


Poprawka do projektu ustawy o zmianie ustawy o podatku akcyzowym oraz niektórych 

innych ustaw (druk nr 3522) 

W projekcie ustawy o zmianie ustawy o podatku akcyzowym oraz niektórych innych ustaw 

wprowadza się następujące zmiany: 

1) w art. 1: 

a) w pkt 14 dotychczasową treść, dotyczącą art. 24 ust. 1 pkt 2, oznacza się jako lit. a 

i dodaje się lit. b w brzmieniu: 

„b)  ust. 2 otrzymuje brzmienie:  

„2. Przepis ust. 1 pkt 3 nie ma zastosowania do podmiotów 

posiadających koncesję na wytwarzanie energii elektrycznej w 

rozumieniu przepisów ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. – Prawo 

energetyczne, które zużywają energię elektryczną na cele zwolnienia, 

o którym mowa w art. 30 ust. 6, 7 lub 7a, i nie są podatnikami z tytułu 

innych czynności, o których mowa w art. 9 ust. 1.”;”, 

b) po pkt 17 dodaje się pkt 17a w brzmieniu: 

„17a) w art. 30 po ust. 7 dodaje się ust. 7a–7c w brzmieniu: 

„7a. Zwalnia się od akcyzy energię elektryczną wykorzystywaną: 

1) do celów redukcji chemicznej; 

2) w procesach elektrolitycznych; 

3) w procesach metalurgicznych; 

4) w procesach mineralogicznych. 

7b. Warunkiem zwolnienia, o którym mowa w ust. 7a, jest: 

1) wykorzystywanie energii elektrycznej przez podmiot będący 

podatnikiem akcyzy od tej energii; 

2) przekazywanie przez podmiot wykorzystujący energię elektryczną 

do właściwego naczelnika urzędu celnego, do 15. dnia miesiąca 

następującego po miesiącu, w którym podmiot wykorzystał energię 

elektryczną, oświadczenia o ilości wykorzystanej energii i sposobie 

jej wykorzystania. 

7c. Oświadczenie, o którym mowa w ust. 7b pkt 2, zawiera: 

1) nazwę i adres siedziby podmiotu wykorzystującego energię 

elektryczną oraz jego numer identyfikacji podatkowej (NIP); 
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2)  ilość wykorzystanej energii elektrycznej;  

3) sposób wykorzystania energii elektrycznej; 

4)  datę i miejsce sporządzenia oświadczenia oraz czytelny podpis 

osoby składającej oświadczenie.”;”, 

c) po pkt 20 dodaje się pkt 20a w brzmieniu: 

„20a) po art. 31c dodaje się art. 31d w brzmieniu: 

„Art. 31d. 1. Zakładowi energochłonnemu wykorzystującemu 

energię elektryczną, który: 

1) wykonuje działalność gospodarczą oznaczoną następującymi kodami 

Polskiej Klasyfikacji Działalności (PKD): 0510; 0729; 0811; 0891; 

0893; 0899; 1032; 1039; 1041; 1062; 1104; 1106; 1310; 1320; 1394; 

1395; 1411; 1610; 1621; 1711; 1712; 1722; 1920; 2012; 2013; 2014; 

2015; 2016; 2017; 2060; 2110; 2221; 2222; 2311; 2312; 2313; 2314; 

2319; 2320; 2331; 2342; 2343; 2349; 2399; 2410; 2420; 2431; 2432; 

2434; 2441; 2442; 2443; 2444; 2445; 2446; 2720; 3299; 2011; 2332; 

2351; 2352; 2451; 2452; 2453; 2454; 2611; 2680; 3832,  

2) prowadzi księgi rachunkowe w rozumieniu przepisów o 

rachunkowości, oraz 

3) nie korzysta w stosunku do tej energii elektrycznej ze zwolnienia od 

akcyzy, o którym mowa w art. 30 ust. 7a 

– przysługuje zwolnienie od akcyzy, realizowane przez zwrot części 

zapłaconej akcyzy od energii elektrycznej wykorzystanej przez ten 

zakład.  

2. Przez zakład energochłonny wykorzystujący energię elektryczną 

rozumie się podmiot, u którego udział kosztów wykorzystanej energii 

elektrycznej w wartości produkcji sprzedanej w roku podatkowym, za 

który składany jest wniosek, o którym mowa w ust. 5, wynosi ponad 3%. 

Zakład energochłonny wykorzystujący energię elektryczną nie może być 

mniejszy niż zorganizowana część przedsiębiorstwa rozumiana jako 

organizacyjnie i finansowo wyodrębniony w istniejącym 

przedsiębiorstwie zespół składników materialnych i niematerialnych, w 

tym zobowiązania, przeznaczonych do realizacji określonych zadań 
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gospodarczych, który zarazem mógłby stanowić niezależne 

przedsiębiorstwo samodzielnie realizujące te zadania.  

3. Kwotę zwrotu części zapłaconej akcyzy, o której mowa w ust. 1, 

zwanej dalej „kwotą zwracanej częściowo akcyzy”, oblicza się według 

następującego wzoru: 

Z = 𝐾%−3%
𝐾%

 × (20 – 0,5 × W) × E × 0,85 

gdzie poszczególne symbole oznaczają: 

Z –  kwota zwracanej częściowo akcyzy (w złotych), 

K –  udział kosztów wykorzystanej energii elektrycznej w 

wartości produkcji sprzedanej (w %), w roku podatkowym, 

za który składany jest wniosek, o którym mowa w ust. 5, 

W –  kurs euro w stosunku do złotego, obowiązujący w 

pierwszym dniu roboczym października roku 

poprzedzającego rok, w którym rozpoczął się rok 

podatkowy, za który składany jest wniosek, o którym mowa 

w ust. 5, opublikowany w Dzienniku Urzędowym Unii 

Europejskiej, 

E –  łączne zużycie energii elektrycznej (w MWh) w roku 

podatkowym, za który składany jest wniosek, o którym 

mowa w ust. 5. 

4. W przypadku podmiotów, których rok podatkowy jest inny niż 

rok kalendarzowy, przy obliczaniu kwoty zwracanej częściowo akcyzy za 

rok podatkowy, uwzględnia się, oddzielnie dla każdego roku 

kalendarzowego: 

1) kurs euro w stosunku do złotego, opublikowany w Dzienniku 

Urzędowym Unii Europejskiej, obowiązujący w pierwszym dniu 

roboczym października roku poprzedzającego dany rok 

kalendarzowy;  

2) łączne zużycie energii elektrycznej (w MWh) w odpowiedniej części 

roku podatkowego, przypadającej w danym roku kalendarzowym. 

5. Zwrot kwoty zwracanej częściowo akcyzy dokonywany jest na 

wniosek zakładu, o którym mowa w ust. 1, za okres roku podatkowego. 
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O zwrocie tym orzeka, w drodze decyzji, wyznaczony naczelnik urzędu 

celnego.  

6. Dyrektor właściwej izby celnej dokonuje wypłaty z tytułu zwrotu 

kwoty zwracanej częściowo akcyzy na wniosek wyznaczonego naczelnika 

urzędu celnego. 

7. Wniosek, o którym mowa w ust. 5, zawiera: 

1) imię i nazwisko lub nazwę wnioskodawcy, adres jego siedziby lub 

zamieszkania; 

2) numer identyfikacji podatkowej (NIP) wnioskodawcy;  

3) numer wnioskodawcy w rejestrze przedsiębiorców w Krajowym 

Rejestrze Sądowym albo w Centralnej Ewidencji i Informacji o 

Działalności Gospodarczej; 

4) numer identyfikacyjny REGON wnioskodawcy;  

5) określenie kwoty zwracanej częściowo akcyzy, o zwrot której ubiega 

się wnioskodawca; 

6) numer rachunku bankowego, na który ma zostać dokonany zwrot 

kwoty zwracanej częściowo akcyzy; 

7) określenie roku podatkowego, za który składany jest wniosek; 

8) oświadczenie wnioskodawcy o: 

a) wykonywaniu działalności gospodarczej, o której mowa w 

ust. 1 pkt 1, z podaniem kodu Polskiej Klasyfikacji Działalności 

(PKD), 

b) prowadzeniu ksiąg rachunkowych, o których mowa w ust. 1 

pkt 2. 

8. Do wniosku, o którym mowa w ust. 5, dołącza się dokumenty, na 

podstawie których określono koszty wykorzystanej energii elektrycznej 

przy obliczaniu kwoty zwracanej częściowo akcyzy, oraz opinię biegłego 

rewidenta, potwierdzającą prawidłowość wyliczenia udziału kosztów 

wykorzystanej energii elektrycznej w wartości produkcji sprzedanej w 

roku podatkowym, za który składany jest wniosek. 

9. Wniosek, o którym mowa w ust. 5, jest składany za okres roku 

podatkowego, w terminie do dnia 31 grudnia roku następującego po roku, 

w którym zakończył się rok podatkowy. 
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10. Zwrot kwoty zwracanej częściowo akcyzy dokonywany jest na 

rachunek bankowy, o którym mowa w ust. 7 pkt 6, w terminie 30 dni od 

dnia otrzymania wniosku, o którym mowa w ust. 5, wraz z dokumentami, 

o których mowa w ust. 8.  

11. Kwota zwracanej częściowo akcyzy nie może być wyższa od 

kwoty akcyzy zapłaconej od energii elektrycznej wykorzystanej przez 

zakład energochłonny w trakcie roku podatkowego, za który składany jest 

wniosek, o którym mowa w ust. 5.  

12. Minister właściwy do spraw finansów publicznych, w drodze 

rozporządzenia, wyznaczy naczelnika lub naczelników urzędów celnych 

właściwych w sprawie orzekania o zwrocie kwoty zwracanej częściowo 

akcyzy, uwzględniając konieczność skutecznego funkcjonowania 

zwolnienia od akcyzy, o którym mowa w ust. 1, konieczność zapewnienia 

właściwej kontroli oraz konieczność zapewnienia przepływu informacji 

dotyczących tego zwolnienia.”;”, 

d) w pkt 76 w art. 138h w ust. 5 pkt 6 otrzymuje brzmienie: 

„6)  energii elektrycznej zwolnionej od akcyzy na podstawie art. 30 ust. 6, 7 i 7a 

oraz przepisów wydanych na podstawie art. 39 ust. 1 pkt 2;”; 

2) po art. 6 dodaje się art. 6a w brzmieniu: 

„Art. 6a. W przypadku podmiotów, których rok podatkowy jest inny niż rok 

kalendarzowy, i rozpoczął się przed dniem 1 stycznia 2016 r. oraz zakończy się po dniu 

31 grudnia 2015 r., zwrot kwoty zwracanej częściowo akcyzy, o którym mowa w 

art. 31d ustawy zmienianej w art. 1, ustala się proporcjonalnie za okres przypadający od 

dnia 1 stycznia 2016 r. do końca tego roku podatkowego.”; 

3) w art. 18: 

a) w pkt 1 lit. a otrzymuje brzmienie: 

„a) pkt 14 lit. b, pkt 17a, 20a i pkt 21 lit. a tiret drugie oraz lit. b,”, 

b) pkt 2 otrzymuje brzmienie: 

„2) art. 3 pkt 3 lit. c i pkt 5 oraz art. 6a”. 
















