
P O D AT E K  
A KC Y Z O W Y



ŹRÓDŁA PRAWA

Ustawa z dnia 6 grudnia 2008 r. o podatku akcyzowym (tekst jedn.: Dz.U. z 2018 r. poz. 1114 ze zm.) 
– efekt wdrożenia unormowań dyrektywy Rady 2008/118/WE z 16 grudnia 2008 r. w sprawie 
ogólnych zasad dotyczących podatku akcyzowego, uchylająca dyrektywę 92/12/EWG (Dz.Urz.UE.L 
2009 Nr 9, s. 12 ze zm.).

Dyrektywa Rady 2003/96/WE z 27 października 2003 r. w sprawie restrukturyzacji wspólnotowych 
przepisów ramowych dotyczących opodatkowania produktów energetycznych i energii elektrycznej 
(Dz.Urz.UE.L 2003 Nr 283, s. 51 ze zm.);

Dyrektywa Rady 92/83/EWG z 19 października 1992 r. w sprawie harmonizacji struktury podatków 
akcyzowych od alkoholi i napojów alkoholowych (Dz.Urz.UE.L 1992 Nr 316, s. 21);

Dyrektywa Rady 2011/64/UE z 21 czerwca 2011 r. w sprawie struktury oraz stawek akcyzy 
stosowanych do wyrobów tytoniowych (Dz.Urz.UE.L 2011 Nr 176, s. 24).
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PODMIOT PODATKU AKCYZOWEGO

Art. 13. u.p.a.

Podatnikiem akcyzy jest osoba fizyczna, osoba prawna oraz jednostka

organizacyjna niemająca osobowości prawnej, która dokonuje

czynności podlegających opodatkowaniu akcyzą lub wobec której

zaistniał stan faktyczny podlegający opodatkowaniu akcyzą, (…)



podmiot: 

1) nabywający lub posiadający wyroby akcyzowe znajdujące się poza procedurą 
zawieszenia poboru akcyzy, jeżeli od wyrobów tych nie została zapłacona akcyza w 

należnej wysokości, a w wyniku kontroli podatkowej, kontroli celno- -skarbowej albo 
postępowania podatkowego nie ustalono, że podatek został zapłacony; 

2) będący nabywcą końcowym zużywającym energię elektryczną, jeżeli od tej energii 
nie została zapłacona akcyza w należnej wysokości i nie można ustalić podmiotu, który 

dokonał sprzedaży tej energii elektrycznej nabywcy końcowemu; 

2a) będący nabywcą lub posiadaczem suszu tytoniowego niebędący podmiotem 
prowadzącym skład podatkowy, pośredniczącym podmiotem tytoniowym, grupą 

producentów lub rolnikiem, który wyprodukował susz tytoniowy, jeżeli nie została od 
niego zapłacona akcyza w należnej wysokości i nie można ustalić podmiotu, który 

dokonał sprzedaży suszu tytoniowego; 

3) u którego powstają ubytki wyrobów akcyzowych lub doszło do całkowitego 
zniszczenia wyrobów akcyzowych, o których mowa w art. 2 ust. 1 pkt 20, również gdy 

nie jest właścicielem tych wyrobów akcyzowych; 

4) będący przedstawicielem podatkowym; 

5) będący zarejestrowanym odbiorcą, z wyłączeniem zarejestrowanego odbiorcy 
posiadającego zezwolenie na jednorazowe nabycie wyrobów akcyzowych jako 

zarejestrowany odbiorca – z tytułu nabycia wewnątrzwspólnotowego wyrobów 
akcyzowych na rzecz innego podmiotu; 

6) będący zarejestrowanym wysyłającym, jeżeli wysyła z zastosowaniem procedury 
zawieszenia poboru akcyzy wyroby akcyzowe z miejsca importu; 

7) dokonujący użycia lub sprzedaży wyrobów węglowych, które uzyskał w drodze 
czynu zabronionego pod groźbą kary; 

8) będący pośredniczącym podmiotem tytoniowym zużywającym susz tytoniowy; 



podmiot: 

9) będący podmiotem prowadzącym skład podatkowy zużywającym susz 
tytoniowy do innych celów niż produkcja wyrobów tytoniowych lub wyrobów 

nowatorskich; 

10) będący pośredniczącym podmiotem węglowym używającym wyrobów 
węglowych; 

11) będący finalnym nabywcą węglowym – w przypadku, o którym mowa w art. 
9a ust. 1 pkt 5; 

12) będący pośredniczącym podmiotem gazowym używającym wyrobów 
gazowych; 

13) będący finalnym nabywcą gazowym – w przypadku, o którym mowa w art. 9c 
ust. 1 pkt 5; 

14) będący przedsiębiorstwem w spadku, o którym mowa w ustawie z dnia 5 lipca 2018 r. o 
zarządzie sukcesyjnym przedsiębiorstwem osoby fizycznej (Dz. U. poz. 1629), w okresie od 

chwili śmierci przedsiębiorcy do dnia wygaśnięcia zarządu sukcesyjnego albo do dnia 
upływu terminu do powołania zarządcy sukcesyjnego, o którym mowa w art. 12 ust. 10 tej 
ustawy, w przypadku gdy nie ustanowiono zarządu sukcesyjnego, a osoby, o których mowa 
w art. 14 tej ustawy, dokonały czynności podlegających opodatkowaniu akcyzą lub zaistniał 
wobec nich stan faktyczny podlegający opodatkowaniu akcyzą, przy czym przedsiębiorstwo 
w spadku uznaje się za podatnika kontynuującego prowadzenie działalności gospodarczej 

zmarłego podatnika.



Pobór akcyzy jest zharmonizowany na szczeblu Unii Europejskiej. W aktach 

prawa unijnego nacisk położony jest na ujednolicenie zasad opodatkowania 

trzech grup wyrobów: wyrobów energetycznych, alkoholu i tytoniu. Są to wyroby 

akcyzowe, których produkcja, przechowywanie sprzedaż podlega ścisłym 

unormowaniom prawa wspólnotowego. Państwa członkowskie mają możliwość 

wprowadzania akcyzy na inne grupy towarów, ale obrót nimi nie podlega 

szczególnej regulacji wspólnotowej. 

Cele podatku akcyzowego: 

- cel fiskalny – polegający na zwiększeniu dochodów budżetowych; 

- cel pozafiskalny – mający na celu dążenie do zmniejszenia spożycia 

określonych produktów przez obywateli danego kraju, w którym akcyza 

została nałożona.



WYROBY AKCYZOWE
Art. 1. u.p.a.

1. Ustawa określa opodatkowanie podatkiem akcyzowym, zwanym dalej „akcyzą”, wyrobów

akcyzowych oraz samochodów osobowych, organizację obrotu wyrobami akcyzowymi, a także

oznaczanie znakami akcyzy.

Art. 2. u.p.a.

1. Użyte w ustawie określenia oznaczają: 

1) wyroby akcyzowe – wyroby energetyczne, energię elektryczną, napoje alkoholowe,

wyroby tytoniowe, susz tytoniowy, płyn do papierosów elektronicznych oraz wyroby

nowatorskie, określone w załączniku nr 1 do ustawy;

1a) wyroby węglowe – wyroby energetyczne, określone w poz. 19–21 załącznika nr 1 do

ustawy;

1b) wyroby gazowe – wyroby energetyczne o kodach CN 2705 00 00, 2711 11 00, 2711

21 00, 2711 29 00 i pozostałe paliwa opałowe, o których mowa w art. 89 ust. 1 pkt 15 lit. b, z

wyłączeniem wyrobów energetycznych o kodzie CN 2901 10 00;



PRZEDMIOT PODATKU 

stany faktyczne, od których zaistnienia ustawodawca 
uzależnia powstanie obowiązku podatkowego – stany 

faktyczne mające za przedmiot wyroby akcyzowe 

czynności prawne 
mające za przedmiot 

wyroby akcyzowe

sytuacje faktyczne, 
których zaistnienie 
jest niezależne od 

działania podatników 

RÓŻNY MOMENT 
POWSTANIA 
OBOWIĄZKU 

PODATKOWEGO 



PRZEDMIOT PODATKU 
Art. 8. u.p.a.

1. Przedmiotem opodatkowania akcyzą jest:

1) produkcja wyrobów akcyzowych;

2) wprowadzenie wyrobów akcyzowych do składu podatkowego;

3) import wyrobów akcyzowych, z wyłączeniem importu wyrobów akcyzowych wysłanych następnie z zastosowaniem

procedury zawieszenia poboru akcyzy z miejsca importu przez zarejestrowanego wysyłającego niebędącego importerem

tych wyrobów;

4) nabycie wewnątrzwspólnotowe wyrobów akcyzowych, z wyłączeniem nabycia wewnątrzwspólnotowego dokonywanego

do składu podatkowego;

4a) nabycie wewnątrzwspólnotowe wyrobów akcyzowych innych niż określone w załączniku nr 2 do ustawy, objętych

stawką akcyzy inną niż stawka zerowa, dokonywane do składu podatkowego w celu objęcia ich procedurą zawieszenia

poboru akcyzy, jeżeli wprowadzenie tych wyrobów do składu podatkowego nie nastąpiło;

5) wyprowadzenie ze składu podatkowego, poza procedurą zawieszenia poboru akcyzy, wyrobów akcyzowych niebędących

własnością podmiotu prowadzącego ten skład podatkowy, z wyłączeniem wyrobów akcyzowych objętych zwolnieniem od

akcyzy ze względu na ich przeznaczenie oraz wyrobów akcyzowych wymienionych w załączniku nr 2 do ustawy,

opodatkowanych zerową stawką akcyzy ze względu na ich przeznaczenie, przez podmiot, o którym mowa w art. 13 ust. 3;

6) wysłanie z zastosowaniem procedury zawieszenia poboru akcyzy importowanych wyrobów akcyzowych z miejsca

importu przez zarejestrowanego wysyłającego niebędącego importerem tych wyrobów.



PRZEDMIOT PODATKU 
2. Przedmiotem opodatkowania akcyzą jest również:

1) użycie wyrobów akcyzowych objętych zwolnieniem od akcyzy ze względu na ich przeznaczenie albo

określoną stawką akcyzy związaną z ich przeznaczeniem, jeżeli ich użycie:

a) było niezgodne z przeznaczeniem uprawniającym do zwolnienia od akcyzy albo zastosowania tej stawki

akcyzy lub

b) nastąpiło bez zachowania warunków uprawniających do zwolnienia od akcyzy albo zastosowania tej stawki

akcyzy;

2) dostarczenie wyrobów akcyzowych objętych zwolnieniem od akcyzy ze względu na ich

przeznaczenie, jeżeli odbyło się ono bez zachowania warunków uprawniających do zastosowania

zwolnienia od akcyzy;

3) sprzedaż wyrobów akcyzowych znajdujących się poza procedurą zawieszenia poboru akcyzy,

objętych określoną stawką akcyzy związaną z ich przeznaczeniem, jeżeli ich sprzedaż odbyła się bez

zachowania warunków uprawniających do zastosowania tej stawki akcyzy;

4) nabycie lub posiadanie wyrobów akcyzowych znajdujących się poza procedurą zawieszenia poboru

akcyzy, jeżeli od tych wyrobów nie została zapłacona akcyza w należnej wysokości a w wyniku kontroli

podatkowej, kontroli celno- -skarbowej albo postępowania podatkowego nie ustalono, że podatek

został zapłacony.



PRZEDMIOT PODATKU 
3. Przedmiotem opodatkowania akcyzą są również ubytki wyrobów akcyzowych lub całkowite
zniszczenie wyrobów akcyzowych, o których mowa w art. 2 ust. 1 pkt 20. Wyrób uważa się za
całkowicie zniszczony, gdy nie może już zostać wykorzystany jako wyrób akcyzowy.

4. Przedmiotem opodatkowania akcyzą jest również zużycie:

1) wyrobów akcyzowych określonych w załączniku nr 2 do ustawy, o których mowa w art. 89 ust. 2, do
produkcji innych wyrobów;

2) napojów alkoholowych, o których mowa w art. 32 ust. 4 pkt 2 i 3, przez podmiot zużywający.

5. Przedmiotem opodatkowania akcyzą jest również sprzedaż lub oferowanie na sprzedaż
papierosów lub tytoniu do palenia poza procedurą zawieszenia poboru akcyzy, z odpłatnością powyżej
maksymalnej ceny detalicznej, w tym w połączeniu z innym towarem lub usługą lub w połączeniu z
przyznaniem nabywcy nieodpłatnej premii w postaci innych towarów lub usług, a w przypadku
papierosów lub tytoniu do palenia oznaczonych jednocześnie podatkowymi oraz legalizacyjnymi
znakami akcyzy, jeżeli odpłatność przekracza kwotę równą sumie maksymalnej ceny detalicznej i
kwoty 1,30 zł, stanowiącej należność za legalizacyjne znaki akcyzy.

6. Jeżeli w stosunku do wyrobu akcyzowego powstał obowiązek podatkowy w związku z wykonaniem
jednej z czynności, o których mowa w ust. 1, to nie powstaje obowiązek podatkowy na podstawie
innej czynności podlegającej opodatkowaniu akcyzą, jeżeli kwota akcyzy została, po zakończeniu
procedury zawieszenia poboru akcyzy, określona lub zadeklarowana w należnej wysokości, chyba że
przepisy ustawy stanowią inaczej.



PRZEDMIOT PODATKU – SAMOCHODY OSOBOWE

Art. 100. u.p.a.

1.W przypadku samochodu osobowego przedmiotem opodatkowania akcyzą jest:

1) import samochodu osobowego niezarejestrowanego wcześniej na terytorium kraju zgodnie

z przepisami o ruchu drogowym;

2) nabycie wewnątrzwspólnotowe samochodu osobowego niezarejestrowanego wcześniej na

terytorium kraju zgodnie z przepisami o ruchu drogowym;

3) pierwsza sprzedaż na terytorium kraju samochodu osobowego niezarejestrowanego na terytorium

kraju zgodnie z przepisami o ruchu drogowym:

a) wyprodukowanego na terytorium kraju,

b) od którego nie została zapłacona akcyza z tytułu czynności, o których mowa w pkt 1 albo 2.

2. W przypadku samochodu osobowego przedmiotem opodatkowania akcyzą jest również sprzedaż na

terytorium kraju samochodu osobowego niezarejestrowanego na terytorium kraju, następująca

po sprzedaży, o której mowa w ust. 1 pkt 3, jeżeli wcześniej akcyza nie została zapłacona w

należnej wysokości, a w wyniku kontroli podatkowej, kontroli celno-skarbowej albo postępowania

podatkowego nie ustalono, że podatek został zapłacony.



OBOWIĄZEK PODATKOWY

Art. 10. u.p.a.

1. Obowiązek podatkowy powstaje z dniem wykonania czynności lub

zaistnienia stanu faktycznego podlegających opodatkowaniu akcyzą,

chyba że przepisy ustawy stanowią inaczej.

1a. Obowiązek podatkowy z tytułu sprzedaży wyrobów węglowych na

terytorium kraju powstaje z dniem wydania wyrobów węglowych, w tym także

przewoźnikowi, a w przypadkach, o których mowa w art. 9a ust. 2 pkt 2–9, z

dniem wykonania tych czynności.

1b. Jeżeli sprzedaż wyrobów węglowych jest potwierdzona fakturą, obowiązek

podatkowy powstaje z dniem wystawienia faktury, nie później niż w 7. dniu

od dnia wydania wyrobów węglowych.



OBOWIĄZEK PODATKOWY Z TYTUŁU:

importu wyrobów akcyzowych powstaje z dniem powstania długu celnego w rozumieniu przepisów prawa 

celnego

nabycia wewnątrzwspólnotowego wyrobów akcyzowych przez 

zarejestrowanego odbiorcę 

powstaje z dniem, w którym wyroby akcyzowe zostały wprowadzone do 

określonego we właściwym zezwoleniu miejsca odbioru wyrobów akcyzowych

nabycia wewnątrzwspólnotowego wyrobów akcyzowych 

znajdujących się poza procedurą zawieszenia poboru akcyzy, 

dokonanego na potrzeby wykonywanej przez podatnika 

działalności gospodarczej na terytorium kraju

powstaje z dniem otrzymania wyrobów akcyzowych przez podatnika, nie 

później jednak niż w 7. dniu, licząc od dnia dokonania wysyłki określonej w 

uproszczonym dokumencie towarzyszącym lub od dnia wystawienia dokumentu 

handlowego, w przypadku gdy wyroby akcyzowe przemieszczane są na 

podstawie dokumentu handlowego

nabycia wewnątrzwspólnotowego wyrobów akcyzowych innych 

niż określone w załączniku nr 2 do ustawy, objętych stawką 

akcyzy inną niż stawka zerowa, z wyłączeniem wyrobów 

węglowych i wyrobów akcyzowych, o których mowa w art. 8 ust. 

1 pkt 4a

powstaje z dniem otrzymania tych wyrobów przez podatnika 

nabycia wewnątrzwspólnotowego wyrobów akcyzowych, o 

których mowa w art. 8 ust. 1 pkt 4a

powstaje w dniu ich przemieszczenia na terytorium kraju

nabycia wewnątrzwspólnotowego wyrobów akcyzowych 

znajdujących się poza procedurą zawieszenia poboru akcyzy, 

dokonanego za pośrednictwem przedstawiciela podatkowego, o 

którym mowa w art. 79 ust. 1

powstaje z dniem odbioru dostarczonych wyrobów akcyzowych przez odbiorcę 

na terytorium kraju

sprzedaży wyrobów akcyzowych, o której mowa w art. 8 ust. 2 

pkt 3 i ust. 5

powstaje z dniem wydania ich nabywcy

Jeżeli sprzedaż, o której mowa w art. 8 ust. 2 pkt 3, powinna być potwierdzona 

fakturą, obowiązek podatkowy powstaje z chwilą wystawienia faktury, nie 

później jednak niż w 7. dniu, licząc od dnia wydania wyrobu akcyzowego. 

nabycia lub posiadania wyrobów akcyzowych, o których mowa w 

art. 8 ust. 2 pkt 4

powstaje z dniem nabycia lub wejścia w posiadanie tych wyrobów, z 

zastrzeżeniem ust. 11.



OBOWIĄZEK PODATKOWY Z TYTUŁU:

importu samochodu osobowego niezarejestrowanego 

wcześniej na terytorium kraju zgodnie z przepisami 

o ruchu drogowym

powstaje z dniem powstania długu celnego w rozumieniu

przepisów prawa celnego

nabycia wewnątrzwspólnotowego samochodu 

osobowego niezarejestrowanego wcześniej na 

terytorium kraju zgodnie z przepisami o ruchu 

drogowym powstaje z dniem:

1) przemieszczenia samochodu osobowego z terytorium

państwa członkowskiego na terytorium kraju – jeżeli

nabycie prawa rozporządzania samochodem osobowym

jak właściciel nastąpiło przed przemieszczeniem

samochodu na terytorium kraju;

2) nabycia prawa rozporządzania samochodem osobowym

jak właściciel – jeżeli nabycie prawa rozporządzania

samochodem osobowym jak właściciel nastąpiło po

przemieszczeniu samochodu osobowego na terytorium

kraju;

3) złożenia wniosku o rejestrację samochodu osobowego

na terytorium kraju zgodnie z przepisami o ruchu

drogowym – jeżeli podmiot występujący z wnioskiem o

rejestrację na terytorium kraju nabytego

wewnątrzwspólnotowo samochodu osobowego nie jest

jego właścicielem.

sprzedaży na terytorium kraju samochodu osobowego 

niezarejestrowanego na terytorium kraju 

co do zasady z dniem wydania samochodu osobowego



STAWKI PODATKOWE

PROCENTOWE KWOTOWE MIESZANE





SKŁAD PODATKOWY 

10) skład podatkowy – miejsce, w którym określone
wyroby akcyzowe są:

produkowane,

magazynowane,

przeładowywane

lub do którego wyroby te są wprowadzane,

lub z którego są wyprowadzane

– z zastosowaniem procedury zawieszenia poboru akcyzy;
w przypadku składu podatkowego znajdującego się na
terytorium kraju miejsce to jest określone w zezwoleniu
wydanym przez właściwego naczelnika urzędu skarbowego;

11) podmiot prowadzący skład podatkowy – podmiot,
któremu wydano zezwolenie na prowadzenie składu
podatkowego;



PROCEDURA 
ZAWIESZENIA 
POBORU AKCYZY 

12) procedura zawieszenia
poboru akcyzy – procedurę
stosowaną podczas produkcji,
magazynowania,
przeładowywania i
przemieszczania wyrobów
akcyzowych, w trakcie której,
gdy są spełnione warunki
określone w przepisach
niniejszej ustawy i aktów
wykonawczych wydanych na jej
podstawie, z obowiązku
podatkowego nie powstaje
zobowiązanie podatkowe;



Z W O L N I E N I A
P O D A T K O W E



OZNACZENIE WYROBÓW 
AKCYZOWYCH

znaki akcyzy – znaki, określone 
przez ministra właściwego do spraw 

finansów publicznych, służące do 
oznaczania wyrobów akcyzowych 

podlegających obowiązkowi 
oznaczania, obejmujące: 

podatkowe znaki akcyzy, które 
są potwierdzeniem wpłaty kwoty 

stanowiącej wartość podatkowych 
znaków akcyzy, 

legalizacyjne znaki akcyzy, które 
są potwierdzeniem prawa podmiotu 

obowiązanego do oznaczania 
wyrobów akcyzowych znakami 
akcyzy, do przeznaczenia tych 

wyrobów do sprzedaży;



PODATKOWE ZNAKI AKCYZY
Podatkowe znaki akcyzy nanosi się na wyroby akcyzowe w procedurze zawieszenia poboru akcyzy.

Podatkowe znaki akcyzy mają obowiązek stosować zarejestrowane podmioty, które są:

• podmiotami, które prowadzą składy podatkowe;

• importerami;

• podmiotami dokonującymi nabycia wewnątrzwspólnotowego;

• przedstawicielami podatkowymi;

• podmioty, które produkują wyroby akcyzowe:

– z wykorzystaniem wyłącznie wyrobów akcyzowych, od których akcyza została zapłacona albo z wykorzystaniem wyłącznie wyrobów akcyzowych zwolnionych od 
akcyzy ze względu na przeznaczenie, pod warunkiem że wyprodukowany wyrób jest również wyrobem akcyzowym zwolnionym od akcyzy ze względu na 
przeznaczenie,

– mniej niż 1000 hektolitrów w ciągu roku kalendarzowego win uzyskanych z winogron pochodzących z upraw własnych,

– mniej niż 10 hektolitrów w ciągu roku kalendarzowego alkoholu etylowego, dokonywanej przez gorzelnie prawnie i ekonomicznie niezależne od wszelkich innych 
gorzelni oraz niedziałające na podstawie licencji uzyskanej od innego podmiotu,

– od których została zapłacona przedpłata akcyzy;

• właścicielami wyrobów akcyzowych, które są wyprowadzane ze składu podatkowego poza procedurą poboru akcyzy na podstawie zezwolenia na 
wyprowadzenie wyrobów akcyzowych z cudzego składu podatkowego poza procedurą zawieszenia poboru akcyzy;

• podmiotem, który zamierza nabyć wyroby akcyzowe i posiada zezwolenie, na wyprowadzenie wyrobów akcyzowych z cudzego składu 
podatkowego poza procedurą zawieszenia poboru akcyzy.

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



OZNACZENIE WYROBÓW 
AKCYZOWYCH

Art. 120. u.p.a.

1. Znaki akcyzy mogą mieć w szczególności postać 

banderol, znaków cechowych lub odcisków pieczęci. 

2. Znak akcyzy jest nanoszony na opakowanie 

jednostkowe wyrobu akcyzowego lub bezpośrednio na 

wyrób akcyzowy w taki sposób, aby zdjęcie znaku lub 

otwarcie opakowania w miejscu przeznaczonym do 

jego otwierania albo użycie wyrobu powodowały 

trwałe i widoczne uszkodzenie znaku w sposób 

uniemożliwiający jego powtórne użycie, chyba że znak 

akcyzy jest nanoszony bezpośrednio na wyrób 

akcyzowy w sposób trwały.



ZWOLNIENIE Z OBOWIĄZKU 
OZNACZANIA ZNAKAMI AKCYZY
Art. 118. u.p.a.

Z obowiązku oznaczania znakami akcyzy zwalnia się wyroby akcyzowe, które są:

1) całkowicie niezdatne do użytku;

2) wyprowadzane ze składu podatkowego i przeznaczone do dokonania dostawy
wewnątrzwspólnotowej lub na eksport;

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

4) przewożone przez terytorium kraju w ramach procedury tranzytu w rozumieniu przepisów prawa
celnego;

5) przewożone z terytorium jednego państwa członkowskiego na terytorium innego państwa
członkowskiego przez terytorium kraju;

6) wyprodukowane na warunkach określonych w art. 47 ust. 1 pkt 1, 2, 4 lub 5 i przeznaczone do
dokonania dostawy wewnątrzwspólnotowej lub na eksport. 2. Z obowiązku oznaczania znakami akcyzy
zwalnia się także wyroby akcyzowe, które są zwolnione od akcyzy albo objęte zerową stawką akcyzy.



WARUNKI I TRYB PŁATNOŚCI 

REJESTRACJA PODATNIKA PRZEZ 
NACZELNIKA URZĘDU SKARBOWEGO  

OBLICZENIE PODATKU I WPŁACENIE NA 
RACHUNEK WŁAŚCIWEGO UŚ

ZŁOŻENIE DEKLARACJI PODATKOWEJ 



REJESTRACJA 
Art. 16. u.p.a.

1. Podmiot prowadzący działalność gospodarczą jest obowiązany, przed dniem wykonania pierwszej czynności
podlegającej opodatkowaniu akcyzą lub pierwszej czynności z wykorzystaniem wyrobów akcyzowych objętych
zwolnieniem od akcyzy ze względu na ich przeznaczenie lub wyrobów akcyzowych wymienionych w załączniku
nr 2 do ustawy, opodatkowanych zerową stawką akcyzy ze względu na ich przeznaczenie, złożyć zgłoszenie
rejestracyjne właściwemu naczelnikowi urzędu skarbowego. Obowiązek, o którym mowa w zdaniu poprzedzającym, ma
zastosowanie również do podmiotu prowadzącego działalność gospodarczą, który dokonuje nabycia wewnątrzwspólnotowego
alkoholu etylowego całkowicie skażonego środkiem skażającym dopuszczonym we wszystkich państwach członkowskich Unii
Europejskiej lub dodatkowymi środkami skażającymi dopuszczonymi przez państwo członkowskie Unii Europejskiej, w którym
skażenie następuje, na podstawie rozporządzenia Komisji (WE) nr 3199/93 z dnia 22 listopada 1993 r. w sprawie wzajemnego
uznawania procedur całkowitego skażenia alkoholu etylowego do celów zwolnienia z podatku akcyzowego.

2. Zgłoszenie rejestracyjne powinno zawierać dane dotyczące tego podmiotu i prowadzonej przez niego działalności gospodarczej,
w szczególności imię i nazwisko lub nazwę podmiotu, adres jego siedziby lub zamieszkania oraz określenie rodzaju prowadzonej
działalności gospodarczej, a w przypadku działalności gospodarczej z użyciem wyrobów akcyzowych objętych zwolnieniem od
akcyzy ze względu na ich przeznaczenie lub wyrobów akcyzowych wymienionych w załączniku nr 2 do ustawy, opodatkowanych
zerową stawką akcyzy ze względu na ich przeznaczenie – również adresy miejsc wykonywania działalności oraz określenie rodzaju
i przewidywanej średniej miesięcznej ilości zużywanego wyrobu akcyzowego.

3. Właściwy naczelnik urzędu skarbowego, bez zbędnej zwłoki, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia przyjęcia zgłoszenia
rejestracyjnego, pisemnie potwierdza jego przyjęcie. Potwierdzenie powinno zawierać dane dotyczące zarejestrowanego podmiotu
i prowadzonej przez niego działalności gospodarczej w zakresie wyrobów akcyzowych, w szczególności imię i nazwisko lub nazwę
podmiotu, adres jego zamieszkania lub siedziby, numer identyfikacji podatkowej (NIP) oraz określenie rodzaju wyrobów
akcyzowych, w zakresie których prowadzi on działalność gospodarczą



OBLICZENIE PODATKU I ZŁOŻENIE 
DEKLARACJI 

Art. 21. u.p.a.

Podatnik jest obowiązany, bez wezwania organu podatkowego:

1) składać właściwemu naczelnikowi urzędu skarbowego deklaracje podatkowe według ustalonego
wzoru,

2) obliczać i wpłacać akcyzę na rachunek właściwego urzędu skarbowego – za miesięczne okresy
rozliczeniowe, w terminie do 25. dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym powstał
obowiązek podatkowy, chyba że przepisy szczególne stanowią inaczej.

2. W przypadku zastosowania procedury zawieszenia poboru akcyzy, podatnik jest obowiązany, bez
wezwania organu podatkowego:

1) składać właściwemu naczelnikowi urzędu skarbowego deklaracje podatkowe, według ustalonego
wzoru,

2) obliczać i wpłacać akcyzę na rachunek właściwego urzędu skarbowego – za miesięczne okresy
rozliczeniowe, w terminie do 25. dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym nastąpiło
zakończenie procedury zawieszenia poboru akcyzy skutkujące powstaniem zobowiązania podatkowego.



WARUNKI I TRYB PŁATNOŚCI –
SAMOCHÓD OSOBOWY

Art. 106. u.p.a.

1. Podatnik z tytułu sprzedaży na terytorium kraju samochodu osobowego jest obowiązany, bez wezwania organu
podatkowego:

1) składać właściwemu naczelnikowi urzędu skarbowego deklaracje podatkowe w sprawie akcyzy, według
ustalonego wzoru,

2) obliczać i wpłacać akcyzę na rachunek właściwego urzędu skarbowego – za miesięczne okresy rozliczeniowe,
w terminie do 25. dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym powstał obowiązek podatkowy.

2. Podatnik z tytułu nabycia wewnątrzwspólnotowego samochodu osobowego jest obowiązany po dokonaniu jego
przemieszczenia na terytorium kraju, bez wezwania organu podatkowego złożyć deklarację uproszczoną, według
ustalonego wzoru, właściwemu naczelnikowi urzędu skarbowego w terminie 14 dni, licząc od dnia powstania obowiązku
podatkowego, nie później jednak niż w dniu rejestracji samochodu osobowego na terytorium kraju zgodnie z przepisami
o ruchu drogowym.

3. Podatnik z tytułu nabycia wewnątrzwspólnotowego samochodu osobowego jest obowiązany po dokonaniu jego
przemieszczenia na terytorium kraju, bez wezwania organu podatkowego dokonać obliczenia i zapłaty na rachunek
właściwego urzędu skarbowego akcyzy w terminie 30 dni, licząc od dnia powstania obowiązku podatkowego, nie później
jednak niż w dniu rejestracji samochodu osobowego na terytorium kraju zgodnie z przepisami o ruchu drogowym.


