
Zmiany w zakresie deklaracji akcyzowych

Regulacje podatkowe
 i 

rozwiązania informatyczne

 Jak przetrwać i nie 
polec?

Jan Czerwiński  | Senior Tax Manager DZP
Jędrzej Jażdżyk | Dyrektor Zarządzający Hogart

Jak zmienia się 
nasze otoczenie 

prawne?



Our specializations
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HOGART: wybrane referencje



Specjalistyczne moduły IT 
odpowiadające na wymagania prawne w Polsce

Gotowe i programowane na zamówienie

• Hogart Podatek PŚT 

• Hogart eFakturowanie

• Hogart Windykacja

• Hogart Banking

• Hogart Workflow

• Hogart Web Services

• Hogart eDocuments emailing PDF 

• Hogart Odsetki 

• Hogart Intrastat

• Hogart RODO
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• Hogart AKC-4

• Hogart Ewidencje Akcyzowe

• Hogart Ważenie Warki

• Hogart Podatek Cukrowy

• Hogart Podatek Małpkowy

• Hogart JPK (wszystkie struktury)

• Hogart eSprawozdania

• Hogart eDeklaracje

• Hogart Biała Lista (w tym VIES)

• Hogart ZSMOPL



 Jak łączyć potencjał i doświadczenie? 

Naszą odpowiedzią są ludzie.

17027 3 17 90
Ponad 170 prawników 
i doradców 
podatkowych, 
9 praktyk, 
40 specjalizacji

27 lat najwyższej 
jakości doradztwa

Nasze lokalizacje: 
Warszawa, 
Poznań, Wrocław

Liczne rekomendacje 
i wysoka pozycja 
w międzynarodowych 
rankingach od ponad 
17 lat 

Ponad 90 krajów 
w sieci relacji 
biznesowych: 
kancelarie, 
firmy doradcze, 
partnerzy 
biznesowi 
i stowarzyszenia 
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 Dlaczego klienci wybierają DZP?

Uznanie to dopiero początek.

Wysoka pozycja w 
rankingach
międzynarodowych: 
Chambers & Partners, 
Legal 500, IFLR 1000, 
WTR 1000, Media Law 
International, IP Stars, 
 ITR World Tax Guide

Poland - Law Firm of 
the Year, Chambers 
Europe Awards for 
Excellence - 
kancelaria nagrodzona 
pięciokrotnie

Ranking dziennika 
Rzeczpospolita - 
w czołówce 
od 2002 roku, 
„Kancelarii X-lecia” – 
tytuł przyznany w 
2012 roku

Law Firm of the Year: 
Poland
The Lawyer

W czołówce Rankingu 
Firm i Doradców 
Podatkowych 
dziennika DGP
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Co czyni doradcę partnerem?

Nasz wszechstronny potencjał operacyjny.
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Zespół: 40 zespołów sektorowych 
i specjalizacyjnych. Nasi eksperci to byli 

pracownicy i doradcy instytucji publicznych, 
m.in. ministerstw, GPW, KNF, UOKiK i UZP.

Proces legislacyjny: Współtworzymy akty 
prawne, przygotowujemy opinie i analizy, 
monitorujemy ustawodawstwo w ramach 

zespołu doradztwa regulacyjnego.

Wiedza: Stawiamy na stały rozwój 
merytoryczny naszych ekspertów. Prowadzimy 

autorski program szkoleń wewnętrznych - 
ΛKΛDEMIΛ | DZP.

E-doradztwo: Prowadzimy interaktywne 
doradztwo, w tym dla indywidualnych 

przedsiębiorców. 

Bezpieczeństwo: Struktura naszych zespołów 
zapewnia ciągłość doradztwa niezależnie od 

nieprzewidzianych czynników, umożliwia więc 
eliminację ryzyk prawnych i finansowych.

Perspektywa biznesowa: Dopasowujemy się 
do potrzeb. Łączymy liczne specjalizacje 

prawnicze z różnymi obszarami 
działalności klienta.



W czym pomagają nasze relacje?

Dzięki rozbudowanej sieci kontaktów nasza kancelaria 
czerpie z doświadczeń największych centrów biznesowych 

na świecie. Wykorzystujemy je dla Ciebie.

55 30 90
55 krajów, 
w których operują 
nasi klienci

30 krajów, 
w których 
realizowaliśmy 
projekty

Ponad 90 krajów, 
tworzących sieć 
naszych relacji 
biznesowych
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Zmiany w zakresie deklaracji akcyzowych

Agenda

Część prawna:

•Przegląd ostatnich i spodziewanych zmian

•Raportowanie elektroniczne – nowe obowiązki

•Kogo dotyczą zmiany i od kiedy

Część techniczno – informatyczna:

1.Jakie dane są potrzebne w systemie aby prawidłowo skalkulować i przygotować deklarację?

2.Podgląd i walidacja danych do deklaracji

3.Układ danych, weryfikacja i złożenie deklaracji

4.Hogart Podatek AKC - 4 prezentacja procesu LIVE
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Zmiany w zakresie akcyzy w obszarze 
deklaracji i ewidencji

E-deklaracje 
akcyzowe



Zmiany w przepisach akcyzowych

Zmiany w zakresie deklaracji i ewidencji akcyzowych
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Ustawa z dnia 30 marca 2021 r. o zmianie ustawy o podatku akcyzowym oraz 
niektórych innych ustaw (Dz.U. 2021 poz. 694)

Generalny obowiązek składania deklaracji akcyzowych                                           
  w formie elektronicznej 

Generalny obowiązek prowadzenia ewidencji akcyzowych                                   
w formie elektronicznej



Zmiany w przepisach akcyzowych

Zmiany w zakresie deklaracji i ewidencji akcyzowych
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Projekt rozporządzenia MFFiPR zmieniającego rozporządzanie w sprawie wzorów 
deklaracji podatkowych dla podatku akcyzowego oraz deklaracji w sprawie przedpłaty 

akcyzy (skierowany do podpisu ministra 23 czerwca 2021)

Nowe wzory niektórych deklaracji akcyzowych

Zmiany w zakresie deklaracji AKC-4/L, AKC-4/WG, nowa deklaracja AKC-KZ
(od 1 lipca br.)



Zmiany w przepisach akcyzowych

Zmiany w zakresie deklaracji i ewidencji akcyzowych
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Rozporządzenie MFFiPR z dnia 2 czerwca 2021 r. w sprawie wzorów deklaracji 
uproszczonych w sprawie podatku akcyzowego od nabycia wewnątrzwspólnotowego 

wyrobów akcyzowych (DZ.U. 2021 poz. 1089)

Nowe wzory uproszczonych deklaracji akcyzowych

Nowy wzór deklaracji AKC-UA oraz nowa deklaracja AKC-UAKZ
(od 1 lipca br.)



Zmiany w przepisach akcyzowych

Zmiany w zakresie deklaracji i ewidencji akcyzowych
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Rozporządzenie MFFiPR w sprawie ewidencji i innych dokumentacji dotyczących 
wyrobów akcyzowych i znaków akcyzy (DZ.U. 2021 poz. 1150)

Zmiany w zakresie danych objętych ewidencjami i protokołami                          
w stosunku do obecnych regulacji

Obowiązek zamknięcia ewidencji, chyba że dane odpowiadają nowym wymogom
Możliwość prowadzenia ewidencji wg dotychczasowych zasad do końca br. 

(od 29 czerwca br.)



Zmiany w przepisach akcyzowych

Zmiany w zakresie deklaracji i ewidencji akcyzowych

16

Ustawa z dnia 10 grudnia 2020 r. o zmianie ustawy o podatku akcyzowym    
oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. 2021, poz. 72)

Utworzenie Centralnego Rejestru Podmiotów akcyzowych (CRPA)

Obowiązek uzupełnienia rejestracji w CRPA do 30 czerwca 2021 r. 
(wg MF do 30 czerwca trzeba rozpocząć proces i zakończyć do 31 sierpnia br.)



Obowiązek składania e-deklaracjiE-deklaracje 
akcyzowe



E-deklaracje akcyzowe

Zmiany w zakresie składania deklaracji
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Generalny obowiązek składania e-deklaracji nie dotyczy osób fizycznych 
nieprowadzących działalności gospodarczej                                                                        

(nadal mogą składać deklaracje papierowe)

Obowiązek składania deklaracji akcyzowych za pomocą                                     
środków komunikacji elektronicznej



E-deklaracje akcyzowe

Zmiany w zakresie składania deklaracji
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wyroby akcyzowe inne niż wymienione w 
załączniku nr 2 podlegają zerowej stawce 

akcyzy

podatnik jest obowiązany do złożenia 
deklaracji kwartalnej dotyczącej wyrobów 
zwolnionych (z wyjątkami) lub wyrobów z 

załącznika nr 2 ze stawką zero

Zmiana w art. 21 ust. 3 ustawy

Podstawowy obowiązek w zakresie 
deklarowania akcyzy nie będzie 

obejmował sytuacji gdy:

podatnik jest obowiązany do złożenia 
deklaracji kwartalnej dotyczącej nabycia 

wewnątrzwspólnotowego wyrobów z 
załącznika nr 2 ze stawką zero



E-deklaracje akcyzowe

Zmiany w zakresie składania deklaracji
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Nowy obowiązek składania deklaracji kwartalnej dotyczącej wyrobów zwolnionych, z wyjątkiem 
(i) zwolnień częściowych, (ii) zwolnień realizowanych przez zwrot akcyzy, (iii) zwolnień ubytków 
wyrobów akcyzowych lub całkowitego zniszczenia wyrobów akcyzowych zgodnie z art. 30 ust. 3

Uchylone zostaną przepisy szczególne umożliwiające nieskładanie deklaracji w odniesieniu do 
(i) zwolnionych wyrobów węglowych, (ii) zwolnionych wyrobów gazowych, (iii) zwolnień dla 

energii elektrycznej

Nowy obowiązek składania deklaracji kwartalnej dotyczącej wyrobów z załącznika nr 2 
opodatkowanych stawką zero

Obowiązek składania deklaracji kwartalnych nie dotyczy osób fizycznych              
nieprowadzących działalności gospodarczej 



E-deklaracje akcyzowe

Zmiany w zakresie składania deklaracji
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Dotychczasowe deklaracje uproszczone jak i nowe deklaracje kwartalne dotyczące wyrobów z 
załącznika nr 2 nabywanych wewnątrzwspólnotowo muszą być składane elektronicznie, jednak 
obowiązek składania e-deklaracji uproszczonych (nie kwartalnych) nie dotyczy osób fizycznych

Nowy obowiązek składania deklaracji kwartalnej dotyczącej nabycia 
wewnątrzwspólnotowego wyrobów akcyzowych z zapłaconą akcyzą wymienionych w 

załączniku nr 2 i opodatkowanych stawką zero

Deklaracje dotyczące akcyzy od samochodów osobowych muszą być składane elektronicznie, 
jednak obowiązek składania e-deklaracji uproszczonych (z tytułów nabycia 

wewnątrzwspólnotowego, przeróbki lub posiadania) nie dotyczy osób fizycznych 
nieprowadzących działalności gospodarczej 



E-deklaracje akcyzowe

Zakres raportowanych danych
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rozporządzenie MF z dnia 24 stycznia  2018 
r. w sprawie wzorów deklaracji 

podatkowych dla podatku akcyzowego 
oraz deklaracji w sprawie przedpłaty 

akcyzy (Dz.U.2020.2231)

Aktualnie wzory deklaracji akcyzowych i załączników określają

rozporządzenie MF z dnia 24 stycznia  2018 
r. w sprawie wzorów deklaracji 

uproszczonej dla podatku akcyzowego od 
nabycia wewnątrzwspólnotowego 

(Dz.U.2018.267)



E-deklaracje akcyzowe

Zakres raportowanych danych
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Projekt rozporządzenia MFFiPR 
zmieniającego rozporządzanie w sprawie 

wzorów deklaracji podatkowych dla 
podatku akcyzowego oraz deklaracji w 

sprawie przedpłaty akcyzy

Trwają prace legislacyjne nad zmianami w zakresie deklaracji akcyzowych - niektórych

Rozporządzenie MFFiPR z dnia 2 czerwca 
2021 r. w sprawie wzorów deklaracji 
uproszczonych w sprawie podatku 

akcyzowego od nabycia 
wewnątrzwspólnotowego wyrobów 
akcyzowych (DZ.U. 2021 poz. 1089)

Nowy wzór dla AKC-4/L, AKC-4/WG               
     Nowa deklaracja AKC-KZ

Nowy wzór AKC-UA                                 
Nowa deklaracja AKC-UAKZ



Terminarz zmian i przepisy 
przejściowe

E-deklaracje 
akcyzowe



E-deklaracje akcyzowe

Terminarz zmian
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1 maja 2021 r. 1 lipca 2021 r. 1 stycznia 2022 r.

Zmiany w ustawie o 
akcyzie  – przepisy 

uchwalone

Zmiany w ustawie o akcyzie w 
zakresie e-deklaracji – przepisy 

uchwalone

Zmiany w zakresie deklaracji – 
przepisy planowane

Zmiany w zakresie ewidencji – 
przepisy uchwalone (29 

czerwca)

Zmiany w ustawie o 
akcyzie  w zakresie 

elektronicznych 
ewidencji – przepisy 

uchwalone



E-deklaracje akcyzowe

Wprowadzenie obowiązku składania e-deklaracji
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Pierwsze deklaracje kwartalne składane będą za 3. kwartał 2021 –        
listopad 2021 r. (przepis przejściowy)

Pierwsze e-deklaracje będą składane za czerwiec 2021 r. – lipiec 2021 r.     
(brak przepisów przejściowych)



E-deklaracje akcyzowe

Przepisy przejściowe do zmian w zakresie ewidencji
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Zgodnie z przepisami przejściowymi 
należy dokonać zamknięcia i 

podsumowania ewidencji

Dane z zamknięcia i podsumowania 
przyjmuje się jako stan początkowy

29 czerwca br. weszły życie zmiany w 
zakresie ewidencji akcyzowych 

Zamknięcia i podsumowania nie 
dokonuje się, jeśli ewidencja 
elektroniczna zawiera dane 

wymagane nowymi przepisami

Zgodnie z przepisami przejściowymi, 
do końca 2021 r. można prowadzić 
ewidencję na podstawie przepisów 

dotychczasowych i podobnie 
stosować protokoły



Część techniczno informatyczna
Hogart AKC-4 

E-deklaracje 
akcyzowe
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Jakie dane są potrzebne z jakich 
modułów do raportowania / 
naliczenia podatku akcyzowego?

Tabele mapowań, stawki i 
oznaczenia w systemie

Hogart AKC-4 => proces: walidacja, 
podgląd, edycja, podpis, wysyłka, 
archiwizacja, UPO

Hogart AKC-4 – rozwiązanie IT

Portal PUESC2
weryfikacja statusu wysyłki… https://te.puesc.gov.pl/



Hogart AKC-4 podsumowanie

 SYSTEM JEST INSTALOWANY U KLIENTA (NIE CHMURA)

 KAŻDY ERP (SAP, IFS, Dynamics, Oracle, JD, INFOR…)

 WIELE SPÓŁEK w jednej instalacji

 UNIEZALEŻNIA Polski oddział od systemu w centrali

 SUPPORT zapewniamy pełne i szybkie wsparcie

 KAŻDE ŹRÓDŁO np. wydruk txt z SAP, plik Excel

 ARCHIWUM wysyłek i deklaracji

 EDYCJA i HISTORIA ZMIAN – poprawisz szybko wszelkie błędy

 INNE MODUŁY: ‘Małpki’, ‘Opłata Cukrowa’, Ewidencja Akcyzowa, 
Ważenie Warki – w przygotowaniu… i kolejne 
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Dziękujemy za uwagę!

Jan.Czerwinski@dzp.pl 

T: +48 22 557 94 88

M: +48 795 121 152
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Jan Czerwiński
Senior Tax Manager

Jędrzej Jażdżyk
Dyrektor Zarządzający

Jedrzejj@hogart.com.pl 

M: +48 785 994 307

mailto:Jan.Czerwinski@dzp.pl
mailto:Jan.Czerwinski@dzp.pl


Biuro w Warszawie
Rondo ONZ 1
00-124 Warszawa
T: +48 22 557 76 00
F: + 48 22 557 76 01

Biuro w Poznaniu
ul. Paderewskiego 8
61-770 Poznań
T: +48 61 642 49 00
F: + 48 61 642 49 50

Biuro we Wrocławiu
ul. Św. Mikołaja 7
50-125 Wrocław
T: +48 71 712 47 00
F: + 48 71 712 47 50

Biuro w Warszawie

Budynek „Klif” p.15
ul. Okopowa 58/72
01-042 Warszawa
T: + 48 22 364 50 50 

Domański Zakrzewski Palinka sp.k. oraz Hogart sp. z o.o. 
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