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Czy zakup węgla o kodzie CN 2701 do produkcji innego wyrobu węglowego o kodzie CN
2704 będzie opodatkowany podatkiem akcyzowym?
Zgodnie z definicją zawartą w art. 2 ust. 1 pkt 1a ustawy o podatku akcyzowym 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 - wyrobami węglowymi są wyroby energetyczne, określone w poz. 1921 załącznika nr 1 do ustawy. W poz. 19 powyższego załącznika zawarty jest kod CN 2701
obejmujący węgiel, brykiety, brykietki i podobne paliwa stałe wytwarzane z węgla – jeżeli są
przeznaczone do celów opałowych.
Podmiot nabywając węgiel o kodzie CN 2701, który zużywa do produkcji innego wyrobu
węglowego o kodzie CN 2704 nie jest opodatkowany podatkiem akcyzowym, ponieważ
podczas produkcji tego wyrobu nie dochodzi do spalenia węgla o kodzie CN 2701, lecz jest
on wyłącznie częścią składową nowo powstałego wyrobu węglowego o kodzie CN 2704.
Zatem w związku z faktem, iż zakup węgla nie służy do celów opałowych, należy uznać, że
na tym etapie węgiel o kodzie CN 2701 nie podlega przepisom ustawy o podatku
akcyzowym.
Natomiast kolejna czynność sprzedaży wyrobu o kodzie CN 2704 dokonana przez jego
producenta będzie podlegała przepisom ustawy o podatku akcyzowym o ile wyrób ten będzie
przeznaczony do celów opałowych.
Podstawa prawna:
- Art. 2 ust. 1 pkt 1a 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 .

