
PRAWO i PODATKI
AKCYZA

Zwolnienia dla energii elektrycznej



➢ do celów redukcji 
chemicznej

➢ w procesach 
elektrolitycznych

➢ w procesach 
metalurgicznych

➢ w procesach 
mineralogicznych

➢ dla zakładu 
energochłonnego 
wykonującego działalność 
gospodarczą oznaczoną 
kodami Polskiej Klasyfikacji 
Działalności  (PKD) 
wskazanymi  w ustawie o 
podatku akcyzowym i nie 
korzystającego w stosunku 
do wykorzystywanej energii 
ze zwolnienia, o którym 
mowa w pierwszej kolumnie

Ustawowe 
zwolnienia od podatku akcyzowego



Zakład energochłonny

• Podmiot może wyodrębnić organizacyjnie i finansowo , w 
istniejącym przedsiębiorstwie zespół składników 
materialnych i niematerialnych, w tym zobowiązania,  
przeznaczony do realizacji określonych zadań gospodarczych,  
które będą stanowić niezależne przedsiębiorstwo 
samodzielnie  realizujące te zadania.  

• Zakład ten jednak nie może być  mniejszy niż zorganizowana 
część przedsiębiorstwa.



Interpretacje indywidualne
Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej

• Uznawane jest prawo do zwolnienia od akcyzy dla 
energii eklektycznej wykorzystywanej tylko w 
procesach zasadniczych redukcji chemicznej, 
metalurgii, mineralogii i elektrolitycznych.

• Energia elektryczna wykorzystywana w procesach 
pomocniczych oraz procesach ubocznych nie 
korzysta ze zwolnienia od akcyzy.

• Zakład energochłonny zużywający energię 
elektryczną nie ma prawa do jednoczesnego 
skorzystania z dwóch rodzajów zwolnień. 

• Sądy prezentują stanowisko co do zasady zgodne ze 
stanowiskiem organów podatkowych.
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Kształtowanie się dochodów z podatku 
akcyzowego od energii elektrycznej                               

[dane wyrażone w mln złotych]



Kształtowanie się wybranych zwolnień z podatku 
akcyzowego w zakresie energii elektrycznej                                                       

[kwoty wyrażone w złotych]
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Zwolnienie energii elektrycznej wykorzystywanej do 
celów redukcji chemicznej oraz w procesach 
elektrolitycznych, metalurgicznych i mineralogicznych

Zwolnienie od akcyzy energii elektrycznej 
wykorzystywanej przez zakład energochłonny, 
realizowane przez zwrot części zapłaconej akcyzy



Orzecznictwo unijne
Wyrok ETS z 7 września 2017 r. 

w sprawie C-465/15

Art. 2 ust.4 lit b tiret trzecie dyrektywy Rady 
2003/96/WE należy interpretować w ten sposób, że 

energia elektryczna wykorzystywana do zasilania 
dmuchaw przeznaczonych do sprężania powietrza, 
które następnie jest stosowane w wielkim piecu w 

procesie produkcji surówki hutniczej w drodze 
redukcji chemicznej rudy żelaza, nie stanowi „energii 
elektrycznej wykorzystywanej zasadniczo do celów 
redukcji chemicznej” w rozumieniu tego przepisu.



Dziękuję za uwagę


