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Instalacja fotowoltaiczna w przedsiębiorstwie a podatek akcyzowy

W myśl art. 2 ust. 1 pkt 1 u.p.a., 
wyroby akcyzowe to wyroby 

energetyczne, energia 
elektryczna, napoje alkoholowe, 
wyroby tytoniowe, susz tytoniowy, 

płyn do papierosów 
elektronicznych oraz wyroby 
nowatorskie, określone w 
załączniku nr 1 do ustawy

W poz. 33 załącznika nr 1 
wymieniono energię 
elektryczną o kodzie 

CN 2716 00 00

Stosownie do art. 2 pkt 19 u.p.a. 
nabywca końcowy to podmiot 
nabywający energię elektryczną, 
nieposiadający koncesji na 
wytwarzanie, przesyłanie, 

dystrybucję lub obrót energią 
elektryczną w rozumieniu przepisów 

ustawy Prawo, z wyłączeniem:

a. spółki prowadzącej giełdę towarową 
nabywającej energię elektryczną;

b. towarowych domów maklerskich i 
domów maklerskich nabywających 

energię elektryczną;

c. giełdowej izby rozrachunkowej, 
Krajowego Depozytu Papierów 

Wartościowych S.A. lub spółki, której 
Krajowy Depozyt przekazał wykonywanie 

czynności z zakresu zadań;

d. spółki prowadzącej jednocześnie izbę 
rozliczeniową i izbę rozrachunkową.
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Instalacja fotowoltaiczna w przedsiębiorstwie a podatek akcyzowy

Na podstawie art. 9 ust. 1 
ustawy w przypadku energii 
elektrycznej przedmiotem 
opodatkowania akcyzą jest

1) nabycie wewnątrzwspólnotowe energii elektrycznej przez nabywcę
końcowego;

2) sprzedaż energii elektrycznej nabywcy końcowemu na terytorium
kraju, w tym przez podmiot nieposiadający koncesji na wytwarzanie,
magazynowanie, przesyłanie, dystrybucję lub obrót energią
elektryczną w rozumieniu przepisów ustawy Prawo energetyczne, który
wyprodukował tę energię;

3) zużycie energii elektrycznej przez podmiot posiadający koncesję, o
której mowa w pkt 2;

4) zużycie energii elektrycznej przez podmiot nieposiadający koncesji,
o której mowa w pkt 2, który wyprodukował tę energię;

5) import energii elektrycznej przez nabywcę końcowego;

6) zużycie energii elektrycznej przez nabywcę końcowego, jeżeli nie została od
niej zapłacona akcyza w należnej wysokości i nie można ustalić podmiotu,
który dokonał sprzedaży tej energii elektrycznej nabywcy końcowemu.

Obrót energią elektryczną i jej zużycie w ww. okolicznościach podlega zatem z zasady
opodatkowaniu akcyzą.
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Instalacja fotowoltaiczna w przedsiębiorstwie a podatek akcyzowy

• Na podstawie art. 13 ust. 1 u.p.a. podatnikiem akcyzy jest osoba fizyczna, osoba prawna oraz
jednostka organizacyjna niemająca osobowości prawnej, która dokonuje czynności podlegających
opodatkowaniu akcyzą lub wobec której zaistniał stan faktyczny podlegający opodatkowaniu akcyzą (…).

• Na podstawie § 5 ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej z 28 czerwca
2021 r. w sprawie zwolnień od podatku akcyzowego, zwalnia się od akcyzy zużycie energii
elektrycznej wyprodukowanej z generatorów o łącznej mocy nieprzekraczającej 1 MW przez
podmiot, który zużywa tę energię.

• W przypadku wykorzystywania do produkcji energii elektrycznej wyrobów energetycznych innych niż
pochodzące z odnawialnych źródeł energii w rozumieniu ustawy z 20 lutego 2015 r. o odnawialnych
źródłach energii zwolnienie od akcyzy, o którym mowa w ust. 1, może być stosowane pod warunkiem, że
od tych wyrobów energetycznych została zapłacona akcyza w należnej wysokości – § 5 ust. 2
rozporządzenia.
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Instalacja fotowoltaiczna w przedsiębiorstwie a podatek akcyzowy

Interpretacja indywidualna z 24 czerwca 2021 r. (0111-KDIB3-3.4013.90.2021.1.PJ): (…) aby
podmiot produkujący i zużywający energię elektryczną z generatorów o łącznej mocy nieprzekraczającej 1
MW, nie był zobowiązany do prowadzenia ewidencji, niezbędne jest m.in., aby energia ta była
zużywana w całości przez ten podmiot i nie było możliwości jej dostarczania do instalacji połączonych i
współpracujących ze sobą, służących do przesyłania tej energii. Dodatkowo od wyrobów energetycznych
wykorzystywanych do produkcji tej energii elektrycznej winna zostać zapłacona akcyza w należnej
wysokości (warunek ten nie dotyczy m.in. energii promieniowania słonecznego). W przedstawionym
opisie stanu faktycznego Wnioskodawca wskazał, że energia elektryczna jest i w przyszłości
będzie zużywana na własne potrzeby związane z prowadzeniem działalności gospodarczej.
Nadwyżka energii elektrycznej, nie wykorzystana na potrzeby własne, będzie oddawana do
spółki zajmującej się obrotem energią elektryczną na podstawie umów o świadczenie usług
odbioru energii elektrycznej wytworzonej w mikroinstalacji, co zostanie potwierdzone
wystawianymi przez Wnioskodawcę fakturami.

Tym samym nie znajdzie w przypadku Wnioskodawcy zastosowania wyłączenie z obowiązku prowadzenia
ewidencji, wynikające z art. 138h ust. 2 pkt 1. Zatem Wnioskodawca jako podatnik zużywający
energię elektryczną w przypadku, o którym mowa w art. 9 ust. 1 pkt 4, będzie zobowiązany do
prowadzenia ewidencji ilościowej energii elektrycznej.
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Fotowoltaika, gdy panele są montowane na budynkach jst i inne obowiązki

Interpretacja indywidualna z 1 lipca 2021 r. (0111-KDIB3-3.4013.129.2021.1.MK): (...) będący jednostką organizacyjną

nieposiadającą osobowości prawnej, prowadzoną przez (...) posiada zainstalowane panele fotowoltaiczne na budynku szkolnym o

łącznej mocy 17,50 kW tj. poniżej 1 MW. Żadna inna jednostka organizacyjna Powiatu nie wytwarza energii elektrycznej przy pomocy

źródeł odnawialnych. (…) Podmiot ten dokonując czynności podlegającej opodatkowaniu akcyzą staje się podatnikiem podatku

akcyzowego, co wynika z treści art. 13 ust. 1 ustawy. Równocześnie podkreślenia wymaga fakt, że co do zasady ustawa

centralizacyjna nie ma zastosowania w podatku akcyzowym. Centralizacja, o której mowa w tej ustawie dotyczy

rozliczeń w podatku od towarów i usług, tym samym jednostka organizacyjna powiatu dokonująca czynności

podlegającej opodatkowaniu akcyzą, nadal pozostaje odrębnym podatnikiem na gruncie ustawy o podatku

akcyzowym.

Wnioskodawca nie jest bowiem podmiotem posiadającym koncesję na wytwarzanie energii elektrycznej jak i nie jest osobą fizyczną

nieprowadzącą działalności gospodarczej. Na powyższy obowiązek deklaracyjny nie ma wpływu także fakt, że

Wnioskodawca nie jest obowiązany do prowadzenia ewidencji i nie posiada urządzeń pomiarowych pozwalających na

precyzyjne określenie zużytej energii elektrycznej. Nie stoi bowiem nic na przeszkodzie aby w deklaracji

Wnioskodawca wykazał szacunkowe ilości zużytej energii elektrycznej, wobec której powstał obowiązek podatkowy.

Reasumując, zastosowanie zwolnienia z opodatkowania akcyzą czy też brak obowiązku prowadzenia ewidencji, nie

wyłącza obowiązku składania deklaracji. Obowiązek deklaracyjny jest niezależny od zastosowania zwolnienia i

wyłączenia z obowiązku prowadzenia ewidencji. Przy czym zastosowanie zwolnienia powoduje, że od 1 lipca 2021 r. deklaracje

będą składane za kwartalny okres rozliczeniowy w terminie do 25. dnia drugiego miesiąca następującego po kwartale, w którym

powstał obowiązek podatkowy.
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Obowiązek akcyzowy a jednostki samorządu terytorialnego

Jak wynika z pisma Departamentu Podatku Akcyzowego w Ministerstwie Finansów z 2
czerwca 2021 r. (sygn. akt PA6.8102.21.2021), w przypadku jednostek samorządu
terytorialnego obowiązek dokonania zgłoszenia rejestracyjnego do CRPA
spoczywa na tej jednostce (gminie), a nie na jej jednostce organizacyjnej
(np. szkole, przedszkolu). Zamawiającym oraz nabywcą wyrobu zwolnionego
będzie bowiem gmina i jej dane będą figurować na fakturze sprzedaży.

W przypadku gdy szkoła wytwarza na własne potrzeby prąd z
niewielkiej instalacji fotowoltaicznej - podatnikiem podatku
akcyzowego jest ta jednostka organizacyjna powiatu, a nie
powiat.

Jeśli wyprodukowana przez podmiot energia elektryczna nie jest
dostarczana do sieci dystrybucyjnej, a jej wytworzona ilość nie
przekracza 1 MW i jest w całości zużywana przez ten podmiot (daną
jednostkę, np. szkołę), to nie ciąży na niej obowiązek prowadzenia
ewidencji ilościowej zużytej energii elektrycznej.

Obowiązek złożenia deklaracji istnieje zarówno w przypadku,
gdy podatnik będzie zobowiązany do zapłaty podatku akcyzowego od
zużytej energii elektrycznej, jak i w sytuacji, gdy zużycie to będzie
podlegało zwolnieniu z opodatkowania akcyzą.



Obowiązek akcyzowy a jednostki samorządu terytorialnego

Kiedy może wystąpić 
obowiązek akcyzowy? 
Na co zwrócić uwagę?

Wystarczy, by jedna z jednostek 
organizacyjnych gminy (np. szkoła, 

szpital lub MOPS) produkowała 
energię elektryczną w instalacji 
fotowoltaicznej, by pojawiły się 

obowiązki akcyzowe

Jednostki samorządu 
terytorialnego powinny ustalić 
katalog wyrobów akcyzowych, 

które potencjalnie mogą podlegać 
obowiązkom składania deklaracji 

bądź rejestracji w CRPA lub PUESC

Należy przeanalizować, czy 
podmioty mają obowiązek 

ewidencjonować ilość 
wyprodukowanej bądź zużytej 

energii 
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Wykorzystywanie węgla i gazu do celów opałowych w kotłowniach i elektrowniach

W myśl art. 9a ust. 1 u.p.a., w przypadku wyrobów węglowych przedmiotem opodatkowania akcyzą
jest:

1) sprzedaż wyrobów węglowych na terytorium kraju finalnemu nabywcy węglowemu;

2) nabycie wewnątrzwspólnotowe wyrobów węglowych przez finalnego nabywcę węglowego;

3) import wyrobów węglowych przez finalnego nabywcę węglowego;

4) użycie wyrobów węglowych przez pośredniczący podmiot węglowy;

5) użycie wyrobów węglowych przez finalnego nabywcę węglowego:

a) nabytych w ramach zwolnienia, o którym mowa w art. 31a ust. 1, do celów innych niż zwolnione na
podstawie tego przepisu, przy czym za takie użycie uznaje się również naruszenie warunków, o
których mowa w art. 31a ust. 3, a także sprzedaż, eksport lub dostawę wewnątrzwspólnotową
wyrobów węglowych przez finalnego nabywcę węglowego zamiast użycia ich do celów, o których
mowa w art. 31a ust. 1,

b) uzyskanych w sposób inny niż w drodze nabycia,

c) jeżeli nie można ustalić podmiotu, który dokonał sprzedaży wyrobów węglowych finalnemu
nabywcy węglowemu, a w wyniku kontroli podatkowej, kontroli celno-skarbowej albo postępowania
podatkowego nie ustalono, że podatek został zapłacony w należnej wysokości.
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Wykorzystywanie węgla i gazu do celów opałowych w kotłowniach i elektrowniach

Interpretacja indywidualna z 20 grudnia 2021 r. (0111-KDIB3-3.4013.277.2021.1.WR): Wnioskodawca
jest jednoosobową spółką komunalną, której jedynym wspólnikiem jest Miasto A. (…) z przedstawionego przez
Państwa opisu stanu faktycznego wynika, że Miasto pokrywa koszty związane z gospodarowaniem
komunalnym zasobem mieszkaniowym. W dalszej części tego opisu wskazali Państwo również, że obciążają
Państwo Miasto kosztem przez siebie poniesionym na zakup gazu do węzłów cieplnych w budynkach mieszkalnych
Miasta. Stwierdzić zatem należy, że z tytułu wykonywanej działalności uzyskują państwo przychód. Jak wynika,
bowiem z opisu stanu faktycznego otrzymują Państwo środki finansowe od Miasta tytułem pokrycia kosztów
działalności. Zatem, Państwa działalność, jako działalność zarobkowa, jest działalnością gospodarczą, w myśl
cytowanego wyżej przepisu Ordynacji podatkowej. Z opisu stanu faktycznego wynika również, że gaz
nabywany przez Państwo, na potrzeby ogrzewania mieszkań znajdujących się w budynkach Miasta,
korzysta ze zwolnienia z podatku akcyzowego na podstawie art. 31b ust. 2 pkt 1 ustawy. W związku z
powyższym jesteście Państwo podmiotem prowadzącym działalność gospodarczą, który wykonuje czynności z
wykorzystaniem wyrobów akcyzowych objętych zwolnieniem od akcyzy ze względu na ich przeznaczenie. Zatem
stosownie do art. 16 ust. 1 pkt 1 lit. b ustawy o podatku akcyzowym powinniście Państwo złożyć
zgłoszenie rejestracyjne w podatku akcyzowym.

Gminy i miejskie ciepłownie, które w ramach działalności gospodarczej zużywają węgiel lub gaz ziemny
do celów opałowych powinny zarejestrować się w Centralnym Rejestrze Podmiotów
Akcyzowych, a także powinny prowadzić ewidencję takich wyrobów.
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Wykorzystywanie węgla i gazu do celów opałowych w kotłowniach i elektrowniach

Interpretacja indywidualna z 26 lutego 2019 r. (0111-KDIB3-3.4013.270.2018.1.PJ): Zakład komunalny (dalej:
Wnioskodawca, Zakład) w wyniku zapytania ofertowego wybrał dostawcę opału na sezon grzewczy 2018/2019 do kotłowni
administrowanych lub zarządzanych przez Zakład, stanowiących własność Gminy. Planowana jest dostawa: miału
węglowego, eko groszku i węgla kamiennego do następujących pomieszczeń i z następującym przeznaczeniem:

1. do kotłowni w budynku stanowiącym własność Gminy, w trwałym zarządzie Zakładu, w celu ogrzewania pomieszczeń
zajmowanych przez jednostki organizacyjne Gminy - GOPS i Zakład oraz pomieszczeń wynajmowanych przez (...),

2. do kotłowni w budynkach wielorodzinnych mieszkalnych, stanowiących własność Gminy, przekazanych w administrowanie
dla Zakładu. Kotłownie ogrzewają administrowane przez Zakład mieszkania komunalne i socjalne oraz pomieszczenia Szkoły
Podstawowej dla której organem prowadzącym jest wójt Gminy, gminne świetlice wiejskie i pomieszczenie Ochotniczej
Straży Pożarnej. (…)

(…) ustawa centralizacyjna nie ma zastosowania w podatku akcyzowym. Centralizacja, o której mowa w ww. ustawie
dotyczy tylko i wyłącznie rozliczeń w podatku VAT. Obowiązek podatkowy wynikający z innych ustaw podatkowych pozostaje
bez zmian. Jednostki organizacyjne gminy (jednostki budżetowe) nadal pozostają odrębnymi podatnikami na gruncie innych
ustaw podatkowych. Tym samym nabywanie i zużycie przez Zakład wyrobów węglowych do celów opałowych
nie podlega zwolnieniu z akcyzy, o którym mowa w art. 31a ust. 1 pkt 3 ustawy. Wnioskodawca będący
podmiotem zużywającym wyroby węglowe nie mieści się w katalogu podmiotów uprawnionych do
korzystania z tego zwolnienia wymienionych w ww. przepisie, tj. nie jest podmiotem zużywającym wyroby
węglowe jako organ administracji publicznej. Gmina natomiast, na gruncie ustawy o podatku akcyzowym,
nie jest podmiotem zużywającym, wobec czego nie jest podmiotem, z uwagi na status którego, wyroby
węglowe mogą być sprzedawane ze zwolnieniem od akcyzy.
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Wykorzystywanie węgla i gazu do celów opałowych w kotłowniach i elektrowniach

W przypadku wyrobów gazowych zgodnie z art. 9c ust. 1 ustawy, przedmiotem opodatkowania akcyzą jest:

1) nabycie wewnątrzwspólnotowe wyrobów gazowych przez finalnego nabywcę gazowego;

2) sprzedaż wyrobów gazowych finalnemu nabywcy gazowemu;

3) import wyrobów gazowych przez finalnego nabywcę gazowego;

4) użycie wyrobów gazowych przez pośredniczący podmiot gazowy;

5) użycie wyrobów gazowych przez finalnego nabywcę gazowego:

a) uzyskanych w sposób inny niż w drodze nabycia,

b) jeżeli nie można ustalić podmiotu, który dokonał sprzedaży tych wyrobów finalnemu nabywcy
gazowemu, a w wyniku kontroli podatkowej, kontroli celno-skarbowej albo postępowania podatkowego
nie ustalono, że akcyza została zapłacona w należnej wysokości,

c) nabytych w ramach zwolnienia, o którym mowa w art. 31b ust. 1-4, do innych celów niż zwolnione na
podstawie tych przepisów, przy czym za takie użycie uważa się również naruszenie warunku, o którym
mowa w art. 31b ust. 5-7 lub 9, a także sprzedaż, eksport lub dostawę wewnątrzwspólnotową wyrobów
gazowych przez finalnego nabywcę gazowego zamiast użycia ich do celów, o których mowa w art. 31b
ust. 1-4 ustawy.
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Wykorzystywanie węgla i gazu do celów opałowych w kotłowniach i elektrowniach

• W przypadku wyrobów gazowych, co do zasady, podmiotem zobowiązanym do dokonania
rejestracji w Centralnym Rejestrze Podmiotów Akcyzowych jest pośredniczący podmiot
gazowy, który dokonuje sprzedaży wyrobów gazowych finalnemu nabywcy gazowemu lub używa
wyrobów gazowych.

Gaz ziemny klasyfikowany do kodów CN 2711 11 00 oraz CN 2711 21 00 jest wyrobem gazowym

• Finalny nabywca gazowy może mieć obowiązek dokonania rejestracji, gdy realizuje on czynności
opodatkowane akcyzą związane, np. z nabyciem wewnątrzwspólnotowym lub importem wyrobów
gazowych, natomiast kupując wyroby gazowe od pośredniczącego podmiotu gazowego nie ma on
obowiązku rejestracji w CRPA.

• Przykładowo spółka, która dokonuje zakupu gazu ziemnego na cele opałowe od pośredniczącego
podmiotu gazowego nie ma obowiązku dokonania rejestracji w CRPA.
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Obowiązkowe deklaracje kwartalne

Art. 24e ust. 1 u.p.a.

W zakresie wyrobów akcyzowych:

1) objętych zwolnieniem od akcyzy, z wyjątkiem zwolnień częściowych lub zwolnień realizowanych przez
zwrot akcyzy, lub zwolnień ubytków wyrobów akcyzowych, lub całkowitego zniszczenia wyrobów
akcyzowych, o których mowa w art. 30 ust. 3,

2) wymienionych w załączniku nr 2 do ustawy, opodatkowanych zerową stawką akcyzy

– podatnik jest obowiązany, bez wezwania organu podatkowego, składać właściwemu
naczelnikowi urzędu skarbowego deklaracje podatkowe według ustalonego wzoru za kwartalny
okres rozliczeniowy w terminie do 25. dnia drugiego miesiąca następującego po kwartale, w którym
powstał obowiązek podatkowy.

ust. 1a W przypadku gdy podatnik jest obowiązany do wykazania w deklaracji podatkowej, o której mowa w
art. 21 ust. 1 i 2, art. 21a ust. 1, art. 24, art. 24a i art. 24b ust. 1, również wyrobów, o których mowa w ust. 1,
nie składa deklaracji, o której mowa w ust. 1.

ust. 2 Osoby fizyczne nieprowadzące działalności gospodarczej, które dokonują czynności podlegających
opodatkowaniu w zakresie wyrobów akcyzowych objętych zerową stawką akcyzy lub objętych zwolnieniem od
akcyzy, nie składają deklaracji podatkowych.
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Obowiązkowe deklaracje kwartalne

Od 1 lipca 2021 r. 
wprowadzono obowiązek 
składania deklaracji w 
akcyzie przez 
podatników 
prowadzących 
działalność 
gospodarczą wyłącznie
za pomocą środków 

komunikacji elektronicznej 
poprzez PUESC

Osoby fizyczne, które nie 
prowadzą działalności 
gospodarczej mogą nadal 
składać deklaracje w 
postaci papierowej (np. w 
przypadku nabycia 
wewnątrzwspólnotowego 
samochodów osobowych)

Podatnicy, którzy składają 
deklaracje za okresy 
miesięczne, w których 
wykazują zarówno wyroby 
akcyzowe opodatkowane 
stawką pozytywną, stawką 
zerową lub wyroby 
zwolnione od akcyzy nie 
składają deklaracji za 
okresy kwartalne (art. 24e 
ust. 1a u.p.a.)

Od rozliczenia za 1 kwartał 2022 
r. deklaracja AKC-KZ (kwartalna 
deklaracja w sprawie podatku 
akcyzowego od wyrobów 
akcyzowych objętych zwolnieniem 
od podatku akcyzowego i zerową 
stawką podatku 
akcyzowego) może być 
opatrywana podpisem 
zaufanym (rozporządzenie MF z 
4 marca 2022 r. zmieniające 
rozporządzenie w sprawie sposobu 
przesyłania deklaracji i podań oraz 
rodzajów podpisu elektronicznego, 
którymi powinny być opatrzone -
Dz.U. poz. 554)
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Obowiązkowe deklaracje kwartalne

podmioty prowadzące 
składy podatkowe, które 

mają do 
zadeklarowania wyłącznie

wyroby zwolnione od 
akcyzy lub objęte zerową 

stawką akcyzy

podmioty nieprowadzące 
składów podatkowych 
dokonujące czynności 

podlegających 
opodatkowaniu w 

zakresie wyłącznie wyrobó
w akcyzowych objętych 
zwolnieniem od akcyzy

będące podatnikami 
podatku akcyzowego z 
tytułu zużycia napojów 
alkoholowych do celów 
zwolnionych od akcyzy, 
np. do produkcji octu, 
olejków eterycznych

będące podatnikami 
podatku akcyzowego z 
tytułu zużycia wyrobów 

energetycznych, dla 
których ma zastosowanie 

stawka zerowa, do produkcji 
innych wyrobów, np. do 
produkcji farb, lakierów

Przykłady podmiotów składających deklaracje kwartalne – obrót krajowy 



Obowiązkowe deklaracje kwartalne

Nabycia wewnątrzwspólnotowe

• W przypadku nabyć wewnątrzwspólnotowych art. 78 ust. 1 pkt 3b u.p.a. wprowadza obowiązek
składania kwartalnych deklaracji uproszczonych wyłącznie w odniesieniu do wyrobów akcyzowych
opodatkowanych stawką zerową. W deklaracji tej będą wykazywane wyłącznie wyroby:

➢wymienione w załączniku nr 2 do u.p.a.,

➢ nabywane na potrzeby wykonywanej na terytorium kraju działalności gospodarczej.

• Do wykazywania wewnątrzwspólnotowego nabycia wyrobów opodatkowanych stawką 0% służy deklaracja
AKC-UAKZ. Pierwszy raz trzeba było złożyć ją za III kwartał 2021 r.

Zgodnie z art. 78 ust. 1a u.p.a. Deklaracje uproszczone składa się za pomocą środków komunikacji
elektronicznej.

Podatnik nabywający wewnątrzwspólnotowo wyroby akcyzowe wymienione w załączniku nr 2 do u.p.a.,
przed dołączeniem do zwracanego uproszczonego dokumentu towarzyszącego, dokumentu potwierdzenia
złożenia zabezpieczenia akcyzowego lub zapłaty akcyzy na terytorium kraju, jest obowiązany uzyskać
na tym dokumencie potwierdzenie przez właściwego naczelnika urzędu skarbowego złożenia
zabezpieczenia akcyzowego lub zapłaty akcyzy (art. 78 ust. 2 u.p.a.).
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Obowiązkowe deklaracje kwartalne

1 Nowe deklaracje 
dzielimy na AKC-
KZ, które dotyczą 
obrotu 
krajowego oraz 
deklaracje 
uproszczone 
AKC-UAKZ.

2 W zależności od 
tego, jaką 
deklarację 
składamy, mamy na 
to inny termin.

3 Kwartalne 
deklaracje akcyzowe 
dotyczącą obrotu 
krajowego należy 
składać do 
właściwego naczelnika 
urzędu skarbowego w 
terminie do 25 dnia 
drugiego miesiąca 
następującego po 
kwartale, w którym 
powstał obowiązek 
podatkowy.

3 W przypadku 
deklaracji 
uproszczonej, należy 
składać to do 
właściwego naczelnika 
urzędu skarbowego w 
terminie do 10 dnia 
przypadającego w 
drugim miesiącu po 
kwartale, w którym 
powstał obowiązek 
podatkowy.

Ważne! Obowiązek składania deklaracji za okres kwartalny dotyczy wyrobów objętych
zwolnieniem od akcyzy oraz wyrobów opodatkowanych zerową stawką akcyzy i
wymienionych w załączniku nr 2 do u.p.a tylko tych podatników, dla których nie
wystąpił obowiązek złożenia deklaracji za okresy miesięczne. Zatem jeśli podatnik ma
obowiązek składania deklaracji miesięcznych, to w praktyce nie musi już składać
deklaracji kwartalnych.
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Rejestr BDO – czym jest i kto musi złożyć wniosek o wpis?

Rejestr BDO to Rejestr podmiotów 
wprowadzających produkty, produkty 
w opakowaniach i gospodarujących 

odpadami. Stanowi integralną część bazy 
danych o produktach i opakowaniach oraz o 

gospodarce odpadami.

BDO pozwala na gromadzenie informacji 
o odpadach i ma zapewnić elektroniczną 

realizację obowiązków rejestrowych, 
ewidencyjnych i sprawozdawczych.

Przedsiębiorcy wpisani do Rejestru BDO 
od 1 stycznia 2020 r. prowadzą 

elektroniczną ewidencję i 
sprawozdawczość odpadów.
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Rejestr BDO – czym jest i kto musi złożyć wniosek o wpis?

Obowiązek wpisu do Rejestru BDO dotyczy przedsiębiorców, którzy:

wytwarzają odpady oraz prowadzą ewidencję tych odpadów,

wprowadzają na terytorium kraju produkty w opakowaniach, opony, 
oleje smarowe, pojazdy, baterie lub akumulatory, sprzęt elektryczny i 

elektroniczny,

produkują lub importują opakowania albo kupują je w ramach 
transakcji wewnątrzwspólnotowych (od firm unijnych)
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Rejestr BDO – czym jest i kto musi złożyć wniosek o wpis?

Obszary i zakresy, w przypadku których złożenie wniosku o wpis do Rejestru BDO jest obowiązkowe, to m.in.:

Oleje, preparaty smarowe, 
opony pneumatyczne

wprowadzanie produktów na 
terytorium kraju

recykling odpadów powstałych 
z produktów

eksport oraz wewnątrzwspólnotowa 
dostawa odpadów powstałych z 
produktów w celu poddania ich 

odzyskowi lub recyklingowi

Opakowania, odpady 
opakowaniowe lub 

produkty w opakowaniach

organizacje odzysku opakowań

eksport odpadów opakowaniowych 
lub/oraz wewnątrzwspólnotowa dostawa 

odpadów opakowaniowych;

wytwarzanie, eksport, import opakowań 
lub ich wewnątrzwspólnotowe nabycie lub 

dostawa

eksport produktów w opakowaniach 
lub/oraz wewnątrzwspólnotowa 

dostawa produktów w opakowaniach

Utrzymanie porządku i 
czystości w gminach

punkty selektywnego zbierania 
odpadów komunalnych 

prowadzone samodzielnie 
przez gminę lub wspólnie z 
inną gminą lub gminami

podmioty, które uzyskały wpis 
do rejestru działalności 
regulowanej w zakresie 

odbierania odpadów 
komunalnych od właścicieli 

nieruchomości
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Rejestr BDO – czym jest i kto musi złożyć wniosek o wpis?

Wpisowi do Rejestru BDO nie podlega:

• osoba fizyczna oraz jednostka organizacyjna niebędąca przedsiębiorcą, która wykorzystuje odpady na potrzeby własne,

• podmiot mający ziemię, na której są stosowane komunalne osady ściekowe do:

➢ uprawy roślin przeznaczonych do produkcji kompostu,

➢ uprawy roślin nieprzeznaczonych do spożycia i do produkcji pasz,

• podmiot, który prowadzi nieprofesjonalną działalność w zakresie zbierania odpadów opakowaniowych i odpadów w postaci
zużytych artykułów konsumpcyjnych, takich jak np. leki i opakowania po nich,

• transportujący wytworzone przez siebie odpady,

• rolnik, będący wytwórcą odpadów, gospodarujący na obszarze poniżej 75 ha.

Dodatkowo, z obowiązku uzyskania wpisu do Rejestru BDO są zwolnione:

➢ osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą lub przedsiębiorcy, którzy w ramach prowadzonej działalności
wytwarzają jedynie odpady o składzie i charakterze odpadów komunalnych i objęci są systemem odbioru
odpadów komunalnych (np. działalność administracyjno-biurowa, kancelarie prawne i biura rachunkowe),

➢ firmy, które podpiszą umowę na świadczenie usług w zakresie budowy, rozbiórki, remontu obiektów,
czyszczenia zbiorników lub urządzeń oraz sprzątania, konserwacji i napraw. W takim przypadku wytwórcą
odpadów będzie podmiot, który świadczy usługę, chyba że umowa o świadczenie usługi stanowi inaczej.

➢ firmy produkcyjne i przemysłowe, które wytwarzają rodzaje odpadów wymienione w Rozporządzeniu Ministra
Klimatu z 23 grudnia 2019 r. w sprawie rodzajów odpadów i ilości odpadów, dla których nie ma obowiązku prowadzenia
ewidencji odpadów.
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Przywóz do Polski paliw ciekłych a obowiązek wpisu w rejestrze

Kto i kiedy musi uzyskać wpis do 
rejestru podmiotów przywożących 

paliwa ciekłe?

osoba fizyczna (np. osoba prowadząca 
działalność gospodarczą)

osoba prawna (np. spółka z 
ograniczoną odpowiedzialnością lub 

spółka akcyjna)

jednostka organizacyjna 
nieposiadająca osobowości prawnej 
(np. spółka jawna, komandytowa lub 

stowarzyszenie)

samodzielny przywóz paliw ciekłych  
lub za pośrednictwem innego 

podmiotu (np. firmy transportowej)

Kiedy nie trzeba wpisywać się do 
rejestru podmiotów przywożących 

paliwa ciekłe?

jeśli podmiot przywozi paliwa, które są 
objęte posiadaną koncesją na obrót 

paliwami ciekłymi z zagranicą

jeśli przywożone paliwa przeznaczone 
są do użycia podczas transportu i 
przywożone w standardowych 
zbiornikach:

• użytkowych pojazdów silnikowych,

• zamontowanych w pojemnikach 
specjalnego przeznaczenia,

• statków powietrznych (np. 
samolotów, śmigłowców) lub 
jednostek pływających



Przywóz do Polski paliw ciekłych a obowiązek wpisu w rejestrze

Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Aktywów Państwowych z 27 listopada 2019 r. w sprawie szczegółowego
wykazu paliw ciekłych, których wytwarzanie, magazynowanie lub przeładunek, przesyłanie lub
dystrybucja, obrót, w tym obrót z zagranicą, wymaga koncesji oraz których przywóz wymaga
wpisu do rejestru podmiotów przywożących wpisu do rejestru podmiotów przywożących
wymaga przywóz paliw ciekłych oznaczonych kodami CN m.in.:

• smary: 2710 19 71, 2710 19 75, 2710 19 81, 2710 19 83, 2710 19 85, 2710 19 87,
2710 19 91, 2710 19 93, 2710 19 99, 2710 20 90, 3403 19 10, 3403 19 20, 3403 19 80;

• gaz płynny LPG: 2711 12, 2711 13, 2711 14 00, 2711 19 00, 2901 10 00;

• półprodukty rafineryjne: 2707 50 00, 2710 12 11, 2710 12 15, 2710 19 11, 2710 19 15;

• inne rodzaje nafty: 2710 19 25, 2710 19 29;

• oleje napędowe: 2710 19 43, 2710 20 11;

• lekkie oleje opałowe: 2710 19 46, 2710 19 47, 2710 19 48, 2710 20 16, 2710 20 19;

• ciężkie oleje opałowe: 2707 99 19, 2707 99 91, 2707 99 99, 2710 19 62, 2710 19 66,
2710 19 67, 2710 20 32, 2710 20 38, 2710 20 90.

Przywóz paliw ciekłych bez wymaganego wpisu do rejestru podmiotów przywożących
grozi karą grzywny, która może wynieść nawet do 2,5 mln zł.
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Przywóz do Polski paliw ciekłych a obowiązek wpisu w rejestrze

3

2

4

1

5

Dokonanie 
zgłoszenia 
rejestracyjne
go, (również 
jako 
zużywający 
podmiot 
gospodarczy 
uprawniony 
do 
stosowania 
zerowej 
stawki 
akcyzy)

Dokonanie 
zgłoszenia o 
planowanym 
nabyciu 
wewnątrz-
wspólnotowym 
przed 
wprowadzeniem 
towarów do 
Polski

Złożenie
zabezpieczenia
akcyzowego

Złożenie 
deklaracji

Prowadzenie 
ewidencji paliw 
ciekłych 
nabywanych 
wewnątrz-
wspólnotowo

Jeśli podmiot dokonuje przewozu paliw ciekłych
może być zobowiązany na gruncie u.p.a. do
dokonania następujących czynności:
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Zapraszamy do zadawania pytań



QUIZ



Pytanie 1

Czy obowiązek składania deklaracji za okres kwartalny dotyczy również podatników,
którzy mają obowiązek składania deklaracji za okresy miesięczne?

a) tak

b) nie
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Przedmiotem opodatkowania akcyzą w przypadku energii elektrycznej jest:

a) korzystanie na własne potrzeby wytworzonej na cele prywatne energii elektrycznej

b) nabycie wewnątrzwspólnotowe energii elektrycznej przez nabywcę końcowego

c) sprzedaż energii elektrycznej dla podmiotu z zapłaconą akcyzą

Pytanie 2
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Zwalnia się od akcyzy zużycie energii elektrycznej wyprodukowanej z generatorów o łącznej
mocy nieprzekraczającej:

a) 1 kWh przez podmiot zużywający

b) 5 MW przez kupującego

c) 1 MW przez podmiot, który zużywa tę energię

Pytanie 3
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Ukryte obowiązki akcyzowe dla 
przedsiębiorców i JST

Mirosław Siwiński
radca prawny i doradca podatkowy, partner w Advicero Nexia 



Mirosław Siwiński
• partner w dziale podatkowym i prawnym Advicero Nexia
• radca prawny, licencjonowany doradca podatkowy
• doświadczenie zawodowe od 2001 r.
• doświadczenie w zakresie podatku od towarów i usług, podatku

akcyzowego, podatków dochodowych, analizy podatkowej

Advicero Nexia

Prelegent



Kim jesteśmy

Advicero Nexia to kancelaria zajmująca się doradztwem podatkowym, outsourcingiem księgowym oraz
obsługą kadrową i płacową. Poprzez współpracujące podmioty zapewniamy również pomoc prawną i audytu.

Specjalizuje się m.in. w doradztwie transakcyjnym M&A, cenach transferowych, doradztwie dla funduszy
inwestycyjnych, pozyskaniu ulg na działalność badawczo-rozwojową, rozliczeniach podatku VAT i pozostałych
podatków korporacyjnych oraz wszelkich kwestiach pracowniczych.

115+ krajów członkowskichDoradztwo transakcyjne

SAF-T/JPK
245 firm członkowskichVAT

TP 30 pracowników
Doradztwo podatkowe

Doradztwo w 4 językach Corporate services

Księgowość i płace

Usługi prawne

Advicero Nexia



> Doświadczenie

Nasza Grupa składa się ze specjalistów, 
którzy wyróżniają się wieloletnim 
doświadczeniem, wysokimi kwalifikacjami 
oraz praktyczną i ugruntowaną wiedzą 
dotyczącą polskich przepisów.

> Międzynarodowy zasięg

Od 2013 roku jesteśmy zrzeszeni w Nexia 
International, wiodącej organizacji wśród 
międzynarodowych grup firm 
konsultingowych.

> Komunikacja

Nasze usługi świadczymy w języku 
polskim, angielskim, niemieckim 
i włoskim.

Advicero Nexia Nexia International

Kim jesteśmy



„Tax News”

Publikacja mailowa, zarówno w języku polskim, jak i angielskim

„Taxation and renewable Energy”

Publikacja mailowa, zarówno w języku polskim, jak i angielskim

„E-Commerce”

Publikacja mailowa, zarówno w języku polskim, jak i angielskim

„Real Estate”

Publikacja mailowa, zarówno w języku polskim, jak i angielskim

„Tax blog”

http://advicero.eu/blog/

„Porozmawiajmy o podatkach”

https://www.youtube.com/channel/UCzvQYoP-DlE_iL6yQU8Q7iQ

Dzielimy się naszą wiedzą

Advicero Nexia

http://advicero.eu/blog/
https://www.youtube.com/channel/UCzvQYoP-DlE_iL6yQU8Q7iQ


Advicero Nexia Sp. z o.o.
ul. Marszałkowska 126/134, 
00-008 Warszawa
Polska
T: +48 22 378 17 10
E: office@advicero.eu
www.advicero.eu

Advicero is a member of Nexia International, an 
international network of independent accounting and 

consulting firms.

Mirosław Siwiński
Partner
E: msiwinski@advicero.eu

Dane kontaktowe


