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Zgodnie z nowelizacją przepisów akcyzowych, która weszła 
w życie od 1 stycznia 2016 r. podmiotom wykorzystującym 
energię elektryczną do celów: redukcji chemicznej, 
w procesach elektrolitycznych, metalurgicznych, oraz 
mineralogicznych, przysługuje zwolnienie od akcyzy.

Oznacza to, że bieżące zobowiązanie w podatku akcyzowym 
od energii elektrycznej może być pomniejszane o kwoty 
zwolnienia. W rezultacie energia zużywana do wymienionych 
celów jest efektywnie nieopodatkowana akcyzą.

Podstawa zwolnienia

Zgodnie z aktualnie prezentowanym przez organy podatkowe 
podejściem: 

1. Redukcja chemiczna to procesy polegające na obniżeniu
stopnia utlenienia jednego z reagentów biorącego udział
w reakcji chemicznej.

2. Procesy elektrolityczne to procesy, podczas których
doprowadzony z zewnątrz prąd elektryczny powoduje
zajście na elektrodach reakcji utleniania i redukcji

3. Procesy metalurgiczne polegają na produkcji wyrobów
metalowych, w których występuje chemiczna, termiczna
lub plastyczna obróbka surowców metalowych.

4. Procesy mineralogiczne, zgodnie z przepisami
ustawy akcyzowej, oznaczają procesy sklasyfikowane
w nomenklaturze NACE pod kodem DI 26 (pełna lista
na odwrocie).

Uzyskanie statusu podatnika

Aby skorzystać z omawianego zwolnienia, niezbędne 
jest uzyskanie możliwości samodzielnego rozliczania 
podatku akcyzowego od energii elektrycznej. W tym celu, 
w pierwszej kolejności, konieczne jest wykonywanie 
działalności, dla której przepisy prawa energetycznego 
przewidują uzyskanie koncesji na wytwarzanie, przesyłanie, 
dystrybucję lub obrót energią elektryczną.

Również w przypadku przedsiębiorstw, które nie 
posiadają żadnej z wyżej wymienionych koncesji istnieje 
możliwość jej uzyskania, aby mieć możliwość skorzystania 
z przedmiotowego zwolnienia z podatku akcyzowego.

Pełne zwolnienie z akcyzy 
energii elektrycznej dla 
niektórych rodzajów zużycia
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Warunki dla skorzystania ze zwolnienia:

• Zużywanie energii elektrycznej do celów
uprawniających do zwolnienia;

• Posiadanie statusu podatnika akcyzy
od energii elektrycznej;

• Przekazywanie przez podmiot wykorzystujący energię
elektryczną, do właściwego naczelnika urzędu
celnego, oświadczenia o ilości wykorzystywanej
energii oraz sposobie jej wykorzystania;



26.1 Produkcja szkła i wyrobów ze szkła

26.11 Produkcja szkła płaskiego

26.12 Kształtowanie i obróbka szkła płaskiego

26.13 Produkcja szkła gospodarczego

26.14 Produkcja włókien szklanych

26.15 Produkcja i przetwarzanie innych rodzajów szkła, łącznie ze szkłem technicznym

26.2 Produkcja ceramiki szlachetnej; produkcja ogniotrwałych wyrobów ceramicznych

26.21 Produkcja ceramicznych wyrobów gospodarstwa domowego i ozdobnych

26.22 Produkcja ceramicznych wyrobów sanitarnych

26.23 Produkcja izolatorów ceramicznych i ceramicznych osłon izolacyjnych

26.24 Produkcja pozostałych technicznych wyrobów ceramicznych

26.25 Produkcja pozostałych wyrobów ceramicznych

26.26 Produkcja ogniotrwałych wyrobów ceramicznych

26.3 Produkcja ceramicznych kafli i płytek

26.30 Produkcja ceramicznych kafli i płytek

26.4 Produkcja cegieł, dachówek i materiałów budowlanych, z wypalanej gliny

26.40 Produkcja cegieł, dachówek i materiałów budowlanych, z wypalanej gliny

26.5 Produkcja cementu, wapna i gipsu

26.51 Produkcja cementu

26.52 Produkcja wapna

26.53 Produkcja gipsu

26.6 Produkcja wyrobów betonowych, gipsowych i cementowych

26.61 Produkcja wyrobów betonowych budowlanych

26.62 Produkcja wyrobów gipsowych budowlanych

26.63 Produkcja masy betonowej

26.64 Produkcja zaprawy murarskiej

26.65 Produkcja wyrobów włóknisto-cementowych

26.66 Produkcja pozostałych wyrobów betonowych, gipsowych i cementowych

26.7 Cięcie, formowanie i wykańczanie kamieni ozdobnych i budowlanych

26.70 Cięcie, formowanie i wykańczanie kamieni ozdobnych i budowlanych

26.8 Produkcja wyrobów z pozostałych mineralnych surowców niemetalicznych

26.81 Produkcja artykułów ściernych

26.82 Produkcja wyrobów z pozostałych mineralnych surowców niemetalicznych, gdzie indziej niesklasyfikowana

Wykaz kodów NACE
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