
Projekt z dnia 24 marca 2010 r. 

ROZPORZĄDZENIE 

MINISTRA FINANSÓW 1) 

z dnia  .......................................2010 r. 

zmieniające rozporządzenie w sprawie wzorów deklaracji podatkowych dla podatku 
akcyzowego, deklaracji w sprawie przedpłaty akcyzy oraz informacji  

o wyrobach akcyzowych w składzie podatkowym 
 
 

Na podstawie  art. 26 ust. 1 i art. 106 ust. 4 pkt 1 ustawy z dnia 6 grudnia 2008 r. o podatku 
akcyzowym (Dz. U. z 2009 r. Nr 3, poz. 11, z późn. zm.2)) zarządza się, co następuje:   

 
§ 1. W rozporządzeniu Ministra Finansów z dnia 24 lutego 2009 r. w sprawie wzorów dekla-
racji podatkowych dla podatku akcyzowego, deklaracji w sprawie przedpłaty akcyzy oraz 
informacji o wyrobach akcyzowych w składzie podatkowym (Dz. U. Nr 32, poz. 227) załącz-
nik nr 5 do rozporządzenia otrzymuje brzmienie określone w załączniku do niniejszego roz-
porządzenia.  
 
§ 2. Rozporządzenie wchodzi w Ŝycie z dniem ogłoszenia. 

 

MINISTER FINANSÓW  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                 
1) Minister Finansów kieruje działem administracji rządowej – finanse publiczne, na podstawie § 1 ust. 

2  pkt 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 16 listopada 2007 r. w sprawie szczegóło-
wego zakresu działania Ministra Finansów (Dz. U. Nr 216, poz. 1592). 

2) Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2009 r. Nr 98, poz. 819, Nr 168, poz. 
1323, Nr 215, poz. 1667 oraz z 2010 r. Nr 21, poz. 104. 



 

Uzasadnienie 
 
 
Wskutek ogłoszenia w dniu 15 października 2009 r. w Dzienniku Urzędowym Unii Europej-
skiej pozytywnej decyzji Komisji Europejskiej dotyczącej przyznania Polsce środka pomocy 
w sprawie Pomoc Państwa N 57/2008 – Polska „Pomoc operacyjna w zakresie biopaliw” –
dotychczasowy system zwolnień, obejmujący paliwa silnikowe z zawartością biokomponen-
tów oraz biokomponenty stanowiące samoistne paliwo, został zastąpiony od 15 października 
2009 r., określonym w ustawie o podatku akcyzowym, systemem obniŜenia stawek akcyzy.  
Zgodnie z przepisem art. 89 ust. 1 pkt 3, 7 i 8 ustawy o podatku akcyzowym: 

- stawka akcyzy określona dla wyrobów powstałych ze zmieszania benzyn silnikowych 
z biokomponentami, zawierających powyŜej 2% biokomponentów, wyprodukowa-
nych w składzie podatkowym i spełniających wymagania jakościowe określone w od-
rębnych przepisach wynosi 1565,00 zł/1000 litrów i moŜe zostać obniŜona o 1,565 zł 
od kaŜdego litra biokomponentów dodanych do tych benzyn, z tym Ŝe kwota naleŜnej 
akcyzy nie moŜe być niŜsza niŜ 10,00 zł/1000 litrów; 

- stawka akcyzy określona dla  wyrobów powstałych ze zmieszania olejów napędowych 
z biokomponentami, zawierających powyŜej 2% biokomponentów, wyprodukowa-
nych w składzie podatkowym i spełniających wymagania jakościowe określone w od-
rębnych przepisach wynosi 1048,00 zł/1000 litrów i  moŜe zostać obniŜona o 1,048 zł 
od kaŜdego litra biokomponentów dodanych do tych olejów napędowych, z tym Ŝe 
kwota naleŜnej akcyzy nie moŜe być niŜsza niŜ 10,00 zł/1000 litrów. 

- stawka akcyzy dla biokomponentów stanowiących samoistne paliwa wyprodukowa-
nych w składzie podatkowym i spełniających wymagania jakościowe określone w od-
rębnych przepisach, przeznaczonych do napędu silników spalinowych wynosi 10,00 
zł/1000 litrów. 

W świetle powyŜszego zaistniała konieczność przygotowania zmiany rozporządzenia w spra-
wie wzorów deklaracji podatkowych dla podatku akcyzowego, deklaracji w sprawie przedpła-
ty akcyzy oraz informacji o wyrobach akcyzowych w składzie podatkowym. 
Ilości dodawanych do paliwa biokomponentów nie są stałe, więc wyliczone (zgodnie z prze-
pisami ustawy o podatku akcyzowym) stawki podatku akcyzowego teŜ nie są stałe, przewaŜ-
nie dla kaŜdej partii wyrobów są inne. Zdarza się, Ŝe podatnik powinien wykazać w jednej 
deklaracji nawet kilkaset stawek podatku akcyzowego.  
Część F obowiązującej deklaracji „AKC-4/D Podatek akcyzowy od paliw silnikowych” za-
wiera16 pozycji, w których podatnik moŜe wykazywać wyroby z odrębnymi stawkami podat-
ku akcyzowego i w przypadku konieczności wykazania kilkuset stawek podatku akcyzowego 
powinien złoŜyć kilkanaście, a niekiedy nawet kilkadziesiąt deklaracji AKC-4D. 
Wprowadzona w niniejszym projekcie zmiana części F deklaracji „AKC-4/D Podatek akcy-
zowy od paliw silnikowych” będzie ułatwieniem dla podatników. 
Podatnik będzie mógł wykazać np. w jednej pozycji podatek akcyzowy od kilku dostaw/partii 
paliwa silnikowego, pod warunkiem, Ŝe kaŜda z tych partii/dostaw paliwa silnikowego będzie 
zawierać ponad 2% biokomponentów.  
  
Kwestie będące przedmiotem niniejszego projektu nie są regulowane przez prawo wspólno-
towe i nie podlegają harmonizacji. 
Projekt rozporządzenia nie podlega notyfikacji zgodnie z trybem przewidzianym w przepi-
sach rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 23 grudnia 2002 r. w sprawie sposobu funkcjo-
nowania krajowego systemu notyfikacji norm i aktów prawnych (Dz. U. Nr 239, poz. 2039, z 
późn. zm.). 

 
 
 



 
Ocena skutków regulacji 

 
 1. Wskazanie podmiotów, na które oddziałuje akt normatywny 

Rozporządzenie oddziałuje na podatników podatku akcyzowego z branŜy paliwowej.  

 2. Wyniki przeprowadzonych konsultacji 
Projekt rozporządzenia będzie przedmiotem konsultacji społecznych.  
Przedmiotowy projekt rozporządzenia zostanie umieszczony w Biuletynie Informacji 
Publicznej (BIP) na stronie internetowej Ministerstwa Finansów (www.mf.gov.pl), 
zgodnie z art. 5 ustawy z dnia 7 lipca 2005r. o działalności lobbingowej  w procesie 
stanowienia prawa (Dz. U. Nr 169, poz. 1414, z późn zm.).  
Wyniki przeprowadzonych konsultacji społecznych zostaną umieszczone w OSR. 

 3. Wpływ aktu normatywnego na: 

a)  sektor finansów publicznych, w tym budŜet państwa i budŜety jednostek sa-
morządu terytorialnego 
Wejście w Ŝycie rozporządzenia nie będzie miało wpływu na wydatki budŜetu 
państwa.  

b)   rynek pracy 
Wejście w Ŝycie rozporządzenia nie będzie miało wpływu na rynek pracy.   

c)  konkurencyjność gospodarki i przedsiębiorczość, w tym na funkcjonowanie 
przedsiębiorstw 
Wejście w Ŝycie rozporządzenia nie będzie miało wpływu na konkurencyjność go-
spodarki i przedsiębiorczość, w tym na funkcjonowanie przedsiębiorstw.  

d)   sytuację i rozwój regionalny 
Wejście w Ŝycie rozporządzenia nie będzie miało wpływu na sytuację i rozwój re-
gionalny. 

 4. Wskazanie źródeł finansowania 
Wejście w Ŝycie rozporządzenia nie powoduje konieczności wydatkowania środków 
finansowych. 

 

 

 

Osoba właściwa w sprawach projektu 
Krystyna Zdejszy-Kalińska  
główny specjalista 
tel. 22  694 58 17 
Departament Podatku Akcyzowego i Ekologicznego 
Wydział Deklaracji, Ewidencji i Monitorowania Rynku 

 

 

 


