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{ stycznta 2O12 roku konczy sig
ogolne zwolnienie od akcyzy dla wggla
i koksu, przeznaczonych do celow
opalowych.

W zwiqzku z tym od dnia2 stycznia 2012 roku wyroby te
bgdq podlegac opodatkowaniu akcyzq na zasadach
okreSlonych w ustawie z dnia 6 grudnia 2008 r.
o podatku akcyzowym (Dz. U. 22011r. Nr 108, po2.626,
zpo2n. zm.).

P rzewidziano jed nak szereg zwolnien
przedmiotowych od akcyzy.

Zwolnienie od akcyzy dla wggla i koksu
zu2ywanych przez:

EI gospoaarstwa domowe,

EI orgrny administracji publicznej,

EI ieOnostt<i Sil Zbrojnych RP,

EI poOmioty systemu oSwiaty,

V zooxii kluby dziecigce,

Elpodmioty lecznicze,

EI leonostri organizacyjne pomocy spolecznej

Vorganizacje, o kt6rych mowa w ustawie z dnia
24 kwietnia 2003 r. o dzialalno6ci pozytku
publicznego i o wolontariacie.

WAZNE!
Nale2y pamigtai, aby kaZdorazowo
potwierdzi6 dostawcy odbi6r
dostarczonego wggla lub koksu na
dokumencie dostawy.



Zwolnienie od akcyzy obejmuje
r6wniez wQgiel i koks zuZywane.

EI* pro.""ie produkcji energii elektrycznej,
-I
IYJ w procesie produkcji wyrob6w energetycznych,

V aopzewozu towar6w i pasa2er6w kolejq,

V OoQcznego wytwazania ciepla i energii
elektrycznej,

EI* pr""""h rolniczych, ogrodniczych, w hodowli
ryb, oraz w le6nictwie,

EI * pro"""ach m i neralog icznych, elektrolitycznych
i metalurgicznych oraz do redukcji chemicznej,

V po"= zaklady energ ochlon ne do cel6w opalowych,
t-(

V)przez podmioty gospodarcze, w ktorych
wprowadzone zostaly w zycie systemy
prowadzqce do osiqgania celow dotyczqcych
ochrony Srodowiska lub do podwy2szenia
efektywnoSci energetycznej.

WAZNE!
Korzystanie z powy2szych zwolniei
bgdzie wymagalo prowadzenia pzez
podm iot zu2yttajqcy ewidencj i tych
wyrob6w. Ewidencja wggla lub koksu
powinna by6 pzechowywana do cel6w
kontroli przezokres 5 lat.



Warunki uprawniajEce podmioty
do obrotu weglem i koksem
podlegajqcym zwolnieniu od akcyzy

Do dokonywania obrotu wgglem i koksem
podlegajqcym zwolnieniu od akcyzy, migdzy innymi
do sprzeda2y tych wyrob6w podmiotom
zu2ywalqcym kozystajqcym z tego zwolnienia, bgdq
uprawnione podmioty zwane poSredniczqcymi
podmiotami wgglowymi, pod warunkiem:

llJ pisemnego powiadomienia wlaSciwego
naczelnika uzgdu celnego o zamiarze
rozpoczgcia dzialalno6ci gospodarczej jako
tzw. poSredniczqcy podmiot wgglowy,

r7l
l!4J posiadania potwierdzenia zlo2enia tego

powiadomienia,
-I
IYJ dolqczenia do przemieszczanych wyrob6w

wgglowych dokumentu dostawy sporzqdzonego
zgodnie z wzorem okre6lonym pzez Ministra
Finans6w, a tak2e uzyskanie na nim
potwierdzenia dostarczenia tych wyrob6w
odbiorcy. Dokument dostawy powinien byc
pzechowywany do cel6w kontroli przez okres 5 lat.

WAzNE!
Spzeda2 wggla i koksu pomigdzy
po6redniczqcymi podmiotami wgglowymi
z zachow aniem warun k6w okreSlonych
w ustawie o podatku akcyzowym bgdzie
r6wnie2 podlegala zwolnieniu od akcyzy

Opodatkowanie ubytkow
wggla i koksu

Nale2y pamigtad, 2e opodatkowaniu akcyzq
podlegajq r6wnie2 ponadnormatywne ubytki, czyli
wszelkie straty wggla i koksu pzemieszczanych lub
magazynowanych pzez poSredniczqcy podmiot
wgglowy. Normy dopuszczalnych ubytk6w wggla
i koksu ustala wlaSciwy naczelnik urzgdu celnego na
wniosek zainteresowanych podmiot6w albo
zurzqdu.



Obowiqzki podmiotow dokon ujqcych
obrotu weglem i koksem
niepod legajqcym zwol n ieni u
z akcyzy

Podmioty, kt6re dokonujq obrotu wQglem
lub koksem nieobjgtymi zwolnieniem
od akcyzy, bedE podlegae obowiqzkowi:

E[ skladania wla5ciwemu naczelnikowi uzgdu
celnego deklaracji podatkowych wedlug
ustalonego wzoru,

V obliczania i wplacan ia akcyzy na rachunek
wla6ciwej izby celnej w wysoko6ci
1,28 d|l gigadzul (GJ).

Do cef6w poboru akcyzy sq ustalone
warto6ci opalowe, ktore wynoszq:

dla wggla
(kod CN 2701)
23,8 GJllOOOkg

dla wqgla brunatnego
(kod CN 2702)

8,6 GJ/,|OOOkg

dla koksu
(kod CN 2704)

27 r5 GJ/{ OOOkg



Dane kontaktowe

Szczegolowe i nformacje
o opodatkowaniu akc.yzq wggla
i koksu sq dostgpne na stronie
internetowej Ministerstwa Finans6w:
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Informacje mo2na r6wnie2
uzyskac w:

l{ | Gentrum Informacii
l:l Sluiby Gelnej

lnfof inia: 801 470 477
Fax: 33 857 63 83
E-mail :
i nfo. sl uzbacel na@ kat. mofnet. gov. pl

Krajowej lnformacji
Podatkowej

Infol inia:
z tel. stac.: 801 055 055
z tel .  kom.: 22 330 0330

urzgdach celnych

www'mf.gov.pl
zakladki:
Podatki / System Podatkowy /
Podatek akcyzowy / AktualnoSci

na terenie calego kraju


