Ministerstwo
Finansow

{ stycznta 2O12 rokukonczysig
od akcyzydlawggla
ogolnezwolnienie
i koksu,przeznaczonych
do celow
opalowych.
W zwiqzkuz tymod dnia2stycznia2012rokuwyrobyte
bgdq podlegacopodatkowaniuakcyzqna zasadach
w ustawiez dnia 6 grudnia2008 r.
okreSlonych
(Dz.U. 22011r.Nr 108,po2.626,
akcyzowym
o podatku
zpo2n.zm.).

jednakszeregzwolnien
Przewidziano
przedmiotowych
od akcyzy.
Zwolnienie
od akcyzydlawgglai koksu
zu2ywanychprzez:
EI gospoaarstwadomowe,
publicznej,
EI orgrnyadministracji
EI ieOnostt<i
SilZbrojnychRP,
EI poOmioty
systemuoSwiaty,
V zooxii klubydziecigce,
Elpodmiotylecznicze,
pomocyspolecznej
EI leonostriorganizacyjne
Vorganizacje, o kt6rychmowaw ustawiez dnia
pozytku
24 kwietnia2003r. o dzialalno6ci
publicznego
i o wolontariacie.

WAZNE!
Nale2ypamigtai,aby kaZdorazowo
potwierdzi6 dostawcyodbi6r
dostarczonego
wgglalub koksuna
dokumencie
dostawy.

Zwolnienieod akcyzyobejmuje
r6wniezwQgieli kokszuZywane.
EI* pro.""ie produkcji
energiielektrycznej,
-I

IYJw procesieprodukcji
wyrob6wenergetycznych,
V

kolejq,
aopzewozutowar6wi pasa2er6w

V OoQcznego
wytwazaniacieplai energii
elektrycznej,
EI* pr""""h rolniczych,
w hodowli
ogrodniczych,
ryb,orazw le6nictwie,
EI * pro"""achmineralog
icznych,elektrolitycznych
i metalurgicznych
orazdo redukcji
chemicznej,
V po"= zakladyenergochlonne do cel6wopalowych,
t-(

V)przez podmiotygospodarcze,
w ktorych
wprowadzone
zostalyw zyciesystemy
prowadzqce
do osiqgania
celowdotyczqcych
ochronySrodowiska
lubdo podwy2szenia
efektywnoSci
energetycznej.

WAZNE!
Korzystaniez powy2szych
zwolniei
pzez
bgdziewymagaloprowadzenia
podmiot zu2yttajqcyewidencji tych
wyrob6w.Ewidencja
wgglalub koksu
powinnaby6pzechowywanado cel6w
kontroliprzezokres 5 lat.

podmioty
WarunkiuprawniajEce
do obrotuweglemi koksem
podlegajqcym
zwolnieniuod akcyzy

Do dokonywania obrotu wgglem i koksem
podlegajqcym
zwolnieniu
od akcyzy,migdzyinnymi
do sprzeda2y tych wyrob6w podmiotom
zu2ywalqcym
kozystajqcym
z tegozwolnienia,
bgdq
uprawnione podmioty zwane poSredniczqcymi
podmiotami
podwarunkiem:
wgglowymi,
llJ pisemnego powiadomienia wlaSciwego
naczelnika uzgdu celnego o zamiarze
rozpoczgciadzialalno6cigospodarczejjako
tzw. poSredniczqcy podmiot
wgglowy,
r7l
l!4Jposiadania potwierdzenia
powiadomienia,

zlo2enia

tego

-I

IYJ dolqczenia do przemieszczanych wyrob6w
wgglowych dokumentu dostawy sporzqdzonego
zgodnie z wzorem okre6lonympzez Ministra
Finans6w, a tak2e uzyskanie na nim
potwierdzenia dostarczenia tych wyrob6w
odbiorcy. Dokument dostawy powinien byc
pzechowywanydo cel6wkontroliprzezokres5 lat.

WAzNE!

Spzeda2wgglai koksupomigdzy
po6redniczqcymi
podmiotami
wgglowymi
z zachowaniemwarunk6wokreSlonych
w ustawieo podatkuakcyzowym
bgdzie
r6wnie2podlegala
zwolnieniu od akcyzy

Opodatkowanie
ubytkow
wgglai koksu
Nale2y pamigtad, 2e opodatkowaniu akcyzq
podlegajqr6wnie2ponadnormatywne
ubytki,czyli
wszelkiestratywgglai koksupzemieszczanych
lub
magazynowanychpzez poSredniczqcypodmiot
wgglowy.Normy dopuszczalnych
ubytk6wwggla
i koksuustalawlaSciwy
naczelnikurzgducelnegona
wniosek zainteresowanych podmiot6w albo
zurzqdu.

Obowiqzkipodmiotowdokonujqcych
obrotuweglemi koksem
niepodlegajqcymzwolnieniu
z akcyzy
Podmioty,kt6redokonujqobrotuwQglem
zwolnieniem
lub koksemnieobjgtymi
od akcyzy,bedEpodlegaeobowiqzkowi:
naczelnikowi
uzgdu
E[ skladania
wla5ciwemu
wedlug
celnegodeklaracjipodatkowych
wzoru,
ustalonego
V obliczania
i wplacania akcyzyna rachunek
wla6ciwejizbycelnejw wysoko6ci
(GJ).
1,28d|l gigadzul

Do cef6wpoboruakcyzysq ustalone
warto6ciopalowe,ktorewynoszq:

dla wggla
(kodCN2701)

23,8 GJllOOOkg

dla wqgla brunatnego
(kodCN 2702)

8,6 GJ/,|OOOkg

dla koksu
(kodCN 2704)

27 r5 GJ/{ OOOkg

Danekontaktowe
informacje
Szczegolowe
o opodatkowaniu akc.yzqwggla
i koksu sq dostgpnena stronie
Finans6w:
internetowej
Ministerstwa

www'mf.gov.pl
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zakladki:
Podatki/ SystemPodatkowy/
Podatekakcyzowy/ AktualnoSci

Informacje mo2na r6wnie2
uzyskac w:
l{
| Gentrum Informacii
Sluiby Gelnej
l:l
lnfofinia: 801470477
Fax:
33 85763 83
E-mail:
gov.pl
na@kat.mofnet.
info.sluzbacel
Krajowej lnformacji
Podatkowej

Infolinia:
z tel.stac.: 801055055
z tel.kom.: 22 3300330

urzgdach celnych

na tereniecalegokraju

