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Akcyza na koks i wegiel
Od stycznia 2012 r.na wegiel
i koks zostanie nalozona

akcyza. Wynika to z przepisów

wspólnotowych, tj. Dyrektywy

Rady 2003/96/WE (tzw.

Dyrektywy Energetycznej).

Minimalna stawka akcyzy na te

wyroby wynikajaca z Dyrektywy

Energetycznej wynosi 0,15 EUR

za GJ w przypadku

zastosowania gospodarczego

oraz 0,3 EUR za GJ w

przypadku zastosowania

niegospodarczego.
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W0lsce poziom opodatkowania
wegla i koksu wskazQje art. 89

ustawy o podatku akcyzowym,

zgodnie z którym akcyza na wegiel i koks

wynosi 1,28zl/1 GJ. Jednoczesnie zgodnie

z art. 163 tej ustawy w okresie do dnia 1

stycznia 2012r. zwalnia sie od akcyzy we

giel i koks przeznaczone do celów opalo

wych.
W chwili obecnej, poza stawka, ustawa

o podatku akcyzowym, ani rozporzadzenia

wykonawcze nie zawieraja zadnych prze..

pisów regulujacych sposób opodatkowania

wegla i koksu akcyza. W zwiazku z tym nie

wiadomo, czy podatnikami akcyzy beda
producenci (kopalnie, koksownie), czy tez

dystrybutorzy. W chwili obecnej nie wia

domo tez, czy zostana wprowadzone jakies

zwolnienia, a jezeli tak, to jakie beda wa
runki ich stosowania. Nieznane sa obo

wiazki dokumentacyjne zwiazane z obro

tem tymi wyrobami.

Zakres zwolnien do dyskusji
Szczególnie istotne znaczenie w praktyce

bedzie mial ewentualny zakres zwolnien

z akcyzy dla wegla i koksu po 1 stycznia

2012 r. Przepisy prawa wspólnotowego
przewiduja szereg zwolnien w tym zakre

sie. Przykladowo, zgodnie z Dyrektywa
Energetyczna akcyza nie sa objete wyroby

energetyczne w przypadku ich zuzycia

w nastepujacych sytuacjach:
• zuzycie w celach innych niz opalowe lub

napedowe,
• tzw.podwójnego zastosowania, np. do re

dukcji chemicznej lub w procesach elek

trolitycznych lub metalurgicznych,

• zuzycia procesach mineralogicznych.
Polski ustawodawca nie zdecydowal sie

jednak dotychczas na implementacje po

wyzszych wylaczen. Przykladowo wskazac
mozna na toczone od lat z fiskusem spory

w zakresie opodatkowania akcyza olejów

smarowych. Wkonsekwencjinalezysiespo.

dziewac, ze równiez wegiel i koks wyko

rzystywane we wskazanych sytuacjach

beda oblozone akcyza. W praktyce bedzie to
oznaczalo znaczny wzrost obciazen finan

sowych dla branzenergochlonnych, których

glównym surowcem jest wegiel lub koks.

Biorac pod uwage, ze tona wegla ma war-

tosc kaloryczna w granicach26,'3() GJ, cena

tony wegla moze wzrosnac nawet o 33-{39zl.

Polskie rea&a

Obecne brzmienie polskich przepisów o po

datkuakcyzowym ~równici, zewy

dobycie wegla i produkcja koksu moze wy

magac zalozenia skladów podatkowych.

z art. 47ustawy o podatku akcyzowym wy

nika bowiem obowiazek produkowania

w skladzie podatkowym wyrobówakcyzo

wych objetych stawka inna niz zero. Co

prawda Dyrektywa energetyczna przewi

duje, ze w przypadku wegla, koksu i wegla

brunatnego podatek akcyzowy staie sie

wymagalny w momencie dostawy przez

spólki, zarejestrowane w tym celu prz.ezsto

sowne wladze, cooznaczalob)(ie w stosunku

do tych wyrobów nie ma zastosowania

procedura zawieszenia poboruak~ Dy

rektywa wskazuje jednak równiez, ze po

datek jest nakladany i pobierany zgodnie

z procedurami ustanowionymi przez kaz

de panstwo czlonkowskie. W Polsce nie ma

jednak jeszcze zadnych szczególnych pro

cedurprz.ewidzianych dla wegla i koksu. Nie

wiadomo tez, czy nasz ustawodawca zdazy

opracowac i wprowadzic odpowiednie re

gulacje. Rozwiazania funkcjonujace w in

nych krajach UE sa rózne. Niektóre euro

pejskie spólki obrotu i kopalnie posiadaja

stosowne zezwolenia, a podatek staie sie na

lezny dopiero w momencie dostawy na

rzecz podmiotu nie posiadajacego takiego

zezwolenia. Dobrze bylob)(gdybynasz usta
wodawca przyjrzal sie rozwiazaniom funk

cjonujacymjuz od lat w innych panstwach

i skorzystal ze sprawdzonych rozwiazan, za

miast próbowac samodzielnie na szybko do
stosowac nasze regulacje do przepisów

wspólnotowych. Doswiadczenie pokazuje

bowiem, ze imp]ementacja przepisówwspól

notowych do polskich regulacji czesto nie

spelnia oczekiwanych standardów i nara

za nasz kraj na postepowania przez Euro

pejskim Trybunalem Sprawiedliwosci,

a w konsekwencji równiez ryzyko naloze

nia dotkliwych kar.
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