
ZAŁĄCZNIK NR 5  
OŚWIADCZENIE ODBIORCY O PRZEZNACZENIU PALIWA GAZOWEGO  NA POTRZEBY NALICZANIA 
PODATKU AKCYZOWEGO 

 

Odbiorca oświadcza, że z dniem złożenia niniejszego oświadczenia Paliwo gazowe pobierane na podstawie Umowy 
przeznacza na następujące cele, określone na potrzeby naliczenia podatku akcyzowego: 

 

Przeznaczenie paliwa gazowego 
Stawka 
podatku 

akcyzowego 

Udział 
procentowy 

na cele opałowe:  
1) do przewozu towarów i pasażerów koleją;  
2) do łącznego wytwarzania ciepła i energii elektrycznej;  
3) w pracach rolniczych, ogrodniczych, w hodowli ryb oraz w leśnictwie;  
4) w procesach mineralogicznych, elektrolitycznych i metalurgicznych oraz do redukcji chemicznej;  
5) przez zakład energochłonny wykorzystujący wyroby gazowe, w którym wprowadzony został w życie system prowadzący do osiągania 
celów dotyczących ochrony środowiska lub do podwyższenia efektywności energetycznej.  
[Art. 31b. ust. 1 Ustawy o podatku akcyzowym] 
na cele opałowe przez:  
1) organy administracji publicznej;  
2) jednostki Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej;  
3) podmioty systemu oświaty o których mowa w art. 2 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty;  
4) żłobki i kluby dziecięce, o których mowa w ustawie z dnia 4 lutego 2011 r. o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3;  
5) podmioty lecznicze, o którym mowa w art. 4 ust. 1 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej;  
6) jednostki organizacyjne pomocy społecznej, o których mowa w art. 6 pkt 5 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej;  
7) organizacje, o których mowa w art. 3 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.  
[Art. 31b. ust. 2 pkt 2-8 Ustawy o podatku akcyzowym] 
do użycia: 
w procesie produkcji energii elektrycznej;  
w procesie produkcji wyrobów energetycznych.  
[Art. 31b. ust. 3 pkt 2-3 Ustawy o podatku akcyzowym] 
do napędu stacjonarnych urządzeń lub do celów opałowych związanych z napędem stacjonarnych urządzeń, użyte w celach, o których 
mowa w art. 31b. ust. 1 pkt 1-5 Ustawy o podatku akcyzowym, lub na potrzeby przesyłania, dystrybucji lub magazynowania Paliwa 
gazowego.  
[Art. 31b. ust. 4 Ustawy o podatku akcyzowym] 

Zwolnione  
z akcyzy ……….   % 

na cele opałowe przez gospodarstwa domowe*;  
[Art. 31b. ust. 2 pkt 1 Ustawy o podatku akcyzowym] 
*warunkiem zwolnienia w przypadku gazu ziemny wysokometanowego (grupa E) jest sprzedaż paliwa gazowego w ilościach 
nieprzekraczających 10 m³/h (88 800 kWh/h) 
W przypadku sprzedaży gazu ziemny wysokometanowego (grupa E) w ilościach większych niż określone powyżej warunkiem zwolnienia 
jest uzyskanie od nabywcy paliwa gazowego oświadczenia, że nie używa paliwa gazowego na inne potrzeby niż prowadzenie 
gospodarstwa domowego, w tym na potrzeby prowadzonej działalności gospodarczej, albo oświadczenia o ilości paliwa gazowego 
używanego na inne potrzeby niż prowadzone gospodarstwo domowe, w tym na potrzeby prowadzonej działalności gospodarczej, 
określonej przez nabywcę proporcjonalnie do wykorzystanej na te potrzeby powierzchni nieruchomości z uwzględnieniem mocy urządzeń 
grzewczych. 
[Art. 31b. ust. 6 Ustawy o podatku akcyzowym]  
Na potrzeby zastosowania tego zwolnienia za gospodarstwo domowe nie uznaje się nieruchomości w całości wykorzystywanej na potrzeby 
prowadzonej działalności gospodarczej, w którym użycie paliwa gazowego, nie przekracza ilości określonych powyżej.  
[Art. 31b. ust. 8 Usta-wy o podatku akcyzowym] 

Zwolnione  
z akcyzy* .…….   % 

do napędu:  
1) statków powietrznych,  
2) w żegludze, włączając rejsy rybackie - z wyłączeniem prywatnych rejsów i prywatnych lotów o charakterze rekreacyjnym, o których 
mowa w art. 32 ust. 2 Ustawy o podatku akcyzowym.  
[Art. 31b. ust. 3 pkt 1 Ustawy o podatku akcyzowym] 

Zwolnione  
z akcyzy .…….   % 

do napędu silników spalinowych, z wyłączeniem celów wymienionych powyżej objętych zwolnieniem  
[Art. 89 ust. 1 pkt 12 lit. a) tiret drugie Ustawy o podatku akcyzowym] 10,54 zł/GJ .…….   % 
na cele opałowe, z wyłączeniem celów wymienionych powyżej objętych zwolnieniem  
[Art. 89 ust. 1 pkt 13 Ustawy o podatku akcyzowym] 1,28 zł/GJ .…….   % 
do celów innych niż opałowe, jako dodatki lub domieszki do paliw opałowych, do napędu silników spalinowych albo jako dodatki lub 
domieszki do paliw silnikowych, z wyłączeniem celów wymienionych powyżej objętych zwolnieniem (spełniające warunki określone w art. 
89 ust. 2c Ustawy o podatku akcyzowym)  
[Art. 89 ust. 2c Ustawy o podatku akcyzowym] 

0 zł .…….   % 

Łącznie zużycie (powinno być 100,00%) 
 

 

Oświadczam, że: 

nie używam paliwa gazowego na potrzeby inne niż prowadzenie gospodarstwa domowego (w tym na potrzeby prowadzonej działalności 

gospodarczej) 

zużywam ……………..…….. kWh/h  paliwa  gazowego na potrzeby inne niż prowadzone gospodarstwo domowe (w tym na potrzeby 

prowadzonej działalności gospodarczej) 

 

……………………………………………………………………………………. 

           podpis Odbiorcy 


