
Elektroniczne ewidencje akcyzowe 

zagadnienia prawne i 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 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 Podatek Cukrowy

• Hogart Podatek Małpkowy

• Hogart JPK (wszystkie struktury)

• Hogart eSprawozdania

• Hogart eDeklaracje

• Hogart Biała Lista (w tym VIES)

• Hogart ZSMOPL

• Hogart Podatek PŚT



Domański Zakrzewski Palinka sp.k.

Naszą odpowiedzią są ludzie.

17
028 3 18 90

Ponad 170 prawników 
i doradców 
podatkowych, 
9 praktyk, 
40 specjalizacji

28 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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Praktyka podatkowa DZP – nasze kompetencje

Przygotowanie wewnętrznych 
procedur rozliczeń podatkowych w 

celu ograniczenia ryzyka 
odpowiedzialności karnej skarbowej 

(kks)

Wsparcie w przygotowywaniu i 
modyfikacji zawieranych umów 

(ograniczanie ryzyka podatkowego)

Pełne wsparcie podatkowe 
przedsiębiorców w obszarze podatków 
pośrednich i bezpośrednich (opiekun 

klienta)

Strukturyzacja własności majątku 
i działalności gospodarczej osób fizycznych 

z uwzględnieniem zabezpieczenia majątku prywatnego, 
planowania sukcesji i zarządzania ryzykami                    

(doradztwo sukcesyjne)

Doradztwo transakcyjne 
i restrukturyzacyjne

Identyfikacja i ograniczenie ryzyk 
podatkowych działalności podstawowej 

poprzez wsparcie w budowaniu 
procedur wewnętrznych (usprawnianie 

procesów)

Reprezentowanie firm w postępowaniach i 
kontrolach podatkowych, celno-skarbowych i 

sądowych

Doradztwo w zakresie raportowania 
schematów podatkowych (MDR)

Bieżące doradztwo podatkowe w zakresie 
prowadzonej działalności gospodarczej  

(hotline)

Doradztwo w zakresie cen 
transferowych (transfer pricing)



8

Jan Czerwiński, starszy menadżer

Doradztwo akcyzowe w zakresie 
obowiązków prowadzenia ewidencji 

akcyzowych

Określanie klasyfikacji statystycznych 
dla potrzeb VAT  (stawki, GTU), akcyzy 

(kwalifikacja akcyzowa) i cła (taryfa 
celna)

Postępowania i kontrole podatkowe, 
kontrole celno-skarbowe, 

postępowania o interpretacje 
indywidualne, WIS, WIA, WIP

Doradztwo akcyzowe w zakresie 
korzystania ze zwolnień akcyzowych dla 

m.in. energii elektrycznej, gazów, smarów 
czy napojów alkoholowych

Doradztwo akcyzowe w zakresie 
kwalifikowania wyrobów do poszczególnych 

kategorii wyrobów akcyzowych, w tym 
występowanie o WIA

Informacja o realizowanej strategii 
podatkowej za 2020 r. i procedury 
podatkowe ograniczające ryzyko 

podatkowe

Opiekun klientów w obszarze 
doradztwa podatkowego, 14 lat 

doświadczenia

Doradztwo w zakresie VAT, w tym m.in. 
należytej staranności (korzystny wyrok NSA 

wybrany kluczowym orzeczeniem 2020 
roku), dostaw łańcuchowych czy stawek VAT 

w szeroko pojętej gastronomii 

Doradztwo w języku polskim i 
angielskim

Doradztwo akcyzowe w zakresie 
obowiązków składania deklaracji 

elektronicznych dla wyrobów zwolnionych 
i ze stawką zero



Zmiany w zakresie ewidencji akcyzowych

Agenda

Część prawna:

• Kluczowe informacje

• Zmiany w ewidencjach

• Sankcje

Część techniczno – informatyczna:

•Prezentacja oprogramowania, modułów i funkcjonalności

9



Kluczowe informacje
Elektroniczne

ewidencje
 akcyzowe



Kluczowe informacje

Terminy zmian w ustawie o podatku akcyzowym
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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 prowadzenia ewidencji akcyzowych                                   
w formie elektronicznej od 01.01.2022 r.

Artykuł od 138p



Kluczowe informacje

Rozporządzenie MFFiPR z dnia 11 czerwca 2021 r. w sprawie ewidencji i innych dokumentacji 
dotyczących wyrobów akcyzowych i znaków akcyzy (Dz.U. 2021, poz. 1150)
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Uchyla rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 24 grudnia 2019 r. w sprawie 
ewidencji i innych dokumentacji dotyczących wyrobów akcyzowych i znaków akcyzy 

(Dz. U. poz. 2534)

Zmiany w zakresie danych objętych ewidencjami i protokołami                          
w stosunku do obecnych regulacji – weszły w życie od 29.06.2021 r.

Przepisy przejściowe - obowiązek zamknięcia ewidencji, chyba że dane odpowiadają 
nowy wymogom 

Możliwość prowadzenia ewidencji wg dotychczasowych zasad do końca 2021 r. 



Kluczowe informacje
Terminy zmian w ustawie o podatku akcyzowym

- przesunięcie terminu -
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ustawa z dnia 29 października 2021 r. o zmianie ustawy o podatku akcyzowym        
oraz ustawy o zmianie ustawy o podatku akcyzowym oraz niektórych                         

innych ustaw (Dz.U.2021.2313)

Doszło do przesunięcia wejścia w życie obowiązku prowadzenia ewidencji 
akcyzowych w formie elektronicznej na 01.01.2023 r.

rozporządzenie MFFiPR z dnia 29 grudnia 2021 r. zmieniające rozporządzenie 
w sprawie ewidencji i innych dokumentacji dotyczących wyrobów akcyzowych 

i znaków akcyzy (Dz.U.2021.2475)



Kluczowe informacje

Centralna Ewidencja Wyrobów Akcyzowych 
(CEWA)
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MF przewiduje, że wdrożenie CEWA 
możliwe będzie od 1 stycznia 2023 r.

Obecnie przewiduje się, że system 
CEWA będzie zasilany danymi 
zgodnymi z obowiązującym 
rozporządzeniem w sprawie ewidencji 
akcyzowych



Kluczowe informacje

Centralna Ewidencja Wyrobów Akcyzowych 
(CEWA)

15

MF wskazuje w szczególności, że 
System CEWA będzie umożliwiał 

ewidencjonowanie wyrobów akcyzowych 
podmiotom poprzez bezpośrednie 

przekazywanie danych 
z wykorzystywanych przez nich 

systemów finansowo-księgowych 
w formacie XML określonym przez 

Ministerstwo Finansów



Wymagania wobec ewidencji 
elektronicznych

Elektroniczne
ewidencje 
akcyzowe



Kluczowe informacje

§ 2 ust. 2 Rozporządzenia
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Powiązanie ewidencji z miejscem prowadzenia działalności gospodarczej

 ”Dokumentacja powinna umożliwiać identyfikację podmiotu zobowiązanego do jej 
prowadzenia i miejsca prowadzenia działalności, której ta dokumentacja dotyczy.”

Szczególnie istotne w przypadku podmiotów prowadzących działalność w więcej niż 
jednej lokalizacji



Kluczowe informacje

§ 2 ust. 3 Rozporządzenia
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Zwrócenie uwagi na aspekt chronologiczny wpisów w ewidencji

 ”Wpisów do dokumentacji dokonuje się w porządku chronologicznym, niezwłocznie 
po zakończeniu czynności lub zaistnieniu stanu faktycznego podlegających wpisaniu, 
nie później jednak niż następnego dnia roboczego.”



Kluczowe informacje
§ 7 Rozporządzenia 

Wymogi stawiane programom wykorzystywanym do obsługiwania ewidencji akcyzowych
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Program musi zapewniać ochronę przechowywanych danych 
przed zniekształceniem lub utratą

Program musi umożliwiać wgląd w treść dokonywanych wpisów

Program musi umożliwiać dokonywanie korekty danych, 
identyfikację osoby dokonującej tej korekty oraz daty jej dokonania



Kluczowe informacje
§ 7 Rozporządzenia 

Wymogi stawiane programom wykorzystywanym do obsługiwania ewidencji akcyzowych
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Program musi uniemożliwiać usuwanie wpisów

Program musi umożliwiać wygenerowanie i wydruk, w porządku chronologicznym

• wpisów do dokumentacji

• zestawień danych wymienionych w szczegółowych typach ewidencji oraz 
podsumowanie ilości odpowiednio wyrobów akcyzowanych, w tym suszu 

tytoniowego i banderol podatkowych

• raportów na żądanie Naczelnika US (nowe uprawnienie) lub Naczelnika UCS
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Na mocy Rozporządzenia zrezygnowano z dotychczasowych wzorów ewidencji. 
Nowe przepisy zawierają w sobie zasadniczo treść likwidowanych wzorów.   

„§ 20. 1. Karta kupażu lub wytwarzania wyrobu winiarskiego 
zawiera:

 1) numer pojemnika, w którym sporządza się kupaż lub 
wytwarza się wyrób winiarski;

 2) datę kupażu lub wytwarzania wyrobu winiarskiego; 
3) rodzaj i typ wyrobu winiarskiego;

 4) ilości zużytych składników wyrażone w kilogramach lub 
litrach;

 5) informacje dotyczące analizy laboratoryjnej składników, w 
tym zawartość alkoholu, kwasowość ogólną, kwasowość 

lotną, ekstrakt całkowity; 
6) rozliczenie otrzymanych wyrobów winiarskich, w tym datę, 
numer dowodu, miejsce, numery pojemników, rozchód litrów, 

straty technologiczne i stan litrów. 
2. Wzór karty kupażu lub wytwarzania wyrobu winiarskiego 

określa załącznik nr 8 do rozporządzenia.

§ 39. Dokumentacja, o której mowa w § 37 pkt 2, zawiera 
dane obejmujące:

 1) numer pojemnika, w którym sporządza się kupaż lub 
wytwarza się wyrób winiarski;

 2) datę kupażu lub wytwarzania wyrobu winiarskiego;
 3) rodzaj i typ wyrobu winiarskiego;

 4) ilość zużytych składników wyrażoną w litrach lub 
kilogramach;

 5) zawartość alkoholu i ekstraktu całkowitego;
 6) rozliczenie otrzymanych wyrobów winiarskich, w tym, 

datę, numer dowodu, miejsce, numery pojemników, 
rozchód litrów i stan litrów; 

7) wysokość strat rzeczywistych stwierdzonych po fazie 
leżakowania, kupażu lub wytwarzania wyrobu winiarskiego 

wyrażoną w litrach.

Kluczowe informacje
Metodyka zmian



Zmiany w wybranych rodzajach 
ewidencji 

Elektroniczne
ewidencje 
akcyzowe



Elektroniczne ewidencje akcyzowe
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Ewidencje bez zmian w zakresie raportowanych danych (wg rozporządzenia)

Ewidencja wyrobów 
akcyzowych 

dostarczanych na 
terytorium kraju 

przez sprzedawcę 
za pośrednictwem 

przedstawiciela 
podatkowego

Ewidencja wyrobów 
akcyzowych w składzie 

podatkowym

Ewidencja wyrobów 
akcyzowych 

wysyłanych z 
zastosowaniem 

procedury 
zawieszenia poboru 

akcyzy

Ewidencja 
wyrobów 

akcyzowych 
zwolnionych od 

podatku 
akcyzowego ze 
względu na ich 
przeznaczenie

Ewidencja 
dokumentów 
handlowych

Ewidencja suszu 
tytoniowego

Ewidencja wyrobów 
akcyzowych 
nabywanych 
wewnątrz- 

wspólnotowo



Elektroniczne ewidencje akcyzowe

Ewidencja podatkowych znaków akcyzy

24

Wprowadzona regulacja ma na celu dostosowanie ewidencji podatkowych znaków 
akcyzy do sytuacji, w której podmiot prowadzi działalność gospodarczą związaną ze 

stosowaniem znaków akcyzy w kilku miejscach (np. w dwóch lub więcej składach 
podatkowych) i zamierza przekazać te znaki z jednego miejsca do innego, własnego 

zakładu. 

Przewidziano możliwość ewidencjonowania podatkowych znaków akcyzy otrzymanych 
z innego miejsca, w którym podmiot ten prowadzi działalność. 

W pozostałym zakresie bez zmian



Elektroniczne ewidencje akcyzowe
Dokumentacja czynności przy produkcji piwa, wina, napojów fermentowanych lub wyrobów 

pośrednich
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§  15. Podmiot prowadzący działalność w 
zakresie produkcji piwa jest obowiązany do 
odnotowywania czynności produkcyjnych 
dotyczących sporządzenia warki piwa oraz 
rozlewu i obrotu piwem w: 
1) karcie gotowania warki; 
2) księdze kontroli produkcji piwa.

Stary zakres raportowania

§  34. Dokumentacjami, o których mowa w art. 
138o ustawy, w zakresie produkcji piwa są:

1) dokumentacja wybicia brzeczki;

2) dokumentacja kontroli produkcji piwa.

Nowy zakres raportowania



Protokół w sprawie utraty, zniszczenia, uszkodzenia, zdjęcia, 
zniszczenia uszkodzonych banderol podatkowych

26

Rezygnacja z wymogu rejestrowania w protokole numeru akcyzowego podmiotu 
obowiązanego do oznaczania, ponieważ numer NIP jest wystarczającą informacją 

do identyfikacji podmiotu

Wprowadzono obowiązek rejestracji liczby i serii banderol, w odniesieniu do każdego 
rodzaju zdarzeń objętych protokołem (utraty, zniszczenia, uszkodzenia, zdjęcia, 

zniszczenia uszkodzonych lub zniszczonych banderol)

Rezygnacja z obowiązku rejestrowania numerów ewidencyjnych banderol w 
przypadku ich zdjęcia z opakowań jednostkowych lub wyrobów akcyzowych



Inne zmiany w ewidencjach
rozporządzenie MFFiPR z dnia 29 grudnia 2021 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie 

ewidencji i innych dokumentacji dotyczących wyrobów akcyzowych i znaków akcyzy 
(Dz.U.2021.2475)
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Nowa, dodatkowa część dokumentacji kontroli produkcji i rozchodu alkoholu 
etylowego lub napojów spirytusowych prowadzona przez gorzelnię (§ 31)

W związku z wprowadzeniem od 01.01.2022 r. obniżonej stawki na alkohol etylowy w 
przypadku produkcji alkoholu przez gorzelnie należące do producentów owoców z 

włanych owoców (art. 93 ust. 5-7)



Sankcje
Elektroniczne

ewidencje 
akcyzowe



Sankcje
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Brak nowych sankcji na gruncie kodeksu karnego skarbowego

Nierzetelne lub wadliwe prowadzenie księgi (np. ewidencji) 
stanowi odpowiednio przestęptswo lub wykroczenie skarbowe



Prezentacja oprogramowania, 
modułów i funkcjonalności

Elektroniczne
ewidencje
 akcyzowe



Hogart eEwidencje podsumowanie

 KAŻDY ERP (SAP, IFS, Dynamics, Oracle, JD, INFOR…) możliwość integracji
 ELASTYCZNOŚĆ kalkulacje, walidacje, samodzielność
 WIELE SPÓŁEK w jednej instalacji
 CEWA ready! Możliwa konwersja na XML i komunikacja z bramką
 SUPPORT zapewniamy pełne i szybkie wsparcie
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Dziękujemy za uwagę!

Jan.Czerwinski@dzp.pl 

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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