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W odpowiedzi na interpelację Pana Posła Aleksandra Mrówczyńskiego nr 11217 z dnia 
24 marca 2017 r., w sprawie obniżenia stawek akcyzy na gaz ziemny, gaz płynny LPG 
przeznaczonych do celów grzewczych oraz na olej opałowy, uprzejmie wyjaśniam, co następuje.
Odnosząc się do kwestii wprowadzenia rozwiązań proekologicznych to należy podkreślić, że już 
teraz w krajowym porządku prawnym funkcjonuje instytucja zwolnienia z akcyzy dla gazu 
ziemnego i gazu płynnego LPG przeznaczonego do celów grzewczych, o czym mowa 
odpowiednio w art. 31b ust. 2 i art. 32 ust. 1 pkt 3 ustawy o podatku akcyzowym. Zatem 
nabywca przedmiotowych paliw może skorzystać ze zwolnienia z akcyzy jeżeli spełni określone 
przepisami warunki.
Należy jednak podkreślić, iż na obecny poziom cen paliw, w tym oleju opałowego, gazu 
ziemnego i gazu płynnego LPG, mają wpływ przede wszystkim czynniki zewnętrzne, takie jak 
ceny ropy naftowej i paliw na rynkach światowych oraz kurs złotówki w stosunku do dolara, a 
nie polityka Rządu. 
Ceny detaliczne oleju opałowego i gazu płynnego LPG należą do kategorii cen umownych, tj. 
ustalanych przez producentów w oparciu o mechanizmy rynkowe. Oznacza to, że Rząd nie ma 
bezpośredniego wpływu na kształtowanie ich poziomu. Ceny gazu ziemnego co prawda są 
zatwierdzane przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki ale również w oparciu o realia 
rynkowe.
Na cenę detaliczną oleju opałowego, gazu ziemnego i gazu płynnego LPG składają się: koszty 
surowców, produkcji, marże nakładane przez producentów i podmioty dokonujące obrotu tym 
paliwem oraz podatek VAT i kwotowy podatek akcyzowy, który nie jest zależny od cen ww. 
paliw.
Chociaż podatek akcyzowy ma charakter cenotwórczy, nie jest jedynym elementem 
wpływającym na ruchy cenowe. Mnogość i złożoność czynników warunkujących wysokość cen 
paliw, zwłaszcza tych pozostających po stronie producentów i podmiotów biorących udział w ich 
obrocie handlowym, utrudniają precyzyjne określenie poziomu cen. Racjonalna i przemyślana 
polityka cenowa producentów, importerów i nabywców wewnątrzwspólnotowych paliw 
opałowych może w znacznym stopniu zniwelować dolegliwości związane z wysokimi cenami. 
Dotyczy to przede wszystkim obniżenia cen hurtowych oleju opałowego, gazu ziemnego i gazu 
płynnego LPG przez te podmioty oraz obniżenia marż detalicznych przez pośredników 
dokonujących obrotu tymi paliwami. Ostateczna weryfikacja przyjętego poziomu cen wyrobów 
odbywa się na poziomie konsumenta, zatem producenci i podmioty uczestniczące w obrocie tymi 
wyrobami muszą brać pod uwagę również element akceptacji tych cen przez konsumentów.
Olej opałowy jako paliwo przeznaczone do celów grzewczych jest opodatkowany preferencyjną 
stawką akcyzy w stosunku do oleju napędowego. Stawka akcyzy na olej napędowy wynosi 
obecnie 1171,00 zł/1000 litrów, natomiast na olej opałowy ustalono obniżoną stawkę w 
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wysokości 232,00 zł/1000 litrów, która nie była zmieniana od 2005 r. Różnica wynosi zatem, aż 
939,00 zł/1000 litrów. Natomiast jednostkowa cena gazu ziemnego oraz gazu płynnego LPG i tak 
jest niższa od ceny oleju opałowego. 
Podstawowym czynnikiem powodującym, że ceny przedmiotowych paliw są wyższe od cen 
paliw stałych takich jak węgiel czy drewno jest to że zarówno gaz ziemny, gaz płynny LPG i olej 
opałowy w przeważającej mierze to paliwa wytwarzane z surowców importowanych, dla których 
nie ma alternatywy w postaci surowców wydobywanych w kraju.
Należy ponadto wyraźnie podkreślić, iż ewentualne obniżenie akcyzy na paliwa opałowe nie jest 
jednoznaczne z obniżeniem cen detalicznych paliw, bowiem obniżka akcyzy może być 
„przechwycona” przez producentów i dystrybutorów tych paliw. W praktyce obniżka taka 
mogłaby być niezauważona przez konsumentów. 
Z podobną sytuacją mieliśmy do czynienia we wrześniu 2005 r., kiedy z powodu gwałtownego 
wzrostu cen ropy, a zwłaszcza cen benzyny EU 95 na rynkach światowych, Minister Finansów 
obniżył stawkę akcyzy na benzynę silnikową z 1.565 zł/1.000 l do poziomu 1.315 zł/1.000 l, 
czyli o 25 gr/l. Obniżka ta jednak, nie miała wtedy wymiernego odzwierciedlenia w cenach 
detalicznych na stacjach paliw, które obniżyły ceny o zaledwie kilka groszy lub wcale.
Zatem obniżka akcyzy na przedmiotowe paliwa wydaje się niecelowa, gdyż doprowadziłaby do 
spadku wpływów budżetowych przy jednoczesnym braku efektu w postaci znaczącego spadku 
cen oleju opałowego, gazu ziemnego i gazu płynnego LPG. 

Do wiadomości:
-  Departament Spraw Parlamentarnych
    w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów.
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