


POPRAWKA 

do ustawy z dnia 24 lipca 2015 r. o zmianie ustawy o podatku akcyzowym  

oraz niektórych innych ustaw 

- druk senacki nr 1023 

 

W ustawie z dnia 24 lipca 2015 r. o zmianie ustawy o podatku akcyzowym oraz niektórych innych 

ustaw wprowadza się następujące zmiany: 

1) art. 1 w pkt 62 lit. c otrzymuje brzmienie: 

„c) po ust. 3 dodaje się ust. 3a i 3b w brzmieniu: 

„3a. Stawka akcyzy na energię elektryczną zużywaną: 

1) w procesie wydobycia i przeróbki wyrobów o kodach CN 2701 i CN 2702 na terenie zakładu 

górniczego w rozumieniu ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. – Prawo geologiczne i górnicze  

(Dz. U. z 2015 r. poz. 196) przez podmiot będący podatnikiem akcyzy od energii elektrycznej, 

2) w produkcji wyrobów o kodzie CN 2704 w procesie odgazowania wyrobów o kodach CN 2701  

i CN 2702 w temperaturze powyżej 950°C przez podmiot będący podatnikiem akcyzy od energii 

elektrycznej 

– wynosi 3,00 zł za megawatogodzinę (MWh). 

3b. Stawkę akcyzy, o której mowa w ust. 3a, stosuje się pod warunkiem, że podatnik akcyzy, o którym 

mowa w ust. 3a, nie korzysta w stosunku do energii elektrycznej ze zwolnienia od akcyzy, o którym 

mowa w art. 30 ust. 7a lub w art. 31d.”,”.  

2) art. 17 ustawy zmieniającej otrzymuje brzmienie: 

„Art. 17. Przepisy art. 89 ust. 3a i 3b ustawy zmienianej w art. 1, w brzmieniu nadanym niniejszą 

ustawą wchodzą w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia”. 

 

 

 

 

 



Uzasadnienie 

Zaproponowana poprawka rozszerza zakres stosowania niższej stawki akcyzy o energię elektryczną 

zużywaną w procesie wydobycia i przeróbki węgla brunatnego na terenie zakładu górniczego, a także 

skraca termin wejścia w życie proponowanej obniżki. 

Przedmiotowe rozszerzenie uzasadnione jest m.in. rolą kopalni węgla brunatnego w gospodarce 

narodowej. Węgiel brunatny stanowi kluczowe paliwo w krajowym bilansie energetycznym,  

a elektrownie wykorzystujące go do produkcji energii elektrycznej zapewniają nieprzerwane dostawy 

energii do odbiorców końcowych po relatywnie niskich cenach. Co więcej, w samych kopalniach 

węgla brunatnego jest zatrudnionych ponad 11 tys. osób, przez co od ich kondycji finansowej  

i rentowności – osłabianych sukcesywnie przez coraz bardziej ambitną unijną politykę klimatyczną  

– uzależnionych jest wiele gospodarstw domowych w wielu regionach Polski. 

Co więcej, ze względu na fakt, iż w obecnym kształcie ustawy preferencyjne stawki akcyzy mają 

charakter wybiórczy (dotyczą tylko kopalni węgla kamiennego mimo podobieństw zachodzących 

między nimi a kopalniami węgla brunatnego), a przez to dyskryminacyjny, całe rozwiązanie może być 

zakwestionowane przez Komisję Europejską jako niezgodne z przepisami unijnymi, w szczególności  

z pkt. 173 Wytycznych w sprawie pomocy państwa na ochronę środowiska i cele związane z energią 

w latach 2014-2020 (2014/C 200/01). Analizowana ustawa uzależnia bowiem stosowanie 

preferencyjnej stawki akcyzy od uzyskania pozytywnej decyzji Komisji Europejskiej  

o zgodności pomocy publicznej przewidzianej w tym rozwiązaniu ze wspólnym rynkiem.  

Ww. postanowienie Wytycznych stanowi natomiast, że: „Komisja uzna pomoc w postaci obniżek 

podatków za konieczną i proporcjonalną, pod warunkiem że: (i) beneficjenci płacą podatki  

co najmniej na minimalnym unijnym poziomie opodatkowania określonym we właściwej dyrektywie; 

(ii) wybór beneficjentów odbywa się na podstawie obiektywnych i przejrzystych kryteriów;  

oraz (iii) pomoc przyznaje się w zasadzie w taki sam sposób wszystkim konkurentom w tym samym 

sektorze, jeśli są w podobnej sytuacji faktycznej.”  

Konstrukcja obniżki od akcyzy dla zakładów górniczych w jej obecnym kształcie nie spełnia 

powyższego kryterium, bowiem przewidywała wsparcie jedynie dla producentów węgla kamiennego, 

pomijając producentów węgla brunatnego, mimo iż te dwa paliwa konkurują jako surowce  

do produkcji energii elektrycznej. 

Oznacza to, że utrzymywanie przedmiotowych postanowień bez rozszerzenia ich zakresu  

o kopalnie węgla brunatnego może wiązać się z nieuzyskaniem pozytywnej decyzji Komisji 

Europejskiej, o której była mowa wyżej. W konsekwencji nieprzyjęcie niniejszej poprawki może 

negatywnie wpłynąć nie tylko na sytuację kopalni węgla brunatnego, ale również na kopalnie węgla 

kamiennego, którym przedmiotowa ustawa miała pomóc w pierwszej kolejności. 



Natomiast rozszerzenie projektowanej obniżki akcyzy również na energię elektryczną 

wykorzystywaną w kopalniach węgla brunatnego pozwala nie tylko zapewnić zgodność proponowanej 

regulacji z przepisami o pomocy publicznej, ale również uniknąć obowiązku notyfikacji  

i wprowadzić obniżkę akcyzy niezwłocznie. Zgodnie z Rozporządzeniem Komisji 651/14  

(tzw. rozporządzenie w sprawie wyłączeń blokowych), niektóre rodzaje pomocy państwa uznaje się  

za zgodne ze wspólnym rynkiem, bez konieczności ich notyfikacji. Przepis art. 44 tego 

rozporządzenia przewiduje takie wyłączenie dla obniżek akcyzy, o ile obniżona stawka odpowiada  

co najmniej minimalnej stawce przewidzianej w przepisach unijnych oraz o ile beneficjenci wybrani 

są na podstawie przejrzystych i obiektywnych kryteriów. Obniżka stawki akcyzy od energii 

zużywanej przy procesie wydobycia zarówno węgla kamiennego jak i brunatnego spełnia powyższe 

warunki. Art. 21 ust. 3 dyrektywy 2003/96/WE pozwala bowiem uznać zużycie energii elektrycznej  

na terenie zakładu produkującego produkty energetyczne jako nie powodujące powstania zdarzenia 

powodującego powstanie zobowiązania podatkowego. Dotyczy ona również obu najważniejszych 

surowców wykorzystywanym w naszym kraju do produkcji energii elektrycznej,  

co stanowi przejrzyste i obiektywne kryterium, spełniające warunek określony w powyższym 

rozporządzeniu Komisji (inne produkty energetyczne wykorzystywane do produkcji energii 

elektrycznej, w tym gaz są już objęte zwolnieniami z akcyzy). Dzięki temu obniżka  

w proponowanym kształcie może zostać wprowadzona niezwłocznie, bez konieczności 

notyfikacji, a w konsekwencji – bez oczekiwania na decyzję Komisji. 

Podkreślić również należy, że skutki finansowe dla budżetu państwa z tytułu rozszerzenia zakresu 

zastosowania preferencyjnej stawki akcyzy na kopalnie węgla brunatnego nie będą znaczne  

i powinny wynieść mniej niż 50 milionów złotych rocznie. 

Z uwagi na powyższe trudno jest znaleźć uzasadnienie dla ograniczenia korzystniejszych warunków 

wnoszenia akcyzy jedynie do kopalni węgla kamiennego, nawet przy uwzględnieniu ich obecnych 

trudności finansowych. W konsekwencji przyjęcie niniejszej poprawki jest w pełni zasadne, zwłaszcza 

ze względu na konieczność dostosowania proponowanych rozwiązań do unijnych przepisów  

dot. pomocy publicznej.  


