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U stawa o podatku akcyzowym określa opodatkowanie podatkiem akcy-
zowym wyrobów akcyzowych oraz samochodów osobowych, organi-
zację obrotu wyrobami akcyzowymi, a także oznaczanie znakami ak-

cyzy. Omówimy dzisiaj najważniejsze nowe zasady rozliczania akcyzy i możliwe
do stosowania procedury. 
Na początek warto wyjaśnić, że do celów poboru akcyzy i oznaczania wyrobów
akcyzowych znakami akcyzy stosuje się klasyfikację w układzie odpowiadającym
Nomenklaturze Scalonej (CN). Zmiany w Nomenklaturze Scalonej nie powodu-
ją zmian w opodatkowaniu akcyzą wyrobów akcyzowych i samochodów osobo-
wych, jeżeli nie zostały określone w ustawie akcyzowej. 

Przedmiot opodatkowania

Ustawa o podatku akcyzowym precyzyjnie wymienia, jakie czynności podlega-
ją opodatkowaniu akcyzą. Zgodnie z jej przepisami przedmiotem opodatkowa-

Jakie zmiany wprowadziła
nowa ustawa
o podatku akcyzowym 

Od 1 marca obowiązuje nowa ustawa o podatku akcyzowym. Uporządko-
wała ona dotychczasowe regulacje. Niektóre przepisy zostały dostosowa-
ne do dyrektyw unijnych, np. opodatkowanie akcyzą energii. Przedsię-
biorcy, którzy podlegają opodatkowaniu akcyzą, powinni zapoznać się
z nową ustawą i rozporządzeniami wykonawczymi do niej, aby nie pomy-
lić się w rozliczeniach z fiskusem. W dzisiejszym Przewodniku przedstawia-
my omówienie najważniejszych zmian wraz z wyjaśnieniami ekspertów.
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nia akcyzą są: produkcja wyrobów akcyzowych; wprowadzenie wyrobów ak-
cyzowych do składu podatkowego; import wyrobów akcyzowych; nabycie we-
wnątrzwspólnotowe wyrobów akcyzowych, z wyłączeniem nabycia wewnątrz-
wspólnotowego dokonywanego do składu podatkowego; wyprowadzenie ze
składu podatkowego, poza procedurą zawieszenia poboru akcyzy, wyrobów
akcyzowych niebędących własnością podmiotu prowadzącego ten skład po-
datkowy, z wyłączeniem wyrobów akcyzowych objętych zwolnieniem od akcy-
zy ze względu na ich przeznaczenie, przez podmiot, u którego powstają ubyt-
ki wyrobów akcyzowych, również gdy nie jest właścicielem tych wyrobów ak-
cyzowych. 
Przedmiotem opodatkowania akcyzą jest również: użycie wyrobów akcyzowych
objętych zwolnieniem od akcyzy ze względu na ich przeznaczenie albo określo-
ną stawką akcyzy związaną z ich przeznaczeniem, jeżeli ich użycie: było nie-
zgodne z przeznaczeniem uprawniającym do zwolnienia od akcyzy albo zasto-
sowania tej stawki akcyzy lub nastąpiło bez zachowania warunków uprawniają-
cych do zastosowania tej stawki akcyzy; dostarczenie wyrobów akcyzowych ob-
jętych zwolnieniem od akcyzy ze względu na ich przeznaczenie, jeżeli odbyło się
ono bez zachowania warunków uprawniających do zastosowania zwolnienia od
akcyzy; sprzedaż wyrobów akcyzowych znajdujących się poza procedurą zawie-
szenia poboru akcyzy, objętych określoną stawką akcyzy związaną z ich przezna-
czeniem, jeżeli ich sprzedaż odbyła się bez zachowania warunków uprawniają-
cych do zastosowania tej stawki akcyzy; nabycie lub posiadanie wyrobów akcy-
zowych znajdujących się poza procedurą zawieszenia poboru akcyzy, jeżeli od
tych wyrobów nie została zapłacona akcyza w należnej wysokości, a w wyniku
kontroli podatkowej, postępowania kontrolnego albo postępowania podatko-
wego nie ustalono, że podatek został zapłacony. 
Przedmiotem opodatkowania akcyzą są również ubytki wyrobów akcyzowych.
To nie koniec. Trzeba jeszcze zwrócić uwagę na zużycie wyrobów akcyzowych.
Przedmiotem opodatkowania akcyzą jest bowiem również zużycie: wyrobów
akcyzowych, benzyn silnikowych o kodach CN 2710 11 45 lub 2710 11 49, do pro-
dukcji innych wyrobów; napojów alkoholowych, o których mowa w art. 32 ust.
4 pkt 3 (to m.in. napoje alkoholowe używane do produkcji octu objętego pozy-
cją CN 2209 00), przez podmiot zużywający. 
Ponadto przedmiotem opodatkowania akcyzą jest również sprzedaż lub ofero-
wanie na sprzedaż papierosów lub tytoniu do palenia poza procedurą zawiesze-
nia poboru akcyzy, z odpłatnością powyżej maksymalnej ceny detalicznej, w tym
w połączeniu z innym towarem lub usługą lub w połączeniu z przyznaniem na-
bywcy nieodpłatnej premii w postaci innych towarów lub usług. 



PRZYKŁAD: Określenie momentu powstania obowiązku podat-
kowego

Przedsiębiorca nie potrafi określić, kiedy powstał u niego obo-
wiązek podatkowy w akcyzie. Czy jest sposób na wyjście z tej
sytuacji? 
Tak. Przepisy ustawy o podatku akcyzowym przewidują, że jeżeli nie
można określić dnia, w którym powstał obowiązek podatkowy z ty-
tułu czynności lub stanu faktycznego podlegających opodatkowaniu
akcyzą, za datę jego powstania uznaje się dzień, w którym uprawnio-
ny organ podatkowy lub organ kontroli skarbowej stwierdził dokona-
nie danej czynności lub istnienie danego stanu faktycznego. 
Przepisy oddzielnie traktują energię elektryczną. W przypadku ener-
gii przedmiotem opodatkowania akcyzą jest: nabycie wewnątrzwspól-
notowe energii elektrycznej przez nabywcę końcowego; sprzedaż
energii elektrycznej, w tym przez podmiot nieposiadający koncesji na
przesyłanie, dystrybucję lub obrót tą energią w rozumieniu ustawy –
Prawo energetyczne, który wyprodukował tę energię, nabywcy koń-
cowemu na terytorium kraju; zużycie energii elektrycznej przez pod-
miot posiadający koncesję; zużycie energii elektrycznej przez pod-
miot nieposiadający koncesji, który wyprodukował tę energię; import
energii elektrycznej przez nabywcę końcowego; zużycie energii elek-
trycznej przez nabywcę końcowego, jeżeli nie została od niej zapła-
cona akcyza w należnej wysokości i nie można ustalić podmiotu, któ-
ry dokonał sprzedaży tej energii elektrycznej nabywcy końcowemu. 
Co istotne, za zużycie energii elektrycznej nie uznaje się strat po-
wstałych w wyniku przesyłania lub dystrybucji energii elektrycznej,
z wyłączeniem energii zużytej w związku z jej przesyłaniem lub dys-
trybucją. 

Zgodnie z ogólnymi zasadami organami podatkowymi właściwymi w zakresie
akcyzy są naczelnik urzędu celnego i dyrektor izby celnej. Zadania w zakresie ak-
cyzy na terytorium kraju wykonują odpowiednio naczelnicy urzędów celnych
i dyrektorzy izb celnych wyznaczeni przez ministra finansów. 
Właściwość miejscową naczelnika urzędu celnego i dyrektora izby celnej ustala
się ze względu na miejsce wykonania czynności lub wystąpienia stanu faktycz-
nego, podlegających opodatkowaniu akcyzą. 
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Właściwość organów podatkowych
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Jeżeli czynności podlegające opodatkowaniu akcyzą są wykonywane lub stany
faktyczne podlegające opodatkowaniu akcyzą występują na obszarze właściwo-
ści miejscowej dwóch lub więcej organów podatkowych, właściwość miejscową
ustala się dla: 
1) osób prawnych oraz jednostek organizacyjnych niemających osobowości
prawnej – ze względu na adres ich siedziby; 
2) osób fizycznych – ze względu na adres ich zamieszkania. 
W sytuacjach: 
1) ustalania norm dopuszczalnych ubytków wyrobów akcyzowych lub dopusz-
czalnych norm zużycia wyrobów akcyzowych, 
2) dokumentowania przemieszczania wyrobów akcyzowych z zastosowaniem
administracyjnego dokumentu towarzyszącego oraz zamieszczania w tym doku-
mencie informacji o dokonanej kontroli, 
3) powiadamiania naczelnika urzędu celnego przez podmiot prowadzący skład
podatkowy o zamiarze wyprowadzenia wyrobów akcyzowych ze składu podat-
kowego, 
4) ustalania stanu wykorzystania zabezpieczenia akcyzowego przed jego zasto-
sowaniem
– właściwość miejscową ustala się ze względu na miejsce wykonywania czynno-
ści podlegających opodatkowaniu akcyzą lub występowania stanów faktycznych
podlegających opodatkowaniu akcyzą. 
W przypadku importu organami podatkowymi w zakresie akcyzy są naczelnik
urzędu celnego i dyrektor izby celnej, właściwi, na podstawie przepisów prawa
celnego, do obliczenia i zaksięgowania kwoty należności celnych przywozowych
wynikających z długu celnego. 
U osób fizycznych, które dokonują nabycia wewnątrzwspólnotowego, z wyjąt-
kiem nabycia wewnątrzwspólnotowego w ramach prowadzonej działalności go-
spodarczej, organami podatkowymi właściwymi miejscowo są naczelnik urzędu
celnego i dyrektor izby celnej, właściwi ze względu na adres zamieszkania tych
osób. 
Organami podatkowymi właściwymi w zakresie zwrotu akcyzy są naczelnik
urzędu celnego i dyrektor izby celnej, u których dokonano rozliczenia i zapłaty
akcyzy. 
Jeżeli nie można ustalić właściwości w opisany sposób, właściwym organem po-
datkowym jest naczelnik Urzędu Celnego I w Warszawie i dyrektor Izby Celnej
w Warszawie. 
Organami właściwymi w zakresie spraw dotyczących znaków akcyzy są naczel-
nik urzędu celnego i dyrektor izby celnej, wyznaczeni przez ministra finansów,



których właściwość miejscową ustala się ze względu na adres siedziby lub za-
mieszkania podmiotu obowiązanego do oznaczania wyrobów akcyzowych zna-
kami akcyzy. 

Obowiązek podatkowy

Powstanie obowiązku podatkowego w akcyzie w dużej mierze uzależnione jest
od przedmiotu opodatkowania. Z dokonaniem odpowiednich czynności wiążą
się obowiązki wobec fiskusa. Obowiązek podatkowy w akcyzie powstaje z dniem
wykonania czynności lub zaistnienia stanu faktycznego podlegających opodat-
kowaniu akcyzą, chyba że przepisy ustawy akcyzowej stanowią inaczej. 
Obowiązek podatkowy z tytułu importu wyrobów akcyzowych powstaje z dniem:
powstania długu celnego w rozumieniu przepisów prawa celnego albo objęcia
wyrobów akcyzowych zawieszającą procedurą celną w rozumieniu przepisów
prawa celnego. 

Obowiązek podatkowy z tytułu nabycia wewnątrzwspólnotowego wyrobów ak-
cyzowych innych niż określone w załączniku nr 2 do ustawy, objętych stawką ak-
cyzy inną niż stawka zerowa, powstaje z dniem otrzymania tych wyrobów przez
podatnika. Z tytułu dokonanego przez osobę fizyczną nabycia wewnątrzwspól-
notowego wyrobów akcyzowych z zapłaconą akcyzą, przeznaczonych na cele
handlowe, obowiązek podatkowy powstaje w dniu ich przemieszczenia na tery-
torium kraju. Z kolei obowiązek podatkowy z tytułu nabycia wewnątrzwspólno-
towego wyrobów akcyzowych z zapłaconą akcyzą, dokonanego za pośrednic-
twem przedstawiciela podatkowego, powstaje z dniem odbioru dostarczonych
wyrobów akcyzowych przez odbiorcę na terytorium kraju. 

7
Ustawa o podatku akcyzowym

Ważne! Akcyza stanowi dochód budżetu państwa
Obowiązek podatkowy z tytułu nabycia wewnątrzwspólnotowe-
go wyrobów akcyzowych przez zarejestrowanego handlowca lub
niezarejestrowanego handlowca powstaje z dniem, w którym
wyroby akcyzowe zostały wprowadzone do określonego we wła-
ściwym zezwoleniu miejsca odbioru wyrobów akcyzowych. Przy
nabyciu wewnątrzwspólnotowym wyrobów akcyzowych z zapła-
coną akcyzą, dokonanego na potrzeby wykonywanej przez po-
datnika działalności gospodarczej na terytorium kraju, obowiązek
podatkowy powstaje z dniem otrzymania wyrobów akcyzowych
przez podatnika, nie później jednak niż w siódmym dniu, licząc
od dnia dokonania wysyłki określonej w uproszczonym doku-
mencie towarzyszącym.



8
e-Poradnik Gazety Prawnej

Obowiązek podatkowy z tytułu sprzedaży wyrobów akcyzowych, m.in. papiero-
sów i tytoniu do palenia poza procedurą zawieszenia poboru akcyzy, powstaje
z dniem wydania ich nabywcy. 
W przypadku energii elektrycznej obowiązek podatkowy powstaje z dniem: na-
bycia wewnątrzwspólnotowego energii elektrycznej przez nabywcę końcowe-
go; wydania energii nabywcy końcowemu, w przypadku sprzedaży energii elek-
trycznej na terytorium kraju; zużycia energii elektrycznej, w przypadkach, o któ-
rych mowa w art. 9 ust. 1 pkt 3, 4 i 6 ustawy akcyzowej (zużycie energii elektrycz-
nej przez podmiot posiadający koncesję; zużycie energii elektrycznej przez pod-
miot nieposiadający koncesji, który wyprodukował tę energię; zużycie energii
elektrycznej przez nabywcę końcowego, jeżeli nie została od niej zapłacona ak-
cyza w należnej wysokości i nie można ustalić podmiotu, który dokonał sprze-
daży tej energii elektrycznej nabywcy końcowemu); powstania długu celnego,
w przypadku importu energii elektrycznej przez nabywcę końcowego. 

PRZYKŁAD: Rozliczenie importu
Podatnik zamierza importować wyroby akcyzowe. Czy przepi-
sy ustawy o podatku akcyzowym przewidują specjalną proce-
durę rozliczeń przy imporcie? 
Tak. Najważniejsze zasady tych rozliczeń to: w przypadku importu
podatnik jest zobowiązany do obliczenia i wykazania kwoty akcyzy
w zgłoszeniu celnym, z uwzględnieniem obowiązujących stawek ak-
cyzy. Kwotę akcyzy przypadającą do zapłaty z tytułu importu wyro-
bów akcyzowych obniża się o wartość podatkowych znaków akcy-
zy prawidłowo naniesionych na wyroby akcyzowe lub opakowania
jednostkowe wyrobów akcyzowych, objęte zgłoszeniem celnym. 
W przypadku objęcia importowanych wyrobów akcyzowych proce-
durą zawieszenia poboru akcyzy lub w przypadku importu wyrobów
akcyzowych objętych zwolnieniem od akcyzy ze względu na ich prze-
znaczenie, podatnik jest zobowiązany zamieścić w zgłoszeniu cel-
nym informację o kwocie akcyzy, która byłaby należna, gdyby wyro-
by akcyzowe nie zostały objęte procedurą zawieszenia poboru ak-
cyzy lub zwolnieniem od akcyzy. 
Jeżeli właściwy naczelnik urzędu celnego stwierdzi, że w zgłoszeniu
celnym kwota akcyzy została wykazana nieprawidłowo, wydaje de-
cyzję określającą kwotę akcyzy w należnej wysokości. Właściwy na-
czelnik urzędu celnego może określić kwotę akcyzy w decyzji doty-
czącej należności celnych przywozowych. 



Po przyjęciu zgłoszenia celnego podatnik może wystąpić do właści-
wego naczelnika urzędu celnego o wydanie decyzji określającej
kwotę akcyzy w należnej wysokości. 
W zakresie nieuregulowanym w ustawie, w odniesieniu do terminów
i sposobu zapłaty akcyzy z tytułu importu stosuje się odpowiednio
przepisy prawa celnego o terminach i sposobach uiszczania należ-
ności celnych, z wyjątkiem przepisów dotyczących przedłużenia ter-
minu zapłaty, odroczenia terminu płatności oraz innych ułatwień płat-
niczych określonych tymi przepisami. 
Podatnik jest obowiązany do zapłaty akcyzy również wtedy, gdy wy-
roby akcyzowe zostały zwolnione od należności celnych przywozo-
wych lub stawki celne zostały zawieszone albo obniżone do stawki
celnej zerowej. Właściwy naczelnik urzędu celnego zabezpiecza
kwotę akcyzy, jeżeli nie została ona zapłacona, w przypadkach i try-
bie stosowanym przy zabezpieczaniu należności celnych na pod-
stawie przepisów prawa celnego, z wyjątkiem przypadków, gdy wy-
rób akcyzowy został objęty procedurą zawieszenia poboru akcyzy
i zostało złożone zabezpieczenie akcyzowe. 

Podatnik akcyzy

Podatnikiem akcyzy jest osoba fizyczna, osoba prawna oraz jednostka organiza-
cyjna niemająca osobowości prawnej, która dokonuje czynności podlegających
opodatkowaniu akcyzą lub wobec której zaistniał stan faktyczny podlegający
opodatkowaniu akcyzą, w tym podmiot: 
1) nabywający lub posiadający wyroby akcyzowe znajdujące się poza procedu-
rą zawieszenia poboru akcyzy, jeżeli od wyrobów tych nie została zapłacona ak-
cyza w należnej wysokości, a w wyniku kontroli podatkowej, postępowania kon-
trolnego albo postępowania podatkowego nie ustalono, że podatek został zapła-
cony; 
2) będący nabywcą końcowym zużywającym energię elektryczną, jeżeli od tej
energii nie została zapłacona akcyza w należnej wysokości i nie można ustalić
podmiotu, który dokonał sprzedaży tej energii elektrycznej nabywcy końcowe-
mu; 
3) u którego powstają ubytki wyrobów akcyzowych, również gdy nie jest właści-
cielem tych wyrobów akcyzowych; 
4) będący przedstawicielem podatkowym; 
5) będący zarejestrowanym handlowcem – z tytułu nabycia wewnątrzwspólno-
towego wyrobów akcyzowych na rzecz osoby trzeciej. 
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Podatnikiem jest również podmiot niebędący importerem, jeżeli ciąży na nim
obowiązek uiszczenia cła. Podatnikiem z tytułu wyprowadzenia ze składu podat-
kowego, poza procedurą zawieszenia poboru akcyzy, wyrobów akcyzowych nie-
będących własnością podmiotu prowadzącego ten skład podatkowy, jest podmiot
będący właścicielem tych wyrobów, który uzyskał od właściwego naczelnika
urzędu celnego zezwolenie, a wyprowadzanie wyrobów akcyzowych z cudzego
składu podatkowego poza procedurą zawieszenia poboru akcyzy. 
Warto wiedzieć, że jeżeli obowiązek podatkowy ciąży na kilku podatnikach z ty-
tułu dokonania czynności lub zaistnienia pewnych stanów faktycznych (o któ-
rych mowa w art. 8 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 2, 3 i 5 ustawy akcyzowej), których
przedmiotem są te same wyroby akcyzowe, zapłata akcyzy związanej z tymi wy-
robami przez jednego z tych podatników powoduje wygaśnięcie zobowiązania
podatkowego pozostałych podatników. 

Rejestracja dla akcyzy

Przedsiębiorcy, którzy będą podatnikami akcyzy, muszą zarejestrować się dla
potrzeb tego podatku. Co do zasady, podmiot prowadzący działalność gospodar-
czą jest zobowiązany, przed dniem wykonania pierwszej czynności podlegającej
opodatkowaniu akcyzą lub pierwszej czynności z wykorzystaniem wyrobów ak-
cyzowych objętych zwolnieniem od akcyzy ze względu na ich przeznaczenie,
złożyć zgłoszenie rejestracyjne właściwemu naczelnikowi urzędu celnego. 

Gdy podatnik złoży zgłoszenie rejestracyjne, reszty czynności dopełnia urząd cel-
ny. Właściwy naczelnik urzędu celnego, bez zbędnej zwłoki, nie później niż w cią-
gu siedmiu dni od dnia przyjęcia zgłoszenia rejestracyjnego, pisemnie potwier-
dza jego przyjęcie. 

Ważne! Rejestracji dla potrzeb akcyzy podatnik 
dokonuje poprzez złożenie formularza AKC-R
Zgłoszenie rejestracyjne powinno zawierać dane dotyczące te-
go podmiotu i prowadzonej przez niego działalności gospodar-
czej, w szczególności imię i nazwisko lub nazwę podmiotu, ad-
res jego siedziby lub zamieszkania oraz określenie rodzaju pro-
wadzonej działalności gospodarczej, a w przypadku działalności
gospodarczej z użyciem wyrobów akcyzowych objętych zwol-
nieniem od akcyzy – również adresy miejsc wykonywania dzia-
łalności oraz określenie rodzaju i przewidywanej średniej mie-
sięcznej ilości zużywanego wyrobu akcyzowego. 



Jeżeli dane zawarte w zgłoszeniu rejestracyjnym ulegną zmianie, podatnik jest
zobowiązany zgłosić zmianę właściwemu naczelnikowi urzędu celnego w termi-
nie siedmiu dni, licząc od dnia, w którym nastąpiła zmiana. 
W przypadku zmiany zerowej stawki akcyzy na inną stawkę akcyzy zgłoszenie re-
jestracyjne składa się w terminie 14 dni od dnia zmiany stawki. 
Przedsiębiorca musi też dokonać pewnych czynności, jeśli przestanie prowadzić
działalność opodatkowaną akcyzą. Jeżeli podmiot zaprzestał wykonywania tych
czynności, jest zobowiązany w terminie siedmiu dni złożyć zgłoszenie o zaprze-
staniu wykonywania tych czynności właściwemu naczelnikowi urzędu celnego. 

Rozliczenia akcyzowe

Skoro już wiemy, jakie czynności podlegają akcyzie, przejdźmy do ich rozlicza-
nia w praktyce. Podatnik jest zobowiązany, bez wezwania organu podatkowego: 
1) składać właściwemu naczelnikowi urzędu celnego deklaracje podatkowe we-
dług ustalonego wzoru, 
2) obliczać i wpłacać akcyzę na rachunek właściwej izby celnej – za miesięczne
okresy rozliczeniowe, w terminie do 25. dnia miesiąca następującego po miesią-
cu, w którym powstał obowiązek podatkowy, chyba że przepisy szczególne sta-
nowią inaczej. 
W przypadku zastosowania procedury zawieszenia poboru akcyzy, podatnik jest
zobowiązany, bez wezwania organu podatkowego: 
1) składać właściwemu naczelnikowi urzędu celnego deklaracje podatkowe, we-
dług ustalonego wzoru, 
2) obliczać i wpłacać akcyzę na rachunek właściwej izby celnej – za miesięczne
okresy rozliczeniowe, w terminie do 25. dnia miesiąca następującego po miesią-
cu, w którym nastąpiło zakończenie procedury zawieszenia poboru akcyzy skut-
kujące powstaniem zobowiązania podatkowego. 
Podatnik, u którego powstają ubytki wyrobów akcyzowych, również gdy nie jest
właścicielem tych wyrobów akcyzowych, jest zobowiązany przesłać kopię złożo-
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Ważne! 
Jeżeli w stosunku do wyrobu akcyzowego powstał obowiązek
podatkowy w związku z wykonaniem jednej z czynności, to nie
powstaje obowiązek podatkowy na podstawie innej czynności
podlegającej opodatkowaniu akcyzą, jeżeli kwota akcyzy zosta-
ła, po zakończeniu procedury zawieszenia poboru akcyzy, okre-
ślona lub zadeklarowana w należnej wysokości, chyba że prze-
pisy ustawy stanowią inaczej.
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nej deklaracji podatkowej, w terminie trzech dni od dnia jej złożenia, do naczel-
nika urzędu celnego właściwego dla podmiotu prowadzącego skład podatkowy,
z którego wyroby akcyzowe zostały wyprowadzone poza procedurą zawieszenia
poboru akcyzy. 
Zobowiązanie podatkowe przyjmuje się w wysokości wynikającej z deklaracji po-
datkowej lub z deklaracji uproszczonej, chyba że organ podatkowy lub organ
kontroli skarbowej określi inną wysokość tego zobowiązania. 
Podmiot prowadzący skład podatkowy jest zobowiązany, bez wezwania organu
podatkowego, do 25. dnia następnego miesiąca po miesięcznym okresie rozlicze-
niowym składać właściwemu naczelnikowi urzędu celnego informacje o wyro-
bach akcyzowych w składzie podatkowym, według ustalonego wzoru. 
Czasem przedsiębiorcy dokonują przedpłat akcyzy lub wpłat wstępnych. Przykła-
dowo zarejestrowani handlowcy, podmioty prowadzące składy podatkowe oraz
podatnicy, u których powstają ubytki wyrobów akcyzowych, również gdy nie
jest właścicielem tych wyrobów akcyzowych, są zobowiązani bez wezwania or-
ganu podatkowego do obliczenia i zapłaty akcyzy wstępnie za okresy dzienne,
na rachunek właściwej izby celnej. 
Wstępnych wpłat akcyzy za okresy dzienne dokonuje się nie później niż 25. dnia
po dniu, w którym powstał obowiązek podatkowy, a w przypadku podmiotu
prowadzącego skład podatkowy – po dniu, w którym nastąpiło zakończenie pro-
cedury zawieszenia poboru akcyzy i powstało zobowiązanie podatkowe. 

Procedura zawieszenia poboru akcyzy ma zastosowanie, m.in. jeżeli: 
1) wyroby akcyzowe są: 
a) w składzie podatkowym, 

Ważne! Wpłaty dzienne stanowią zaliczkę na akcyzę
Wpłaty dzienne dokonane za miesiąc rozliczeniowy są uwzględ-
niane w deklaracjach podatkowych. 
Nadpłatę wpłat dziennych wykazaną w deklaracji podatkowej
rozlicza się przy wpłatach dziennych za następne okresy rozlicze-
niowe, jeżeli podatnik nie posiada zaległości podatkowych oraz
bieżących zobowiązań podatkowych ani nie złoży wniosku o za-
liczenie nadpłaty w całości albo w części na poczet przyszłych
zobowiązań podatkowych. 

Zawieszenie poboru akcyzy




