-
ru akcyzy zakończyło się zgodnie z art. 41a ust. 2, lub dowód potwierdzający miejsce 
wystąpienia nieprawidłowości na terytorium państwa członkowskiego. 

Brak odpowiednika 1b. Jeżeli kwota zabezpieczenia akcyzowego nie pokrywa w całości, kwoty akcyzy 
i kwoty opłaty paliwowej, wraz z odsetkami: 
1) z części zabezpieczenia akcyzowego, której wysokość została ustalona dla pokry-

cia akcyzy – w pierwszej kolejności pokrywa się kwotę akcyzy wraz z odsetkami; 
2) z części zabezpieczenia akcyzowego, której wysokość została ustalona dla pokry-

cia opłaty paliwowej – w pierwszej kolejności pokrywa się kwotę opłaty paliwowej 
wraz z odsetkami. 

2. Jeżeli w celu pokrycia kwoty akcyzy niezapłaconej w terminie wymagana jest 
sprzedaż, w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny, 
praw z dokumentów mających wartość płatniczą złożonych jako zabezpieczenie akcy-
zowe, do sprzedaży stosuje się przepisy ustawy z dnia 17 czerwca 1966 r. o postępowa-
niu egzekucyjnym w administracji (Dz.U. z 2012 r. poz. 1015, z późn. zm.).

2. Jeżeli w celu pokrycia kwoty akcyzy lub kwoty opłaty paliwowej niezapłaconych 
w terminie wymagana jest sprzedaż, w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 23 kwietnia 
1964 r. – Kodeks cywilny (Dz.U. z 2014 r. poz. 121 i 827), praw z dokumentów mających 
wartość płatniczą złożonych jako zabezpieczenie akcyzowe, do sprzedaży stosuje się 
przepisy ustawy z dnia 17 czerwca 1966 r. o postępowaniu egzekucyjnym w administra-
cji (Dz.U. z 2012 r. poz. 1015, z późn. zm.). 

3. W przypadku, o którym mowa w ust. 1, należne odsetki za zwłokę od zaległości 
podatkowej są naliczane do dnia pokrycia kwoty akcyzy.

3. W przypadku, o którym mowa w ust. 1, należne odsetki za zwłokę od zaległości 
podatkowej są naliczane do dnia pokrycia kwoty akcyzy lub kwoty opłaty paliwowej.

Komentarz: Zmiana obowiązuje od 1 stycznia 2015 r. i została wprowadzona ustawą z 23 października 2014 r. o zmianie ustawy o autostradach płatnych oraz o Krajowym Funduszu 
Drogowym, ustawy o Funduszu Kolejowym oraz ustawy o podatku akcyzowym (Dz.U. z 2014 r., poz. 1559). Zmiana jest spowodowana wprowadzeniem obowiązku zabezpieczania 
należnej kwoty opłaty paliwowej zabezpieczeniem akcyzowym. Zasady pokrywania należnej, niezapłaconej opłaty akcyzowej z zabezpieczenia akcyzowego są takie same jak 
w przypadku akcyzy.
Ponieważ obecnie z zabezpieczenia akcyzowego może być pokrywana kwota akcyzy i opłaty paliwowej, została określona zasada, w jakiej części zabezpieczenie pokrywa akcyzę, 
a w jakiej opłatę paliwową, jeżeli kwota zabezpieczenia akcyzowego nie pokrywa w całości należności wraz z odsetkami. W takim przypadku:
1) z części zabezpieczenia akcyzowego, której wysokość została ustalona dla pokrycia akcyzy – w pierwszej kolejności pokrywa się kwotę akcyzy wraz z odsetkami,
2) z części zabezpieczenia akcyzowego, której wysokość została ustalona dla pokrycia opłaty paliwowej – w pierwszej kolejności pokrywa się kwotę opłaty paliwowej wraz z odsetkami.

Art. 74. [Zwrot zabezpieczenia]
1. Zabezpieczenie akcyzowe nie może zostać zwrócone, dopóki zobowiązanie po-

datkowe nie wygaśnie lub nie będzie mogło już powstać.

Art. 74. [Zwrot zabezpieczenia]
1. Zabezpieczenie akcyzowe nie może zostać zwrócone, dopóki nie wygasną lub 

nie będą mogły już powstać zobowiązanie podatkowe oraz obowiązek zapłaty opłaty 
paliwowej. 
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(…) 3. Jeżeli zobowiązanie podatkowe wygaśnie częściowo lub nie będzie mogło już 
powstać do części zabezpieczonej kwoty, złożone zabezpieczenie zostaje niezwłocznie 
częściowo zwrócone podmiotowi, który je złożył, na jego wniosek.

(…) 3. Jeżeli zobowiązanie podatkowe lub obowiązek zapłaty opłaty paliwowej wy-
gaśnie częściowo lub nie może już powstać do części zabezpieczonej kwoty, złożone 
zabezpieczenie zostaje niezwłocznie częściowo zwrócone podmiotowi, który je złożył, 
na jego wniosek. 

4. Jeżeli zobowiązanie podatkowe wygaśnie lub nie może już powstać, zabezpiecze-
nie akcyzowe zostaje zwrócone na wniosek podmiotu, który je złożył, w terminie 7 dni.

4. Jeżeli zobowiązanie podatkowe oraz obowiązek zapłaty opłaty paliwowej wygaś-
nie lub nie może już powstać, zabezpieczenie akcyzowe zostaje zwrócone na wniosek 
podmiotu, który je złożył, w terminie 7 dni. 

5. Minister właściwy do spraw finansów publicznych określi, w drodze rozporządze-
nia, szczegółowe warunki i tryb zwrotu zabezpieczenia akcyzowego, uwzględniając ko-
nieczność zabezpieczenia wykonania zobowiązań podatkowych w akcyzie.

5. Minister właściwy do spraw finansów publicznych określi, w drodze rozporządze-
nia, szczegółowe warunki i tryb zwrotu zabezpieczenia akcyzowego, uwzględniając 
konieczność zabezpieczenia wykonania zobowiązań podatkowych w akcyzie oraz obo-
wiązku zapłaty opłaty paliwowej.

Komentarz: Zmiana obowiązuje od 1 stycznia 2015 r. i została wprowadzona ustawą z 23 października 2014 r. o zmianie ustawy o autostradach płatnych oraz o Krajowym Funduszu 
Drogowym, ustawy o Funduszu Kolejowym oraz ustawy o podatku akcyzowym (Dz.U. z 2014 r., poz. 1559). Zmiana jest spowodowana wprowadzeniem obowiązku zabezpieczania 
należnej kwoty opłaty paliwowej zabezpieczeniem akcyzowym. Dlatego zasady zwrotu zabezpieczenia akcyzowego opłaty paliwowej są takie same jak w przypadku zabezpiecze-
nia zobowiązania akcyzowego.

Art. 77. [Uproszczony dokument towarzyszący]
1. Dostawa wewnątrzwspólnotowa lub nabycie wewnątrzwspólnotowe, na potrzeby 

wykonywanej działalności gospodarczej na terytorium kraju, wyrobów akcyzowych, od 
których została zapłacona akcyza, są dokonywane na podstawie uproszczonego doku-
mentu towarzyszącego, z zastrzeżeniem art. 47 ust. 5.

Art. 77. [Uproszczony dokument towarzyszący]
1. Dostawa wewnątrzwspólnotowa lub nabycie wewnątrzwspólnotowe, na potrzeby 

wykonywanej działalności gospodarczej na terytorium kraju, wyrobów akcyzowych, od 
których została zapłacona akcyza, są dokonywane na podstawie uproszczonego doku-
mentu towarzyszącego. 

Komentarz: Zmiana obowiązuje od 1 stycznia 2015 r. Została wprowadzona ustawą z 7 listopada 2014 r. o ułatwieniu wykonywania działalności gospodarczej (Dz.U. z 2014 r., poz. 1662).
Zmiana ma charakter techniczny, jest związana z uchyleniem art. 47 ust. 5 ustawy. Po zmianie WDT i WNT wyrobów akcyzowych z zapłaconą akcyzą będą mogły być dokonywane 
na podstawie uproszczonego dokumentu towarzyszącgo.

Art. 78. [Ewidencja nabywanych wewnątrzwspólnotowo wyrobów akcyzowych]
(…) 5. Ewidencja, o której mowa w ust. 1 pkt 4, może być prowadzona w formie pa-

pierowej lub elektronicznej, po uprzednim pisemnym poinformowaniu właściwego na-
czelnika urzędu celnego o formie jej prowadzenia.

Art. 78. [Ewidencja nabywanych wewnątrzwspólnotowo wyrobów akcyzowych]
(…) 5. Ewidencja, o której mowa w ust. 1 pkt 4, może być prowadzona w postaci 

papierowej lub elektronicznej. 

Komentarz: Zmiana obowiązuje od 1 stycznia 2015 r. Została wprowadzona ustawą z 7 listopada 2014 r. o ułatwieniu wykonywania działalności gospodarczej (Dz.U. z 2014 r., poz. 1662).
Po zmianie przepisów podatnik nie będzie musiał informować naczelnika urzędu celnego, jaką wybrał formę prowadzenia ewidencji nabywanych wewnątrzwspólnotowo wyrobów 
akcyzowych.

Art. 80. [Ewidencja prowadzona przez przedstawiciela podatkowego]
(…) 3. Ewidencja, o której mowa w ust. 2 pkt 3, może być prowadzona w formie pa-

pierowej lub elektronicznej, po uprzednim pisemnym poinformowaniu właściwego na-
czelnika urzędu celnego o formie jej prowadzenia.

Art. 80. [Ewidencja prowadzona przez przedstawiciela podatkowego]
(…) 3. Ewidencja, o której mowa w ust. 2 pkt 3, może być prowadzona w postaci 

papierowej lub elektronicznej. 
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Komentarz: Zmiana obowiązuje od 1 stycznia 2015 r. Została wprowadzona ustawą z 7 listopada 2014 r. o ułatwieniu wykonywania działalności gospodarczej (Dz.U. z 2014 r., poz. 1662).
Po zmianie przepisów podatnik nie będzie musiał informować naczelnika urzędu celnego, jaką wybrał formę prowadzenia ewidencji wyrobów akcyzowych dostarczanych na tery-
torium kraju przez sprzedawcę.

Art. 82. [Zwrot akcyzy]
(…) 3. Podatnik lub podmiot, o których mowa w ust. 1, występujący z wnioskiem 

o zwrot akcyzy są obowiązani po dokonaniu dostawy wewnątrzwspólnotowej przedło-
żyć właściwemu naczelnikowi urzędu celnego:
(…) 2)  potwierdzenie otrzymania wyrobów akcyzowych przez odbiorcę z państwa człon-

kowskiego Unii Europejskiej na uproszczonym dokumencie towarzyszącym lub 
na kopii dokumentu handlowego, o którym mowa w art. 77 ust. 2, lub na doku-
mencie, o którym mowa w art. 47 ust. 5;

Art. 82. [Zwrot akcyzy]
(…) 3. Podatnik lub podmiot, o których mowa w ust. 1, występujący z wnioskiem 

o zwrot akcyzy są obowiązani po dokonaniu dostawy wewnątrzwspólnotowej przedło-
żyć właściwemu naczelnikowi urzędu celnego: 
(…) 2)  potwierdzenie otrzymania wyrobów akcyzowych przez odbiorcę z państwa człon-

kowskiego Unii Europejskiej na uproszczonym dokumencie towarzyszącym lub 
na kopii dokumentu handlowego, o którym mowa w art. 77 ust. 2; 

Komentarz: Zmiana obowiązuje od 1 stycznia 2015 r. Została wprowadzona ustawą z 7 listopada 2014 r. o ułatwieniu wykonywania działalności gospodarczej (Dz.U. z 2014 r., poz. 1662).
Zmiana ma charakter techniczny, jest związana z uchyleniem art. 47 ust. 5 ustawy.

Art. 89. [Stawki akcyzy]
Brak odpowiednika

Art. 89. [Stawki akcyzy]
(…) 1a. W latach 2015–2019 stawki akcyzy, o których mowa w ust. 1 pkt 2, 6, 8, 12 

lit. a i c oraz pkt 14, są obniżone odpowiednio o 25,00 zł/1000 litrów, 25,00 zł/1000 ki-
logramów albo o 0,50 zł/1 gigadżul (GJ). 

Brak odpowiednika 1b. Minister właściwy do spraw finansów publicznych ogłasza, w drodze obwiesz-
czenia, w Dzienniku Urzędowym Rzeczypospolitej Polskiej „Monitor Polski”, stawki 
akcyzy, o których mowa w ust. 1 pkt 2, 6, 8, 12 lit. a i c oraz pkt 14, obowiązujące w po-
szczególnych latach kalendarzowych okresu, o którym mowa w ust. 1a, uwzględniając 
kwoty ich obniżenia zgodnie z ust. 1a: 
1)  w terminie do dnia 31 grudnia roku kalendarzowego poprzedzającego każdy rok 

z tego okresu; 
2) niezwłocznie – w przypadku zmiany ich wysokości. 

Komentarz: Zmiany obowiązują od 27 listopada 2014 r. Zostały wprowadzone ustawą z 23 października 2014 r. o zmianie ustawy o autostradach płatnych oraz o Krajowym Fundu-
szu Drogowym, ustawy o Funduszu Kolejowym oraz ustawy o podatku akcyzowym (Dz.U. z 2014 r., poz. 1559).
Z dniem 1 stycznia 2015 r. nastąpi czasowa zmiana wysokości stawek opłaty paliwowej oraz podatku akcyzowego od paliw. Przez 5 lat, tj. do końca 2019 r., stawki opłaty paliwowej 
rosną o 25 zł za 1000 litrów lub 25 zł za 1000 kg (w zależności od rodzaju paliwa), natomiast stawki podatku akcyzowego na te same paliwa zostają obniżone o te same kwoty, 
a w przypadku gazu o 0,50 zł za 1 gigadżul (GJ). Stawki akcyzy na każdy rok będą ogłaszane, w drodze obwieszczenia, w Dzienniku Urzędowym Rzeczypospolitej Polskiej „Monitor 
Polski”, najpóźniej do 31 grudnia roku poprzedniego.

Art. 89. [Stawki akcyzy]
(…) 8a. Jeżeli nabywcą wyrobów akcyzowych określonych w ust. 1 pkt 9, 10 

i pkt 15 lit. a jest organ administracji publicznej, jednostka Sił Zbrojnych Rzeczypo-
spolitej Polskiej, publiczna szkoła i placówka, o której mowa w art. 2 ustawy z dnia

Art. 89. [Stawki akcyzy]
(…) 8a. Oświadczenie, o którym mowa w ust. 5, może być zastąpione oświadcze-

niem złożonym w okresowej umowie zawartej między sprzedawcą a nabywcą wyro-
bów akcyzowych określonych w ust. 1 pkt 9, 10 i 15 lit. a, które wywiera skutek jedynie 
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7 września 1991 r. o systemie oświaty, publiczny zakład opieki zdrowotnej, o którym 
mowa w art. 2 ust. 1 ustawy z dnia 30 sierpnia 1991 r. o zakładach opieki zdrowotnej 
(Dz.U. z 2007 r. Nr 14, poz. 89, z późn. zm.), publiczna jednostka organizacyjna pomo-
cy społecznej, o której mowa w art. 6 pkt 5 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy 
społecznej, oświadczenie, o którym mowa w ust. 5 pkt 1, może być zastąpione oświad-
czeniem złożonym w okresowej umowie zawartej między sprzedawcą a nabywcą, które 
wywiera skutek jedynie w stosunku do nabywanych wyrobów akcyzowych w ilości wyni-
kającej z tej umowy, zawierającym dane określone w ust. 6, pod warunkiem:
1) przekazania kopii tej umowy właściwemu dla sprzedawcy naczelnikowi urzędu celne-

go przed dokonaniem pierwszej sprzedaży tych wyrobów;
2) potwierdzenia każdej sprzedaży fakturą.

w stosunku do nabywanych wyrobów akcyzowych w ilości wynikającej z tej umowy, 
zawierającym dane określone w ust. 6 lub 8, pod warunkiem: 

1) przekazania kopii tej umowy właściwemu dla sprzedawcy naczelnikowi urzędu celne-
go przed dokonaniem pierwszej sprzedaży tych wyrobów; 

2) potwierdzenia każdej sprzedaży tych wyrobów fakturą.

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

a)  imię i nazwisko albo nazwę oraz adres siedziby lub zamieszkania podmiotu prze-
kazującego zestawienie,

b)  ilość i rodzaj oraz przeznaczenie wyrobów, których dotyczy oświadczenie, datę 
złożenia oświadczenia,

c)  datę i miejsce sporządzenia zestawienia oraz czytelny podpis osoby sporządza-
jącej zestawienie,

d)  określenie liczby urządzeń grzewczych posiadanych przez nabywców, wynika-
jącej ze złożonych przez nich oświadczeń,

e)  miejsce (adres), gdzie znajdują się urządzenia grzewcze wskazane w oświad-
czeniach,

f)  w przypadku oświadczeń, o których mowa w:
–  ust. 5 pkt 1 – imię i nazwisko albo nazwę oraz adres siedziby lub miejsca zamiesz-

kania, a także NIP, numer PESEL lub REGON składającego oświadczenie,
–  ust. 5 pkt 2 – imię i nazwisko, adres miejsca zamieszkania oraz numer PESEL 

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

lit. a–d.

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

a) imię i nazwisko albo nazwę oraz adres zamieszkania lub siedziby podmiotu prze-
kazującego zestawienie, 

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

jącej zestawienie, 
d) w przypadku oświadczeń, o których mowa w: 

– ust. 5 pkt 1 – imię i nazwisko albo nazwę oraz adres zamieszkania lub siedziby, 
a także NIP lub REGON składającego oświadczenie, 

– ust. 5 pkt 2 – imię i nazwisko, adres zamieszkania oraz numer PESEL składają-
cego oświadczenie; 

2) w przypadku importera, o którym mowa w ust. 13 – dane, o których mowa w pkt 1 
lit. a–c.

16. W przypadku niespełnienia warunków określonych w ust. 5–15 stosuje się staw-
kę akcyzy określoną w ust. 4 pkt 1.

16. W przypadku gdy warunki, o których mowa w ust. 5–12, nie zostały spełnione 
i w wyniku postępowania podatkowego, postępowania kontrolnego albo kontroli po-
datkowej ustalono, że wyroby, o których mowa w ust. 1 pkt 9, 10 i 15 lit. a, nie zostały 
użyte do celów opałowych lub gdy nie ustalono nabywcy tych wyrobów, stosuje się 
stawkę akcyzy określoną w ust. 4 pkt 1. 

Komentarz: Zmiana obowiązuje od 1 stycznia 2015 r. Została wprowadzona ustawą z 7 listopada 2014 r. o ułatwieniu wykonywania działalności gospodarczej (Dz.U. z 2014 r., poz. 1662).
Od 1 stycznia 2015 r. sprzedawcy oleju przeznaczonego na cele opałowe będą mogli zastąpić pojedyncze oświadczenia kupującego przy każdej sprzedaży oświadczeniami  za-
wartymi w okresowej umowie podpisanej z kupującym, niezależnie od jego statusu. Warunki, jakie trzeba spełnić, by złożone oświadczenie było ważne, nie uległy zmianie. 
Miesięczne zestawienie oświadczeń, składane od 1 stycznia 2015 r., nie musi zawierać następujących danych:

 daty złożenia oświadczenia,
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 określenia liczby urządzeń grzewczych posiadanych przez nabywców, wynikającej ze złożonych przez nich oświadczeń,
 miejsca (adresu), gdzie znajdują się urządzenia grzewcze wskazane w oświadczeniach.

Ponadto sankcje stosowane w przypadku niespełnienia warunków przewidzianych dla sprzedaży oleju przeznaczonego na cele opałowe są mniej restrykcyjne. Aby zastosować 
podwyższoną stawkę akcyzy, nie wystarczy stwierdzenie, że nie zostały spełnione warunki wskazane w art. 89 ust. 5–12 ustawy. Podwyższona stawka akcyzy będzie stosowana, 
gdy organ podatkowy w wyniku postępowania podatkowego, postępowania kontrolnego albo kontroli podatkowej ustali, że sprzedane wyroby nie zostały użyte do celów opało-
wych, lub gdy nie ustali nabywcy tych wyrobów. Dlatego błędy w oświadczeniach lub ich brak nie mogą automatycznie powodować nałożenia podwyższonej stawki akcyzy. Będzie 
ona mogła być stosowana w dwóch przypadkach: stwierdzenia zużycia oleju na cele inne niż opałowe, braku możliwości ustalenia nabywcy.
Do spraw wszczętych i niezakończonych przed 1 stycznia 2015 r. organy mają obowiązek stosować art. 89 ust. 16 w nowym brzmieniu (art. 40 ustawy o ułatwieniu wykonywania 
działalności gospodarczej). 
Po zmianie przepisów nie są już przewidziane jakiekolwiek sankcje za niedochowanie warunków związanych z miesięcznymi zestawieniami oświadczeń o przeznaczeniu oleju. 
Grożą natomiast sankcje z k.k.s.

Art. 91. [Ilościowa ewidencja energii elektrycznej]
(…) 5. Ewidencja, o której mowa w ust. 1 i 2, może być prowadzona w formie papiero-

wej lub elektronicznej, po uprzednim pisemnym poinformowaniu właściwego naczel-
nika urzędu celnego o formie jej prowadzenia.

Art. 91. [Ilościowa ewidencja energii elektrycznej]
(…) 5. Ewidencja, o której mowa w ust. 1 i 2, może być prowadzona w postaci papie-

rowej lub elektronicznej. 

Komentarz: Zmiana obowiązuje od 1 stycznia 2015 r. Została wprowadzona ustawą z 7 listopada 2014 r. o ułatwieniu wykonywania działalności gospodarczej (Dz.U. z 2014 r., 
poz. 1662).
Po zmianie przepisów podatnik nie będzie musiał informować naczelnika urzędu celnego, jaką wybrał formę prowadzenia ewidencji energii elektrycznej.

Art. 91a. [Ewidencja wyrobów węglowych]
(…) 3. Ewidencja, o której mowa w ust. 1 i 2, może być prowadzona w formie papie-

rowej lub elektronicznej.

Art. 91a. [Ewidencja wyrobów węglowych]
(…) 3. Ewidencja, o której mowa w ust. 1 i 2, może być prowadzona w postaci papie-

rowej lub elektronicznej.

Komentarz: Zmiana obowiązuje od 1 stycznia 2015 r. Została wprowadzona ustawą z 7 listopada 2014 r. o ułatwieniu wykonywania działalności gospodarczej (Dz.U. z 2014 r., 
poz. 1662).
Zmiana ma charakter techniczny.

Art. 91b. [Ewidencja wyrobów gazowych]
(...) 3. Ewidencja, o której mowa w ust. 1 i 2, może być prowadzona w formie papie-

rowej lub elektronicznej.

Art. 91b. [Ewidencja wyrobów gazowych]
(…) 3. Ewidencja, o której mowa w ust. 1 i 2, może być prowadzona w postaci papie-

rowej lub elektronicznej.

Komentarz: Zmiana obowiązuje od 1 stycznia 2015 r. Została wprowadzona ustawą z 7 listopada 2014 r. o ułatwieniu wykonywania działalności gospodarczej (Dz.U. z 2014 r., 
poz. 1662).
Zmiana ma charakter techniczny.

Art. 99. [Stawka akcyzy na wyroby tytoniowe] 
Brak odpowiednika

Art. 99. [Stawka akcyzy na wyroby tytoniowe]
(…) 1a. Produkcją papierosów jest również ich wytwarzanie, także przez konsumen-

ta, przy użyciu maszyny do wytwarzania papierosów.  
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Brak odpowiednika 1b. Za produkcję papierosów nie uznaje się wytwarzania papierosów przez konsu-
menta ręcznie domowym sposobem w gospodarstwach domowych. 

2. Stawki akcyzy na wyroby tytoniowe wynoszą:
(…) 3) na cygara i cygaretki – 280,25 zł za każde 1000 sztuk.

2. Stawki akcyzy na wyroby tytoniowe wynoszą:  
(…) 3) na cygara i cygaretki – 393,00 zł za każdy kilogram.

(…) 9. W przypadku nabycia lub posiadania papierosów lub tytoniu do palenia znaj-
dujących się poza procedurą zawieszenia poboru akcyzy, w opakowaniach jednostko-
wych nieoznaczonych albo oznaczonych maksymalną ceną detaliczną, jeżeli od tych 
wyrobów nie została zapłacona akcyza w należnej wysokości, a w wyniku kontroli po-
datkowej, postępowania kontrolnego albo postępowania podatkowego nie ustalono, że 
podatek został zapłacony, stosuje się odpowiednio stawki akcyzy w wysokości okre-
ślonej w ust. 2 pkt 1 i 2, przy czym za maksymalną cenę detaliczną przyjmuje się trzy-
krotną wartość średniej ważonej detalicznej ceny sprzedaży papierosów, o której mowa 
w ust. 5d, przeliczonej na jednostkę 1000 sztuk dla papierosów, a dla tytoniu do palenia, 
przyjmując założenie, że jednostka 1000 sztuk papierosów odpowiada 1 kilogramowi 
tytoniu do palenia.

(…) 9. W przypadku:  
1) nabycia lub posiadania papierosów lub tytoniu do palenia znajdujących się poza 

procedurą zawieszenia poboru akcyzy, w opakowaniach jednostkowych nieozna-
czonych albo oznaczonych maksymalną ceną detaliczną, jeżeli od tych wyrobów nie 
została zapłacona akcyza w należnej wysokości, a w wyniku kontroli podatkowej, 
postępowania kontrolnego albo postępowania podatkowego nie ustalono, że poda-
tek został zapłacony,  

2) produkcji, o której mowa w art. 99 ust. 1a, niezgodnej z art. 47  
– stosuje się odpowiednio stawki akcyzy w wysokości określonej w ust. 2 pkt 1 i 2, 
przy czym za maksymalną cenę detaliczną przyjmuje się trzykrotną wartość średniej 
ważonej detalicznej ceny sprzedaży papierosów, o której mowa w ust. 5d, przeliczo-
nej na jednostkę 1000 sztuk dla papierosów, a dla tytoniu do palenia, przyjmując 
założenie, że jednostka 1000 sztuk papierosów odpowiada 1 kilogramowi tytoniu 
do palenia.

Komentarz: Zmiana obowiązuje od 1 stycznia 2015 r. Została wprowadzona ustawą z 5 grudnia  2014 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej.
Według nowej definicji produkcja papierosów są to również przypadki ich wytwarzania, także przez konsumenta, przy użyciu maszyny do wytwarzania papierosów, z wyjątkiem  
wytwarzania papierosów przez konsumenta ręcznie domowym sposobem w gospodarstwach domowych.
Dlatego od 1 stycznia 2015 r. każde wytwarzanie papierosów, również przez konsumentów, z użyciem maszyn do wytwarzania papierosów poza składem podatkowym i instytucją 
przedpłaty akcyzy, będzie niezgodne z ustawą o podatku akcyzowym, tzn. nielegalne.
W przypadku stwierdzenia takiej nielegalnej produkcji będą przewidziane specjalne sankcyjne stawki akcyzy, gdyż przy ustalaniu stawki akcyzy za maksymalną cenę detaliczną 
będzie przyjmowana trzykrotna wartość średniej ważonej detalicznej ceny sprzedaży papierosów, przeliczonej na jednostkę 1000 sztuk dla papierosów, a dla tytoniu do palenia 
będzie przyjmowane założenie, że jednostka 1000 sztuk papierosów odpowiada 1 kilogramowi tytoniu do palenia.
Zmieniono także stawkę akcyzy na cygara i cygaretki. Będzie wynosić 393,00 zł za każdy kilogram.

Art. 107. [Zwrot akcyzy]
1. Podmiotowi, który nabył prawo rozporządzania samochodem osobowym jak właś-

ciciel, i który dokonuje dostawy wewnątrzwspólnotowej albo eksportu niezarejestro-
wanego wcześniej na terytorium kraju zgodnie z przepisami  o ruchu drogowym samo-
chodu osobowego, od którego akcyza została zapłacona na terytorium kraju, lub jeżeli 
w jego imieniu ta dostawa albo eksport są realizowane, przysługuje zwrot akcyzy na 
wniosek, złożony właściwemu naczelnikowi urzędu celnego w terminie roku od dnia do-
konania dostawy wewnątrzwspólnotowej albo eksportu tego samochodu osobowego.

Art. 107. [Zwrot akcyzy]
1. Podmiot, który nabył prawo rozporządzania jak właściciel samochodem osobo-

wym niezarejestrowanym na terytorium kraju zgodnie z przepisami o ruchu drogo-
wym w momencie dokonywania jego dostawy wewnątrzwspólnotowej albo eksportu, 
od którego akcyza została zapłacona na terytorium kraju, ma prawo do zwrotu akcyzy 
na wniosek, złożony właściwemu naczelnikowi urzędu celnego w terminie roku od 
dnia dokonania dostawy wewnątrzwspólnotowej tego samochodu osobowego albo 
jego eksportu. 

Komentarz: Zmiana obowiązuje od 1 stycznia 2015 r. Została wprowadzona ustawą z 7 listopada 2014 r. o ułatwieniu wykonywania działalności gospodarczej (Dz.U. z 2014 r., poz. 1662).
Zmieniony art. 107 ust. 1 ustawy doprecyzowuje zasady zwrotu akcyzy od samochodów, które są następnie eksportowane lub są przedmiotem dostawy wewnątrzwspólnotowej. 
Określono, że prawo do zwrotu przysługuje, gdy samochody nie są zarejestrowane w momencie dostawy. Warunek ten dotyczy zarówno samochodów eksportowanych, jak i bę-
dących przedmiotem WDT.
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Treść przepisu przed nowelizacją Treść przepisu po nowelizacji

Brak odpowiednika Art. 110a. [Zwolnienia z akcyzy środków transportu sanitarnego]
1. Zwalnia się od akcyzy samochód osobowy stanowiący specjalistyczny środek 

transportu sanitarnego, przeznaczony do działalności leczniczej polegającej na 
udzielaniu świadczeń zdrowotnych przez podmioty lecznicze wpisane do rejestru 
podmiotów wykonujących działalność leczniczą w rozumieniu ustawy z dnia 15 kwiet-
nia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz.U. z 2013 r. poz. 217, z późn. zm.), spełnia-
jący cechy techniczne i jakościowe określone w Polskich Normach przenoszących 
europejskie normy zharmonizowane, których szczegółowe dane zostały określone 
w Polskiej Normie PN-EN 1789+A1.  

2. Zwolnienie, o którym mowa w ust. 1, dotyczy ambulansów drogowych:  
1) typu B – ambulans ratunkowy;  
2) typu C – ruchoma jednostka intensywnej opieki.

Komentarz: Zmianę wprowadza ustawa z 28 listopada 2014 r. o zmianie ustawy o podatku akcyzowym. Ustawa wejdzie w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia (do dnia 
oddania do druku „Przewodnika po zmianach przepisów 2014/2015” ustawa nie została opublikowana w Dz.U.).
Dodany art. 110a ustawy akcyzowej wprowadza nowe zwolnienie z akcyzy dla samochodów osobowych stanowiących specjalistyczny środek transportu sanitarnego – ambu-
lansów ratunkowych oraz pojazdów stanowiących tzw. ruchomą jednostkę intensywnej opieki. Jako warunek zwolnienia wskazano konieczność spełnienia przez te samochody 
wymagań technicznych i jakościowych określonych w Polskiej Normie PN-EN 1789+A1. Zwolnienie dotyczy ambulansu ratunkowego (typ B) i ruchomej jednostki intensywnej opieki 
medycznej (typ C).

Art. 116.  [Znaki akcyzy]
Brak odpowiednika

Art. 116. [Znaki akcyzy]
(…) 1b. Producent wina będący rolnikiem wyrabiającym mniej niż 100 hektoli-

trów wina w ciągu roku gospodarczego w rozumieniu ustawy z dnia 12 maja 2011 
r. o wyrobie i rozlewie wyrobów winiarskich, obrocie tymi wyrobami i organizacji 
rynku wina wyłącznie z winogron pochodzących z upraw własnych, który nie złożył 
zgłoszenia rejestracyjnego, o którym mowa w art. 16 ust. 1, przed wprowadzeniem 
wyrobów akcyzowych do obrotu, ma obowiązek oznaczania tych wyrobów podatko-
wymi znakami akcyzy. 

Komentarz: Zmiana obowiązuje od 1 stycznia 2015 r. Została wprowadzona ustawą z 7 listopada 2014 r. o ułatwieniu wykonywania działalności gospodarczej (Dz.U. z 2014 r., 
poz. 1662).
Według nowych regulacji do oznaczania znakami akcyzy wyprodukowanych wyrobów akcyzowych przed wprowadzeniem ich do obrotu zostali zobowiązani producenci wina bę-
dący rolnikami wyrabiającymi mniej niż 100 hektolitrów wina w ciągu roku gospodarczego, niezarejestrowani jako podatnicy akcyzy.

Art. 118. [Ewidencja wyrobów akcyzowych zwolnionych z obowiązku oznaczania 
znakami akcyzy]

(…) 7. Ewidencja, o której mowa w ust. 4, może być prowadzona w formie papierowej 
lub elektronicznej, po uprzednim pisemnym poinformowaniu właściwego naczelnika 
urzędu celnego o formie jej prowadzenia.

Art. 118. [Ewidencja wyrobów akcyzowych zwolnionych z obowiązku oznaczania 
znakami akcyzy]

(…) 7. Ewidencja, o której mowa w ust. 4, może być prowadzona w postaci papiero-
wej lub elektronicznej. 
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Komentarz: Zmiana obowiązuje od 1 stycznia 2015 r. Została wprowadzona ustawą z 7 listopada 2014 r. o ułatwieniu wykonywania działalności gospodarczej (Dz.U. z 2014 r., 
poz. 1662).
Po zmianie przepisów podatnik nie będzie musiał informować naczelnika urzędu celnego, jaką wybrał formę prowadzenia ewidencji wyrobów akcyzowych objętych zwolnieniem 
z obowiązku oznaczania znakami akcyzy.

Art. 125. [Podmioty otrzymujące znaki akcyzy]
Brak odpowiednika

Art. 125. [Podmioty otrzymujące znaki akcyzy]
(…) 1c. Podatkowe znaki akcyzy otrzymuje również producent wina, o którym mowa 

w art. 116 ust. 1b. 

Komentarz: Zmiana obowiązuje od 1 stycznia 2015 r. Została wprowadzona ustawą z 7 listopada 2014 r. o ułatwieniu wykonywania działalności gospodarczej (Dz.U. z 2014 r., 
poz. 1662).
Producent wina będący rolnikiem wyrabiającym mniej niż 100 hektolitrów wina w ciągu roku gospodarczego, niezarejestrowany jako podatnik akcyzy, został uprawniony do otrzy-
mywania banderol (znaków akcyzy), gdyż od 1 stycznia 2015 r. jest zobowiązany przed wprowadzeniem wyrobów akcyzowych do obrotu do oznaczania tych wyrobów podatkowymi 
znakami akcyzy.

Art. 131. [Ewidencja znaków akcyzy]
(…) 2. Ewidencja, o której mowa w ust. 1, może być prowadzona w formie papierowej 

lub elektronicznej, po uprzednim pisemnym poinformowaniu właściwego naczelnika 
urzędu celnego o formie jej prowadzenia.

Art. 131. [Ewidencja znaków akcyzy]
(…) 2. Ewidencja, o której mowa w ust. 1, może być prowadzona w postaci papiero-

wej lub elektronicznej. 

Komentarz: Zmiana obowiązuje od 1 stycznia 2015 r. Została wprowadzona ustawą z 7 listopada 2014 r. o ułatwieniu wykonywania działalności gospodarczej (Dz.U. z 2014 r., 
poz. 1662).
Po zmianie przepisów podatnik nie będzie musiał informować naczelnika urzędu celnego, jaką wybrał formę prowadzenia ewidencji znaków akcyzy.
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AKCYZA – PRZEPISY WYKONAWCZE 

wejście w życie
po upływie 

14 dni od dnia 
opublikowania 

w Dzienniku 
Ustaw

Zwolnienia z akcyzy Rozporządzenie rozszerza zakres zwolnień z akcyzy, wprowadzając zwolnienie dla nowo utworzonego Centrum Eksperckiego 
Policji Wojskowych NATO. Centrum to będzie korzystało ze zwolnień na takich samych zasadach jak Centrum Szkolenia Sił Połą-
czonych NATO.

Projekt rozporządzenia Ministra Finansów zmieniającego rozporządzenie w sprawie zwolnień od podatku akcyzowego – do 
dnia oddania do druku „Przewodnika po zmianach przepisów 2014/2015” nie zostało opublikowane w Dzienniku Ustaw

wejście w życie

1
stycznia
2015 r.

Urzędy właściwe 
w sprawach WIA

Wydanie tego rozporządzenia jest konieczne w związku z wprowadzeniem do ustawy o podatku akcyzowym instytucji wiążącej 
informacji akcyzowej (WIA). Właściwym w sprawie WIA będzie Dyrektor Izby Celnej we Wrocławiu, a organem odwoławczym od jego 
decyzji i postanowień będzie Dyrektor Izby Celnej w Warszawie.

Projekt rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie wyznaczenia dyrektorów izb celnych właściwych do prowadzenia spraw 
w zakresie wiążącej informacji akcyzowej – do dnia oddania do druku „Przewodnika po zmianach przepisów 2014/2015” nie zostało 
opublikowane w Dzienniku Ustaw

wejście w życie

1
stycznia
2015 r.

 

Wniosek 
o wydanie WIA

Podatnicy występujący z wnioskiem o wydanie WIA będą musieli posługiwać się formularzem WIA-WN. Wzór wniosku zostanie 
określony w rozporządzeniu Ministra Finansów.

Projekt rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie wzoru wniosku o wydanie wiążącej informacji akcyzowej – do dnia odda-
nia do druku „Przewodnika po zmianach przepisów 2014/2015” nie zostało opublikowane w Dzienniku Ustaw

wejście w życie

1
stycznia
2015 r.

 

Zabezpieczenia 
akcyzowe

Wprowadzenie nowych rozporządzeń dotyczących zabezpieczeń akcyzowych jest związane z wprowadzeniem nowych regulacji 
przez ustawę z 23 października 2014 r. o zmianie ustawy o autostradach płatnych oraz o Krajowym Funduszu Drogowym, ustawy 
o Funduszu Kolejowym oraz ustawy o podatku akcyzowym. Wprowadziła ona obowiązek zabezpieczania należnej kwoty opłaty pa-
liwowej zabezpieczeniem akcyzowym, a więc tym samym zabezpieczeniem, które składa się obecnie dla zabezpieczenia akcyzy na-
leżnej od tego paliwa. Nowe rozporządzenia powielają w większości regulacje poprzednich rozporządzeń o tych samych nazwach, 
rozszerzając ich zakres na opłatę paliwową.

Projekt rozporządzenia w sprawie określenia przypadków, w których stosuje się niższy poziom zabezpieczenia akcyzowego, 
przypadków i warunków, w których obciążenie zabezpieczenia generalnego lub zwolnienie go z tego obciążenia odnotowuje 
podmiot obowiązany do jego złożenia, oraz przypadków, w których nie odnotowuje się obciążenia zabezpieczenia generalnego

Projekt rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie treści gwarancji bankowych i ubezpieczeniowych składanych jako za-
bezpieczenia akcyzowe

Projekt rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie niższego poziomu zabezpieczenia akcyzowego
Projekt rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie zwolnienia z obowiązku złożenia zabezpieczenia akcyzowego 
Projekt rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie zabezpieczeń akcyzowych 

– do dnia oddania do druku „Przewodnika po zmianach przepisów 2014/2015” nie zostały opublikowane w Dzienniku Ustaw
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wejście w życie

1
stycznia
2015 r.

  

Wyroby alkoholowe Od 1 stycznia 2015 r. do rozporządzenia w sprawie kontroli niektórych wyrobów akcyzowych wprowadzono uproszczenia dla 
podatników. Po zmianie wydanie i zużycie alkoholu etylowego będzie się mogło odbywać bez obecności funkcjonariusza, pod wa-
runkiem że zamknięcia urzędowe uniemożliwiają dostęp do tego alkoholu. W takiej sytuacji podatnik nie będzie też zobowiązany do 
informowania naczelnika urzędu celnego o terminie wydania i zużycia alkoholu, jego rodzaju i ilości.

Ponadto podmioty produkujące wyroby winiarskie zostały zwolnione z obowiązku zawiadamiania naczelnika urzędu celnego 
o dacie i planowanej godzinie procesu produkcji polegającej na kupażu, dosładzaniu i doprawianiu wyrobów winiarskich.

Rozporządzenie Ministra Finansów z 18 listopada 2014 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie kontroli niektórych wyrobów 
akcyzowych – Dz.U. z 2014 r., poz. 1660

wejście w życie

1
stycznia
2015 r.

  

Stawki akcyzy 
na paliwa

W związku z wprowadzeniem przez ustawę z 23 października 2014 r. o zmianie ustawy o autostradach płatnych oraz o Krajowym 
Funduszu Drogowym, ustawy o Funduszu Kolejowym oraz ustawy o podatku akcyzowym decyzji, że stawki akcyzy na paliwo co roku 
będą obniżane (w latach 2015–2019), właściwe stawki na dany rok będzie określało obwieszczenie Ministra Finansów. Na 2015 r. 
stawki akcyzy zostały ogłoszone i wynoszą dla:
1)  benzyn silnikowych o kodach CN 2710 11 45 lub 2710 11 49 oraz wyrobów powstałych ze zmieszania tych benzyn z biokomponen-

tami, spełniających wymagania jakościowe określone w odrębnych przepisach – 1540,00 zł/1000 litrów;
2)  olejów napędowych o kodzie CN 2710 19 41 oraz wyrobów powstałych ze zmieszania tych olejów z biokomponentami, spełniają-

cych wymagania jakościowe określone w odrębnych przepisach – 1171,00 zł/1000 litrów;
3)  biokomponentów stanowiących samoistne paliwa, spełniających wymagania jakościowe określone w odrębnych przepisach, 

przeznaczonych do napędu silników spalinowych, bez względu na kod CN – 1171,00 zł/1000 litrów;
4)  gazów przeznaczonych do napędu silników spalinowych:

a)  gazu ziemnego (mokrego) i pozostałych węglowodorów gazowych objętych pozycją CN 2711 oraz gazowych węglowodorów 
alifatycznych objętych pozycją CN 2901:
– skroplonych – 670,00 zł/1000 kilogramów,
– w stanie gazowym – 10,54 zł/I gigadżul (GJ),

b) pozostałych – 14,22 zł/I GJ;
5) pozostałych paliw silnikowych – 1797,00 zł/1000 litrów.

Obwieszczenie Ministra Finansów z 2 grudnia 2014 r. w sprawie stawek akcyzy na paliwa silnikowe obowiązujących w roku 
2015 – M.P. z 2014 r., poz. 1148

wejście w życie

1
stycznia
2015 r.

 

Stawka akcyzy 
na papierosy

Średnia ważona detaliczna cena sprzedaży papierosów na potrzeby ustalenia minimalnej stawki akcyzy na papierosy na rok 2015 
wynosi  642,81 zł w przeliczeniu na 1000 sztuk papierosów.

Obwieszczenie Ministra Finansów z 25 listopada 2014 r. w sprawie średniej ważonej detalicznej ceny sprzedaży papierosów 
na rok 2015 – M.P. z 2014 r., poz. 1140
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