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USTAWA
z dnia 11 maja 2007 r.
o zmianie ustawy o podatku akcyzowym oraz o zmianie niektórych innych ustaw1)
Art. 1. W ustawie z dnia 23 stycznia 2004 r. o podatku akcyzowym (Dz. U. Nr 29, poz. 257 i Nr 68,
poz. 623, z 2005 r. Nr 160, poz. 1341 oraz z 2006 r.
Nr 169, poz. 1199) wprowadza si´ nast´pujàce zmiany:
1) w art. 2 w pkt 18 kropk´ zast´puje si´ Êrednikiem
i dodaje si´ pkt 19 i 20 w brzmieniu:
„19) biokomponenty — wyroby wymienione
w art. 2 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 25 sierpnia
2006 r. o biokomponentach i biopaliwach ciek∏ych (Dz. U. Nr 169, poz. 1199 oraz z 2007 r.
Nr 35, poz. 217) wytwarzane w sposób okreÊlony w art. 11 wymienionej ustawy;
20) biopaliwa ciek∏e — wyroby wymienione
w art. 2 ust. 1 pkt 11 i ust. 2 ustawy z dnia
25 sierpnia 2006 r. o biokomponentach i biopaliwach ciek∏ych.”;
2) w art. 65 po ust. 1a dodaje si´ ust. 1b w brzmieniu:
„1b. Stawka akcyzy wynosi w przypadku:
1) benzyn silnikowych o kodach CN 2710 11 45
lub 2710 11 49 — 1 565,00 z∏/1 000 l;
2) wyrobów powsta∏ych ze zmieszania benzyn, o których mowa w pkt 1, z biokomponentami, zawierajàcych powy˝ej 2 % biokomponentów, spe∏niajàcych wymagania
4a

Bez wzgl´du
na symbol
PKWiU

jakoÊciowe okreÊlone w odr´bnych przepisach — stawka akcyzy okreÊlona
w pkt 1 obni˝ona o 1,565 z∏ od ka˝dego
litra biokomponentów dodanych do tych
benzyn, z tym ˝e kwota nale˝nej akcyzy nie
mo˝e byç ni˝sza ni˝ 10,00 z∏/1 000 l;
3) olejów nap´dowych o kodzie CN 2710 19 41
— 1 048, 00 z∏/1 000 l;
4) wyrobów powsta∏ych ze zmieszania olejów
nap´dowych, o których mowa w pkt 3, z biokomponentami, zawierajàcych powy˝ej 2 %
biokomponentów, spe∏niajàcych wymagania
jakoÊciowe okreÊlone w odr´bnych przepisach — stawka akcyzy okreÊlona w pkt 3 obni˝ona o 1,048 z∏ od ka˝dego litra biokomponentów dodanych do tych olejów nap´dowych, z tym ˝e kwota nale˝nej akcyzy nie mo˝e byç ni˝sza ni˝ 10,00 z∏/1 000 l;
5) biokomponentów, stanowiàcych samoistne
paliwa, spe∏niajàcych wymagania jakoÊciowe okreÊlone w odr´bnych przepisach, przeznaczonych do nap´du silników spalinowych, bez wzgl´du na kod CN —
10,00 z∏/1 000 l.”;
3) w za∏àczniku nr 2 „Wykaz wyrobów akcyzowych
zharmonizowanych” dodaje si´ pozycj´ 4a
w brzmieniu:

Biokomponenty i biopaliwa ciek- Bez wzgl´du
∏e, wykorzystywane do celów na- na symbol CN
p´dowych lub opa∏owych

Biokomponenty i biopaliwa ciek∏e, wykorzystywane do celów nap´dowych lub opa∏owych

———————
1)

Niniejszà ustawà zmienia si´ ustawy: ustaw´ z dnia 27 paêdziernika 1994 r. o autostradach p∏atnych oraz o Krajowym Funduszu Drogowym, ustaw´ z dnia 25 sierpnia 2006 r. o biokomponentach i biopaliwach ciek∏ych oraz ustaw´ z dnia
26 stycznia 2007 r. o p∏atnoÊciach do gruntów rolnych i p∏atnoÊci cukrowej.
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Art. 2. W ustawie z dnia 27 paêdziernika 1994 r.
o autostradach p∏atnych oraz o Krajowym Funduszu
Drogowym (Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2571, z póên.
zm.2)) w art. 37h ust. 1 otrzymuje brzmienie:

2) 20 000 z∏ — gdy wydajnoÊç instalacji do wytwarzania biopaliw ciek∏ych przez rolnika
wynosi od 200 litrów na dob´ do 400 litrów
na dob´,

„1. Wprowadzanie na rynek krajowy paliw silnikowych oraz gazu, z wy∏àczeniem biokomponentów
w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 25 sierpnia
2006 r. o biokomponentach i biopaliwach ciek∏ych (Dz. U. Nr 169, poz. 1199 oraz z 2007 r. Nr 35,
poz. 217), stanowiàcych samoistne paliwa, wykorzystywanych do nap´du pojazdów w rozumieniu
art. 2 pkt 31 ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. —
Prawo o ruchu drogowym, podlega op∏acie, zwanej dalej „op∏atà paliwowà”.”.

3) 30 000 z∏ — gdy wydajnoÊç instalacji do wytwarzania biopaliw ciek∏ych przez rolnika
jest wy˝sza ni˝ 400 litrów na dob´

Art. 3. W ustawie z dnia 25 sierpnia 2006 r. o biokomponentach i biopaliwach ciek∏ych (Dz. U. Nr 169,
poz. 1199 oraz z 2007 r. Nr 35, poz. 217) w art. 33:
1) ust. 5 otrzymuje brzmienie:
„5. W przypadku, o którym mowa w ust. 1 pkt 5,
wysokoÊç kary oblicza si´ wed∏ug wzoru:
K = 5 x W x (M — R)/100 %
gdzie poszczególne symbole oznaczajà:
K — wysokoÊç kary, wyra˝onà w z∏otych,
W — ogólnà wartoÊç paliw ciek∏ych i biopaliw ciek∏ych sprzedanych lub zbytych
w innej formie przez podmiot podlegajàcy karze, a tak˝e zu˝ytych przez niego
na potrzeby w∏asne, liczonà za rok,
w którym podmiot ten nie zrealizowa∏
obowiàzku wynikajàcego z art. 23
ust. 1, wyra˝onà w z∏otych,
M — wysokoÊç Narodowego Celu Wskaênikowego, do którego realizacji by∏ zobowiàzany podmiot podlegajàcy karze,
wyra˝onà w procentach,
R — wysokoÊç zrealizowanego udzia∏u biokomponentów i innych paliw odnawialnych w ogólnej iloÊci paliw ciek∏ych i biopaliw ciek∏ych sprzedanych
lub zbytych w innej formie przez podmiot podlegajàcy karze, a tak˝e zu˝ytych przez niego na potrzeby w∏asne
w roku, w którym podmiot ten nie
zrealizowa∏ obowiàzku wynikajàcego
z art. 23 ust. 1, wyra˝onà w procentach.”;
2) ust. 7 otrzymuje brzmienie:
„7. W przypadkach, o których mowa w ust. 1
pkt 9 lit. b, kara pieni´˝na wynosi:
1) 10 000 z∏ — gdy wydajnoÊç instalacji do wytwarzania biopaliw ciek∏ych przez rolnika
jest mniejsza ni˝ 200 litrów na dob´,
———————
2)

Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zosta∏y
og∏oszone w Dz. U. z 2004 r. Nr 273, poz. 2703, z 2005 r.
Nr 155, poz. 1297 i Nr 172, poz. 1440, z 2006 r. Nr 12,
poz. 61 oraz z 2007 r. Nr 23, poz. 136.

— powi´kszone o iloczyn iloÊci sprzedanych
lub zbytych w innej formie biopaliw ciek∏ych
i stawki podatku akcyzowego dla oleju nap´dowego.”;
3) ust. 8 otrzymuje brzmienie:
„8. W przypadkach, o których mowa w ust. 1
pkt 9 lit. c, kara pieni´˝na wynosi:
1) 5 000 z∏ — gdy wydajnoÊç instalacji do wytwarzania biopaliw ciek∏ych przez rolnika
jest mniejsza ni˝ 200 litrów na dob´,
2) 10 000 z∏ — gdy wydajnoÊç instalacji do wytwarzania biopaliw ciek∏ych przez rolnika
wynosi od 200 litrów na dob´ do 400 litrów
na dob´,
3) 15 000 z∏ — gdy wydajnoÊç instalacji do wytwarzania biopaliw ciek∏ych przez rolnika
jest wy˝sza ni˝ 400 litrów na dob´
— powi´kszone o iloczyn iloÊci biopaliw ciek∏ych wytworzonych ponad limit okreÊlony
w art. 21 ust. 2 lub 3 i stawki podatku akcyzowego dla oleju nap´dowego.”.
Art. 4. W ustawie z dnia 26 stycznia 2007 r. o p∏atnoÊciach do gruntów rolnych i p∏atnoÊci cukrowej
(Dz. U. Nr 35, poz. 217) po art. 7 dodaje si´ art. 7a
w brzmieniu:
„Art. 7a. 1. Rolnikowi, któremu zosta∏a przyznana
p∏atnoÊç do upraw roÊlin energetycznych
do powierzchni uprawy rzepaku, przys∏uguje dodatkowa krajowa p∏atnoÊç do tej
powierzchni, zwana dalej „pomocà”.
2. Stawka pomocy wynosi 176 z∏ za 1 ha powierzchni uprawy rzepaku.
3. WysokoÊç pomocy oblicza si´ zgodnie
z art. 7 ust. 4.
4. Pomoc jest przyznawana ∏àcznie z p∏atnoÊcià, o której mowa w art. 7 ust. 3.
5. Pomoc ma charakter pomocy de minimis
w rolnictwie i jest udzielana zgodnie
z przepisami Unii Europejskiej w sprawie
stosowania art. 87 i 88 Traktatu WE w odniesieniu do pomocy w ramach zasady
de minimis dla sektora rolnego i sektora
rybo∏ówstwa.”.
Art. 5. Przepisy art. 1 i 2 stosuje si´ od dnia og∏oszenia pozytywnej decyzji Komisji Europejskiej
o zgodnoÊci pomocy publicznej przewidzianej w tych
przepisach ze wspólnym rynkiem.
Art. 6. Ustawa wchodzi w ˝ycie po up∏ywie 30 dni
od dnia og∏oszenia.
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