
Projekt z dnia 23 listopada 2016 r. 

U S T AWA  

z dnia …. 

o uproszczeniach podatkowych dla przedsiębiorców
1)

 

Art. 1. W ustawie z dnia 28 lipca 1983 r. o podatku od spadków i darowizn (Dz. U. z 

2016 r. poz. 205 i 615) wprowadza się następujące zmiany: 

1) w art. 4 ust. 4 otrzymuje brzmienie: 

„4. Zwolnienia określone w ust. 1, art. 4a i 4b stosuje się, jeżeli w chwili nabycia 

nabywca posiadał obywatelstwo polskie lub obywatelstwo jednego z państw 

członkowskich Unii Europejskiej lub państw członkowskich Europejskiego 

Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) – stron umowy o Europejskim Obszarze 

Gospodarczym lub miał miejsce zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej 

lub na terytorium takiego państwa.”; 

2) po art. 4a dodaje się art. 4b w brzmieniu: 

„Art. 4b. 1. Zwalnia się od podatku nabycie w drodze dziedziczenia lub zapisu 

windykacyjnego własności przedsiębiorstwa osoby fizycznej lub udziału w nim, pod 

warunkiem: 

1) zgłoszenia przez nabywcę nabycia własności przedsiębiorstwa lub udziału w nim 

właściwemu naczelnikowi urzędu skarbowego w  terminie 6 miesięcy od dnia 

uprawomocnienia się orzeczenia sądu stwierdzającego nabycie spadku, 

zarejestrowania aktu poświadczenia dziedziczenia lub wydania europejskiego 

poświadczenia spadkowego; 

2) prowadzenia tego przedsiębiorstwa przez nabywcę  przez okres co najmniej 5 lat 

od dnia jego nabycia.  

                                                 

1)
 Niniejszą ustawą zmienia się ustawy: ustawę z dnia 28 lipca 1983 r. o podatku od spadków i darowizn, 

ustawę z dnia 15 listopada 1984 r. o podatku rolnym, ustawę z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i 

opłatach lokalnych, ustawę z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawę z 

dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych, ustawę z dnia 29 września 1994 r. o 

rachunkowości, ustawę z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Ordynacja podatkowa, ustawę z dnia 20 listopada 1998 r. 

o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne, 

ustawę z dnia 9 września 2000 r. o podatku od czynności cywilnoprawnych, ustawę z dnia 30 października 

2002 r. o podatku leśnym, ustawę z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług, ustawę z dnia 19 

marca 2004 r. - Prawo celne, ustawę z dnia z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej oraz 

ustawę z dnia 6 grudnia 2008 r. o podatku akcyzowym. 
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2. Jeżeli w wyniku nabycia, o którym mowa w ust. 1, przedsiębiorstwo przypadnie 

więcej niż jednej osobie, zwolnienie przysługuje tym nabywcom, którzy będą je 

prowadzili.   

3. Minister właściwy do spraw finansów publicznych określi, w drodze 

rozporządzenia, wzór zgłoszenia o nabyciu własności przedsiębiorstwa lub udziału w 

nim oraz zakres danych w nim zawartych, w szczególności: 

1) dane identyfikujące podatników obowiązanych do złożenia zgłoszenia 

przedsiębiorstwa, 

2) dane identyfikujące oraz ostatni adres spadkodawcy, po którym została nabyta 

własność przedsiębiorstwa, 

3) dane dotyczące rzeczy lub praw majątkowych, wchodzących w skład nabytego 

przedsiębiorstwa oraz wielkość nabytego w nim udziału 

- uwzględniając konieczność potwierdzenia nabycia w celu skorzystania ze 

zwolnienia.”; 

3) w art. 7 po ust. 3 dodaje się ust. 3a w brzmieniu: 

„3a. Długi i ciężary związane z prowadzeniem przedsiębiorstwa, o którym mowa w 

art. 4b, obciążają to przedsiębiorstwo i nie podlegają odliczeniu od wartości pozostałych 

rzeczy lub praw majątkowych stanowiących przedmiot spadku.”. 

Art. 2. W ustawie z dnia 15 listopada 1984 r. o podatku rolnym (Dz. U. z 2016 r. poz. 

617 i 1579) w art. 6a wprowadza się następujące zmiany: 

1) po ust. 8 dodaje się ust. 8a w brzmieniu: 

„8a. Informacje o gruntach oraz deklaracje na podatek rolny, o których mowa w 

ust. 5 i ust. 8 pkt 1, mogą być składane za pomocą środków komunikacji 

elektronicznej.”; 

2) ust. 11 i 12 otrzymują brzmienie: 

„11. Minister właściwy do spraw finansów publicznych określi, w drodze 

rozporządzenia, wzory formularzy, o których mowa w ust. 5 i ust. 8 pkt 1, oraz 

szczegółowy zakres zawartych w nich danych niezbędnych do wymiaru i poboru 

podatku rolnego wraz z objaśnieniami co do sposobu ich wypełniania, terminu i miejsca 

składania oraz niezbędnymi pouczeniami, mając na uwadze  prawidłowe obliczenie 

podatku. 

12. Minister właściwy do spraw finansów publicznych, w porozumieniu z 

ministrem właściwym do spraw informatyzacji, określi, w drodze rozporządzenia: 
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1)  sposób przesyłania informacji i deklaracji, o których mowa w ust. 5 i ust. 8 pkt 1, 

za pomocą środków komunikacji elektronicznej, 

2)  rodzaje podpisu elektronicznego, którym powinny być opatrzone informacje i 

deklaracje, o których mowa w ust. 5 i ust. 8 pkt 1 

- uwzględniając potrzebę zapewnienia bezpieczeństwa, wiarygodności i 

niezaprzeczalności danych zawartych w tych informacjach i deklaracjach, oraz potrzebę 

ich ochrony przed nieuprawnionym dostępem.”; 

3) uchyla się ust. 13. 

Art. 3. W ustawie z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 

2016 r. poz. 716 i 1579) wprowadza się następujące zmiany: 

1) w art. 6: 

a) po ust. 9 dodaje się ust. 9a w brzmieniu: 

„9a. Informacje o nieruchomościach i obiektach budowlanych oraz deklaracje 

na podatek od nieruchomości, o których mowa w ust. 6 i w ust. 9 pkt 1, mogą być 

składane za pomocą środków komunikacji elektronicznej.”, 

b) ust. 13 i 14 otrzymują brzmienie: 

„13. Minister właściwy do spraw finansów publicznych określi, w drodze 

rozporządzenia, wzory formularzy, o których mowa w ust. 6 i ust. 9 pkt 1, oraz 

szczegółowy zakres zawartych w nich danych niezbędnych do wymiaru i poboru 

podatku od nieruchomości, wraz z objaśnieniami co do sposobu ich wypełniania, 

terminu i miejsca składania oraz niezbędnymi pouczeniami, mając na uwadze 

prawidłowe  obliczenie podatku. 

14. Minister właściwy do spraw finansów publicznych, w porozumieniu z 

ministrem właściwym do spraw informatyzacji, określi, w drodze rozporządzenia: 

1) sposób przesyłania informacji i deklaracji, o których mowa w ust. 6 i ust. 9 

pkt 1, za pomocą środków komunikacji elektronicznej, 

2) rodzaje podpisu elektronicznego, którym powinny być opatrzone informacje i 

deklaracje, o których mowa w ust. 6 i ust. 9 pkt 1 

- uwzględniając potrzebę zapewnienia bezpieczeństwa, wiarygodności i 

niezaprzeczalności danych zawartych w tych informacjach i deklaracjach, oraz 

potrzebę ich ochrony przed nieuprawnionym dostępem. ”, 

b) uchyla się ust. 15; 

2) w art. 9: 
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a) po ust. 6 dodaje się ust. 6a w brzmieniu: 

„6a. Deklaracje na podatek od środków transportowych, o których mowa w ust. 6 pkt 1, 

mogą być składane za pomocą środków komunikacji elektronicznej.”, 

b) uchyla się ust. 11; 

3)  w art. 19 uchyla się pkt 6; 

4) dodaje się art. 19a w brzmieniu: 

„Art. 19a. 1. Deklaracje na opłatę reklamową, o których mowa w art. 19 ust. 1 pkt 

5, mogą być składane za pomocą środków komunikacji elektronicznej. 

2. Rada gminy określi w drodze uchwały: 

1)  sposób przesyłania deklaracji, o których mowa w art. 19 ust. 1 pkt 5, za 

pomocą  środków komunikacji elektronicznej, 

2)  rodzaje podpisu elektronicznego, którym powinny być opatrzone deklaracje, o 

których mowa w art. 19 ust. 1 pkt 5  

- uwzględniając potrzebę zapewnienia bezpieczeństwa, wiarygodności i 

niezaprzeczalności danych zawartych w tych deklaracjach, oraz potrzebę ich ochrony 

przed nieuprawnionym dostępem. 

3. Poświadczenie przez organ podatkowy złożenia deklaracji na opłatę reklamową 

za pomocą środków komunikacji elektronicznej odbywa się zgodnie z przepisami o 

informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne.”. 

Art. 4. W ustawie z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych 

(Dz. U. z 2012 r. poz. 361, z późn. zm.
2)

) wprowadza się następujące zmiany: 

1) w art. 9a: 

a) ust. 2 otrzymuje brzmienie: 

„2. Podatnicy mogą wybrać sposób opodatkowania dochodów z pozarolniczej 

działalności gospodarczej na zasadach określonych w art. 30c. W tym przypadku są 

obowiązani do złożenia właściwemu naczelnikowi urzędu skarbowego pisemnego 

oświadczenia o wyborze tego sposobu opodatkowania do 20. dnia miesiąca 

następującego po miesiącu, w którym został osiągnięty pierwszy przychód z tego 

                                                 

2)
 Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2012 r. poz. 362, 596, 769, 

1278, 1342, 1448, 1529 i 1540, z 2013 r. poz. 888, 1027, 1036, 1287, 1304, 1387 i 1717, z 2014 r. poz. 223, 

312, 567, 598, 773, 915, 1052, 1215, 1328, 1563, 1644, 1662 i 1863, z 2015 r. poz. 73, 211, 251, 478, 693, 

699, 860, 933, 978, 1197, 1217, 1259, 1296, 1321, 1322, 1333, 1569, 1595, 1607, 1688, 1767, 1784, 1844, 

1893, 1925, 1932, 1992 i 2299 oraz z 2016 r. poz. 188, 195, 615, 780, 823, 929, 1010, 1206 i 1550. 
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tytułu w roku podatkowym albo do końca roku podatkowego, jeżeli pierwszy taki 

przychód został osiągnięty w grudniu tego roku podatkowego.”, 

b) po ust. 2 dodaje się ust. 2a-2c w brzmieniu: 

„2a. Przed upływem terminu, o którym mowa w ust. 1, z zastrzeżeniem art. 29 

ust. 1 ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym, podatnik może zawiadomić 

w formie pisemnej o rezygnacji z tego sposobu opodatkowania lub złożyć 

oświadczenie o wyborze opodatkowania w formie ryczałtu od przychodów 

ewidencjonowanych albo pisemny wniosek o zastosowanie opodatkowania w 

formie karty podatkowej. 

2b. Dokonany wybór sposobu opodatkowania, o którym mowa w ust. 2, 

dotyczy również lat następnych, chyba że w kolejnych latach podatnik w terminie 

określonym w ust. 2 zawiadomi w formie pisemnej właściwego naczelnika urzędu 

skarbowego o rezygnacji z tego sposobu opodatkowania albo złoży pisemny 

wniosek lub oświadczenie o zastosowanie form opodatkowania w terminie i na 

zasadach określonych w ustawie o zryczałtowanym podatku dochodowym. 

2c. Oświadczenie o wyborze lub rezygnacji ze sposobu opodatkowania, o 

którym mowa odpowiednio w ust. 2 i 2a, podatnicy mogą złożyć na podstawie 

przepisów o swobodzie działalności gospodarczej.”, 

c) uchyla się ust. 4, 

d) ust. 8 otrzymuje brzmienie: 

„8. Wybór sposobu opodatkowania dokonany w oświadczeniu, o którym 

mowa w ust. 7, dotyczy również lat następnych, chyba że podatnik, w terminie, o 

którym mowa w art. 43 ust. 1, zawiadomi w formie pisemnej właściwego 

naczelnika urzędu skarbowego o rezygnacji z tego sposobu opodatkowania.”; 

2) w art. 14b ust. 4 i 5 otrzymują brzmienie: 

„4. W przypadku wyboru metody, o której mowa w ust. 2, podatnicy mają 

obowiązek stosować tę metodę przez okres nie krótszy niż trzy lata podatkowe, licząc 

od początku roku podatkowego, w którym została przyjęta ta metoda. Podatnicy 

informują o wyborze stosowania tej metody w zeznaniu, o którym w art. 45 ust. 1 lub 

ust. 1a pkt 2, składanym za rok podatkowy, w którym rozpoczęli jej stosowanie. 

5. O rezygnacji ze stosowania metody, o której mowa w ust. 2, podatnicy 

informują w zeznaniu, o którym w art. 45 ust. 1 lub ust. 1a pkt 2, składanym za ostatni 
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rok podatkowy, w którym stosowali tę metodę. Rezygnacja może nastąpić po upływie 

okresu, o którym mowa w ust. 4.”; 

3)  w art. 24a uchyla się ust. 3a-3c; 

4) po art. 26g dodaje się art. 26h w brzmieniu: 

„Art. 26h. 1. Podstawa obliczenia podatku ustalona zgodnie z art. 26 ust. 1 lub art. 

30c ust. 2 oraz art. 26e: 

1) może podlegać zmniejszeniu o wartość wierzytelności wynikającej z transakcji 

handlowej w rozumieniu ustawy z dnia 8 marca 2013 r. o terminach zapłaty w 

transakcjach handlowych (Dz. U. poz. 403 oraz z 2015 r. poz. 1830), jeżeli 

wierzytelność nie została uregulowana lub zbyta, w terminie 120 dni od dnia 

upływu terminu płatności określonego w fakturze (rachunku) lub umowie, 

2) podlega zwiększeniu o wartość zobowiązania wynikającego z transakcji handlowej 

w rozumieniu ustawy z dnia 8 marca 2013 r. o terminach zapłaty w transakcjach 

handlowych, jeżeli zobowiązanie nie zostało uregulowane w terminie 120 dni od 

dnia upływu terminu płatności określonego w fakturze (rachunku) lub umowie  

- za okres rozliczeniowy, w którym upłynął 120 dzień od dnia upływu tego terminu 

2. Jeśli podatnik poniósł stratę ze źródła z którym związana jest transakcja 

handlowa, kwota straty: 

1) może podlegać zwiększeniu o wartość wierzytelności wynikającej z transakcji 

handlowej w rozumieniu ustawy z dnia 8 marca 2013 r. o terminach zapłaty w 

transakcjach handlowych, jeżeli wierzytelność nie została uregulowanej lub zbyta, 

w terminie 120 dni od dnia upływu terminu płatności określonego w fakturze 

(rachunku) lub umowie, 

2) podlega zmniejszeniu o wartość zobowiązania, wynikającego z transakcji 

handlowej w rozumieniu ustawy z dnia 8 marca 2013 r. o terminach zapłaty w 

transakcjach handlowych, jeżeli zobowiązanie nie zostało uregulowane w terminie 

120 dni od dnia upływu terminu płatności określonego w fakturze (rachunku) lub 

umowie  

- za okres rozliczeniowy, w którym upłynął 120 dzień od dnia upływu tego terminu. 

3. Jeśli wartość zmniejszenia podstawy obliczenia podatku, przysługującego na 

podstawie ust. 1 pkt 1, jest wyższa od tej podstawy, zmniejszenia podstawy obliczenia 

podatku o niewykorzystaną wartość dokonuje się w kolejnych okresach 

rozliczeniowych, nie dłużej jednak niż przez okres 36 miesięcy następujących po 
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miesiącu, w którym powstało prawo do jej odliczenia; przepis stosuje się odpowiednio 

do ust. 2 pkt 2; 

4. Korekty, o której mowa w ust. 1 pkt 1 i ust. 2 pkt 1, dokonuje się pod 

warunkiem, że do dnia rozliczenia podatku należnego, za okres rozliczeniowy 

wymieniony tym przepisem, nie później jednak niż do dnia upływu terminu do tego 

rozliczenia, wierzytelność nie została uregulowana lub zbyta; przepis stosuje się 

odpowiednio do ust. 1 pkt 2 i ust. 2 pkt 2. 

5. W przypadku, gdy po dokonaniu korekty, o której mowa w ust. 1 lub 2, 

wierzytelność zostanie uregulowana lub zbyta, podatnik obowiązany jest do zwiększenia 

podstawy obliczenia podatku lub zmniejszenia straty w rozliczeniu za okres 

rozliczeniowy, w którym wierzytelność została uregulowana lub zbyta. W przypadku 

częściowego uregulowania wierzytelności, korekty dokonuje się w odniesieniu do tej 

części. 

6. W przypadku gdy po dokonaniu korekty, o której mowa w ust. 1 lub 2, 

zobowiązanie zostanie uregulowane, podatnik zmniejsza podstawę obliczenia podatku 

lub zwiększa stratę w rozliczeniu za okres rozliczeniowy, w którym zobowiązanie 

zostało uregulowane. W przypadku częściowego uregulowania zobowiązania, korekty 

dokonuje się w odniesieniu do tej części. 

7. Przepisy ust. 1 i 2 mają zastosowanie wyłącznie do wierzytelności i zobowiązań, 

powstałych z transakcji handlowych, dla których określa się przychody i koszty 

uzyskania przychodów, bez względu na termin ich ujęcia w tych przychodach i kosztach 

uzyskania przychodów. 

8. Przepisy ust. 1 i 2 stosuje się w przypadku gdy spełnione są łącznie następujące 

warunki: 

1) dłużnik lub wierzyciel nie jest w trakcie postępowania restrukturyzacyjnego w 

rozumieniu ustawy z dnia 15 maja 2015 r. – Prawo restrukturyzacyjne (Dz. U. poz. 

978, 1259, 1513, 1830 i 1844 oraz z 2016 r. poz. 615), postępowania 

upadłościowego lub w trakcie likwidacji; 

2) od daty wystawienia faktury (rachunku) lub zawarcia umowy dokumentującej 

wierzytelność nie upłynęły 2 lata, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym 

została wystawiona faktura (rachunek) lub została zawarta umowa; 

3) wierzyciel oraz dłużnik jest podatnikiem wymienionym w art. 3 ust. 1, albo 

podatnikiem wymienionym w art. 3 ust. 2, uzyskującym dochody na terytorium 
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Rzeczypospolitej Polskiej za pośrednictwem zagranicznego zakładu a 

wierzytelność lub zobowiązanie powstało w wyniku transakcji handlowej w 

rozumieniu ustawy z dnia 8 marca 2013 r. o terminach zapłaty w transakcjach 

handlowych, dokonanej za pośrednictwem tego zagranicznego zakładu i z której 

przychód lub koszt uzyskania przychodu został przypisany do tego zagranicznego 

zakładu. 

9. Okres 120 dni, o którym mowa w ust. 1 i 2, liczy się począwszy od pierwszego 

dnia następującego po wskazanej w fakturze (rachunku) lub umowie dacie upływu 

terminu do uregulowania zobowiązania. 

10. Wierzytelności odpisane od podstawy obliczenia podatku lub straty na 

zasadach określonych w ust. 1-9 nie podlegają zaliczeniu do kosztów uzyskania 

przychodów na podstawie innych przepisów ustawy. 

11. Przepisy ust. 1-10 stosuje się odpowiednio przy obliczaniu zaliczek na podatek 

dochodowy. 

12. Przepisy ust. 1-11 stosuje się odpowiednio do wspólników spółki niebędącej 

osobą prawną.”; 

5) w art. 44: 

a) ust. 3i otrzymuje brzmienie: 

„3i. O wyborze wpłacania zaliczek według zasad, o których mowa w ust. 3h, 

podatnicy informują w zeznaniu, o którym mowa w art. 45 ust. 1 lub ust. 1a pkt 2, 

składanym za rok podatkowy, w którym stosowali kwartalny sposób wpłacania 

zaliczek.”, 

b) w ust. 6c skreśla się pkt 1, 

c) ust. 6d otrzymuje brzmienie: 

„6d. O wyborze wpłacania zaliczek według zasad, o których mowa w ust. 6b, 

podatnicy informują w zeznaniu, o którym mowa w art. 45 ust. 1 lub ust. 1a pkt 2, 

składanym za rok podatkowy, w którym wpłacali zaliczki w uproszczonej formie.”, 

d) ust. 12 otrzymuje brzmienie: 

„12. Podatnicy, o których mowa w ust. 11, informują o okresie zawieszenia 

w roku podatkowym wykonywania działalności gospodarczej na podstawie 

przepisów o swobodzie działalności gospodarczej, w zeznaniu o którym mowa w 

art. 45 ust. 1 lub ust. 1a pkt 2, składanym za rok podatkowy, w którym działalność 

ta była zawieszona.”.  



– 9 – 

Art. 5. W ustawie z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych 

(Dz. U. z 2014 r. poz. 851, z późn. zm.
3)

) wprowadza się następujące zmiany: 

1) w art. 8: 

a) ust. 1 otrzymuje brzmienie: 

"1. Rokiem podatkowym, z zastrzeżeniem ust. 2, 2a, 3 i 6, jest rok 

kalendarzowy, chyba że podatnik postanowi inaczej w statucie albo w umowie 

spółki, albo w innym dokumencie odpowiednio regulującym zasady ustrojowe 

innych podatników; wówczas rokiem podatkowym jest okres kolejnych dwunastu 

miesięcy kalendarzowych.", 

b) ust. 4 i 5 otrzymują brzmienie: 

„4. O wyborze roku podatkowego innego niż rok kalendarzowy, podatnik 

informuje w zeznaniu, o którym mowa w art. 27 ust. 1, składanym za rok 

podatkowy poprzedzający pierwszy po zmianie rok podatkowy. 

5. Osoby prawne i jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej, 

które nie były dotychczas podatnikami w rozumieniu ustawy, informują o wyborze 

roku podatkowego innego niż rok kalendarzowy w zeznaniu, o którym mowa w art. 

27 ust. 1, składanym za rok podatkowy, w którym rozpoczęły działalność.”; 

2) w art. 9b: 

a) ust. 3 i 4 otrzymują brzmienie: 

„3. W przypadku wyboru metody, o której mowa w ust. 1 pkt 2, podatnicy 

mają obowiązek stosować tę metodę przez okres nie krótszy niż trzy lata 

podatkowe, licząc od początku roku podatkowego, w którym została przyjęta ta 

metoda. Podatnicy informują o wyborze stosowania tej metody w zeznaniu, o 

którym w art. 27 ust. 1, składanym za rok podatkowy, w którym rozpoczęli jej 

stosowanie. 

4. O rezygnacji ze stosowania metody, o której mowa w ust. 1 pkt 2, 

podatnicy informują w zeznaniu, o którym w art. 27 ust. 1, składanym za ostatni 

rok podatkowy, w którym stosowali tę metodę. Rezygnacja może nastąpić po 

upływie okresu, o którym mowa w ust. 3.", 

b) ust. 7 otrzymuje brzmienie: 

                                                 

3)
 Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2014 r. poz. 915, 1138, 1146, 

1215, 1328, 1457, 1563 i 1662, z 2015 r. poz. 73, 211, 933, 978, 1166, 1197, 1259, 1296, 1348, 1595, 1688, 

1767, 1844 i 1932 oraz z 2016 r. poz. 68, 615, 780, 996, 1206, 1454 i 1550. 
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„7. W razie połączenia lub podziału podmiotów, dokonywanych na podstawie 

odrębnych przepisów, w przypadku gdy podmiot przejmowany lub dzielony 

stosował metodę ustalania różnic kursowych, o której mowa w ust. 1 pkt 2, 

podmioty powstałe w wyniku podziału lub połączenia oraz podmioty, które 

przejęły całość lub część innego podmiotu na skutek tych zdarzeń, z wyjątkiem 

podmiotu przejmującego przy podziale przez wydzielenie, mają prawo do 

rezygnacji ze stosowania tej metody, niezależnie od upływu czasu jej stosowania. 

W takim przypadku podmiot informuje o tej rezygnacji w zeznaniu, o którym 

mowa w art. 27 ust. 1, składanym za rok podatkowy, w którym dokonano 

połączenia lub podziału. Przepisy ust. 6 stosuje się odpowiednio.”; 

3) dodaje się art. 18f w brzmieniu: 

  „Art. 18f. 1. Podstawa opodatkowania ustalona zgodnie z art. 18 oraz art. 18d: 

1) może podlegać zmniejszeniu o wartość wierzytelności wynikającej z transakcji 

handlowej w rozumieniu ustawy z dnia 8 marca 2013 r. o terminach zapłaty w 

transakcjach handlowych (Dz. U. poz. 403 oraz z 2015 r. poz. 1830), jeżeli 

wierzytelność nie została uregulowana lub zbyta w terminie 120 dni od dnia 

upływu terminu płatności określonego w fakturze  (rachunku) lub umowie, 

2) podlega zwiększeniu o wartość zobowiązania wynikającego z transakcji handlowej 

w rozumieniu ustawy z dnia 8 marca 2013 r. o terminach zapłaty w transakcjach 

handlowych, jeżeli zobowiązanie nie zostało uregulowane w terminie 120 dni od 

dnia upływu terminu płatności określonego w fakturze (rachunku) lub umowie 

- za okres rozliczeniowy, w którym upłynął 120 dzień od dnia upływu tego terminu. 

 2. Jeśli podatnik poniósł stratę, o której mowa w art. 7 ust. 2, kwota straty: 

 1) może podlegać zwiększeniu o wartość wierzytelności wynikającej z transakcji 

handlowej w rozumieniu ustawy z dnia 8 marca 2013 r. o terminach zapłaty w 

transakcjach handlowych, jeżeli wierzytelność nie została uregulowana lub zbyta w 

terminie 120 dni od dnia upływu terminu płatności określonego w fakturze 

(rachunku) lub umowie , 

2) podlega zmniejszeniu o wartość zobowiązania, wynikającego z transakcji 

handlowej w rozumieniu ustawy z dnia 8 marca 2013 r. o terminach zapłaty w 

transakcjach handlowych, jeżeli zobowiązanie nie zostało uregulowane w terminie 

120 dni od dnia upływu terminu płatności określonego w fakturze (rachunku) lub 

umowie  
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- za okres rozliczeniowy, w którym upłynął 120 dzień od dnia upływu tego terminu. 

 3. Jeśli wartość zmniejszenia podstawy opodatkowania, przysługującego na 

podstawie ust. 1 pkt 1, jest wyższa od tej podstawy opodatkowania, zmniejszenia 

podstawy obliczenia podatku o niewykorzystaną wartość dokonuje się w kolejnych 

okresach rozliczeniowym, nie dłużej jednak niż przez okres 36 miesiąca następującego 

po miesiącu, w którym powstało prawo do odliczenia; przepis stosuje się odpowiednio 

do ust. 2 pkt 2.  

 4. Korekty, o której mowa w ust. 1 pkt 1 i ust. 2 pkt 1, dokonuje się pod 

warunkiem że do dnia rozliczenia podatku należnego (zaliczki na podatek), za okres 

rozliczeniowy wymieniony tym przepisem, nie później jednak niż do dnia upływu 

terminu do tego rozliczenia, wierzytelność nie została uregulowana lub zbyta w 

jakiejkolwiek formie; przepis stosuje się odpowiednio do ust. 1 pkt 2 i ust. 2 pkt 2..  

 5. W przypadku, gdy po dokonaniu korekty, o której mowa w ust. 1 lub 2,  

wierzytelność zostanie uregulowana lub zbyta, podatnik obowiązany jest do zwiększenia 

podstawy opodatkowania lub zmniejszenia straty w rozliczeniu za okres rozliczeniowy, 

w którym wierzytelność została uregulowana lub zbyta. W przypadku częściowego 

uregulowania wierzytelności, korekty dokonuje się w odniesieniu do tej części.  

 6. W przypadku gdy po dokonaniu korekty, o której mowa w ust. 1 lub 2,  

zobowiązanie zostanie uregulowane, podatnik zmniejsza podstawę opodatkowania lub 

zwiększa stratę w rozliczeniu za okres rozliczeniowy, w którym zobowiązanie zostało 

uregulowane. W przypadku częściowego uregulowania zobowiązania, korekty dokonuje 

się w odniesieniu do tej części. 

 7. Przepisy ust. 1 i 2 stosuje się wyłącznie do wierzytelności i zobowiązań, 

powstałych z transakcji handlowych, dla których określa się przychody i koszty 

uzyskania przychodów, bez względu na termin ich ujęcia w tych przychodach i kosztach 

uzyskania przychodów.  

 8. Przepisy ust. 1 i 2 stosuje się w przypadku gdy spełnione są łącznie 

następujące warunki:  

1) dłużnik lub wierzyciel nie jest w trakcie postępowania restrukturyzacyjnego w 

rozumieniu ustawy z dnia 15 maja 2015 r. – Prawo restrukturyzacyjne (Dz. U. poz. 

978, 1259, 1513, 1830 i 1844 oraz z 2016 r. poz. 615), postępowania 

upadłościowego lub w trakcie likwidacji;  
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 2) od daty wystawienia faktury (rachunku) lub zawarcia umowy dokumentującej 

wierzytelność nie upłynęły 2 lata, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym 

została wystawiona faktura (rachunek) lub została zawarta umowa; 

3) wierzyciel oraz dłużnik jest podatnikiem wymienionym w art. 3 ust. 1, albo 

podatnikiem wymienionym w art. 3 ust. 2, uzyskującym dochody na terytorium 

Rzeczypospolitej Polskiej za pośrednictwem zagranicznego zakładu a 

wierzytelność lub zobowiązanie powstało w wyniku transakcji handlowej w 

rozumieniu ustawy z dnia 8 marca 2013 r. o terminach zapłaty w transakcjach 

handlowych, dokonanej za pośrednictwem tego zagranicznego zakładu i z której 

przychód lub koszt uzyskania przychodu został przypisany do tego zagranicznego 

zakładu. 

 9. Okres 120 dni o którym mowa w ust. 1 i 2, liczy się począwszy od pierwszego 

dnia następującego po wskazanej w fakturze (rachunku) lub umowie dacie upływu 

terminu do uregulowania zobowiązania.  

 10. Wierzytelności odpisane od podstawy opodatkowania lub straty na zasadach 

określonych w ust. 1 - 9 nie podlegają zaliczeniu do kosztów uzyskania przychodów na 

podstawie innych przepisów ustawy. 

 11. Przepisy ust. 1-10 stosuje się odpowiednio przy obliczaniu zaliczek na 

podatek dochodowy. 

 12. Przepisy ust. 1-11 stosuje się odpowiednio do wspólników spółki niebędącej 

osobą prawną. 

13. Przepisów ust. 1 i 2  nie stosuje się do transakcji handlowych dokonywanych 

między spółkami tworzącymi podatkową grupę kapitałową.”; 

4) w art. 25: 

a) ust. 1e otrzymuje brzmienie: 

 "1e. O wyborze wpłacania zaliczek według zasad, o których mowa w ust. 1b, 

podatnicy informują w zeznaniu, o którym mowa w art. 27 ust. 1, składanym za rok 

podatkowy, w którym stosowali kwartalny sposób wpłacania zaliczek.”, 

b) uchyla się ust. 2, 

c) ust. 5c otrzymuje brzmienie: 

 „5c. Podatnicy, o których mowa w ust. 5a i 5b, informują o okresie 

zawieszenia w roku podatkowym wykonywania działalności gospodarczej na 

podstawie przepisów o swobodzie działalności gospodarczej, w zeznaniu o którym 
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mowa w art. 27 ust. 1, składanym za rok podatkowy, w którym działalność ta była 

zawieszona.”, 

d) w ust. 7 skreśla się pkt 1, 

e) ust. 7a otrzymuje brzmienie: 

 "7a. O wyborze wpłacania zaliczek według zasad, o których mowa w ust. 6 i 

6a, podatnicy informują w zeznaniu, o którym mowa w art. 27 ust. 1, składanym za 

rok podatkowy, w którym wpłacali zaliczki w uproszczonej formie.". 

Art. 6. W ustawie z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2016 r. poz. 

1047) wprowadza się następujące zmiany: 

1) w art. 3: 

a) w  ust. 1a pkt 3 otrzymuje brzmienie: 

„3)  osoby fizyczne, spółki cywilne osób fizycznych, spółki jawne osób 

fizycznych oraz spółki partnerskie, jeżeli przychody netto tych jednostek ze 

sprzedaży towarów, produktów i operacji finansowych wyniosły 

równowartość w walucie polskiej nie mniej niż 2 000 000 euro i nie więcej 

niż 3 000 000 euro za poprzedni rok obrotowy, a w przypadku jednostek 

rozpoczynających działalność albo prowadzenie ksiąg rachunkowych w 

sposób określony ustawą - w roku obrotowym, w którym rozpoczęły 

działalność albo prowadzenie ksiąg rachunkowych w sposób określony 

ustawą,”, 

b) w ust. 1c pkt 1 otrzymuje brzmienie: 

„1)  spółki, o których mowa w art. 2 ust. 1 pkt 1, inne osoby prawne, jednostki, o 

których mowa w art. 2 ust. 1 pkt 2, oraz oddziały przedsiębiorców 

zagranicznych w rozumieniu przepisów o swobodzie działalności 

gospodarczej, jeżeli jednostki te w roku obrotowym, za który sporządzają 

sprawozdanie finansowe, oraz w roku poprzedzającym ten rok obrotowy, a w 

przypadku jednostek rozpoczynających działalność albo prowadzenie ksiąg 

rachunkowych w sposób określony ustawą - w roku obrotowym, w którym 

rozpoczęły działalność albo prowadzenie ksiąg rachunkowych w sposób 

określony ustawą, nie przekroczyły co najmniej dwóch z następujących trzech 

wielkości: 

a) 25 500 000 zł - w przypadku sumy aktywów bilansu na koniec roku 

obrotowego, 
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b) 51 000 000 zł - w przypadku przychodów netto ze sprzedaży towarów i 

produktów za rok obrotowy, 

c) 50 osób - w przypadku średniorocznego zatrudnienia w przeliczeniu na 

pełne etaty,”, 

c) ust. 6 otrzymuje brzmienie: 

„6. Jednostki, z wyjątkiem jednostek, o których mowa w ust. 1e pkt 1 – 6 , 

które za poprzedni rok obrotowy nie przekroczyły co najmniej dwóch z 

następujących trzech wielkości: 

1)  25 500 000 zł - w przypadku sumy aktywów bilansu na koniec roku 

obrotowego, 

2)  51 000 000 zł - w przypadku przychodów netto ze sprzedaży towarów i 

produktów za rok obrotowy, 

3)  50 osób - w przypadku średniorocznego zatrudnienia w przeliczeniu na pełne 

etaty 

   - oraz jednostki samorządu terytorialnego mogą dokonywać kwalifikacji umów, o 

których mowa     w ust. 4, według zasad określonych w przepisach podatkowych i 

nie stosować przepisów ust. 4 i 5.”; 

2) w art.  7  dodaje się ust. 2b i 2c w brzmieniu: 

„2b.  Jednostka mikro, o której mowa w art. 3 ust. 1a pkt 1, 3 i 4, jednostka mała  

oraz jednostka, o której mowa w art. 3 ust. 2 i ust. 3 pkt 1 i 2 ustawy z dnia  24 kwietnia 

2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, która nie przekracza 

wielkości, o których mowa w art. 3 ust. 1c pkt 1, oraz spełnia warunki określone w art. 3 

ust. 1c lub 1d, może zrezygnować z zachowania zasady ostrożności przy wycenie 

poszczególnych składników aktywów i pasywów w zakresie tworzenia odpisów 

aktualizujących wartość aktywów oraz rezerw na znane jednostce ryzyko, grożące straty 

oraz skutki innych zdarzeń. 

2c. Przepisów ust. 2b nie stosuje się do spółek kapitałowych, spółek komandytowo 

–akcyjnych i spółek jawnych lub komandytowych, których wszystkimi wspólnikami 

ponoszącymi nieograniczoną odpowiedzialność są spółki kapitałowe, spółki 

komandytowo – akcyjne lub spółki z innych państw o podobnej do tych spółek formie 

prawnej.”; 

3) w art. 28 ust. 4a otrzymuje brzmienie: 
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„4a. Jednostki,  z wyjątkiem jednostek, o których mowa w art. 3 ust. 1e pkt 1 - 6, 

które za poprzedni rok obrotowy nie przekroczyły co najmniej dwóch z następujących 

trzech wielkości: 

1)  25 500  000 zł - w przypadku sumy aktywów bilansu na koniec roku obrotowego, 

2)  51 000 000 zł - w przypadku przychodów netto ze sprzedaży towarów i produktów 

za rok obrotowy, 

3) 50 osób - w przypadku średniorocznego zatrudnienia w przeliczeniu na pełne etaty 

- mogą przy obliczaniu kosztu wytworzenia produktu zgodnie z ust. 3, do kosztów 

bezpośrednich doliczyć koszty pośrednie związane z wytworzeniem tego produktu, 

niezależnie od poziomu wykorzystania zdolności produkcyjnych. Ustalony w ten sposób 

koszt wytworzenia nie może być wyższy od możliwej do uzyskania ceny sprzedaży 

netto.”; 

4) w art. 28b ust. 1 otrzymuje brzmienie: 

„1. Jednostki, które za poprzedni rok obrotowy nie przekroczyły co najmniej 

dwóch z następujących trzech wielkości: 

1)  25 500 000 zł - w przypadku sumy aktywów bilansu na koniec roku obrotowego, 

2)  51 000 000 zł - w przypadku przychodów netto ze sprzedaży towarów i produktów 

za rok obrotowy, 

3)  50 osób - w przypadku średniorocznego zatrudnienia w przeliczeniu na pełne etaty 

 - mogą nie stosować przepisów wydanych na podstawie art. 81 ust. 2 pkt 4.”; 

5) w art.  32 dodaje się ust. 7 i 8 w brzmieniu: 

„7. Jednostka mikro, jednostka mała oraz jednostka, o której mowa w art. 3 ust. 2 i 

ust. 3 pkt 1 i 2 ustawy z dnia  24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o 

wolontariacie, która nie przekracza wielkości, o których mowa w art. 3 ust. 1c pkt 1, 

oraz spełnia warunki określone w art. 3 ust. 1c lub 1d, może dokonywać odpisów 

amortyzacyjnych lub umorzeniowych od środków trwałych według zasad określonych w  

przepisach podatkowych. 

 8. Przepisów ust. 7 nie stosuje się do spółek kapitałowych, spółek komandytowo – 

akcyjnych i spółek jawnych lub komandytowych, których wszystkimi wspólnikami 

ponoszącymi nieograniczoną odpowiedzialność są spółki kapitałowe, spółki 

komandytowo – akcyjne lub spółki z innych państw o podobnej do tych spółek formie 

prawnej.”; 

6) w art.  33 ust. 1 otrzymuje brzmieniu: 
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„1. Do wyceny wartości niematerialnych i prawnych oraz sposobów dokonywania 

od nich odpisów amortyzacyjnych lub umorzeniowych stosuje się odpowiednio przepisy 

art. 31 ust. 2 i art. 32 ust. 1-4 i ust. 6 - 8.”; 

7) w art. 37 ust. 10 otrzymuje brzmienie: 

„10. Jednostki, które za poprzedni rok obrotowy nie przekroczyły co najmniej 

dwóch z następujących trzech wielkości: 

1)  25 500 000 zł - w przypadku sumy aktywów bilansu na koniec roku obrotowego, 

2)  51 000 000 zł - w przypadku przychodów netto ze sprzedaży towarów i produktów 

za rok obrotowy, 

3)  50 osób - w przypadku średniorocznego zatrudnienia w przeliczeniu na pełne etaty 

- mogą odstąpić od ustalania aktywów i rezerw z tytułu odroczonego podatku 

dochodowego.”; 

8) w art.  39  dodaje się ust. 6 i 7 w brzmieniu: 

„6. Jednostka mikro, jednostka mała oraz jednostka, o której mowa w art. 3 ust. 2 i 

ust. 3 pkt 1 i 2 ustawy z dnia  24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o 

wolontariacie, która nie przekracza wielkości, o których mowa w art. 3 ust. 1c pkt 1, 

oraz spełnia warunki określone w art. 3 ust. 1c lub 1d, może nie tworzyć biernych 

rozliczeń międzyokresowych kosztów dotyczących przyszłych świadczeń na rzecz 

pracowników, w tym świadczeń emerytalnych. 

7. Przepisów ust. 6 nie stosuje się do spółek kapitałowych, spółek komandytowo – 

akcyjnych i spółek jawnych lub komandytowych, których wszystkimi wspólnikami 

ponoszącymi nieograniczoną odpowiedzialność są spółki kapitałowe, spółki 

komandytowo – akcyjne lub spółki z innych państw o podobnej do tych spółek formie 

prawnej.”; 

9) w art.  74 ust. 1  otrzymuje brzmienie:   

„1. Zatwierdzone roczne sprawozdania finansowe podlegają przechowywaniu 

przez okres co najmniej 5 lat licząc od początku roku następującego po roku 

obrotowym, w którym nastąpiło ich zatwierdzenie.”. 

Art. 7. W ustawie z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Ordynacja podatkowa (Dz.U. z 2015 r. 

poz. 613, z późn. zm.
4)

) wprowadza się następujące zmiany: 

1) w art. 14a po § 3 dodaje się § 3a w brzmieniu: 

                                                 

4)
 Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2015 r. poz. 699, 978, 1197, 

1269, 1311, 1649, 1923, 1932 i 2184 oraz z 2016 r. poz. 195, 615, 846, 1228 i 1579. 
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„§ 3a. W przypadku gdy w wyniku wykonania wyroku Naczelnego Sądu 

Administracyjnego wydana zostanie interpretacja indywidualna rozbieżna z uprzednio 

wydanymi interpretacjami indywidualnymi w takich samych stanach faktycznych lub 

zdarzeniach przyszłych oraz w takim samym stanie prawnym, minister właściwy do 

spraw finansów publicznych wydaje z urzędu interpretację ogólną."; 

2) w art. 155 po § 1 dodaje się § 1a w brzmieniu: 

 „§ 1a. Organ podatkowy obowiązany jest dołożyć starań, aby zadośćuczynienie 

wezwaniu nie było uciążliwe.”. 

Art. 8. W z dnia 20 listopada 1998 r. o zryczałtowanym podatku dochodowym od 

niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne (Dz. U. poz. 930, z późn. zm.
5)

) 

wprowadza się następujące zmiany: 

1) w art. 4 w ust. 1 uchyla się pkt 7; 

2) w art. 8: 

a) w ust. 1 uchyla się pkt 6,  

b) ust. 2 otrzymuje brzmienie: 

„2. Jeżeli podatnik prowadzący działalność samodzielnie lub w formie spółki, 

który wybrał opodatkowanie w formie ryczałtu od przychodów 

ewidencjonowanych, uzyska z tej działalności przychody ze sprzedaży towarów 

handlowych lub wyrobów lub ze świadczenia usług na rzecz byłego lub obecnego 

pracodawcy, odpowiadających czynnościom, które podatnik lub co najmniej jeden 

ze wspólników: 

1) wykonywał w roku poprzedzającym rok podatkowy lub 

2) wykonywał lub wykonuje w roku podatkowym 

- w ramach stosunku pracy lub spółdzielczego stosunku pracy, podatnik ten traci w 

roku podatkowym prawo do opodatkowania w formie ryczałtu od przychodów 

ewidencjonowanych i poczynając od dnia uzyskania tego przychodu do końca roku 

podatkowego opłaca podatek na zasadach ogólnych.”; 

3) w art. 9: 

a) ust. 1 otrzymuje brzmienie: 

                                                 

5)
 Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2000 r. poz. 1104 i 1324, z 2001 r. poz. 784, 961, 

1363, 1369 i 1509,z 2002 r. poz. 1183, 1384, 1412 i 1679, z 2003 r. poz. 391, 874, 1268, 1302 i 1958, z 2004 

r. poz. 2135 i 2619, z 2005 r. poz. 1199, 1366 i 1420, z 2006 r. poz. 1353 i 1588, z 2008 r. poz. 888, 894 i 

1316, z 2009 r. poz. 1241 i 1541, z 2010 r. poz. 13, 146, 473, 1442 i 1478, z 2011 r. poz. 622 i 764, z 2012 r. 

poz. 1529 i 1540, z 2014 r. poz. 223, 1328 i 1563 oraz z 2015 r. poz. 211, 699, 978, 1333, 1595, 1893 i 1206. 
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„1. Pisemne oświadczenie o wyborze opodatkowania w formie ryczałtu od 

przychodów ewidencjonowanych na dany rok podatkowy podatnik składa 

naczelnikowi urzędu skarbowego właściwemu według miejsca zamieszkania 

podatnika, do 20. dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym osiągnął 

pierwszy przychód z tego tytułu w roku podatkowym, albo do końca roku 

podatkowego, jeżeli pierwszy taki przychód osiągnął w grudniu roku podatkowego. 

", 

b)  po ust. 1 dodaje się ust. 1a-1c w brzmieniu: 

"1a. Przed upływem terminu, o którym mowa w ust. 1, z zastrzeżeniem art. 29 

ust. 1, podatnik może zawiadomić w formie pisemnej o rezygnacji z tego sposobu 

opodatkowania lub złożyć pisemny wniosek o zastosowanie opodatkowania w 

formie karty podatkowej lub oświadczenie o wyborze opodatkowania dochodów z 

pozarolniczej działalności gospodarczej na zasadach określonych w art. 30c ustawy 

o podatku dochodowym. 

1b. Dokonany wybór formy opodatkowania, o którym mowa w ust. 1, dotyczy 

również lat następnych, chyba że w kolejnych latach podatnik w terminie 

określonym w ust. 1 zawiadomi w formie pisemnej właściwego naczelnika urzędu 

skarbowego o rezygnacji z tej formy opodatkowania albo w terminie określonym w 

art. 29 ust. 1 złoży pisemny wniosek o zastosowanie opodatkowania w formie karty 

podatkowej albo oświadczenie o wyborze opodatkowania dochodów z 

pozarolniczej działalności gospodarczej w terminie i  na zasadach określonych w 

art. 30c ustawy o podatku dochodowym. 

1c. Oświadczenie o wyborze lub rezygnacji z formy opodatkowania, o którym 

mowa odpowiednio w ust. 1 i 1a, podatnik może złożyć na podstawie przepisów o 

swobodzie działalności gospodarczej.”, 

c) ust. 4 otrzymuje brzmienie: 

„4. W przypadku osiągania przychodów, o których mowa w art. 6 ust. 1a, przepisy 

dotyczące oświadczenia o wyborze opodatkowania w formie ryczałtu od przychodów 

ewidencjonowanych stosuje się odpowiednio.”; 

4) w art. 11 dodaje się ust. 4 w brzmieniu: 

"4. Przepis art. 26h ustawy o podatku dochodowym stosuje się odpowiednio przy 

obliczeniu ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych, po dokonaniu odliczeń, o 

których mowa w ust. 1 i 2."; 
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5) w art. 12: 

a)  ust. 7 otrzymuje brzmienie: 

„7. Oświadczenie, o którym mowa w ust. 6, składa się właściwemu 

naczelnikowi urzędu skarbowego do 20. dnia miesiąca następującego po miesiącu, 

w którym otrzymany został pierwszy przychód z tego tytułu w roku podatkowym, 

albo do końca roku podatkowego, jeżeli pierwszy taki przychód osiągnięty został w 

grudniu roku podatkowego.”, 

b) ust. 8a. otrzymuje brzmienie: 

„8a. Wybór zasady opodatkowania całości przychodu przez jednego z 

małżonków, wyrażony w oświadczeniu, o którym mowa w ust. 6, dotyczy również 

lat następnych, chyba że w terminie do 20. dnia miesiąca następującego po 

miesiącu, w którym został otrzymany pierwszy w roku podatkowym przychód albo 

do końca roku podatkowego, jeżeli pierwszy taki przychód otrzymany został w 

grudniu roku podatkowego, małżonkowie zawiadomią w formie pisemnej 

właściwego naczelnika urzędu skarbowego o rezygnacji z opodatkowania całości 

przychodu przez jednego z małżonków.”; 

6) w art. 15: 

a) ust. 1 otrzymuje brzmienie: 

„1. Podatnicy oraz spółki, których wspólnicy są opodatkowani w formie 

ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych, są obowiązani posiadać i 

przechowywać dowody zakupu towarów, prowadzić wykaz środków trwałych oraz 

wartości niematerialnych i prawnych oraz, odrębnie za każdy rok podatkowy, 

ewidencję przychodów, zwaną dalej „ewidencją”, z zastrzeżeniem ust. 3.”, 

b) uchyla się ust. 3a, 

c) w ust. 4 uchyla się zdanie 2, 

d) uchyla się ust. 5-7; 

7) w art. 20: 

a) uchyla się ust. 1-5, 

b) ust. 6 otrzymuje brzmienie: 

„6. W przypadku likwidacji działalności gospodarczej, w tym także w formie 

spółki niebędącej osobą prawną, lub wystąpienia wspólnika ze spółki niebędącej 

osobą prawną, przepis art. 24 ust. 3a ustawy o podatku dochodowym stosuje się 

odpowiednio.”; 
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8) w art. 21: 

a) ust. 1c otrzymuje brzmienie:  

„1c. O wyborze kwartalnego sposobu opłacania ryczałtu podatnicy informują 

w zeznaniu, o którym mowa w ust. 2 pkt 2, składanym za rok podatkowy, w 

którym stosowali kwartalny sposób opłacania ryczałtu.”, 

b) ust. 1f otrzymuje brzmienie: 

„1f. Podatnicy, o których mowa w ust. 1e, informują o okresie zawieszenia w 

roku podatkowym wykonywania działalności gospodarczej na podstawie przepisów 

o swobodzie działalności gospodarczej w zeznaniu, o którym mowa w ust. 2 pkt 2, 

składanym za rok podatkowy, w którym działalność ta była zawieszona.”; 

9) w art. 29 w ust. 1 zdanie trzecie otrzymuje brzmienie: 

„Dokonany wybór dotyczy również lat następnych, chyba że do dnia 20. stycznia 

roku podatkowego podatnik zawiadomi w formie pisemnej właściwego naczelnika 

urzędu skarbowego o rezygnacji z tej formy opodatkowania.”; 

10) w art. 33 ust. 3 otrzymuje brzmienie: 

„3. W przypadku likwidacji działalności w ciągu roku podatkowego podatek w 

formie karty podatkowej za ostatni miesiąc prowadzenia działalności pobiera się za 

okres do dnia zaprzestania działalności w wysokości 1/30 miesięcznej należności za 

każdy dzień.”; 

11) uchyla się art. 35; 

12) w art. 36: 

a) w ust. 1 uchyla się pkt 2, 

b) ust. 7 otrzymuje brzmienie: 

„7. O zmianach, o których mowa w ust. 1, 2 i 4, podatnik jest obowiązany 

zawiadomić naczelnika urzędu skarbowego, składając informację o zmianach we 

wniosku o zastosowanie karty podatkowej, według ustalonego wzoru, najpóźniej w 

terminie siedmiu dni od powstania okoliczności powodujących zmiany. Jeżeli 

zawiadomienie dotyczy zatrudnienia osoby, o której mowa w art. 25 ust. 6 pkt 2 lit. 

d, należy w nim również podać szczegółowy zakres czynności, które osoba ta ma 

wykonywać.”; 

13) w art. 40 w ust. 1 uchyla się pkt 2; 

14) w art. 52: 

a) uchyla się ust. 1 i 2, 
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b) w ust. 3 pkt 5 otrzymuje brzmienie: 

„5) informacji o zmianach we wniosku o zastosowanie karty podatkowej, o 

których mowa w art. 36 ust. 7.”. 

Art. 9. W ustawie z dnia 9 września 2000 r. o podatku od czynności cywilnoprawnych 

(Dz. U. z 2016 r. poz. 223 i 1228) w art. 10 wprowadza się następujące zmiany: 

1) ust. 1 otrzymuje brzmienie: 

„1. Podatnicy są obowiązani, bez wezwania organu podatkowego, złożyć 

deklarację w sprawie podatku od czynności cywilnoprawnych, według ustalonego 

wzoru, oraz obliczyć i wpłacić podatek w terminie 14 dni od dnia powstania obowiązku 

podatkowego, z wyłączeniem przypadków, gdy podatek jest pobierany przez płatnika 

oraz przypadków, o których mowa w ust. 1a.”; 

2) po ust. 1 dodaje się ust. 1a w brzmieniu: 

„1a. Podatnicy mogą złożyć za dany miesiąc zbiorczą deklarację w sprawie 

podatku od czynności cywilnoprawnych, według ustalonego wzoru, oraz obliczyć i 

wpłacić podatek w terminie do 7 dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym 

powstał obowiązek podatkowy.”; 

3) po ust. 4 dodaje się ust. 5 w brzmieniu:  

„5. Minister właściwy do spraw finansów publicznych określi, w drodze 

rozporządzenia: 

1) przypadki, w których może być złożona zbiorcza deklaracja w sprawie podatku od 

czynności cywilnoprawnych, w szczególności liczbę czynności, która uprawnia do 

złożenia zbiorczej deklaracji oraz ich rodzaj,  

2) wzór zbiorczej deklaracji w sprawie podatku od czynności cywilnoprawnych 

– uwzględniając konieczność uproszczenia obowiązków związanych ze składaniem 

deklaracji w przypadku dokonywania przez podatników wielu czynności 

cywilnoprawnych.”. 

Art. 10. W ustawie z dnia 30 października 2002 r. o podatku leśnym (Dz. U. z 2013 r. 

poz. 465 i 1579) w art. 6 wprowadza się następujące zmiany: 

1) po ust. 5 dodaje się ust. 5a w brzmieniu: 

„5a. Informacje o lasach oraz deklaracje na podatek leśny, o których mowa w ust. 2 i ust. 5 

pkt 1, mogą być składane za pomocą środków komunikacji elektronicznej.”; 

2) ust. 9 i 10 otrzymują brzmienie: 
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„9. Minister właściwy do spraw finansów publicznych określi, w drodze 

rozporządzenia, wzory formularzy, o których mowa w ust. 2 i ust. 5 pkt 1, oraz 

szczegółowy zakres zawartych w nich danych niezbędnych do wymiaru i poboru 

podatku leśnego, wraz z objaśnieniami co do sposobu ich wypełniania, terminu i miejsca 

składania oraz niezbędnymi pouczeniami, mając na uwadze prawidłowe obliczenie 

podatku. 

10. Minister właściwy do spraw finansów publicznych, w porozumieniu z 

ministrem właściwym do spraw informatyzacji, określi, w drodze rozporządzenia: 

1) sposób przesyłania informacji i deklaracji, o których mowa w ust. 2 i ust. 5 pkt 1, 

za pomocą środków komunikacji elektronicznej, 

2) rodzaje podpisu elektronicznego, którym powinny być opatrzone informacje i 

deklaracje, o których mowa w ust. 2 i ust. 5 pkt 1 

- uwzględniając potrzebę zapewnienia bezpieczeństwa, wiarygodności i 

niezaprzeczalności danych zawartych w tych informacjach i deklaracjach, oraz potrzebę 

ich ochrony przed nieuprawnionym dostępem. ”; 

3) uchyla się ust. 11. 

Art. 11. W ustawie z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 

2016 r. poz. 710, z późn. zm.
6)

) wprowadza się następujące zmiany: 

1) w art. 51: 

a) ust. 1 otrzymuje brzmienie: 

„1. Zwalnia się od podatku import, z zastrzeżeniem ust. 2, towarów umieszczonych 

w przesyłce wysyłanej z terytorium państwa trzeciego do odbiorcy znajdującego się 

w państwie członkowskim, pod warunkiem że łączna wartość towarów w przesyłce nie 

przekracza kwoty wyrażonej w złotych odpowiadającej równowartości 22 euro.”, 

b) uchyla się ust. 3; 

2) w art. 87: 

a) w ust. 5 zdanie pierwsze otrzymuje brzmienie: 

„Podatnikom dokonującym dostawy towarów lub świadczenia usług poza 

terytorium kraju i niedokonującym sprzedaży opodatkowanej, przysługuje zwrot kwoty 

podatku naliczonego, o której mowa w art. 86 ust. 8 pkt 1, w terminie określonym w ust. 

2 zdanie pierwsze.”, 

                                                 

6) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2016 r. poz. 846, 960, 1052, 

1206, 1228 i 1579. 
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b) w ust. 5a zdanie pierwsze otrzymuje brzmienie: 

„W przypadku gdy podatnik nie wykonał w okresie rozliczeniowym czynności 

opodatkowanych na terytorium kraju oraz czynności wymienionych w art. 86 ust. 8 pkt 

1, podatnikowi przysługuje zwrot podatku naliczonego, podlegającego odliczeniu od 

podatku należnego w związku z prowadzoną działalnością gospodarczą na terytorium 

kraju lub poza tym terytorium, w terminie 180 dni od dnia złożenia rozliczenia, z 

zastrzeżeniem art. 86 ust. 19.”, 

c) w ust. 6 wprowadzenie do wyliczenia otrzymuje brzmienie: 

„Podatnikowi przysługuje zwrot różnicy podatku, o której mowa w ust. 2, w 

terminie 25 dni, licząc od dnia złożenia rozliczenia, w przypadku gdy kwoty podatku 

naliczonego, wykazane w deklaracji podatkowej, wynikają z:”; 

3)  w art. 89a ust. 1a otrzymuje brzmienie: 

„1a. Nieściągalność wierzytelności uważa się za uprawdopodobnioną, w 

przypadku gdy wierzytelność nie została uregulowana lub zbyta w jakiejkolwiek formie 

w ciągu 120 dni od dnia upływu terminu jej płatności określonego w umowie lub na 

fakturze.”; 

4) w art. 89b ust. 1-2 otrzymują brzmienie: 

„1. W przypadku nieuregulowania należności wynikającej z faktury 

dokumentującej dostawę towarów lub świadczenie usług na terytorium kraju w terminie 

120 dni od dnia upływu terminu jej płatności określonego w umowie lub na fakturze, 

dłużnik jest obowiązany do korekty odliczonej kwoty podatku wynikającej z tej faktury, 

w rozliczeniu za okres, w którym upłynął 120 dzień od dnia upływu terminu płatności 

określonego w umowie lub na fakturze. 

1a. Przepisu ust. 1 nie stosuje się, jeżeli dłużnik uregulował należność najpóźniej w 

ostatnim dniu okresu rozliczeniowego, w którym upłynął 120 dzień od dnia upływu 

terminu płatności tej należności. 

1b. Przepisu ust. 1 nie stosuje się również w przypadku, gdy dłużnik w ostatnim 

dniu miesiąca, w którym upływa 120 dzień od dnia upływu terminu płatności, jest w 

trakcie postępowania restrukturyzacyjnego w rozumieniu ustawy z dnia 15 maja 2015 r. 

- Prawo restrukturyzacyjne, postępowania upadłościowego lub w trakcie likwidacji. 

2. W przypadku częściowego uregulowania należności w terminie 120 dni od dnia 

upływu terminu jej płatności określonego w umowie lub na fakturze, korekta dotyczy 

https://sip.lex.pl/#/dokument/18208902
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podatku naliczonego przypadającego na nieuregulowaną część należności. Przepis ust. 

1a stosuje się odpowiednio.”; 

5) po art. 106q dodaje się art. 106r w brzmieniu: 

„Art. 106r. 1. Minister właściwy do spraw finansów publicznych może udostępnić 

w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie podmiotowej urzędu obsługującego 

ministra właściwego do spraw finansów publicznych strukturę logiczną postaci 

elektronicznej faktury, z wyjątkiem faktury, o której mowa w art. 106k, która może być 

stosowana przez podmioty wystawiające faktury, zapewniając, aby faktury wystawione 

w przypadkach, o których mowa w art. 106b, zawierały odpowiednie dane wymienione 

w art. 106e, 106f, 106j i 106l ust. 2. 

2. Struktura logiczna postaci elektronicznej faktury, o której mowa w ust. 1, może 

zawierać inne dane niż wymienione w art. 106e, 106f, 106j i 106l ust. 2, jeżeli wynika to 

z uwarunkowań obrotu gospodarczego.”; 

 6) w art. 127 ust. 6 otrzymuje brzmienie: 

„6. Sprzedawcy, o których mowa w ust. 5, mogą dokonywać zwrotu, o którym 

mowa w art. 126 ust. 1, pod warunkiem że ich obroty za poprzedni rok podatkowy 

wyniosły powyżej 200 000 zł oraz że dokonują zwrotu podatku wyłącznie w odniesieniu 

do towarów nabytych przez podróżnych u tego sprzedawcy.”. 

Art. 12. W ustawie z dnia 19 marca 2004 r. - Prawo celne (Dz. U. z 2015 poz. 858, z 

późn. zm.
7)

) wprowadza się następujące zmiany: 

1) w art. 31 dodaje się ust. 7 w brzmieniu: 

„7. Kosztów, o których mowa w art. 198 ust. 3 unijnego kodeksu celnego, w 

szczególności kosztów zniszczenia towaru lub likwidacji w inny sposób oraz kosztów 

związanych z jego przechowywaniem nie pobiera się, jeżeli łączna kwota tych kosztów 

nie przekracza równowartości kwoty 10 euro.”; 

2) w art. 32 dodaje się ust. 5 w brzmieniu: 

„5. Kosztów, o których mowa w art. 198 ust. 3 unijnego kodeksu celnego, w 

szczególności kosztów zniszczenia towaru lub likwidacji w inny sposób oraz kosztów 

związanych z jego przechowywaniem nie pobiera się, jeżeli łączna kwota tych kosztów 

nie przekracza równowartości kwoty 10 euro.”. 

                                                 

7)
 Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2015 r. poz. 858, 1649, 1844 i 

1893 oraz z 2016 r. poz. 65, 1228 i 1579. 
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Art. 13. W ustawie z dnia z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej 

(Dz. U. z 2015 r. poz. 584, z późn. zm.
8)

) w art. 25: 

1) w ust. 5: 

a) uchyla się pkt 5-6 oraz 8, 

b) pkt 7 otrzymuje brzmienie: 

„7) zawiadomienia o zamiarze prowadzenia ksiąg rachunkowych;”; 

2) ust. 5d. otrzymuje brzmienie: 

„5d. W przypadkach, o których mowa w ust. 5 pkt 4 i 7, zastosowanie mają 

terminy określone w ustawie z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób 

fizycznych, w ustawie z dnia 20 listopada 1998 r. o zryczałtowanym podatku 

dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne (Dz. U. poz. 

930, z późn. zm.
9)

) oraz w ustawie z dnia z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości 

(Dz. U. z 2016 r. poz. 1047).”. 

Art. 14. W ustawie z dnia 6 grudnia 2008 r. o podatku akcyzowym (Dz. U. z 2014 r. 

poz. 752, z późn. zm.
10)

) wprowadza się następujące zmiany: 

1) w art. 2 w ust. 1: 

a) pkt 18a otrzymuje brzmienie: 

„18a)  e-DD – elektroniczny dokument dostawy, na podstawie którego 

przemieszcza się na terytorium kraju wyroby akcyzowe objęte zwolnieniem 

od akcyzy ze względu na ich przeznaczenie lub wyroby akcyzowe 

wymienione w załączniku nr 2 do ustawy, opodatkowane zerową stawką 

akcyzy ze względu na ich przeznaczenie;”, 

b) po pkt 18a dodaje się pkt 18b w brzmieniu: 

„18b) dokument zastępujący e-DD – dokument dostawy, na podstawie którego 

przemieszcza się na terytorium kraju, gdy System jest niedostępny, wyroby 

akcyzowe objęte zwolnieniem od akcyzy ze względu na ich przeznaczenie lub 

wyroby akcyzowe wymienione w załączniku nr 2 do ustawy, opodatkowane 

                                                 

8)
 Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2015 r. poz. 699, 875, 978, 

1197, 1268, 1272, 1618, 1649, 1688, 1712, 1844 i 1893 oraz z 2016 r. poz. 65, 352, 615, 780, 868, 903, 960, 

1165, 1228 i 1579. 
9)

 Patrz odnośnik nr 4. 
10)

 Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2014 r. poz. 1559, 1662 i 1877, 

z 2015 r. poz. 18, 211, 978, 1269, 1479, 1649, 1844, 1893 i 1932 oraz z 2016 poz. 925, 1052 i 1228. 

https://sip.lex.pl/#/dokument/16794311
https://sip.lex.pl/#/dokument/16832090
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zerową stawką akcyzy ze względu na ich przeznaczenie,  zawierający takie 

same dane jak e-DD;”, 

c) w pkt 20: 

- lit. a otrzymuje brzmienie: 

„a) wyrobów akcyzowych, określonych w załączniku nr 2 do ustawy, objętych 

stawką akcyzy inną niż stawka zerowa, powstałe podczas stosowania 

procedury zawieszenia poboru akcyzy, z wyłączeniem strat powstałych 

podczas produkcji wyrobów energetycznych, piwa, wina, napojów 

fermentowanych, wyrobów pośrednich lub wyrobów tytoniowych,”; 

- w lit. e tiret drugie otrzymuje brzmienie: 

„–  przemieszczania poza procedurą zawieszenia poboru akcyzy, na podstawie 

e-DD albo dokumentu zastępującego e-DD;”, 

d)  w pkt 22 lit. b otrzymuje brzmienie: 

„b) niemający miejsca zamieszkania, siedziby lub miejsca prowadzenia 

działalności gospodarczej na terytorium kraju, który odbiera nabyte wyroby 

energetyczne zwolnione od akcyzy ze względu na ich przeznaczenie, 

określone w art. 32 ust. 1 pkt 1 i 2, bezpośrednio do zbiornika na stałe 

zamontowanego na statku powietrznym lub jednostce pływającej;”, 

e) po pkt 22 dodaje się pkt 22a w brzmieniu: 

„22a)  zużywający podmiot gospodarczy – podmiot mający miejsce zamieszkania 

lub siedzibę na terytorium kraju, który zużywa w ramach prowadzonej 

działalności gospodarczej wyroby akcyzowe wymienione w załączniku nr 2 

do ustawy, opodatkowane zerową stawką akcyzy ze względu na ich 

przeznaczenie do celów uprawniających do zastosowania tej stawki akcyzy;”,  

f)  pkt 26–29 otrzymują brzmienie: 

„26) System – krajowy system teleinformatyczny służący do obsługi 

przemieszczania wyrobów akcyzowych: 

a) z zastosowaniem procedury zawieszenia poboru akcyzy, w szczególności 

do przesyłania e-AD, raportu odbioru i raportu wywozu, unieważnienia 

e-AD, zmiany miejsca przeznaczenia oraz zawiadomienia o zmianie 

miejsca przeznaczenia, o których mowa w rozporządzeniu Komisji (WE) 

nr 684/2009 z dnia 24 lipca 2009 r. w sprawie wykonania dyrektywy 

Rady 2008/118/WE w odniesieniu do skomputeryzowanych procedur 
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przemieszczania wyrobów akcyzowych w procedurze zawieszenia 

poboru akcyzy (Dz. Urz. UE L 197 z 29.07.2009, str. 24, z późn. zm.), 

b) 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, w szczególności do przesyłania e-DD, raportu odbioru i 

raportu wywozu, unieważnienia e-DD, zmiany miejsca przeznaczenia; 

27) raport odbioru – raport składany za pośrednictwem Systemu stanowiący 

dowód, że zostało zakończone przemieszczanie wyrobów akcyzowych z 

zastosowaniem procedury zawieszenia poboru akcyzy albo wyrobów 

akcyzowych zwolnionych 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; 

28) dokument zastępujący raport odbioru – dokument zawierający takie same 

dane jak raport odbioru, stanowiący dowód, że zostało zakończone 

przemieszczanie wyrobów akcyzowych z zastosowaniem procedury 

zawieszenia poboru akcyzy albo wyrobów akcyzowych zwolnionych 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, stosowany, gdy System jest 

niedostępny; 

29) raport wywozu – raport składany za pośrednictwem Systemu stanowiący 

dowód, że zostało zakończone w przypadku eksportu przemieszczanie 

wyrobów akcyzowych z zastosowaniem procedury zawieszenia poboru 

akcyzy albo przemieszczanie zwracanych importowanych wyrobów 

węglowych;  

30) dokument zastępujący raport wywozu - dokument zawierający takie same dane 

jak raport wywozu, stanowiący dowód, że w przypadku eksportu zostało 

zakończone przemieszczanie wyrobów akcyzowych z zastosowaniem 

procedury zawieszenia poboru akcyzy albo przemieszczanie zwracanych 

importowanych wyrobów węglowych;", 

g) pkt 31 i 32 otrzymują brzmienie: 

„31)  podmiot wysyłający: 



– 28 – 

a) podmiot prowadzący skład podatkowy lub zarejestrowanego 

wysyłającego – wysyłający wyroby akcyzowe z zastosowaniem 

procedury zawieszenia poboru akcyzy, 

b) podmiot prowadzący skład podatkowy, podmiot pośredniczący, 

zarejestrowanego odbiorcę, o którym mowa w art. 32 ust. 3 pkt 5 oraz w 

art. 89 ust. 2 pkt 5, podmiot zużywający prowadzący działalność 

gospodarczą, z wyłączeniem podmiotu zużywającego, o którym mowa w 

art. 2 ust. 1 pkt. 22 lit. b, zużywający podmiot gospodarczy, 

pośredniczący podmiot węglowy oraz finalny nabywca węglowy 

zużywający wyroby węglowe w ramach prowadzonej działalności 

gospodarczej – wysyłający wyroby akcyzowe zwolnione od akcyzy ze 

względu na przeznaczenie lub wyroby akcyzowe wymienione w 

załączniku nr 2 do ustawy opodatkowane zerową stawką akcyzy ze 

względu na ich przeznaczenie, z wykorzystaniem dokumentu e-DD albo 

dokumentu zastępującego e-DD; 

32)  podmiot odbierający: 

a) podmiot prowadzący skład podatkowy, zarejestrowanego odbiorcę, 

nabywcę na terytorium państwa członkowskiego będącego podmiotem 

upoważnionym przez właściwe władze podatkowe tego państwa 

członkowskiego Unii Europejskiej do otrzymywania wyrobów 

akcyzowych w ramach procedury zawieszenia poboru akcyzy lub 

podmiot objęty zwolnieniem od akcyzy wynikającym z art. 31 ust. 1, do 

których są wysyłane wyroby akcyzowe z zastosowaniem procedury 

zawieszenia poboru akcyzy, 

b) podmiot prowadzący skład podatkowy, podmiot pośredniczący, podmiot 

zużywający, zużywający podmiot gospodarczy, pośredniczący podmiot 

węglowy oraz finalny nabywca węglowy, który nabywa wyroby 

akcyzowe zwolnione od akcyzy ze względu na przeznaczenie lub wyroby 

akcyzowe wymienione w załączniku nr 2 do ustawy opodatkowane 

zerową stawką akcyzy ze względu na ich przeznaczenie, przemieszczane 

z wykorzystaniem dokumentu e-DD albo dokumentu zastępującego e-

DD;”; 

2) w art. 3 ust. 1 otrzymuje brzmienie: 
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„1. Do celów poboru akcyzy i oznaczania wyrobów akcyzowych znakami akcyzy, 

a także do wiążących informacji akcyzowych, zwanych dalej "WIA", stosuje się 

klasyfikację w układzie odpowiadającym Nomenklaturze Scalonej (CN) zgodną z 

rozporządzeniem wykonawczym Komisji (UE) 2016/1821 z dnia 6 października 2016 r. 

zmieniającym załącznik I do rozporządzenia 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. UE L 294 z 28.10.2016, str. 1).”; 

3)    w art. 30: 

a) po ust. 4 dodaje się ust. 4a w brzmieniu: 

„4a. W przypadku przekroczenia norm dopuszczalnych ubytków, o których 

mowa w art. 85 ust. 1 pkt 1 albo ust. 2 pkt 1 lit. a, zwalnia się od akcyzy ubytki 

wyrobów akcyzowych do wysokości równej rzeczywistym stratom, jeżeli podmiot 

udowodni ich naturalny charakter wynikający z właściwości wyrobów.”, 

b)  ust. 7b otrzymuje brzmienie: 

„7b. Warunkiem zwolnienia, o którym mowa w ust. 7a jest:   

1)  wykorzystywanie energii elektrycznej przez podmiot będący podatnikiem 

akcyzy od tej energii; 

2)  wykazywanie przez podmiot wykorzystujący energię elektryczną w 

deklaracjach podatkowych ilości wykorzystanej energii i sposobie jej 

wykorzystania.”, 

c) uchyla się ust.7c; 

4)  w art. 31a: 

a) w ust. 3: 

–  pkt 1 i 2 otrzymują brzmienie: 

„1) w przypadku sprzedaży wyrobów węglowych na terytorium kraju 

finalnemu nabywcy węglowemu – sporządzenie w Systemie przez 

podmiot sprzedający wyroby węglowe dokumentu e-DD  albo dokumentu 

zastępującego e-DD; 

2) w przypadku nabycia wewnątrzwspólnotowego wyrobów węglowych 

przez finalnego nabywcę węglowego, którym jest osoba fizyczna 

nieprowadząca działalności gospodarczej – udokumentowanie nabycia 

wewnątrzwspólnotowego dokumentem handlowym wystawionym przez 
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sprzedawcę wyrobów węglowych i określającym przeznaczenie tych 

wyrobów;”, 

– dodaje się pkt 2a w brzmieniu: 

„2a) w przypadku nabycia wewnątrzwspólnotowego wyrobów węglowych 

przez finalnego nabywcę węglowego, który prowadzi działalność 

gospodarczą z wykorzystaniem zwolnionych wyrobów węglowych – 

sporządzenie  dokumentu e-DD potwierdzającego to nabycie; 

– pkt 3 otrzymuje brzmienie: 

„3) w przypadku importu wyrobów węglowych przez finalnego nabywcę 

węglowego, który prowadzi działalność gospodarczą z wykorzystaniem 

zwolnionych wyrobów węglowych – sporządzenie dokumentu e-DD 

przed dopuszczeniem tych wyrobów do obrotu.”,   

–  dodaje się pkt 4 w brzmieniu: 

„4) w przypadku importu wyrobów węglowych przez finalnego nabywcę 

węglowego, którym jest osoba fizyczna nieprowadząca działalności 

gospodarczej – udokumentowanie importu dokumentami wymaganymi 

przez przepisy prawa celnego.”, 

b) uchyla się ust. 4, 

c) ust. 5 otrzymuje brzmienie: 

„5. W przypadku zwrotu przez finalnego nabywcę węglowego wyrobów 

węglowych, nabytych w ramach zwolnienia, o którym mowa w ust. 1, do 

podmiotu, który sprzedał te wyroby, zwrot tych wyrobów odbywa się z 

wykorzystaniem: 

1) e-DD – w przypadku zwrotu do sprzedawcy na terytorium kraju przez 

finalnego nabywcę węglowego, który prowadzi działalność gospodarczą z 

wykorzystaniem tych wyrobów; 

2) wydruku e-DD – w przypadku zwrotu do sprzedawcy na terytorium kraju 

przez finalnego nabywcę węglowego, którym jest osoba fizyczna 

nieprowadząca działalności gospodarczej; 

3) e-DD – w przypadku zwrotu wyrobów węglowych nabytych 

wewnątrzwspólnotowo przez finalnego nabywcę węglowego, który prowadzi 

działalność gospodarczą z wykorzystaniem tych wyrobów do sprzedawcy na 

terytorium państwa członkowskiego;  
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4) dokumentu handlowego – w przypadku zwrotu wyrobów węglowych 

nabytych wewnątrzwspólnotowo przez finalnego nabywcę węglowego, 

którym jest osoba fizyczna nieprowadząca działalności gospodarczej  do 

sprzedawcy na terytorium państwa członkowskiego; 

5)  dokumentu handlowego – w przypadku zwrotu importowanych wyrobów 

węglowych przez finalnego nabywcę węglowego, którym jest osoba fizyczna 

nieprowadząca działalności gospodarczej do sprzedawcy poza terytorium Unii 

Europejskiej;  

6) e-DD – w przypadku zwrotu importowanych wyrobów węglowych przez 

finalnego nabywcę węglowego, który prowadzi działalność gospodarczą do 

sprzedawcy poza terytorium Unii Europejskiej przez urząd wyprowadzenia 

znajdujący się na terytorium kraju; 

7)  dokumentu handlowego – w przypadku zwrotu importowanych wyrobów 

węglowych przez finalnego nabywcę węglowego, który prowadzi działalność 

gospodarczą do sprzedawcy poza terytorium Unii Europejskiej przez urząd 

wyprowadzenia znajdujący się poza terytorium kraju.”; 

5) w art. 32: 

a) w ust. 1 pkt 1 otrzymuje brzmienie: 

„1) używane do statków powietrznych: benzyny lotnicze o kodzie CN 2710 12 

31, paliwo typu benzyny do silników odrzutowych o kodzie CN 2710 12 70 

oraz paliwo do silników odrzutowych o kodzie CN 2710 19 21 lub oleje 

smarowe do silników lotniczych - w przypadkach, o których mowa w ust. 3, 

jeżeli są spełnione warunki, o których mowa w ust. 5-13;”, 

b) w ust. 5 pkt 2 otrzymuje brzmienie: 

„2) przemieszczanie tych wyrobów akcyzowych z wykorzystaniem e-DD albo 

dokumentu zastępującego e-DD;”, 

c) uchyla się ust. 10 i 11, 

d) ust. 14 otrzymuje brzmienie: 

„14. W przypadku zwrotu wyrobów akcyzowych zwolnionych od akcyzy ze 

względu na przeznaczenie przez: 

1)  podmiot zużywający do podmiotu pośredniczącego, 

2) podmiot zużywający do składu podatkowego 
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– przemieszczanie tych wyrobów odbywa się na podstawie e-DD albo dokumentu 

zastępującego e-DD, gdy podmiot zwracający wyroby jest podmiotem 

zużywającym wyroby zwolnione w ramach prowadzonej działalności gospodarczej 

albo na podstawie wydruku e-DD – w przypadku pozostałych podmiotów 

zużywających.”; 

6) w art. 38: 

a) w ust. 1 uchyla się pkt 1, 

b) w ust. 2 uchyla się pkt 3 i 4; 

7)  w art. 40: 

a)  w ust. 1 pkt 1a otrzymuje brzmienie: 

„1a) wyroby akcyzowe określone w załączniku nr 2 do ustawy, opodatkowane 

zerową stawką akcyzy ze względu na ich przeznaczenie, są w składzie 

podatkowym, w tym również w wyniku zwrotu lub dostarczenia przez 

zużywający podmiot gospodarczy, który posiadał te wyroby i nie zużył ich do 

celów uprawniających do zastosowania zerowej stawki akcyzy;”; 

 b)  ust. 5 otrzymuje brzmienie: 

„5. Procedurę zawieszenia poboru akcyzy stosuje się do wyrobów 

akcyzowych określonych w załączniku nr 2 do ustawy, w tym opodatkowanych 

zerową stawką akcyzy ze względu na ich przeznaczenie, z zastrzeżeniem art. 47 

ust. 1. W przypadku wyrobów akcyzowych oznaczonych kodami CN 2710 12 21, 

2710 12 25 oraz 2710 19 29 procedurę zawieszenia poboru akcyzy stosuje się, 

jeżeli wyroby te są przemieszczane luzem.”; 

8)  „użyte w art. 41a ust. 3 pkt 1 i 2 oraz ust. 4a, ust. 7, art. 41b ust. 1, ust. 2-4 i ust. 6, art. 

41c ust. 1 i 2, art. 41d ust. 1 i 3, art. 41e ust. 3 pkt 1 i 2 oraz ust. 5, 6 i ust. 7 pkt 1, art. 

41f ust. 3–6, art. 41g ust. 2 i 3, art. 41h ust. 1, art. 42 ust. 1 pkt 3, 7, i 8 oraz ust. 4, art., 

46 ust. 7, art. 63 ust. 4 i 5 oraz art. 73 ust. 1a, w różnej liczbie i różnym przypadku, 

wyrazy „podmiot wysyłający” zastępuje się użytymi w odpowiedniej liczbie i 

odpowiednim przypadku wyrazami „podmiot wysyłający, o którym mowa w art. 2 ust. 1 

pkt 31 lit. a””;  

9) „użyte w art. 41a ust. 2 pkt 1 i ust. 7 pkt 3, art. 41b ust. 1 pkt 1 i 2, art. 41c ust. 1 i 2, art. 

41d ust. 1 pkt 1 i 3 oraz ust. 2 i 6, art. 41e ust. 1–3a, ust. 4 pkt 2, ust. 6, ust. 7 pkt 1 i ust. 

8, art. 41f ust. 4–6, art. 41g ust. 1 i 2, art. 41h ust. 1, art. 46 ust. 7 oraz art. 63 ust. 4 i ust. 

5 pkt 2, w różnej liczbie i różnym przypadku, wyrazy „podmiot odbierający” zastępuje 
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się użytymi w odpowiedniej liczbie i odpowiednim przypadku wyrazami „podmiot 

odbierający, o którym mowa w art. 2 ust. 1 pkt 31 lit. a””; 

10)  w art. 42 ust. 1a i 1b otrzymuje brzmienie: 

„1a. W przypadku powrotnego wprowadzenia do składu podatkowego wyrobów 

akcyzowych zwolnionych od akcyzy ze względu na ich przeznaczenie, niedostarczonych 

ze składu podatkowego do podmiotu pośredniczącego albo ze składu podatkowego do 

podmiotu zużywającego, przemieszczanych na podstawie e-DD albo dokumentu 

zastępującego e-DD, uznaje się, że nie nastąpiło naruszenie warunków zwolnienia oraz 

że nie nastąpiło zakończenie procedury zawieszenia poboru akcyzy w stosunku do tych 

wyrobów. 

1b. W przypadku powrotnego wprowadzenia do składu podatkowego wyrobów 

akcyzowych określonych w załączniku nr 2 do ustawy, opodatkowanych zerową stawką 

akcyzy ze względu na ich przeznaczenie, niedostarczonych do zużywającego podmiotu 

gospodarczego, przemieszczanych na podstawie e-DD albo dokumentu zastępującego e-

DD, uznaje się, że nie nastąpiło zakończenie procedury zawieszenia poboru akcyzy w 

stosunku do tych wyrobów.”; 

11) w art. 48 w ust. 3 pkt 6 otrzymuje brzmienie: 

„6) benzyn lotniczych o kodzie CN 2710 12 31, paliw typu benzyny do silników 

odrzutowych o kodzie CN 2710 12 70, paliw do silników odrzutowych o kodzie 

CN 2710 19 21 oraz nafty pozostałej o kodzie CN 2710 19 25 - pojemność 

magazynowa dla tych wyrobów w składzie podatkowym, w którym prowadzona 

będzie działalność na podstawie wydanego zezwolenia, co najmniej na poziomie 

400 m³.”; 

12)  w art. 56 uchyla się ust. 5; 

13) w dziale III po rozdziale 7 dodaje się rozdział 7a w brzmieniu: 

„Rozdział 7a 

Przemieszczanie wyrobów akcyzowych na podstawie e-DD 

Art. 83b. 1. Przemieszczanie na terytorium kraju 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, odbywa się na podstawie e-DD. 

2. Do sporządzenia e-DD w Systemie obowiązani są: 
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1) podmiot prowadzący skład podatkowy – w przypadku: 

a) dostarczania wyrobów zwolnionych z jego składu podatkowego na terytorium 

kraju do podmiotu pośredniczącego lub podmiotu zużywającego, 

b) zwrotu wyrobów zwolnionych przez podmiot zużywający, którym jest osoba 

fizyczna nieprowadząca działalności gospodarczej do jego składu 

podatkowego, 

c) przemieszczania na terytorium kraju poza procedurą zawieszenia poboru 

akcyzy wyrobów akcyzowych wymienionych w załączniku nr 2 do ustawy, 

opodatkowanych zerową stawką akcyzy ze względu na ich przeznaczenie z 

jego składu podatkowego do zużywającego podmiotu gospodarczego; 

2) podmiot pośredniczący – w przypadku: 

a)  importu przez niego wyrobów zwolnionych, 

b) dostarczania od niego wyrobów zwolnionych do podmiotu zużywającego, 

c) zwrotu wyrobów zwolnionych do podmiotu prowadzącego skład podatkowy, 

d) zwrotu do niego wyrobów zwolnionych przez podmiot zużywający, którym 

jest osoba fizyczna nieprowadząca działalności gospodarczej; 

3) zarejestrowany odbiorca, o którym mowa w art. 32 ust. 3 pkt 5 oraz w art. 89 ust. 2 

pkt 5, w przypadku: 

a) dostarczania nabytych wewnątrzwspólnotowo wyrobów akcyzowych 

zwolnionych od akcyzy ze względu na ich przeznaczenie do podmiotu 

zużywającego, 

b) dostarczania nabytych wewnątrzwspólnotowo wyrobów akcyzowych 

wymienionych w załączniku nr 2 do ustawy, opodatkowanych zerową stawką 

akcyzy ze względu na ich przeznaczenie do zużywającego podmiotu 

gospodarczego; 

4) podmiot zużywający prowadzący działalność gospodarczą, z wyłączeniem 

podmiotu zużywającego, o którym mowa w art. 2 ust. 1 pkt 22 lit. b – w przypadku

 importu przez niego wyrobów zwolnionych; 

5) zużywający podmiot gospodarczy – w przypadku przemieszczania  do składu 

podatkowego wyrobów akcyzowych wymienionych w załączniku nr 2 do ustawy 

opodatkowanych zerową stawką akcyzy ze względu na ich przeznaczenie; 

6) pośredniczący podmiot węglowy sprzedający wyroby węglowe zwolnione od 

akcyzy, o których mowa w art. 31a ust. 1 – w przypadku: 
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a) sprzedaży na terytorium kraju wyrobów węglowych zwolnionych finalnemu 

nabywcy węglowemu, 

b) zwrotu do niego wyrobów węglowych zwolnionych przez finalnego nabywcę 

węglowego, którym jest osoba fizyczna nieprowadząca działalności 

gospodarczej, który nabył od niego te wyroby; 

7) finalny nabywca węglowy zużywający wyroby węglowe, o których mowa w art. 

31a ust. 1,  w ramach prowadzonej działalności gospodarczej – w przypadku: 

a) importu przez niego wyrobów węglowych, 

b) zwrotu importowanych wyrobów węglowych do sprzedawcy poza terytorium 

Unii Europejskiej,   

c) nabycia wewnątrzwspólnotowego przez niego wyrobów węglowych, 

d) zwrotu wyrobów węglowych nabytych wewnątrzwspólnotowo do sprzedawcy 

na terytorium państwa członkowskiego. 

Art. 83c. 1. Sporządzenie e-DD polega na przesłaniu przez podmiot wysyłający, o 

którym mowa w art. 2 ust. 1 pkt 31 lit. b, do Systemu projektu e-DD i uzyskaniu z 

Systemu e-DD numeru referencyjnego dla tego dokumentu. 

2. Jeżeli projekt e-DD zawiera prawidłowe i kompletne dane, w Systemie jest mu 

automatycznie nadawany numer referencyjny, a następnie e-DD jest 

automatycznie przesyłany do podmiotu wysyłającego, o którym mowa w art. 

2 ust. 1 pkt 31 lit. b  oraz do podmiotu odbierającego, o którym mowa w art. 2 

ust. 1 pkt 32 lit. b. 

3. Jeżeli projekt e-DD zawiera niekompletne lub nieprawidłowe dane, do podmiotu 

wysyłającego jest automatycznie wysyłana z Systemu informacja o błędach. 

4. W przypadku przemieszczania na podstawie e-DD wyrobów akcyzowych 

wymienionych w załączniku nr 2 do ustawy, opodatkowanych zerową stawką 

akcyzy ze względu na ich przeznaczenie, projekt e-DD powinien zawierać 

informację, że przemieszczane wyroby opodatkowane są zerową stawką 

akcyzy. 

5.   W przypadku, o którym mowa w art. 83b ust. 1 pkt 2 lit. a, pkt 4 oraz pkt 7 lit. 

a, podmiot pośredniczący, podmiot zużywający prowadzący działalność 

gospodarczą niebędący podmiotem zużywającym, o którym mowa w art. 2 

ust. 1 pkt 22 lit. b, oraz finalny nabywca węglowy zużywający wyroby 

węglowe w ramach prowadzonej działalności gospodarczej, przesyła do 
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Systemu projekt e-DD przed dopuszczeniem do obrotu wyrobów 

akcyzowych, których e-DD dotyczy. 

6.  W przypadku, o którym mowa w art. 83b ust. 1 pkt 7 lit. c, finalny nabywca 

węglowy zużywający wyroby węglowe w ramach prowadzonej działalności 

gospodarczej przesyła do Systemu projekt e-DD potwierdzający nabycie 

wewnątrzwspólnotowe tych wyrobów niezwłocznie po ich wprowadzeniu do 

miejsca odbioru, wskazanego w e-DD, jako miejsce prowadzenia działalności 

gospodarczej. 

7. Podmiot wysyłający, o którym mowa w art. 2 ust. 1 pkt 31 lit. b, może 

unieważnić e-DD do momentu rozpoczęcia przemieszczania wyrobów 

akcyzowych. 

8.   Podmiot wysyłający, o którym mowa w art. 2 ust. 1 pkt 31 lit. b, może w czasie 

przemieszczania wyrobów akcyzowych, o których mowa w art. 83d ust. 1, 

dokonać zmiany miejsca przeznaczenia wyrobów za pośrednictwem Systemu. 

Art. 83d. 1. Przemieszczanie wyrobów akcyzowych na podstawie e-DD 

rozpoczyna się z chwilą: 

1) wyprowadzenia wyrobów akcyzowych ze składu podatkowego w przypadkach, o 

których mowa w art. 83b ust. 2 pkt 1 lit. a i c; 

2) dopuszczenia wyrobów akcyzowych do obrotu w przypadkach, o których mowa w 

art. 83b ust. 2 pkt 2 lit. a, pkt 4 i pkt 7 lit. a, pod warunkiem że dane dotyczące 

wyrobów akcyzowych zawarte w zgłoszeniu celnym zgadzają się z danymi w e-

DD; 

3)  wyprowadzenia wyrobów akcyzowych z miejsca wysyłki w przypadkach, o 

których mowa w art. 83b ust. 2 pkt 1 lit. b, pkt 2 lit. b–d, pkt 3, pkt 5, pkt 6, pkt 7 

lit. b i d; 

2. Przemieszczanie wyrobów akcyzowych na podstawie e-DD kończy się z chwilą 

odbioru wyrobów akcyzowych przez podmiot odbierający, o którym mowa w art. 2 ust. 

1 pkt 32 lit. b, w przypadkach, o których mowa w art. 83b ust. 2 pkt 1–6, pkt 7 lit. a i c. 

Art. 83e. 1. Przemieszczanie na terytorium kraju 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 może być rozpoczęte po: 
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1) sporządzeniu e-DD w Systemie przez podmiot wysyłający, o którym mowa w art. 

2 ust. 1 pkt 31 lit. b,  albo 

2) sporządzeniu przez podmiot wysyłający, o którym mowa w art. 2 ust. 1 pkt 31 lit. 

b, dokumentu zastępującego e-DD oraz przekazaniu kopii tego dokumentu 

właściwemu naczelnikowi urzędu celnego. 

2. Przemieszczanie na terytorium kraju wyrobów akcyzowych, o których mowa w 

ust. 1, odbywa się z dołączonym do przemieszczanych wyrobów akcyzowych: 

1) wydrukiem e-DD z nadanym numerem referencyjnym albo  

2) dokumentem zastępującym e-DD 

– z wyłączeniem przypadku, o którym mowa w art. 83b ust. 1 pkt 7 lit. c. 

Art. 83f. 1. Z chwilą zweryfikowania projektu e-DD, przed przesłaniem e-DD, 

następuje automatyczne odnotowanie obciążenia zabezpieczenia generalnego kwotą 

akcyzy albo kwotą akcyzy i opłaty paliwowej, wynikającymi z ilości i rodzaju 

przemieszczanych wyrobów akcyzowych zwolnionych ze względu na przeznaczenie, 

innych niż wyroby węglowe, albo następuje automatyczne odnotowanie objęcia tych 

wyrobów zabezpieczeniem ryczałtowym, z jednoczesnym automatycznym 

odnotowaniem zwolnienia zabezpieczenia generalnego lub odnotowaniem zwolnienia 

tych wyrobów z objęcia zabezpieczeniem ryczałtowym, którym były one objęte, w 

przypadku gdy przemieszczenia dokonuje podmiot prowadzący skład podatkowy albo 

zarejestrowany odbiorca, o którym mowa w art. 32 ust. 3 pkt 5. 

2. Jeżeli System jest niedostępny, podmiot wysyłający, o którym mowa w art. 2 

ust. 1 pkt 31 lit. b, przed rozpoczęciem przemieszczania wyrobów akcyzowych, o 

których mowa w ust. 1, jest obowiązany: 

1) przekazać właściwemu naczelnikowi urzędu celnego wraz z dokumentem 

zastępującym e-DD, kopię dokumentu potwierdzającego złożenie zabezpieczenia 

akcyzowego, którym zostanie objęte zobowiązanie podatkowe albo zobowiązanie 

podatkowe oraz opłata paliwowa, dotyczące przemieszczanych wyrobów; 

2) złożyć właściwemu naczelnikowi urzędu celnego oświadczenie w sprawie 

zabezpieczenia akcyzowego, którym zostanie objęte zobowiązanie podatkowe albo 

zobowiązanie podatkowe oraz opłata paliwowa, dotyczące przemieszczanych 

wyrobów, o terminie ważności i kwocie wolnej zabezpieczenia generalnego lub o 

wysokości i terminie ważności zabezpieczenia ryczałtowego; 



– 38 – 

3) złożyć właściwemu naczelnikowi urzędu celnego oświadczenie podmiotu 

pośredniczącego, o wyrażeniu zgody na objęcie zobowiązania podatkowego 

podmiotu wysyłającego albo zobowiązania podatkowego podmiotu wysyłającego 

oraz opłaty paliwowej, do której zapłaty może być on obowiązany, jego 

zabezpieczeniem akcyzowym – w przypadku, o których mowa w art. 63 ust. 4. 

Art. 83g. 1. Podmiot wysyłający, o którym mowa w art. 2 ust. 1 pkt 31 lit. b, ma 

obowiązek dokonać zmiany miejsca przeznaczenia w przypadku  odmowy przyjęcia 

całości lub części wyrobów akcyzowych zwolnionych ze względu na przeznaczenie lub 

wyrobów akcyzowych wymienionych w załączniku nr 2 do ustawy, opodatkowanych 

zerową stawką akcyzy ze względu na ich przeznaczenie przez podmiot odbierający, o 

którym mowa w art. 2 ust. 1 pkt 32 lit. b. 

2. W przypadku, o którym mowa w ust. 1, przemieszczanie nieprzyjętych wyrobów 

odbywa się po dokonaniu przez podmiot wysyłający, o którym mowa w art. 2 ust. 1 pkt 

31 lit. b, aktualizacji e-DD w Systemie poprzez wskazanie nowego podmiotu 

odbierającego.  

3. Zaktualizowany e-DD, o którym mowa w ust. 2, zawierający prawidłowe i 

kompletne dane, jest przesyłany do podmiotu wysyłającego, o którym mowa w art. 2 

ust. 1 pkt 31 lit. b. Podmiot odbierający, o którym mowa w art. 2 ust. 1 pkt 32 lit. b, 

który odmówił przyjęcia całości lub części wyrobów, otrzymuje powiadomienie o 

dokonanej zmianie miejsca przeznaczenia. 

4. Minister właściwy do spraw finansów publicznych może określić, w drodze 

rozporządzenia, inne przypadki, w których podmiot wysyłający, o którym mowa w art. 2 

ust. 1 pkt 31 lit. b, ma obowiązek dokonania zmiany miejsca przeznaczenia wyrobów 

akcyzowych oraz warunki tego przemieszczenia uwzględniając konieczność właściwego 

i skutecznego przemieszczania dokonywanego na podstawie e-DD albo dokumentu 

zastępującego e-DD.  

Art. 83h. W przypadku odmowy przyjęcia wyrobów akcyzowych zwolnionych 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 przez: 

1) podmiot zużywający prowadzący działalność gospodarczą, z wyłączeniem 

podmiotu zużywającego, o którym mowa w art. 2 ust. 1 pkt 22 lit. b, od składu 

podatkowego lub podmiotu pośredniczącego, 
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2) zużywający podmiot gospodarczy od składu podatkowego,    

3) finalnego nabywcę węglowego zużywającego wyroby węglowe w ramach 

prowadzonej działalności gospodarczej od pośredniczącego podmiotu węglowego 

– odpowiednio podmiot ten sporządza  raport odbioru w Systemie, wskazujący 

odmowę przyjęcia całości lub części wyrobów. 

Art. 83i.  1. W przypadku otrzymania z Systemu informacji o zamiarze 

przeprowadzenia przez właściwego naczelnika urzędu celnego kontroli odebranych 

wyrobów akcyzowych zwolnionych od akcyzy ze względu na przeznaczenie lub 

wyrobów akcyzowych wymienionych w załączniku nr 2 do ustawy, opodatkowanych 

zerową stawką akcyzy ze względu na ich przeznaczenie podmiot odbierający, o którym 

mowa w art. 2 ust. 1 pkt 32 lit. b, ma obowiązek przesłania do Systemu powiadomienia 

o przybyciu wyrobów niezwłocznie po ich otrzymaniu. Podmiot odbierający, o którym 

mowa w art. 2 ust. 1 pkt 32 lit. b, nie dokonuje rozładunku wyrobów do momentu 

przeprowadzenia kontroli. 

2. Podmiot odbierający, o którym mowa w art. 2 ust. 1 pkt 32 lit. b, przesyła do 

Systemu raport odbioru dotyczący wyrobów, o których mowa w ust. 1 niezwłocznie po: 

1) przeprowadzeniu kontroli odebranych wyrobów albo 

2) odbiorze wyrobów 

– nie później niż w ciągu 5 dni  roboczych od dnia zakończenia przemieszczania, z 

zastrzeżeniem ust. 3 i 5. 

3. Podmiot odbierający, o którym mowa w art. 2 ust. 1 pkt 32 lit. b, będący: 

1)    finalnym nabywcą węglowym, który nie zużywa wyrobów węglowych w 

ramach prowadzonej działalności gospodarczej, 

2)    podmiotem zużywającym, którym jest osoba fizyczna nieprowadząca działalności 

gospodarczej, 

3)    podmiotem zużywającym, o którym mowa w art. 2 ust. 1 pkt 22 lit. b 

– potwierdza odbiór wyrobów akcyzowych  zwolnionych od akcyzy ze względu na ich 

przeznaczenie podpisem na wydruku e-DD albo dokumencie zastępującym e-DD, który 

niezwłocznie przekazuje podmiotowi  wysyłającemu, o którym mowa w art. 2 ust. 1 pkt 

31 lit. b. 

4. Podmioty zużywające oraz finalni nabywcy węglowi, będący osobami 

fizycznymi nieprowadzącymi działalności gospodarczej mogą dokonywać 
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potwierdzenia odbioru wyrobów akcyzowych zwolnionych od akcyzy ze względu na 

przeznaczenie przy wykorzystaniu Systemu na podstawie ust. 2.  

5. W przypadku, o którym mowa w ust. 3, podmiot wysyłający, o którym mowa w 

art. 2 ust. 1 pkt 31 lit. b, sporządza w Systemie raport odbioru na podstawie 

otrzymanego wydruku e-DD albo dokumentu zastępującego e-DD z potwierdzeniem 

odbioru wyrobów przez podmiot odbierający, o którym mowa w art. 2 ust. 1 pkt 32 lit. 

b, w celu zakończenia w Systemie przemieszczenia tych wyrobów. 

6. W przypadku, o którym mowa w art. 83b ust. 2 pkt 7 lit. b i d, sporządzenie w 

Systemie e-DD przez finalnego nabywcę węglowego prowadzącego działalność 

gospodarczą z wykorzystaniem wyrobów węglowych stanowi zakończenie 

przemieszczania tych wyrobów i potwierdzenie ich odbioru.  

7. W przypadku, o którym mowa w art. 83b ust. 2 pkt 7 lit. d, sporządzenie w 

Systemie e-DD przez finalnego nabywcę węglowego prowadzącego działalność 

gospodarczą z wykorzystaniem wyrobów węglowych stanowi potwierdzenie ich 

dostarczenia do odbiorcy w państwie członkowskim kończące przemieszczenie tych 

wyrobów w Systemie. 

8. Jeżeli projekt raportu odbioru zawiera kompletne i prawidłowe dane raport 

odbioru jest automatycznie przesyłany z Systemu do podmiotu odbierającego, o  którym 

mowa w art. 2 ust. 1 pkt 32 lit. b, oraz do podmiotu wysyłającego,  o  którym mowa w 

art. 2 ust. 1 pkt 31 lit. b. 

9. W przypadku gdy projekt raportu odbioru zawiera niekompletne lub 

nieprawidłowe dane informacja o błędach jest automatycznie wysyłana z Systemu do 

podmiotu odbierającego, o którym mowa w art. 2 ust. 1 pkt 32 lit. b. 

10. W momencie zarejestrowania w Systemie raportu odbioru następuje 

automatyczne odnotowanie zwolnienia zabezpieczenia generalnego z obciążenia albo 

automatyczne odnotowanie zwolnienia wyrobów akcyzowych z objęcia ich 

zabezpieczeniem ryczałtowym, złożonym przez podmiot wysyłający, o którym mowa w 

art. 2 ust. 1 pkt 31 lit. b, w związku z przemieszczeniem wyrobów akcyzowych 

zwolnionych ze względu na przeznaczenie, innych niż wyroby węglowe. 

11. W przypadku braku raportu odbioru albo gdy raport odbioru potwierdza 

dostarczenie do podmiotu odbierającego, o którym mowa w art. 2 ust. 1 pkt 32 lit. b, 

tylko części przemieszczanych wyrobów akcyzowych zwolnionych od akcyzy ze 

względu na ich przeznaczenie, odnotowanie zwolnienia: 
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1) zabezpieczenia generalnego z obciążenia, w całości lub w części, jest dokonywane 

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 

potwierdzenia, że zobowiązanie podatkowe oraz obowiązek zapłaty opłaty 

paliwowej dotyczące przemieszczanych wyrobów w całości wygasły lub że 

zobowiązanie podatkowe nie może już powstać. 

Art. 83j.1. W przypadku eksportu, o którym mowa w art. 83b ust. 2 pkt 7 lit. b, w 

Systemie jest tworzony przez urząd celny wyprowadzenia znajdujący się na 

terytorium kraju, raport wywozu na podstawie informacji uzyskanej z 

elektronicznego systemu obsługi eksportu, potwierdzający wyprowadzenie 

wyrobów poza terytorium Unii Europejskiej i kończący w Systemie ich 

przemieszczenie. 

2. Jeżeli, w przypadku eksportu wyrobów, o których mowa w ust. 1, System jest 

niedostępny naczelnik urzędu celnego, który nadzoruje faktyczne wyprowadzenie 

tych wyrobów poza terytorium Unii Europejskiej, przesyła dokument zastępujący 

raport wywozu naczelnikowi urzędu celnego właściwemu dla finalnego nabywcy 

węglowego, który dokonał zwrotu importowanych wyrobów węglowych, o których 

mowa w art. 31a ust. 1. Właściwy naczelnik urzędu celnego przesyła otrzymany 

dokument zastępujący raport wywozu finalnemu nabywcy węglowemu. 

Art. 83k. 1.  System jest niedostępny, jeżeli użytkownik Systemu poinformuje 

Dyrektora Izby Celnej w Łodzi o niemożności przesyłania do Systemu dokumentów, a 

Dyrektor Izby Celnej w Łodzi potwierdzi niedostępność Systemu. 

2. Po przywróceniu dostępności Systemu, niezwłocznie po nadaniu e-DD numeru 

referencyjnego w trybie ust. 5, dokument ten zastępuje dokument zastępujący e-DD. 

3. Podmiot wysyłający, o którym mowa w art. 2 ust. 1 pkt 31 lit. b, przechowuje 

kopię dokumentu zastępującego e-DD z przyporządkowanym do niego numerem 

referencyjnym nadanym po przywróceniu dostępności Systemu. 

4. W przypadku gdy System jest niedostępny, podmiot wysyłający, o którym 

mowa w art. 2 ust. 1 pkt 31 lit. b, i podmiot odbierający, o którym mowa w art. 2 ust. 1 
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pkt 32 lit. b, przekazują właściwemu naczelnikowi urzędu celnego informacje, które w 

przypadku dostępności Systemu przesyłają do Systemu. 

5. W przypadku gdy dostępność Systemu zostanie przywrócona, podmiot 

wysyłający, o którym mowa w art. 2 ust. 1 pkt 31 lit. b, i podmiot odbierający, o którym 

mowa w art. 2 ust. 1 pkt 32 lit. b, przesyłają do Systemu informacje, które nie mogły 

być przesłane wcześniej z powodu niedostępności Systemu. 

6. Minister właściwy do spraw finansów publicznych może określić, w drodze 

rozporządzenia, szczegółowy tryb postępowania podmiotów wysyłających, o których 

mowa w art. 2 ust. 1 pkt 31 lit. b, podmiotów odbierających, o których mowa w art. 2 

ust. 1 pkt 32 lit. b, oraz organów podatkowych w przypadku niedostępności Systemu 

oraz po przywróceniu jego dostępności, uwzględniając konieczność monitorowania 

przemieszczania wyrobów akcyzowych zwolnionych 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. 

Art. 83l. 1. Użytkownikami Systemu w zakresie przemieszczania wyrobów 

akcyzowych zwolnionych 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 są podmioty prowadzące składy 

podatkowe, zarejestrowani odbiorcy, o których mowa w art. 32 ust. 3 pkt 5 i art. 89 ust. 

2 pkt 5, podmioty pośredniczące, podmioty zużywające prowadzące działalność 

gospodarczą, z wyłączeniem podmiotów zużywających, o których mowa w art. 2 ust. 1 

pkt 22 lit. b, zużywające podmioty gospodarcze, pośredniczące podmioty węglowe, 

finalni nabywcy węglowi prowadzący działalność gospodarczą podmioty objęte 

zwolnieniem od akcyzy wynikającym z art. 31 ust. 1 i organy podatkowe. 

2. Użytkownikami Systemu w zakresie przemieszczania wyrobów akcyzowych 

zwolnionych od akcyzy ze względu na ich przeznaczenie mogą być również podmioty 

zużywające oraz finalni nabywcy węglowi, będący osobami fizycznymi 

nieprowadzącymi działalności gospodarczej. 

Art. 83m. Do obsługi przemieszczania w Systemie wyrobów akcyzowych na 

podstawie e-DD stosuje się odpowiednio przepisy art. 46 ust. 1 i ust. 3–7. 

 Art. 83n. 1. Właściwy naczelnik urzędu celnego, podmiot wysyłający, o którym 

mowa w art. 2 ust. 1 pkt 31 lit. b, oraz podmiot odbierający, o którym mowa w art. 2 ust. 

1 pkt 32 lit. b, są obowiązani zapewnić aktualną informację o przemieszczanych 
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wyrobach akcyzowych na podstawie e-DD, jeżeli informacja taka nie jest automatycznie 

zapewniana przez System. 

2. Minister właściwy do spraw finansów publicznych określi, w drodze 

rozporządzenia: 

1) szczegółowy zakres informacji, które zgodnie z ust. 1 powinny być dostarczone do 

Systemu, oraz przypadki, w których informacje takie powinny być dostarczone, 

uwzględniając konieczność zapewnienia właściwej informacji dotyczącej 

przemieszczanych wyrobów akcyzowych na podstawie e-DD; 

2) wzór dokumentu e-DD, raportu odbioru, unieważnienia e-DD oraz zmiany miejsca 

przeznaczenia;  

3) szczegółowy tryb obiegu dokumentów w Systemie; 

4) sposób komunikowania się użytkowników z Systemem, w szczególności sposób 

podpisywania dokumentów przesyłanych do Systemu pocztą elektroniczną, oraz 

sposób dostępu do Systemu przez użytkowników Systemu; 

5) strukturę lokalnego numeru referencyjnego; 

6) warunki i sposób dostarczenia danych przez podmioty właściwemu naczelnikowi 

urzędu celnego celem wprowadzenia ich do Systemu. 

3. Minister właściwy do spraw finansów publicznych wydając rozporządzenie, o 

którym mowa w ust. 8, uwzględni konieczność: 

1) skutecznego przemieszczania w Systemie wyrobów akcyzowych zwolnionych od 

akcyzy ze względu na ich przeznaczenie oraz wyrobów akcyzowych 

wymienionych w załączniku nr 2 do ustawy, opodatkowanych zerową stawką 

podatku akcyzy ze względu na ich przeznaczenie; 

2) zapewnienia właściwej kontroli nad wyrobami akcyzowymi, o których mowa w 

pkt 1; 

3) zapewnienia przepływu informacji dotyczących przemieszczania wyrobów 

akcyzowych, o których mowa w pkt 1; 

4) zapewnienia bezpieczeństwa przesyłanych informacji. 

Art. 83o. Uprawnione organy mają prawo wglądu do Systemu w każdej chwili, w celu 

sprawdzenia zgodności danych zawartych w e-DD ze stanem faktycznym, oraz 

prawo żądania przedstawienia im, załączonego do przemieszczanych wyrobów 

akcyzowych, wydruku e-DD z nadanym numerem referencyjnym, a w przypadku 

gdy System jest niedostępny w momencie rozpoczęcia przemieszczania wyrobów 
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akcyzowych, organy te mają prawo żądania przedstawienia im dokumentu 

zastępującego e-DD. Podmiot wezwany do przedstawienia dokumentów jest 

obowiązany do ich okazania.”; 

14)  w art. 86 w ust. 1 pkt 8 otrzymuje brzmienie: 

„8) oznaczone kodami CN 3826 00 10 i 3826 00 90, jeżeli są przeznaczone do celów 

opałowych lub napędowych;”; 

15)  w art. 89: 

a)  w ust. 1: 

-  pkt 2 otrzymuje brzmienie: 

„2) benzyn silnikowych o kodach CN 2710 12 45 lub 2710 12 49 oraz 

wyrobów powstałych ze zmieszania tych benzyn z biokomponentami, 

spełniających wymagania jakościowe określone w odrębnych przepisach - 

1.565,00 zł/1000 litrów ;”, 

-  pkt 4 otrzymuje brzmienie: 

„4) benzyn lotniczych o kodzie CN 2710 12 31, paliw typu benzyny do 

silników odrzutowych o kodzie CN 2710 12 70 oraz nafty pozostałej o 

kodzie CN 2710 19 25 - 1.822,00 zł/1000 litrów;”, 

-  pkt 6 otrzymuje brzmienie: 

„6) olejów napędowych o kodzie CN 2710 19 43 i 2710 20 11 oraz wyrobów 

powstałych ze zmieszania tych olejów z biokomponentami, spełniających 

wymagania jakościowe określone w odrębnych przepisach - 1.196,00 

zł/1000 litrów ;”, 

-  pkt 9 otrzymuje brzmienie: 

„9) olejów napędowych przeznaczonych do celów opałowych o kodach CN 

od 2710 19 43 do 2710 19 48 i od 2710 20 11 do 2710 20 19, 

zabarwionych na czerwono i oznaczonych znacznikiem zgodnie z 

przepisami szczególnymi - 232,00 zł/1000 litrów;”, 

 

-  w pkt 10 wprowadzenie do wyliczenia otrzymuje brzmienie: 

„olejów opałowych o kodach CN od 2710 19 51 do 2710 19 68 i od 2710 20 31 

do 2710 20 39:”, 

b) w ust. 2 pkt 1–6 otrzymują brzmienie: 
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„1) w posiadaniu zużywającego podmiotu gospodarczego; 

2) przemieszczane na terytorium kraju poza procedurą zawieszenia poboru 

akcyzy na podstawie e-DD albo dokumentu zastępującego e-DD ze składu 

podatkowego do zużywającego podmiotu gospodarczego lub do składu 

podatkowego od zużywającego podmiotu gospodarczego, który posiadał je w 

celu zużycia do celów uprawniających do zastosowania zerowej stawki 

akcyzy;  

3) przemieszczane na terytorium kraju poza procedurą zawieszenia poboru 

akcyzy na podstawie e-DD albo dokumentu zastępującego e-DD do składu 

podatkowego w przypadku niedostarczenia ich do zużywającego podmiotu 

gospodarczego; 

4) nabywane wewnątrzwspólnotowo na podstawie uproszczonego dokumentu 

towarzyszącego lub dokumentu handlowego przez zużywający podmiot 

gospodarczy; 

5) nabywane wewnątrzwspólnotowo w procedurze zawieszenia poboru akcyzy 

przez zarejestrowanego odbiorcę w celu dostarczenia ich do zużywającego 

podmiotu gospodarczego i przemieszczane do tego podmiotu na terytorium 

kraju poza procedurą zawieszenia poboru akcyzy na podstawie e-DD albo 

dokumentu zastępującego e-DD; 

6) importowane przez zużywający podmiot gospodarczy;”, 

c) uchyla się ust. 2a; 

16) w art. 90 ust. 1 otrzymuje brzmienie: 

„1. Obowiązkowi znakowania i barwienia podlegają: 

1) oleje opałowe o kodach CN od 2710 19 51 do 2710 19 68 i od 2710 20 31 do 2710 

20 39, z których 30% lub więcej objętościowo destyluje przy 350°C lub których 

gęstość w temperaturze 15°C jest niższa niż 890 kilogramów/metr sześcienny; 

2) oleje napędowe o kodach CN od 2710 19 43 do 2710 19 48 i od 2710 20 11 do 

2710 20 19 - przeznaczone na cele opałowe; 

3) oleje napędowe o kodach CN od 2710 19 43 do 2710 19 48 i od 2710 20 11 do 

2710 20 19  - wykorzystywane do celów żeglugi, w tym rejsów rybackich.”; 

17) w art. 95 w ust. 1  w pkt 2 wprowadzenie do wyliczenia otrzymuje brzmienie: 

„wino musujące - wszelkie wyroby oznaczone kodami CN 2204 10, 2204 21, 2204 29 

10 oraz objęte pozycją 2205, które łącznie spełniają następujące warunki:”; 
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18) w art. 96 w ust. 1 w pkt 1 wprowadzenie do wyliczenia otrzymuje brzmienie: 

„musujące napoje fermentowane - wszelkie wyroby objęte pozycją CN 2206 00 oraz 

wyroby oznaczone kodami CN 2204 10, 2204 21, 2204 29 10 i objęte pozycją 

2205, niewymienione w art. 95, które znajdują się w butelkach zaopatrzonych w 

korek w kształcie grzybka, umocowany za pomocą węzłów lub spinek, albo 

cechują się ciśnieniem wynoszącym co najmniej 3 bary, spowodowanym 

obecnością dwutlenku węgla w roztworze, oraz:”; 

19) w art. 138a w ust. 3 pkt 6 otrzymuje brzmienie: 

„6)   ustalenie ilości wysłanych lub otrzymanych wyrobów akcyzowych zwolnionych od 

akcyzy ze względu na ich przeznaczenie, daty wysłania lub odbioru tych wyrobów, 

a także miejsca odbioru w przypadku ich przemieszczania oraz informacje o e-

DD;”; 

20) w art. 138f ust. 2 otrzymuje brzmienie: 

„2. Ewidencja, o której mowa w ust. 1, powinna umożliwiać w szczególności 

ustalenie ilości i rodzaju wysłanych lub otrzymanych wyrobów akcyzowych 

zwolnionych od akcyzy ze względu na ich przeznaczenie, daty wysłania lub odbioru 

tych wyrobów, a także miejsca odbioru w przypadku ich przemieszczania oraz 

uzyskanie informacji o e-DD.”; 

21) w art. 138i w ust. 2 pkt 4 otrzymuje brzmienie: 

„4)   datę wystawienia e-DD albo dokumentu zastępującego e-DD i numer 

identyfikujący e-DD albo dokument zastępujący e-DD, na podstawie którego 

wyroby te zostały sprzedane na terytorium kraju finalnemu nabywcy 

węglowemu.”; 

22) w art. 138q dodaje się ust. 3 w brzmieniu: 

„3. Wydruki dokumentu e-DD albo dokumenty zastępujące e-DD, w przypadkach 

o których mowa w art. 83h ust. 3, powinny być przechowywane do celów kontroli przez 

okres 5 lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym zostały sporządzone.”; 

23) uchyla się art. 138r; 

24) w załączniku nr 1 do ustawy: 

a)  poz.40 otrzymuje brzmienie: 

4

0 
ex 3826 00 

Biodiesel i jego mieszaniny, niezawierające lub 

zawierające mniej niż 70% masy olejów ropy naftowej lub 
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olejów otrzymywanych z minerałów bitumicznych - jeżeli są 

przeznaczone do celów opałowych lub napędowych 

 

b)  uchyla się poz. 41; 

25) w załączniku nr 2 do ustawy: 

a)  poz. 20 otrzymuje brzmienie: 

2

0 

od ex 2710 12 

 do ex 2710 19 

68 i 

 od ex 2710 20 

11 do ex 2710 20 

90 

Oleje ropy naftowej i oleje otrzymywane z minerałów 

bitumicznych, inne niż surowe; preparaty gdzie indziej 

niewymienione ani niewłączone, zawierające 70% masy lub 

więcej olejów ropy naftowej lub olejów otrzymywanych z 

minerałów bitumicznych, których te oleje stanowią składniki 

zasadnicze preparatów 

b) poz. 25 otrzymuje brzmienie: 

2

5 
ex 3826 00 

Biodiesel i jego mieszaniny, niezawierające lub 

zawierające mniej niż 70% masy olejów ropy naftowej lub 

olejów otrzymywanych z minerałów bitumicznych - jeżeli są 

przeznaczone do celów opałowych lub napędowych 

c)  uchyla się poz. 26. 

Art. 15. Przepisy zmienianej w art. 1 ustawy, w brzmieniu nadanym niniejszą ustawą, 

stosuje się do nabycia, które nastąpiło od dnia wejścia w życie niemniejszej ustawy. 

Art. 16. Przepisy art. 14a § 3a ustawy zmienianej w art. 7, w brzmieniu nadanym 

niniejszą ustawą, stosuje do interpretacji indywidualnych wydanych w wyniku wykonania 

wyroku Naczelnego Sądu Administracyjnego od dnia wejścia w życie ustawy. 

Art. 17.  Do opodatkowania czynności cywilnoprawnych, z tytułu których obowiązek 

podatkowy powstał przed dniem wejścia w życie ustawy, stosuje się przepisy dotychczasowe. 

Art. 18.  Przepisy art. 87 ust. 5 – 6 ustawy zmienianej w art. 11, w brzmieniu nadanym 

niniejszą ustawą, stosuje się do okresów rozliczeniowych przypadających po dniu 30 czerwca 

2017 r.   

Art. 19.  Przepisy art. 89a i 89b ustawy zmienianej w art. 11, w brzmieniu nadanym 

niniejszą ustawą, stosuje się również do wierzytelności powstałych przed dniem 1 lipca 2017 
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r., których nieściągalność została, zgodnie z art. 89a ust. 1a ustawy zmienianej w art. 11, w 

brzmieniu nadanym niniejszą ustawą, uprawdopodobniona po dniu 30 czerwca 2017 r. 

Art. 20. Do przemieszczeń wyrobów akcyzowych, które zostały rozpoczęte przed dniem 

1 października 2017 r. i nie zostały do tego dnia zakończone, stosuje się przepisy 

dotychczasowe. 

Art. 21. Dotychczasowe przepisy wykonawcze wydane przed dniem wejścia w życie 

niniejszej ustawy na podstawie art. 84 ust. 2, art. 85 ust. 5 art. 85 ust. 7 oraz art. 90 ust. 3 

ustawy zmienianej w art. 14 pozostają w mocy do czasu wydania nowych przepisów 

wykonawczych nie dłużej jednak, niż przez okres 12 miesięcy, oraz mogą być zmieniane. 

Art. 22. Ustawa wchodzi w życie z dniem 1 czerwca 2017 r., w wyjątkiem: 

1) art. 2, art. 3, art. 4 pkt 4, art. 5 pkt 3 i art. 10, który wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 

2018; 

2) art. 11, art. 18 i art. 19, które wchodzą w życie z dniem 1 lipca 2017 r.; 

3) art. 14 pkt 1 lit. a- c, lit. d-g, pkt 4, pkt 5 lit. b-d, pkt 6, pkt 7 lit. a, pkt 8-10, 12, 13, pkt 

15 lit. b i c, pkt 19-23 i art. 21, które wchodzą w życie z dniem 1 października 2017 r. 

 

 


