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Kiedy powstaje obowiązek odprowadzenia podatku akcyzowego w przypadku zakupu
przez Elektrownię Wodną energii elektrycznej od dystrybutora. Elektrownia posiada
koncesję na wytwarzanie, natomiast zakupiona energia zostanie zużyta na potrzeby
własne niezwiązane z produkcją energii elektrycznej?
Zgodnie z art. 2 ust. 1 pkt 19 ustawy z dnia 6 grudnia 2008 r. o podatku akcyzowym (tj. Dz.U.
z 8 czerwca 2018 r. poz. 1114 z późn. zm.) – zwanej dalej ustawą - przez nabywcę
końcowego rozumie się podmiot nabywający energię elektryczną, nieposiadający koncesji na
wytwarzanie, przesyłanie, dystrybucję lub obrót energią elektryczną w rozumieniu przepisów
ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. - Prawo energetyczne (Dz.U. z 2018 r. poz. 755, 650, 685 i
771), z wyłączeniem: (…). Natomiast zgodnie z art. 9 ust. 1 ww. ustawy w brzmieniu
obowiązującym od 1 września 2010 r. (nadanym ustawą z 22 lipca 2010 r. o zmianie ustawy o
podatku akcyzowym oraz niektórych innych ustaw – Dz.U. Nr 151, poz. 1013) w przypadku
energii elektrycznej przedmiotem opodatkowania akcyzą jest między innymi:
- sprzedaż energii elektrycznej nabywcy końcowemu na terytorium kraju, w tym przez
podmiot nieposiadający koncesji na wytwarzanie, przesyłanie, dystrybucję lub obrót
energią elektryczną w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. – Prawo
energetyczne, który wyprodukował tę energię;
- zużycie energii elektrycznej przez podmiot posiadający koncesję, o której mowa w pkt 2.
Począwszy od 1 września 2010 r. Elektrownia Wodna posiadająca wyłącznie koncesję na
wytwarzanie energii elektrycznej nie jest nabywcą końcowym. Tak, więc sprzedaż dla niej
energii elektrycznej nie jest czynnością opodatkowaną podatkiem akcyzowym.
Jednak przedmiotem opodatkowania akcyzą będzie zużycie przez Elektrownię nabytej
energii elektrycznej (art. 9 ust. 1 pkt 3 ww. ustawy).
Podmiot powinien więc w oparciu o art. 16 ust. 1 ww. ustawy złożyć właściwemu
naczelnikowi urzędu skarbowego zgłoszenie rejestracyjne.
Ponadto, w myśl art. 24 ust. 1 pkt 3 ustawy, w przypadku energii elektrycznej podatnik jest
obowiązany, bez wezwania organu podatkowego, składać właściwemu naczelnikowi urzędu
skarbowego deklaracje podatkowe według ustalonego wzoru oraz obliczać i wpłacać akcyzę
na rachunek właściwego urzędu skarbowego, w terminie do 25. dnia miesiąca następującego
po miesiącu, w którym nastąpiło zużycie energii elektrycznej.
Podstawa prawna:
- Art. 2 ust. 1 pkt 19, art. 16 ust. 1, art. 24 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 6 grudnia 2008 r.
o podatku akcyzowym (tj. Dz.U. z 8 czerwca 2018 r. poz. 1114 z późn. zm.).

Opracowanie ma charakter informacyjny i nie stanowi źródła ani wykładni prawa.
Zapraszamy do korzystania z usług Krajowej Informacji Skarbowej - www.kis.gov.pl .
Informujemy, że pod numerem infolinii: z tel. stacjonarnych 801 055 055, z tel. komórkowych 22 330 03 30, z zagranicy +48 22 330 03 30
Krajowa Informacja Skarbowa udziela telefonicznych informacji dotyczących prawa podatkowego i celnego od poniedziałku do piątku,
w godzinach od 7.00 do 18.00.
Zapraszamy także do odwiedzenia Portalu Podatkowego Ministerstwa Finansów www.portalpodatkowy.mf.gov.pl , strony internetowej
Ministerstwa Finansów www.finanse.mf.gov.pl .
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Art. 9 ust. 1 pkt 3 ww. ustawy o podatku akcyzowym, w brzmieniu obowiązującym od
1 września 2010 r. (nadanym ustawą z 22 lipca 2010r. o zmianie ustawy o podatku
akcyzowym oraz niektórych innych ustaw – Dz. U. Nr 151, poz. 1013),
ustawa z dnia 10 kwietnia 1997 r. - Prawo energetyczne (Dz.U. z 2012 r. poz. 1059, z późn.
zm.).

