Warszawa, dnia 08 października 2019 r.

RZĄDOWE CENTRUM LEGISLACJI
DEPARTAMENT PRAWNY I POSTĘPOWAŃ PRZED
TRYBUNAŁEM KONSTYTUCYJNYM
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Informacja o wyroku Trybunału Konstytucyjnego
z dnia 3 lipca 2019 r.
sygn. akt SK 16/171)
I.

Problem prawny.

Postępowanie zostało zainicjowane skargą konstytucyjną i dotyczyło zgodności
z Konstytucją art. 65 ust. 1a pkt 2 ustawy z dnia 23 stycznia 2004 r. o podatku akcyzowym
(Dz. U. z 2019 r. poz. 864, z późn. zm.) w związku z art. 2 ustawy z dnia 28 lipca 2005 r.
o zmianie ustawy o podatku akcyzowym (Dz. U. poz. 1341). Zakwestionowane regulacje
normowały kwestię wymiaru podatku akcyzowego od obrotu ciężkimi olejami opałowymi
stanowiącymi wyroby akcyzowe. Na podstawie ustawy z dnia 28 lipca 2005 r. zmieniła się
konstrukcja prawna podatku akcyzowego, a stawka podatku wzrosła ponad trzydziestokrotnie.
Zaskarżona regulacja weszła w życie z dniem ogłoszenia (bez vacatio legis).
II.

Wzorzec kontroli.

Art. 64 ust. 1 i 3 (własność i ograniczenia prawa własności) w związku z art. 2 (zasada
zaufania do organów państwa i stanowionego przez nie prawa) i art. 84 (obowiązek
ponoszenia ciężarów i świadczeń publicznych) Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej.
III.

Treść orzeczenia.

Art. 65 ust. 1a pkt 2 ustawy z dnia 23 stycznia 2004 r. o podatku akcyzowym
w związku z art. 2 ustawy z dnia 28 lipca 2005 r. o zmianie ustawy o podatku akcyzowym
w zakresie, w jakim odnosi się do obowiązków podatkowych powstałych przed 15 września
2005 r., jest niezgodny z art. 64 ust. 1 i 3 w związku z art. 2 i art. 84 Konstytucji
Rzeczypospolitej Polskiej.
1)

sentencja została ogłoszona 18 lipca 2019 r. w Dzienniku Ustaw Rzeczypospolitej Polskiej pod poz. 1346.

IV. Wskazówki dla prawodawcy.
W ocenie Trybunału, wejście w życie zakwestionowanej regulacji powinno zostać
poprzedzone odpowiednim okresem dostosowawczym, a jego brak naruszył prawa
skarżącego. Ze względu na zakres swoich kompetencji, Trybunał nie określił jak długo
powinna była trwać vacatio legis, ale, w jego ocenie, z pewnością powinna ona obejmować
okres do 15 września 2015 r.
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