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Nowe stawki w podatku akcyzowym 
- Akcyza

Jarosław Szajkowski

W związku z wejściem w życie z dniem 
1 stycznia 2012 r. art. 11 ustawy z dnia 
22 grudnia 2011 r. o zmianie niektórych 
ustaw związanych z realizacją ustawy 
budżetowej, zmianie uległy stawki na 
niektóre z wyrobów akcyzowych. I tak, od 
wspomnianej daty, dla niektórych wyro-
bów energetycznych tzn.:
1. paliw do silników odrzutowych o ko-
dzie CN 2710 19 21 — 1446,00 zł/1000 
litrów (dotychczas – 1.401,00 zł/1000 
litrów);
2. olejów napędowych o kodzie CN 2710 
19 41 oraz wyrobów powstałych ze zmie-
szania tych olejów z biokomponentami, 
spełniających wymagania jakościowe 
określone w odrębnych przepisach — 
1196,00 zł/1000 litrów (dotychczas 

1.048,00 zł/1000 litrów);
3. biokomponentów stanowiących samo-
istne paliwa, spełniających wymagania 
jakościowe określone w odrębnych prze-
pisach, przeznaczonych do napędu sil-
ników spalinowych, bez względu na kod 
CN  1196,00 zł/1000 litrów (dotychczas 
1.048,00 zł/1000 litrów).
Zmianie uległy również stawki dla wyro-
bów tytoniowych. Od dnia 1 stycznia 2012 
r. wynoszą one:
1. na papierosy, z zastrzeżeniem ust. 10 — 
170,97 zł za każde 1000 sztuk i 31,41% 
maksymalnej ceny detalicznej (dotychczas 
158,36 zł za każde 1000 sztuk i 31,41% 
maksymalnej ceny detalicznej);
2. na tytoń do palenia, z zastrzeżeniem 
ust. 10 — 115,86 zł za każdy kilogram 

i 31,41% maksymalnej ceny detalicznej 
(dotychczas 102,32 zł za każdy kilogram 
i 31,41% maksymalnej ceny detalicznej);
3. na cygara i cygaretki — 254,20 zł za każ-
de 1000 sztuk (dotychczas 244,40 zł za 
każde 1000 sztuk);
4. na papierosy lub tytoń do palenia nie-
objęte obowiązkiem oznaczania znakami 
akcyzy i nieoznaczone maksymalną ceną 
detaliczną stawki akcyzy wynoszą:
5. na papierosy — 312,00 zł za każde 1000 
sztuk (dotychczas 300,00 zł za każde 1000 
sztuk);
6. na tytoń do palenia — 208,00 zł za każ-
dy kilogram (dotychczas 200,00 zł za każ-
dy 1 kilogram).
Nowe stawki stosuje się od dnia 1 stycznia 
2012 r.
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Prawnik, absolwent Wydziału Prawa i Administracji UW (studia ukończone z wyróżnieniem). 
Konsultant podatkowy specjalizujący się w podatku akcyzowym i wspólnotowym prawie podatkowym. Zajmuje się obsługą postępowań 
podatkowych i sporządzaniem w ich toku pism procesowych, sporządzaniem opinii prawno-podatkowych, oraz przeprowadzaniem 
audytów podatkowych. Redaktor Naczelny Serwisu Doradztwa Podatkowego.
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