Projekt z dnia 10 listopada 2017 r.
ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA ROZWOJU I FINANSÓW”

zdnia

2017r.

zmieniające rozporządzenie w sprawie zwolnień od podatku akcyzowego
Na

podstawie art. 31 ust. 6, art. 39 ust. 1 pkt 2 i

i art. 113 ust. 1 ustawy z dnia 6

grudnia 2008 r. o podatku akcyzowym (Dz. U. z 2017 r. poz. 43, 60 I 937) zarządza się, co
następuje:
1. W rozporządzeniu Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 24 lutego 2017 r. w
sprawie zwolnień od podatku akcyzowego (Dz. U. poz. 430 I 1440) w
1)

* 13:

ust. 1 otrzymuje brzmienie:
„1. Zwatnia się od akcyzy podatników produkujących piwo, którzy w roku
kalendarzowym poprzedzającym rok podatkowy sprzedali do 200 000 hi piwa

—

w

wysokości 50% kwoty akcyzy obliczonej z zastosowaniem stawki akcyzy określonej w
art. 94 ust. 4 ustawy.”;
2)

po ust. 3 dodaje się ust. 3a i 3b w brzmieniu:
„3a. Ze zwolnienia, o którym mowa w ust. 1, korzystać mogą także podatnicy
produkujący piwo, którzy współpracują ze sobą na podstawie umowy, I w roku
kalendarzowym poprzedzającym rok podatkowy łącznie sprzedali do 200 000 hl piwa.
3b. Przepis ust. 3a stosuje się do podatników:
1)

prawnie i ekonomicznie niezależnych od innych przedsiębiorców wytwarzających
piwo niż podatnicy, o których mowa w ust. 3a;

2)

posiadających wraz z podatnikami, o których mowa w ust. 3a, miejsce
prowadzenia

działalności

gospodarczej

w

odrębnym

miejscu

niż

inni

przedsiębiorcy zajmujący się produkcją piwa;
3)

niewytwarzających

piwa

na

podstawie

licencji

uzyskanych

od

innych

przedsiębiorców niż podatnicy, o których mowa w ust. 3a.”;

1)

Minister Rozwoju i Finansów kieruje działem administracji rządowej finanse publiczne, na podstawie 1
ust. 2 pkt 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 września 2016 r. w sprawie szczegółowego
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—

—2—

3)

ust. 4—7 otrzymują brzmienie:
„4. Podatnicy rozpoczynający działalność mogą skorzystać ze zwolnienia, o
którym mowa w ust. 1 I 3a, pod warunkiem że:
1)

w dniu złożenia pierwszej deklaracji podatkowej złożą właściwemu naczelnikowi
urzędu skarbowego oświadczenie o zadeklarowanej w tym roku podatkowym
sprzedaży piwa, która w skali roku podatkowego nie przekroczy 200 000 hi piwa;

2)

spełniają warunki określone odpowiednio w ust. 3—3b.
5. W przypadku gdy w roku podatkowym podatnicy przekroczą sprzedaż 200 000

hl piwa, do całości sprzedaży piwa w danym roku stosuje się stawkę akcyzy dia piwa
określoną w ustawie bez możliwości obniżenia należnej kwoty akcyzy o kwotę
przysługuj ącego zwolnienia.
6. Zwalnia się od akcyzy podmioty dokonujące nabycia wewnątrzwspólnotowego
piwa lub importu piwa, w przypadku przedstawienia przez te podmioty zaświadczenia
władz skarbowych właściwych dla zagranicznego producenta piwa o pochodzeniu piwa
od producenta spełniającego warunki określone w ust. 1 i 3. Zaświadczenie, o którym
mowa w zdaniu pierwszym przedstawia się właściwemu:
1)

naczelnikowi urzędu skarbowego z chwilą złożenia zgłoszenia o planowanym
nabyciu

wewnątrzwspólnotowym

—

w

przypadku

nabycia

wewnątrzwspólnotowego piwa poza procedurą zawieszenia poboru akcyzy;
2)

naczelnikowi urzędu celno-skarbowego z chwilą złożenia zgłoszenia celnego

—

w

przypadku importu piwa.
Zaświadczenia, o którym mowa w zdaniu pierwszym, nie przedstawia się gdy
nabycie wewnątrzwspólnotowe piwa jest dokonywane w procedurze zawieszenia poboru
akcyzy z zastosowaniem e-AD albo dokumentu zastępującego e-AD.
7. Podmiotom, o których mowa w ust. 6, przysługuje zwolnienie od akcyzy w
wysokości

stanowiącej

iloczyn

ilości

nabytego

wewnątrzwspólnotowo

lub

importowanego piwa oraz 50% kwoty akcyzy obuczonej z zastosowaniem stawki
akcyzy określonej w art. 94 ust. 4 ustawy.”;
4)

uchyla się ust. s—10.
2. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2018 r.
MINISTER ROZWOJU I FINANSÓW

—3—
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