Stawki podatku akcyzowego dla wyrobów energetycznych
Źródło: Krajowa Informacja Skarbowa

Jaką stawką akcyzy należy opodatkować sprzedaż wyrobów węglowych na terenie
naszego kraju w przypadku dostarczenia ich do podmiotów nie korzystających ze
zwolnienia?

Zgodnie z art. 88 ust. 6 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 - do celów poboru akcyzy
zostały ustalone wartości opałowe wyrobów węglowych, które wynoszą odpowiednio:
- 23,8 GJ/1000 kilogramów dla węgla objętego pozycją CN 2701;
- 8,6 GJ/1000 kilogramów dla węgla brunatnego objętego pozycją CN 2702;
- 27,5 GJ/1000 kilogramów dla koksu objętego pozycją CN 2704.
Natomiast stawka podatku akcyzowego została określona w art. 89 ust. 1 pkt 1 ustawy
i wynosi dla węgla i koksu przeznaczonych do celów opałowych objętych pozycjami CN
2701, 2702 oraz 2704 00 – 1,28 zł/ 1 gigadżul (GJ).
Przykładowo:
Jeżeli Podmiot dokonał sprzedaży w danym miesiącu wyrobów węglowych o kodzie CN
2701 w ilości 17.500 kilogramów to wysokość podatku akcyzowego powinna zostać
wyliczona w następujący sposób:
17,5 x 23,8 = 416,50 GJ
416,50 x 1,28 zł = 533,12 zł w deklaracji AKC–WW zostanie wpisana kwota 533 zł.
Podstawa prawna:
- Art. 88 ust. 6, art. 89 ust. 1 pkt 1 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 .

