
UZASADNIENIE

Wprowadzenie

Na podstawie art. 20 ustawy z dnia 6 grudnia 2008 r.  o podatku akcyzowym Minister Finansów, 
Funduszy i Polityki Regionalnej wydał w dniu 28 stycznia 2021 r. rozporządzenie w sprawie 
szczegółowego zakresu danych, które powinny być zawarte w dokumentach związanych 
z rejestracją w zakresie podatku akcyzowego (Dz. U. poz. 197 ), w którym określił :

1) szczegółowy zakres danych, które powinny być zawarte w zgłoszeniu rejestracyjnym, 
o którym mowa w art. 16 ustawy o podatku akcyzowym,

2) szczegółowy zakres danych, które powinny być zawarte w zgłoszeniach, o których 
mowa w art. 19 ust. 1, 2 i ust. 3 pkt 2 ustawy o podatku akcyzowym.

Potrzeba wydania nowego rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie szczegółowego zakresu 
danych, które powinny być zawarte w dokumentach związanych z rejestracją w zakresie 
podatku akcyzowego wynika z utraty, z dniem 31 marca 2022 r., mocy obowiązującej 
rozporządzenia z dnia 28 stycznia 2021 r. na podstawie art. 15 ust. 1 ustawy z dnia 9 grudnia 
2021 r. o zmianie ustawy o podatku akcyzowym oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. 
poz. 2427). Projektowane rozporządzenie uwzględnia zmiany dotyczące rejestracji podmiotów 
w podatku akcyzowym, wprowadzone do ustawy o podatku akcyzowym nowelizacją z dnia 
9 grudnia 2021 r. W myśl postanowień art. 16 ust. 1 pkt 6 znowelizowanej ustawy obowiązkiem 
dokonania zgłoszenia rejestracyjnego w podatku akcyzowym został objęty nowy podmiot – 
wysyłający podmiot zagraniczny, który nie wyznaczył przedstawiciela podatkowego. 
Natomiast przepis art. 16 ust. 2a w nowym brzmieniu doprecyzowuje kwestię obowiązku 
rejestracji w Centralnym Rejestrze Podmiotów Akcyzowych (CRPA) podmiotu prowadzącego 
działalność gospodarczą w rozumieniu przepisów ustawy o podatku akcyzowym, ale 
nieposiadającego numeru identyfikacji podatkowej (NIP). Za taki podmiot uważany jest m.in. 
rolnik ryczałtowy, o którym mowa w art. 2 pkt 19 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od 
towarów i usług (Dz. U. z 2021 r. poz. 685, z późn. zm.). Zgodnie z art. 16 ust. 2a ustawy 
zgłoszenie rejestracyjne podmiotu zużywającego nieposiadającego numeru NIP (rolnika 
ryczałtowego), a zużywającego wyroby akcyzowe zwolnione od akcyzy ze względu na ich 
przeznaczenie, zamiast numeru identyfikacji podatkowej (NIP) zawiera numer PESEL.

Rozwiązania szczegółowe

 W § 2 pkt 3 projektowanego rozporządzenia określone zostały statusy podmiotów 
dokonujących  rejestracji  w CRPA. Przepis ten uwzględnia nowy status podmiotu akcyzowego 
– wysyłający podmiot zagraniczny (§ 2 pkt 3 lit. h). Natomiast § 3 rozporządzenia będzie 
określał dane, które w zgłoszeniu rejestracyjnym powinien wykazać zarówno podmiot 
nieprowadzący działalności gospodarczej, jak i podmiot prowadzący działalność gospodarczą, 
nieposiadający numeru identyfikacji podatkowej (NIP). Ten ostatni będzie m.in. wskazywać 
wyroby zwolnione od akcyzy ze względu na ich przeznaczenie, które będzie zużywał w ramach 
prowadzonej działalności gospodarczej. Z tego też względu w § 3 w pkt 5 określony został 
katalog takich wyrobów akcyzowych poprzez odesłanie do przepisów, w których zawarte są 
zwolnienia tych wyrobów. Są to przepisy ustawy o podatku akcyzowym oraz rozporządzenia 
Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej z dnia 28 czerwca 2021 r.  w sprawie 
zwolnień od podatku akcyzowego regulujące zwolnienia:



1) art. 31a ust. 1 pkt 6 ww. ustawy,
2) art. 31b ust. 1 pkt 3 ww. ustawy, 
3) art. 32 ust. 1 pkt 3 ww. ustawy,
4) art. 32 ust. 1 pkt 4 ww. ustawy,
5) § 6 pkt 1 lit. b ww. rozporządzenia,
6) § 6 pkt 2 ww. rozporządzenia.

Termin wejścia w życie

Proponuje się, aby projektowane rozporządzenie weszło w życie 1 kwietnia 2022 r. z uwagi na 
upływ okresu określonego w art. 15 ust. 1 ustawy z dnia 9 grudnia 2021 r. o zmianie ustawy 
o podatku akcyzowym oraz niektórych innych ustaw, który przedłużył do 31 marca 2022 r. moc 
obowiązującą przepisów wykonawczych wydanych na podstawie art. 20 ustawy o podatku 
akcyzowym, z wyjątkiem § 2 pkt 3 lit. h, który powinien wejść w życie z dniem 13 lutego 
2023 r., podobnie jak art. 16 ust. 1 pkt 6 ustawy o podatku akcyzowym.  

Projekt rozporządzenia nie dotyczy funkcjonowania samorządu terytorialnego oraz nie zawiera 
przepisów technicznych w rozumieniu przepisów rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 
23 grudnia 2002 r. w sprawie sposobu funkcjonowania krajowego systemu notyfikacji norm 
i aktów prawnych (Dz. U. Nr 239, poz. 2039, z późn. zm.), w związku z tym nie podlega 
notyfikacji. 
Projekt nie jest sprzeczny z prawem Unii Europejskiej i nie wymaga przedstawienia właściwym 
instytucjom i organom Unii Europejskiej lub Europejskiemu Bankowi Centralnemu celem 
uzyskania opinii, dokonania konsultacji albo uzgodnienia, w przypadkach określonych 
w obowiązujących na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej przepisach Unii Europejskiej.

Zgodnie z art. 5 ustawy z dnia 7 lipca 2005 r. o działalności lobbingowej w procesie stanowienia 
prawa (Dz. U. z 2017 r. poz. 248) oraz § 52 ust. 1 uchwały nr 190 Rady Ministrów z dnia 
29 października 2013 r. – Regulamin pracy Rady Ministrów (M. P. z 2016 r. poz. 1006, z późn. 
zm.), projekt rozporządzenia zostanie udostępniony w Biuletynie Informacji Publicznej na 
stronie podmiotowej Rządowego Centrum Legislacji, w serwisie Rządowy Proces 
Legislacyjny.
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