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KOMUNIKAT DLA POSŁÓW

Dotyczy: Petycji 0925/2011, którą złożył H.K. (Polska), w sprawie wdrażania w Polsce 
dyrektywy Rady 2003/96/WE w sprawie restrukturyzacji wspólnotowych 
przepisów ramowych dotyczących opodatkowania produktów 
energetycznych i energii elektrycznej

1. Streszczenie petycji

Składający petycję utrzymuje, że Polska nie wypełniła swych zobowiązań wynikających 
z dyrektywy Rady 2003/96/WE w sprawie restrukturyzacji wspólnotowych przepisów 
ramowych dotyczących opodatkowania produktów energetycznych i energii elektrycznej oraz 
przytacza przede wszystkim art. 2 ust. 4 wspomnianej dyrektywy, który odnosi się do „energii 
elektrycznej, w przypadku gdy stanowi ona ponad 50% kosztu produktu”. Składający petycję 
przedstawił również szczegółową i uzasadnioną prawnie analizę dotyczącą potrzeby 
zwolnienia z podatku akcyzowego przedmiotowej kategorii energii elektrycznej oraz zwraca 
się do Parlamentu Europejskiego o zagwarantowanie właściwego wdrożenia ww. dyrektywy 
w Polsce.

2. Dopuszczalność

Petycja uznana została za dopuszczalną dnia 8 grudnia 2011 r. Zwrócono się do Komisji 
o dostarczenie informacji (art. 202 ust. 6 Regulaminu).

3. Odpowiedź Komisji, otrzymana dnia 20 kwietnia 2012 r.

Kwestię opodatkowania energii elektrycznej reguluje dyrektywa 2003/96/WE, której art. 1 
stanowi, iż „państwa członkowskie nakładają podatki na produkty energetyczne i energię 
elektryczną zgodnie z niniejszą dyrektywą”. Ponadto art. 2 ust. 2 tej dyrektywy stanowi, że
„niniejsza dyrektywa ma również zastosowanie do energii elektrycznej objętej kodem 
CN 2716”.



PE487.856v01-00 2/2 CM\899868PL.doc

PL

Jednakże zgodnie z art. 2 ust. 4 lit. b) tiret czwarte dyrektywy nie ma ona zastosowania do 
energii elektrycznej, w przypadku gdy stanowi ona ponad 50% kosztu produktu1. Wobec 
powyższego taka energia elektryczna jest wyraźnie wykluczona z zakresu stosowania 
przedmiotowej dyrektywy i przez to nie jest objęta systemem ujednoliconego podatku 
akcyzowego.

Oznacza to, że państwa członkowskie mogą co do zasady zdecydować, czy chcą opodatkować 
energię elektryczną należącą do tej kategorii, pod warunkiem przestrzegania innych 
stosownych przepisów prawa UE. Dotyczy to w szczególności art. 110 TFUE2 (dotyczącego 
równego traktowania produktów krajowych i produktów z innych państw członkowskich) 
oraz art. 1 ust. 3 dyrektywy 2008/118/WE3 (przy czym pobieranie nieujednoliconego podatku 
akcyzowego nie może powodować, w handlu między państwami członkowskimi, zwiększenia 
formalności związanych z przekraczaniem granicy).

Ten pogląd został potwierdzony przez Trybunał Sprawiedliwości w sprawie Fendt Italiana4.

Komisja nie posiada żadnych informacji świadczących o tym, że polskie przepisy podatkowe 
dotyczące energii elektrycznej, w przypadku gdy stanowi ona ponad 50% kosztu produktu, są 
sprzeczne z prawem UE, zwłaszcza z art. 110 TFUE lub art. 1 ust. 3 dyrektywy 
2008/118/WE.

Wniosek

Informacje dostarczone przez składającego petycję nie świadczą o wystąpieniu 
jakiegokolwiek naruszenia prawa UE, a zatem nie ma podstaw, by dalej badać tę sprawę.

                                               
1 W myśl art. 2 ust. 4 lit. b) dyrektywy 2003/96/WE „koszt produktu" oznacza sumę wszystkich nabytych 

towarów i usług oraz koszty personelu i amortyzację środków trwałych na poziomie zakładu, którego definicję 
przedstawiono w art. 11. Te koszty są obliczane średnio w odniesieniu do jednostki. „Koszt energii 
elektrycznej” oznacza rzeczywistą wartość zakupu energii elektrycznej lub koszt wyprodukowania energii 
elektrycznej, jeśli jest ona pozyskiwana w zakładzie.

2 Wcześniej art. 90 Traktatu WE.
3 Dyrektywa Rady 2008/118/WE z dnia 16 grudnia 2008 r. uchylająca dyrektywę 92/12/EWG, Dz.U. L 9 z 

14.1.2009.
4 Wyrok Trybunału Sprawiedliwości z dnia 5 lipca 2007 r. w połączonych sprawach C-145/06 i C-146/06 Fendt 

Italiana Srl. Trybunał podkreślił, że państwa członkowskie zachowują prawo do wprowadzenia lub utrzymania 
w mocy podatków od olejów smarowych w przypadku, gdy są one przeznaczone, oferowane do sprzedaży lub 
wykorzystywane do innych celów niż jako paliwo silnikowe lub grzewcze (które zgodnie z art. 2 ust. 4 lit. b) 
tiret pierwsze dyrektywy 2003/96/WE również są wyłączone z zakresu zastosowania tej dyrektywy), pod 
warunkiem że podatki te nie powodują zwiększenia formalności związanych z przekraczaniem granicy w 
handlu między państwami członkowskimi.


