
UZASADNIENIE  

 

Projekt rozporządzenia Ministra Finansów zmieniającego rozporządzenie w sprawie wzorów 
deklaracji podatkowych w sprawie podatku akcyzowego oraz deklaracji w sprawie przedpłaty 
podatku akcyzowego, zwany dalej „projektem rozporządzenia”, został sporządzony w związku 
ze zmianami wprowadzanymi do ustawy z dnia 6 grudnia 2008 r. o podatku akcyzowym (Dz. 
U. z 2022 r. poz. 143, z późn. zm.), zwanej dalej „ustawą”, ustawą z ……… 2022 r. o zmianie 
ustawy o podatku akcyzowym oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. ….) oraz zmianami 
upraszczającymi i porządkującymi.   
 
Projekt rozporządzenia określa nowe wersje następujących wzorów deklaracji: 
1) AKC-4/AKC-4zo - deklaracja w sprawie podatku akcyzowego (zał. nr 1)  
2) AKC-4/H - podatek akcyzowy od energii elektrycznej (zał. nr 2) 
3) AKC-WW/AKC-WWn - deklaracja w sprawie podatku akcyzowego od wyrobów węglowych 

(zał. nr 3) 
4) AKC-KZ - kwartalna deklaracja w sprawie podatku akcyzowego od wyrobów akcyzowych 

objętych zwolnieniem od podatku akcyzowego i zerową stawką podatku akcyzowego (zał. 
nr 4). 

 
Załącznik nr 1 do rozporządzenia określa wzór deklaracji w sprawie podatku akcyzowego 
AKC-4/AKC-4zo. W porównaniu do obowiązującego wzoru tej deklaracji w projektowanym 
wzorze w części C „ZESTAWIENIE PODATKU AKCYZOWEGO WEDŁUG GRUP WYROBÓW” 
wprowadzona  została modyfikacja opisu poz. 27 ze względu na zmianę numeracji pozycji 
„Ogółem podatek” w załączniku szczegółowym AKC-4/H. Dodatkowo dokonano drobnej 
zmiany redakcyjnej w opisie poz. 9, gdzie zamieniono wyraz „kwotę” na „wysokość”. Powyższe 
wynika z dostosowania opisu pozycji do sformułowań dotyczących nadpłaty w Ordynacji 
podatkowej. Wprowadzone zostało także uszczegółowienie objaśnienia nr 4 dotyczącego 
wnioskowania o stwierdzenie nadpłaty powstałej w wyniku korekty deklaracji. 
  
Załącznik nr 2 do rozporządzenia określa nowy wzór formularza szczegółowego - Podatek  
akcyzowy  od  energii elektrycznej  AKC-4/H. W porównaniu do obecnego wzoru tej deklaracji 
w projektowanym wzorze zostały uproszczone części B i C, tak aby ograniczyć liczbę 
wprowadzanych danych. Ze względu na fakt, że załącznik jest dedykowany wyłącznie energii 
elektrycznej nie ma uzasadnienia dla funkcjonowania kolumny „b” w części „C” obecnego 
wzoru tj. ,,Nazwa grupy wyrobów, dla których ustalono odrębne stawki podatku, bo 
deklarowane ilości dotyczą energii elektrycznej. Jeżeli w danym okresie będą do wykazania 
ilości energii elektrycznej o różnych stawkach podatku, podatnik będzie mógł je wykazać 
odrębnie w deklaracji składanej za pomocą środków komunikacji elektronicznej. Ze względu 
na funkcjonujące rozwiązania systemowe konieczne jest pozostawienie kolumny 
,,Ośmiocyfrowy kod CN” w tej części wzoru. Przebudowany został sposób wykazywania 
danych o ilościach energii elektrycznej zarówno efektywnie opodatkowanej, jak i zwolnionej, 
tak aby wyeliminować powielanie informacji zawartych w części B i C wzoru. Dla 
wyeliminowania wątpliwości, co do sposobu wykazywania akcyzy wynikających z dokumentu 
potwierdzającego umorzenie świadectwa pochodzenia energii, w części B. „Obliczenie 
wysokości podatku akcyzowego” wprowadzono dedykowane pole dla tego odliczenia tj. 
„obniżenie podatku akcyzowego należnego od energii elektrycznej wynikające z otrzymanego 



dokumentu potwierdzającego umorzenie świadectwa pochodzenia energii (wynikające ze 
zwolnienia, o którym mowa w art. 30 ust. 1 ustawy)”. 
 
Załącznik nr 3 do rozporządzenia określa wzór deklaracji w sprawie podatku akcyzowego od 
wyrobów węglowych AKC−WW/AKC−WWn. W porównaniu do obecnego wzoru deklaracji 
AKC-WW, projektowany wzór obejmie również deklarowanie nabycia 
wewnątrzwspólnotowego tych wyrobów. Nabycie to było dotychczas deklarowane na 
deklaracji uproszczonej, o której mowa w art. 78 ust. 1 pkt 3 ustawy. Ze względu na zmianę 
brzmienia art. 21a ust. 1 ustawy polegającej na usunięciu zwrotu ,,z zastrzeżeniem art. 78 ust. 
1 pkt 3” powstaje konieczność określenia nowego wzoru tej deklaracji. Podobnie jak w 
deklaracji przewidzianej dla suszu tytoniowego (AKC-ST/AKC-STn) do funkcjonującego wzoru 
deklaracji AKC-WW został  dodany skrót AKC-WWn wraz z przypisem ,,niepotrzebne skreślić” 
i objaśnieniem „Jeżeli deklaracja jest składana w związku z nabyciem wewnątrzwspólnotowym 
wyrobów węglowych, należy przekreślić AKC-WW; w pozostałych przypadkach należy 
przekreślić AKC-WWn.”.  
Dodatkowo powyższa zmiana powoduje konieczność ujednolicenia symbolu deklaracji 
dotyczącej wyrobów węglowych w rozporządzeniu Ministra Finansów z dnia 29 października 
2013 r. w sprawie wyrobów akcyzowych, w przypadku których podatnicy mogą stosować 
kwartalny okres rozliczeniowy (Dz.U. z 2013 r. poz. 1276), które posługuje się wzorem z 
obecnym znakiem AKC/WW. 
Załącznik nr 4 do rozporządzenia określa wzór kwartalnej deklaracji w sprawie podatku 
akcyzowego od wyrobów akcyzowych objętych zwolnieniem od podatku akcyzowego i 
zerową stawką podatku akcyzowego AKC-KZ. W porównaniu do obecnego wzoru tej 
deklaracji w projektowanym wzorze wprowadza się następujące zmiany: 

- w części C. „WYROBY AKCYZOWE OBJĘTE ZWOLNIENIEM OD PODATKU AKCYZOWEGO, Z 
WYJĄTKIEM (…)” dodano kolumnę „Nazwa grupy wyrobów akcyzowych” dla ujednolicenia 
danych podawanych w deklaracjach i z uwagi na rozwiązania systemu Zefir2 (wraz z 
objaśnieniem). Usunięto kolumnę ,,Rodzaj preferencji (zaznaczyć odpowiedni kwadrat)” z 
tego względu, że dane mogą być pozyskane na podstawie kolumny „Stawka podatku” w 
związku z brzmieniem przypisu 10.  

W części C.2. usunięta została pozycja ,,zwolnienie na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy” ze 
względu na modyfikację wzoru AKC-4/H w tym zakresie. 
 

Zgodnie z § 2 dotychczasowe wzory deklaracji AKC-4/AKC-4zo, AKC-4/H, AKC-WW i AKC-KZ 
określone w rozporządzeniu z dnia 17 grudnia 2021 r. w sprawie wzorów deklaracji 
podatkowych w sprawie podatku akcyzowego oraz deklaracji w sprawie przedpłaty podatku 
akcyzowego stosuje się do rozliczeń za okresy rozliczeniowe przypadające przed dniem 1 
stycznia 2023 r. 

 

Projekt rozporządzenia wejdzie w życie z dniem 1 stycznia 2023 r. 

 

Projektowane rozporządzenie może mieć wpływ na działalność mikroprzedsiębiorców oraz 

małych i średnich przedsiębiorców z uwagi na zastosowane uproszczenia w odniesieniu do 

deklarowania na potrzeby podatku akcyzowego energii elektrycznej, wyrobów węglowych 



oraz wyrobów akcyzowych objętych zwolnieniem od podatku akcyzowego i zerową stawką 

podatku akcyzowego. 

Projekt rozporządzenia jest zgodny z prawem Unii Europejskiej. 

Projekt rozporządzenia nie podlega przedstawieniu właściwym organom i instytucjom Unii 

Europejskiej, w tym Europejskiemu Bankowi Centralnemu.  

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. 

 

 

 

 


