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 Informacje generalne – dokumenty strategiczne 
 
Przepisy UE dotyczące opodatkowania produktów energetycznych i energii elektrycznej – 
Dyrektywa 2003/96/WE z dnia 27 października 2003 r. w sprawie restrukturyzacji 
wspólnotowych przepisów ramowych dotyczących opodatkowania 
produktów energetycznych i energii elektrycznej 
 

Niniejsza dyrektywa ustanawia przepisy Unii Europejskiej dotyczące podatków w zakresie 
energii elektrycznej, wszystkich paliw silnikowych i większości paliw do ogrzewania. Ma to na 
celu zapewnienie, by jednolity rynek energetyczny UE działał sprawnie, oraz uniknięcie 
wszelkich zakłóceń handlu i konkurencji, które mogłyby wynikać z dużych różnic pomiędzy 
krajowymi systemami podatkowymi. Przepisy te przyczyniają się do wypełniania ogólnych 
celów traktatu, takich jak przejście na konkurencyjną, niskoemisyjną i wydajną energetycznie 
gospodarkę. 

Najważniejsze kwestie poruszone w dyrektywie: 

 Produkty energetyczne podlegają opodatkowaniu, tylko jeśli są stosowane jako paliwo 
silnikowe lub do ogrzewania.  

 Niniejszy akt wprowadza minimalne poziomy opodatkowania dla paliw silnikowych i 
paliw do ogrzewania oraz energii elektrycznej z zastosowaniem od 1 stycznia 2004 r.  

 Produkty energetyczne stosowane do ogrzewania, w rolnictwie, silnikach stacjonarnych, 
maszynach używanych w budownictwie oraz publicznych robotach budowlanych mogą 
być opodatkowane na niższym poziomie niż paliwo samochodowe.  

 Rządy krajów mogą stosować niższą stawkę cła na oleje napędowe wykorzystywane do 
celów handlowych (stosowane przez przewoźników drogowych lub do transportu 
pasażerów) niż na oleje napędowe wykorzystywane do celów niehandlowych.  

 Niniejsza dyrektywa zezwala na zwolnienia i obniżki podatkowe, zwłaszcza ze względów 
ochrony środowiska i polityki zdrowotnej. Władze krajowe mogą zwolnić z 
opodatkowania odnawialne źródła energii, takie jak biopaliwa lub paliwa i energię 
elektryczną wykorzystywane do transportu towarów i pasażerów pociągiem, metrem, 
tramwajem lub trolejbusem.  

 Niniejszy akt przewiduje ograniczenia podatkowe dla zakładów energochłonnych, które 
włożyły najwięcej pracy w ograniczenie zużycia energii. Kraje UE mające trudności z 
wdrożeniem nowych środków otrzymały przejściowe szczególne uzgodnienia przed 
zastosowaniem nowego prawa (Belgia, Niemcy, Irlandia, Grecja, Hiszpania, Francja, 
Włochy, Luksemburg, Holandia, Austria i Portugalia).  

 Podobne czasowe zwolnienia i okresy przejściowe zostały udzielone krajom, które 
dołączyły do UE w 2004 i 2007 r.  

 Niniejsza dyrektywa nie ma zastosowania do niektórych sektorów energochłonnych (np. 
do metalurgii) i do produktów energetycznych o podwójnym zastosowaniu, tzn. 



stosowanych zarówno do ogrzewania, jak i w innym celu (np. do wytwarzania 
określonych substancji chemicznych).  

 
Więcej informacji: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/?uri=CELEX%3A02003L0096-
20180915  
 

 Prowadzone procesy konsultacyjne: 
 
Fit for 55: Wniosek ustawodawczy dotyczący zmiany dyrektywy w sprawie opodatkowania 
energii 
 
Ostatnia faza konsultacji publicznych w sprawie wniosku ustawodawczego dotyczącego 
zmiany dyrektywy w sprawie opodatkowania energii (The Energy Taxation Directive 2003/96) 
– III Etap legislacyjny – Przyjęcie przez Komisję. Ostateczny termin na przesłanie opinii to 15 
września 2021 r. 
 

Wdrożenie Europejskiego Zielonego Ładu wymaga przemyślenia od nowa strategii 
politycznych w zakresie dostaw czystej energii w całej gospodarce, w sektorze przemysłu, 
produkcji i konsumpcji, infrastruktury na dużą skalę, transportu, żywności i rolnictwa, 
budownictwa, a także w zakresie opodatkowania i świadczeń socjalnych. Dobrze 
zaprojektowane podatki odgrywają zasadniczą rolę, ponieważ wysyłają odpowiednie sygnały 
cenowe i zapewniają producentom, użytkownikom i konsumentom odpowiednie zachęty do 
stosowania zrównoważonych praktyk. Przegląd dyrektywy w sprawie opodatkowania energii 
stanowi integralną część Europejskiego Zielonego Ładu i powinien koncentrować się na 
kwestiach związanych z ochroną środowiska. Dyrektywa w sprawie opodatkowania energii 
2003/96 ustanawia przepisy UE dotyczące opodatkowania produktów energetycznych 
wykorzystywanych jako paliwo silnikowe lub paliwo do ogrzewania, a także energii 
elektrycznej. Od czasu jej przyjęcia w 2003 r. na rynkach energii i w dziedzinie technologii 
energetycznych w UE zaszły jednak istotne zmiany, a zobowiązania międzynarodowe UE, 
jak również unijne ramy regulacyjne w dziedzinie energii i zmiany klimatu znacznie od tego 
czasu ewoluowały. Potwierdzają to wyniki oceny opublikowanej we wrześniu 2019 r i uznanej 
w konkluzjach Rady przyjętych przez ministrów finansów państw UE w dniu 5 grudnia 2019 r.  

Główne ustalenia wynikające z oceny Komisji są następujące:  

• szeroki wachlarz wyłączeń i obniżek w praktyce sprzyja wykorzystaniu paliw kopalnych,  

• dyrektywa nie promuje odpowiednio redukcji emisji gazów cieplarnianych, efektywności 
energetycznej ani paliw alternatywnych (wodoru, paliw syntetycznych, e-paliw, 
zaawansowanych biopaliw, elektryczności itp.).  

• Dyrektywa nie umożliwia już osiągnięcia jej głównego celu, jeśli chodzi o należyte 
funkcjonowanie rynku wewnętrznego. Restrukturyzacja systemu opodatkowania energii oraz 
obniżenie dotacji dla paliw kopalnych przyczynia się do neutralności klimatycznej i 
zrównoważonego rozwoju unijnej gospodarki. 

Celem Europejskiego Zielonego Ładu jest osiągnięcie neutralności klimatycznej w UE do 
2050 r. Weryfikacja dyrektywy w sprawie opodatkowania energii wpisuje się w szereg reform 
politycznych mających przyczynić się do realizacji tego celu. 

Główne cele zmiany dyrektywy to: 

 dostosowanie opodatkowania produktów energetycznych i energii elektrycznej do 
celów polityki UE w dziedzinie energii i klimatu, aby przyczynić się do realizacji 
unijnych celów w dziedzinie energii wyznaczonych na rok 2030 i do osiągnięcia 
neutralności klimatycznej do 2050 r., 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/?uri=CELEX%3A02003L0096-20180915
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/?uri=CELEX%3A02003L0096-20180915


 ochrona jednolitego rynku UE poprzez aktualizację zakresu i struktury stawek 
podatkowych oraz racjonalizację korzystania z fakultatywnych zwolnień i ulg 
podatkowych. 

 
Link: https://pracodawcy.pl/fit-for-55-wniosek-ustawodawczy-dotyczacy-zmiany-dyrektywy-w-
sprawie-opodatkowania-energii/ 
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