
Uzasadnienie 

Wydanie rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie wzoru deklaracji uproszczonej w 
sprawie podatku akcyzowego od nabycia wewnątrzwspólnotowego wyrobów akcyzowych ma 
przede wszystkim na celu dostosowanie do zmian wprowadzonych ustawą z dnia 9 grudnia 
2021 r. o zmianie ustawy o podatku akcyzowym oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 
2427) w związku z implementacją postanowień dyrektywy Rady (UE) 2020/262 z dnia 19 
grudnia 2019 r.  ustanawiającej ogólne zasady dotyczące podatku akcyzowego 
(przekształcenie)1. Wprowadza także zmiany dostosowujące wynikające z ustawy ……………… 
2022 r. o zmianie ustawy o podatku akcyzowym oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. poz. … ).  

Projektowane rozporządzenie określa nowy wzór deklaracji uproszczonej w sprawie podatku 
akcyzowego od nabycia wewnątrzwspólnotowego wyrobów akcyzowych objętych stawką 
podatku akcyzowego inną niż stawka zerowa (AKC-UA).  
 
Ten wzór deklaracji: 
1) umożliwia rozliczenie ponadnormatywnych ubytków wyrobów akcyzowych, w związku z 

rozszerzeniem od dnia 13 lutego 2023 r. definicji ubytków wyrobów akcyzowych, o której 
mowa w art. 2 ust. 1 pkt 20 ustawy o podatku akcyzowym, o lit. f2. Do ww. definicji 
dodano ubytki wyrobów akcyzowych wymienionych w załączniku nr 2 do ustawy, 
przemieszczane poza procedurą zawieszenia poboru akcyzy na podstawie e-SAD albo 
dokumentu zastępującego e-SAD, z wyłączeniem strat alkoholu etylowego całkowicie 
skażonego środkami dopuszczonymi do skażania alkoholu etylowego na podstawie 
rozporządzenia Komisji (WE) nr 3199/93 z dnia 22 listopada 1993 r. w sprawie 
wzajemnego uznawania procedur całkowitego skażania alkoholu etylowego do celów 
zwolnienia z podatku akcyzowego. Do czasu wydania, na podstawie upoważnienia 
zawartego w art. 6 ust. 10 Dyrektywy Rady (UE) 2020/262 z dnia 19 grudnia 2019 r. 
ustanawiającej ogólne zasady dotyczące podatku akcyzowego, aktu delegowanego 
Komisji Europejskiej określającego wspólne progi utraty częściowej, będą miały 
zastosowanie przepisy krajowe. Podstawę dla rozliczania ww. ubytków w deklaracji 
uproszczonej będzie stanowił przepis przejściowy zawarty w ustawie z dnia …….2022 r. o 
zmianie ustawy o podatku akcyzowym oraz niektórych innych ustaw. Natomiast po 
wydaniu aktu delegowanego Komisji Europejskiej obowiązek rozliczania ubytków w 
deklaracji uproszczonej będzie wynikał z art. 78 ust. 1b ustawy o podatku akcyzowym, 
zgodnie z art. 10  ustawy z dnia 9 grudnia 2021 r. o zmianie ustawy o podatku akcyzowym 
oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. poz. 2427); 

2) wprowadza wymóg wskazania dodatkowych danych umożliwiających identyfikację 
zabezpieczenia akcyzowego dla konkretnego dokumentu e-SAD, w celu jego 
automatycznego zwolnienia, odnośnie wyrobów akcyzowych wymienionych w załączniku 
nr 2 do ustawy o podatku akcyzowym, przemieszczanych poza procedurą zawieszenia 
poboru akcyzy w systemie EMCS2; 

3) umożliwi opatrywanie deklaracji podpisem zaufanym (analogicznie do zmian 
wprowadzonych do deklaracji podatkowych rozporządzeniem z dnia 17 grudnia 2021 r.                 

                                                 
1 Dz. Urz. UE.L 2020 nr 58, str.4. 
2 Zmiany wynikające z ustawy z 9 grudnia 2021 r. o zmianie ustawy o podatku akcyzowym oraz niektórych innych 
ustaw (Dz. U. poz. 2427) 



w sprawie wzorów deklaracji podatkowych w sprawie podatku akcyzowego oraz 
deklaracji w sprawie przedpłaty podatku akcyzowego (Dz.U. poz. 2436) oraz do deklaracji 
uproszczonej w sprawie podatku akcyzowego od samochodów osobowych 
rozporządzeniem z dnia 9 czerwca 2021 r. w sprawie wzoru deklaracji uproszczonej w 
sprawie podatku akcyzowego od samochodów osobowych (Dz.U. poz. 1110). Dla pełnego 
wdrożenia ww. zmiany konieczne jest również dostosowanie przepisów rozporządzenia w 
sprawie sposobu przesyłania deklaracji i podań oraz rodzajów podpisu elektronicznego, 
którymi powinny być opatrzone (Dz.U. z 2021 r. poz. 52, z późn. zm.). 

Dodatkowo, w wyniku projektowanej zmiany ustawy o podatku akcyzowym oraz niektórych 
innych ustaw w zakresie zmiany brzmienia art. 21a ust. 1 ustawy (poprzez usuniecie zwrotu ,,z 
zastrzeżeniem art. 78 ust. 1 pkt 3”) od dnia 1 stycznia 2023 r. zmienione zostaną przepisy 
wykonawcze. W przypadku nabyć wewnątrzwspólnotowych wyrobów węglowych 
dokonywanych przez finalnego nabywcę węglowego od dnia 1 stycznia 2023 r. będzie miał 
zastosowanie wzór deklaracji w sprawie podatku akcyzowego od wyrobów węglowych (AKC-
WW/AKC-WWn), który zostanie określony w ramach zmiany rozporządzenia z dnia 17 grudnia 
2021 r. w sprawie wzorów deklaracji podatkowych w sprawie podatku akcyzowego oraz 
deklaracji w sprawie przedpłaty podatku akcyzowego (Dz.U. poz. 2436). W konsekwencji 
regulacji zawartej w przepisie przejściowym projektowanej zmiany ustawy o podatku 
akcyzowym, wzór deklaracji podatkowej AKC- WW/AKC-WWn będzie miał zastosowanie 
począwszy od nabyć wewnątrzwspólnotowych wyrobów węglowych, wobec których 
obowiązek podatkowy powstał po dniu 31 grudnia 2022 r. Z tego względu nowo określany 
wzór deklaracji AKC-UA nie uwzględnia wyrobów węglowych.  

W porównaniu do obowiązującego wzoru deklaracji AKC-UA(1) wprowadzone zostały 
następujące zmiany: 
1) w części D „Obliczenie wysokości podatku akcyzowego od poszczególnych wyrobów 
akcyzowych”: 
a) w opisie kolumny „b” dodano przypis nr 5 odnoszący się do wykazywania ubytków lub 
całkowitego zniszczenia wyrobów akcyzowych nabywanych wewnątrzwspólnotowo; 
b) usunięto wyjaśnienia dotyczącego wyrobów węglowych w kolumnie „d”; 
c) dodano kolumny „j” -  „Numer e-SAD” oraz „k” - „Numer GRN” wraz z przypisami nr 10 i 11 
dla systemowego obsłużenia automatycznego zwalniania zabezpieczenia akcyzowego w 
stosunku do przemieszczanych poza procedurą zawieszenia poboru akcyzy (w systemie EMCS) 
wyrobów akcyzowych wymienionych w załączniku nr 2 do ustawy o podatku akcyzowym.   
Numer e-SAD jest to numer referencyjny nadany przez system EMCS PL2 dla elektronicznego 
uproszczonego dokumentu administracyjnego (e-SAD), który znajduje się w polu „1a” 
komunikatu nr IE801 z ww. systemu.  
2) w części E „Podpis podatnika lub osoby reprezentującej podatnika” obok pola „Podpis 
podatnika lub osoby reprezentującej podatnika” dodano pole Identyfikator podatkowy 
NIP/Numer PESEL(niepotrzebne skreślić) osoby składającej podpis1)” celem umożliwienia 
wprowadzenia opatrywania tych deklaracji podpisem zaufanym. Dla pełnego wdrożenia ww. 
zmiany konieczne jest również dostosowanie przepisów rozporządzenia w sprawie sposobu 
przesyłania deklaracji i podań oraz rodzajów podpisu elektronicznego, którymi powinny być 
opatrzone (Dz.U. z 2021 r. poz. 52, z późn. zm.). 
 

  



Dodatkowo wskazuje się, że objaśnienie nr 7 precyzuje, do ilu miejsc po przecinku należy 
zaokrąglać ilości poszczególnych wyrobów akcyzowych (w przypadku gdy są wyrażone w  
mililitrach, kilogramach, hektolitrach, itd.). W przypadku wątpliwości, w jaki sposób zaokrąglać 
ilości wpisywane do kolumny „e” tj. „Podstawa opodatkowania”, należy skorzystać z Polskiej 
Normy PN-70/N-02120 „Zasady zaokrąglania i zapisywania liczb”. Zgodnie z zasadą pierwszą 
„Zasada zaokrąglania liczb”, jeżeli pierwsza (licząc od lewej strony) z odrzuconych cyfr jest 
mniejsza od 5, to ostatnia pozostawiona cyfra nie ulega zmianie. Natomiast zgodnie z zasadą 
szóstą w przypadku odrzucenia więcej niż jednej cyfry, nie należy zaokrąglać w kilku etapach, 
lecz przeprowadzić je od razu odrzucając wszystkie stosowane cyfry zgodnie z podanymi 
powyżej zasadami. Np. w przypadku zaokrąglania cyfry 123,3333 do trzech miejsc po przecinku, 
należy wpisać 123,333. 

Zaktualizowane zostały „Objaśnienia” oraz publikatory aktów prawnych. 

Projekt rozporządzenia wejdzie w życie z dniem 13 lutego 2023 r. Dla rozliczenia nabycia 
wewnątrzwspólnotowego wyrobów akcyzowych wymienionych w załączniku nr 2 do ustawy  
znajdujących się poza procedurą zawieszenia poboru akcyzy, na potrzeby wykonywanej na 
terytorium kraju działalności gospodarczej, rozpoczętych przed dniem 13 lutego 2023 r. i 
niezakończonych do tego dnia, zastosowanie będzie miał dotychczasowy wzór deklaracji AKC-
UA(1), zgodnie z art. 12 ustawy z 9 grudnia 2021 r. o zmianie ustawy o podatku akcyzowym oraz 
niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 2427) . 

Z dniem 13 lutego 2023 r. utraci moc rozporządzenie Ministra Finansów, Funduszy i Polityki 
Regionalnej z dnia 2 czerwca 2021 r. w sprawie wzorów deklaracji uproszczonych w sprawie 
podatku akcyzowego od nabycia wewnątrzwspólnotowego wyrobów akcyzowych (Dz. U. poz. 
1089), które określa wzór deklaracji uproszczonej w sprawie podatku akcyzowego od nabycia 
wewnątrzwspólnotowego wyrobów akcyzowych objętych stawką podatku akcyzowego inną niż 
stawka zerowa (AKC-UA(1)) oraz wzór kwartalnej deklaracji uproszczonej w sprawie podatku 
akcyzowego od nabycia wewnątrzwspólnotowego wyrobów akcyzowych objętych zerową 
stawką podatku akcyzowego (AKC-UAKZ(1)).  W wyniku zmiany art. 78 ust. 1 pkt 3b ustawy o 
podatku akcyzowym, od 2023 r. wyroby akcyzowe wymienione w załączniku nr 2 do ustawy 
objęte zerową stawką podatku akcyzowego dotychczas wykazywane w deklaracji AKC-UAKZ 
będą wykazywane w deklaracji podatkowej, o której mowa w art. 24e ust. 1 ustawy o podatku 
akcyzowym, tj. w kwartalnej deklaracji w sprawie podatku akcyzowego od wyrobów 
akcyzowych objętych zwolnieniem od podatku akcyzowego i zerową stawką podatku 
akcyzowego (AKC-KZ). Zmiana stanowi uproszczenie dla podatników oraz ograniczy koszty 
administracji związane z dostosowaniem systemów informatycznych do wprowadzanych zmian 
legislacyjnych.  

Projekt rozporządzenia, co do zasady, stanowi realizację zmian ustawowych i w tym obszarze 
nie będzie miał wpływu na działalność mikroprzedsiębiorców oraz małych i średnich 
przedsiębiorców. Natomiast umożliwienie opatrywania deklaracji podpisem zaufanym, w 
przypadku skorzystania z tego podpisu, spowoduje skrócenie czasu na załatwienie sprawy. 

Projekt rozporządzenia jest zgodny z prawem Unii Europejskiej. 

Projekt rozporządzenia nie podlega przedstawieniu właściwym organom i instytucjom Unii 
Europejskiej, w tym Europejskiemu Bankowi Centralnemu.  

https://sip.lex.pl/#/document/17511034?unitId=zal(2)&cm=DOCUMENT


Projekt rozporządzenia nie podlega notyfikacji w rozumieniu przepisów rozporządzenia Rady 
Ministrów z dnia 23 grudnia 2002 r. w sprawie sposobu funkcjonowania krajowego systemu 
notyfikacji norm i aktów prawnych (Dz. U. poz. 2039, z późn. zm.).  

Zgodnie z art. 5 ustawy z dnia 7 lipca 2005 r. o działalności lobbingowej w procesie stanowienia 
prawa (Dz. U. z 2017 r. poz. 248) w związku z § 52 ust. 1 uchwały nr 190 Rady Ministrów z dnia 
29 października 2013 r. - Regulamin pracy Rady Ministrów (M. P. z 2022 r. poz. 348), projekt 
rozporządzenia został udostępniony w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie podmiotowej 
Rządowego Centrum Legislacji, w serwisie Rządowy Proces Legislacyjny. 

 


