
 

 

 
 

 

 
  

 

Warszawa, 12 sierpnia 2022 r. 

KL/312/154/PP/2022 

 

 

Pan 

Artur Soboń 

Sekretarz Stanu  

Ministerstwo Finansów    

 

Szanowny Panie Ministrze, 

 

w odpowiedzi na pismo z dnia 12 lipca 2022 r. znak DAG3.8100.2.2022, kierujące do konsultacji 
społecznych projekt z dnia 7 lipca 2022 r. rozporządzenia Ministra Finansów zmieniającego 
rozporządzenie w sprawie zabezpieczeń akcyzowych (nr 567 w Wykazie prac legislacyjnych Ministra 
Finansów), przekazuję uwagi Konfederacji Lewiatan.  
 

 

Z poważaniem,  

 

Maciej Witucki 

Prezydent Konfederacji Lewiatan 

 

 

Załącznik: 
Uwagi Konfederacji Lewiatan do projektu rozporządzenia Ministra Finansów zmieniającego 
rozporządzenie w sprawie zabezpieczeń akcyzowych 
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Uwagi Konfederacji Lewiatan do projektu rozporządzenia Ministra Finansów zmieniającego 

rozporządzenie w sprawie zabezpieczeń akcyzowych 

 

1. Obowiązek złożenia pisemnego oświadczenia przez przewoźnika lub spedytora (§1 pkt. 

3 lit. a Projektu)  

 

a) Zgodnie z nowym brzmieniem §10 ust. 5 rozporządzenia w sprawie zabezpieczeń akcyzowych 

Minister Finansów proponuje objęcie zobowiązania podatkowego lub opłaty paliwowej wskazanych 

w tym przepisie podmiotów, tj. i) podmiotu prowadzącego skład podatkowy lub zarejestrowanego 

wysyłającego, którzy wysyłają wyroby akcyzowe z zastosowaniem procedury zawieszenia poboru 

akcyzy podmiotu oraz ii) uprawnionego odbiorcę zabezpieczeniem generalnym przewoźnika lub 

spedytora po przedłożeniu przez ten podmiot właściwemu naczelnikowi urzędu skarbowego przed 

wyprowadzeniem wyrobów akcyzowych z miejsca wysyłki na terytorium państwa członkowskiego 

poza procedurą zawieszenia poboru akcyzy na podstawie art. 46pa ustawy o podatku akcyzowym, 

pisemnego oświadczenia przewoźnika lub spedytora o wyrażeniu zgody na objęcie ich 

zabezpieczeniem generalnym. 

 

b) Proponowane brzmienie przepisu nie wskazuje konkretnie, względem którego podmiotu należy 

ustalić właściwego naczelnika urzędu skarbowego w przypadku składnego przez przewoźnika lub 

spedytora pisemnego oświadczenia o wyrażeniu zgody na objęcie ich zabezpieczeniem 

generalnym. Rekomendujemy doprecyzowanie kwestii właściwości urzędu skarbowego. 

 

c) Ponadto znowelizowany przepis generalnie wprowadza nowy obowiązek w postaci przedłożenia 

przez przewoźnika lub spedytora pisemnego oświadczenia o wyrażeniu zgody na objęcie ich 

zabezpieczeniem generalnym jeszcze przed wyprowadzeniem wyrobów akcyzowych z miejsca 

wysyłki na terytorium państwa członkowskiego. Taka konstrukcja zawęża dokonanie formalności 

przez pośrednika/ spedytora do momentu kiedy nastąpiło wyprowadzenie wyrobów akcyzowych 

z innego państwa członkowskiego.  

 

d) Z tego względu rekomendujemy, by obowiązek przedłożenia oświadczenia został ustalony 

alternatywnie: i) na moment wyprowadzenia wyrobów akcyzowych z innego państwa 

członkowskiego lub ii) na chwilę złożenia właściwemu naczelnikowi urzędu skarbowego zgłoszenia 

o planowanym nabyciu wewnątrzwspólnotowym. 

 

2. Kwestia określenia momentu przedłożenia naczelnikowi urzędu skarbowego 

dokumentów dotyczących zabezpieczenia generalnego (§ 1 pkt. 3 lit. b Projektu)  

 

a) Projektowany § 10 ust. 7 przewiduje, żeby obowiązek przedłożenia dokumentów wymaganych do 

odnotowania obciążenia zabezpieczenia generalnego dla podatnika, o którym mowa w art. 78 ust. 

3 ustawy o podatku akcyzowym, ustalony był jako: najpóźniej z chwilą złożenia właściwemu 

naczelnikowi urzędu skarbowego zgłoszenia o planowanym nabyciu wewnątrzwspólnotowym.  

 

b) Z kolei nowy § 10 ust. 5 rozporządzenia wprowadza, dla podmiotów w nim wymienionych, termin 

na złożenie pisemnego oświadczenia przez przewoźnika lub spedytora o wyrażeniu zgody na 

objęcie ich zabezpieczeniem generalnym jeszcze przed wyprowadzeniem wyrobów akcyzowych 

z miejsca wysyłki na terytorium państwa członkowskiego poza procedurą zawieszenia poboru 

akcyzy. 
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c) W celu ujednolicenia terminów proponujemy, aby zarówno ww. oświadczenie, jak i dokumentacja, 

o której mowa w proponowanym § 10 ust. 7 rozporządzenia, mogły być składane alternatywnie: 

i) na moment wyprowadzenia wyrobów akcyzowych z innego państwa członkowskiego lub ii) na 

chwilę złożenia właściwemu naczelnikowi urzędu skarbowego zgłoszenia o planowanym nabyciu 

wewnątrzwspólnotowym. 

 

 

Konfederacja Lewiatan, KL/312/154/PP/2022 


