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Art. nr 480336

60 grudzie  2021

Teraz ustawa b dzie procedowana przez Senat RP, a nast pnie przekazana do pod-
pisu Prezydenta RP.

Projekt rozporz dzenia z dnia 10 listopada 2021 roku zmieniaj cego rozporz -
dzenie Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej z dnia 11 czerwca 2021 
roku w sprawie ewidencji i innych dokumentacji dotycz cych wyrobów akcyzowych 
i znaków akcyzy ma na celu dostosowanie jego tre ci do zmian wprowadzonych 
w/w ustaw  z dnia 29 pa dziernika 2021r., które dotycz  zasad prowadzenia ewi-
dencji i innych dokumentacji.

Wy ej wymieniona ustawa w art. 2 dokonuje zmiany terminu przepisu przej cio-
wego okre lonego w art. 28 ustawy z dnia 30 marca 2021 roku o zmianie ustawy 
o podatku akcyzowym oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 694) oraz art. 39 
pkt 6 dotycz cego terminu wej cia w ycie zmodyfikowanego art. 138p, polega-
j cej na przed u eniu mo liwo ci prowadzenia ewidencji i innych dokumentacji 
w postaci papierowej do ko ca 2022r. Zgodnie z ww. zmianami z dniem 1 stycz-
nia 2023 roku ewidencje i inne dokumentacje powinny by  prowadzone ju  tylko 
w postaci elektronicznej. We wskazanym zakresie rozporz dzenie jest dostosowy-
wane do zmian ustawowych.

Projekt rozporz dzenia w §1 zawiera zmian , która ma na celu ustalenie mo -
liwo ci prowadzenia ewidencji i innych dokumentacji do 31 grudnia 2022 roku, 
czyli do dnia ich elektronizacji, zgodnie z przepisami dotychczasowymi. Zmieniany 
przepis umo liwia  prowadzenie ewidencji i innych dokumentacji w dotychczaso-
wy sposób do dnia 31 grudnia 2021 roku. 

Rozporz dzenie wchodzi w ycie z dniem 31 grudnia 2021 roku. 
Projekt rozporz dzenia ma na celu zapewnienie przedsi biorcom czasu na do-

konanie ewentualnych zmian organizacyjnych, które pozwol  na prowadzenie ewi-
dencji w postaci elektronicznej.
        Marta Rusin

Podstawa prawna: art. 2 ustawy z dnia 29 pa dziernika 2021 r. o zmianie ustawy o podatku akcyzowym oraz 
ustawy o zmianie ustawy o podatku akcyzowym oraz niektórych innych ustaw, projekt rozporz dzenia Mi-
nistra Finansów z dnia 10 listopada 2021 roku zmieniaj cego rozporz dzenie w sprawie ewidencji i innych 
dokumentacji dotycz cych wyrobów akcyzowych i znaków akcyzy 
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przez uprawniony organ, nale no  publicznoprawn  uszczuplon  lub nara on  
na uszczuplenie.

Prawo do z o enia korekty deklaracji wynika z art. 81 Ordynacji podatkowej. 
Na mocy art. 81 §1 Ordynacji podatkowej, je eli odr bne przepisy nie stanowi  
inaczej, podatnicy, p atnicy i inkasenci mog  skorygowa  uprzednio z o on  de-
klaracj . Natomiast §2 powo anego przepisu stanowi, e skorygowanie deklaracji 
nast puje przez z o enie koryguj cej deklaracji. 

Zatem, wy czenie odpowiedzialno ci karnej skarbowej nast puje w sytuacji, 
gdy podatnik:
• z o y  prawnie skuteczn  korekt  deklaracji podatkowej,
• w ca o ci zap aci  niezw ocznie lub w terminie wyznaczonym przez uprawniony 

organ nale no  publicznoprawn  uszczuplon  lub nara on  na uszczuplenie.

Tylko w przypadku niedope nienia wymienionych warunków podatnik mo e 
ponie  odpowiedzialno  z kks.

Z pytania wynika, e Czytelnik spe ni  warunki do wy czenia odpowiedzial-
no ci karnej skarbowej, bowiem z o y  prawnie skuteczn  korekt  deklaracji po-
datkowej i w ca o ci zap aci  niezw ocznie zaleg y podatek. Zatem, Czytelnik nie 
zostanie ukarany sankcj  wynikaj c  z kks.

Jan Falkowski

Podstawa prawna: art. 16a ustawy z 10 wrze nia 1999 roku Kodeks karny skarbowy, 
§1 i §2 ustawy z 27 sierpnia 1997 roku – Ordynacja podatkowa

        

1. Ewidencje wyrobów akcyzowych od 1 stycznia 2022 roku

Czy od 2022 roku nale y prowadzi  tylko elektroniczn  wersj  ewidencji wy-
robów akcyzowych zwolnionych z akcyzy ze wzgl du na ich przeznaczenie, 
czy te  b dzie mo na korzysta  z papierowej wersji.

ODPOWIED
Termin rozpocz cia elektronicznego prowadzenia ewidencji i innych dokumen-

tacji dotycz cych wyrobów akcyzowych i znaków akcyzy zosta  przesuni ty na 
1 stycznia 2023 roku. Do tego czasu ewidencje i inne dokumentacje b d  mog y 
by  prowadzone nadal na dotychczasowych zasadach. 

UZASADNIENIE
Ustaw  z 30 marca 2021 roku o zmianie ustawy o podatku akcyzowym oraz 

niektórych innych ustaw ustawodawca wprowadzi  od 1 stycznia 2022 roku obo-
wi zek prowadzenia ewidencji, o których mowa w art. 138a–138l i art. 138o ww. 
ustawy w formie elektronicznej. Termin ten jednak zosta  przesuni ty na 1 stycznia 
2023 roku.

Zmiany wprowadzone zosta y ustaw  o zmianie ustawy o podatku akcyzowym 
oraz niektórych innych ustaw, któr  Sejm RP uchwali  29 pa dziernika 2021 roku.

IX.   AKCYZA 
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