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W dniu 1 lutego br. opublikowano projekt us-
tawy o zmianie ustawy o podatku akcyzo-
wym z dnia 30 stycznia 2013 r. Projekt ten 
jest pierwszą oficjalną koncepcją Minister-
stwa Finansów opodatkowania gazu ziemne-
go podatkiem akcyzowym.

Nowelizacja ta związana jest z upływem, wy-
nikającego z art. 15 ust. 1 lit. g Dyrektywy 
energetycznej okresu przejściowego na opo-
datkowanie akcyzą gazu ziemnego przezna-
czonego do celów opałowych. Z dniem 31 
października 2013 r. przestanie obowiązywać 
zwolnienie tego wyrobu, unormowane w art. 
163 ust. 2-4 ustawy o podatku akcyzowym 
i do tego dnia powinna nastąpić pełna imple-
mentacji przepisów unijnych w zakresie jego 
opodatkowania. Poniżej przedstawię jej która 
charakterystykę, która będzie rozwijana  ko-
lejnych artykułach zamieszczanych w Serwi-
sie. 

Projekt zakłada istnienie 3 kategorii podmio-
tów w ramach tego podatku:
� finalnego nabywcy gazowego (nabywające-
go wyroby opodatkowane i niebędącego in-
nym podmiotem),
� pośredniczącego podmiotu gazowego (nie-
posiadającego koncesji na obrót gazem, do-

konującego sprzedaży tego wyrobu,
� podmiotów posiadających koncesję na 
obrót tym wyrobem.

Katalog czynności opodatkowanych jest 
bardzo szeroki i zbliżony jest do czynności 
dotyczących wyrobów węglowych. Z kolei 
obowiązek podatkowy ustalany jest w spo-
sób podobny do energii elektrycznej (wyda-
nie wyrobów finalnemu nabywcy, związane 
z wystawieniem mu dokumentu sprzedaży, 
a w przypadku innych podmiotów – uzyska-
nie wyrobu lub dokonanie z nim określonych 
czynności). 

Termin deklarowania i wpłaty podatku usta-
lono w sposób ogólny, tzn. 25 dnia miesiąca 
następującego po miesiącu, w którym pow-
stał obowiązek podatkowy. 

Ustawa przewiduje zwolnienie od podatku 
szerokiej gamy podmiotów (katalog podob-
ny do tego z art. 31a obowiązującej ustawy

Ustawa nakłada obowiązek prowadzenia 
ewidencji gazu podmioty posiadające kon-
cesję na obrót i pośredniczące podmioty 
węglowe oraz większość podmiotów zwol-
nionych w zakresie zużycia przez nie gazu 

nabytego ze zwolnieniem. 

Ustawa wskazuje również, ze do gazu ziem-
nego nie stosuje się procedury zawieszenia 
poboru akcyzy oraz ustala zryczałtowane 
stawki podatku od poszczególnych rodzajów 
gazu. 

Ustawa w zasadzie nie zawiera przepisów 
przejściowych. Zawarto w niej jedynie zapis, 
że ma ona wejść w życie z dniem 1 listopada 
2013 r. 

Szczegółowe omówienie projektu dokonane 
zostanie w kolejnych artykułach.
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Zamów Audyt Podatkowy w ISP:
- Bezpieczeństwo rozliczeń finansowych
- Legalne usunięcie sankcji karno skarbowych
- Diagnoza prawidłowości rozliczeń
- Korekty deklaracji
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