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Zwolnienie z akcyzy gazu propan i propan-butan ze względu na 
przeznaczenie 

 
 
Nowelizacja ustawy o podatku akcyzowym z dnia 1 listopada 2013 r. wprowadziła 
opodatkowanie akcyzą nowych grup towarów. Została stworzona definicja wyrobów 
gazowych, określona w Art. 2. 1. 1b):  
„wyroby gazowe – wyroby energetyczne o kodach CN 2705 00 00, 2711 11 00, 2711 21 00, 
2711 29 00 i pozostałe paliwa opałowe, o których mowa w art. 89 ust. 1 pkt 15 lit. b, 
z wyłączeniem wyrobów energetycznych o kodzie CN 2901 10 00;” 
 
Wymienione w definicji wyroby gazowe, to pozycje o kodach CN: 2705 00 00, 2711 11 00, 

2711 21 00, 2711 29 00, które dotyczą gazu ziemnego. 

Novatek Polska dostarcza gaz o kodach CN, które nie zostały uwzględnione w definicji 

wyrobów gazowych. 

Kod CN Nazwa kodu Nazwa nasza 

2711 1211 

 

Propan o czystości >= 99 %, stosowany jako paliwo 

napędowe lub do ogrzewania, skroplony 

Propan 

2711 12 97 Propan o czystości <= 99%, skroplony (z wył. do 

przeprowadzania przemian chemicznych)  

Propan 

2711 12 94 Propan o czystości > 90%, ale < 99%, skroplony (z wył. do 

przeprowadzania przemian chemicznych)  

Propan 

2711 19 00 Węglowodory gazowe, skroplone, gdzie indziej 

niesklasyfikowane (z wył. gazu ziemnego, propanu, 

butanu, etylenu, propylenu, butylenu i butadienu) 

Propan-Butan 

Kody CN towarów dostarczanych przez Novatek Polska 
 
W związku z powyższym gaz propan oraz propan-butan, sprzedawany przez Novatek Polska, 
nie podlega przepisom Art. 31b Ustawy o podatku akcyzowym, które warunkują zwolnienie 
wyrobów gazowych od spełnienia warunków określonych w tym artykule. 
 
Zwolnienie od podatku akcyzowego towarów sprzedawanych przez Novatek Polska 
 
Warunki zwolnienia z podatku akcyzowego gazu sprzedawanego przez Novatek Polska 
określają przepisy Ustawy o podatku akcyzowym:  
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Art. 32.1. Zwalnia się od akcyzy ze względu na przeznaczenie następujące wyroby akcyzowe: 

3) używane do celów opałowych, pozostałe węglowodory gazowe o kodach CN od 2711 12 

11 do 2711 19 00 – w przypadkach, o których mowa w ust. 3, jeżeli są spełnione warunki, 

o których mowa w ust. 5–13; 

 

3. Zwolnienie od akcyzy wyrobów, o których mowa w ust. 1, stosuje się wyłącznie 

w przypadku ich: 

1) dostarczenia ze składu podatkowego na terytorium kraju do podmiotu zużywającego;  

lub 

2) dostarczenia ze składu podatkowego na terytorium kraju do podmiotu pośredniczącego; 

lub 

3) dostarczenia od podmiotu pośredniczącego do podmiotu zużywającego; 

 lub 

9) zużycia przez podmiot pośredniczący występujący jako podmiot zużywający. 

 

5. Warunkiem zwolnień od akcyzy wyrobów akcyzowych ze względu na ich przeznaczenie 

jest również: 

2) dołączenie do przemieszczanych wyrobów akcyzowych dokumentu dostawy wyrobów 

objętych zwolnieniem od akcyzy, zwanego dalej „dokumentem dostawy”; 

 

6. Warunkiem zwolnień od akcyzy wyrobów akcyzowych ze względu na ich przeznaczenie 

w przypadkach, o których mowa w ust. 3 pkt 1, 3 i 5, jest ponadto przedstawienie przez 

mający miejsce zamieszkania, siedzibę lub miejsce prowadzenia działalności gospodarczej na 

terytorium kraju podmiot zużywający, prowadzący działalność gospodarczą z użyciem 

wyrobów akcyzowych objętych zwolnieniem od akcyzy ze względu na ich przeznaczenie 

podmiotowi dostarczającemu te wyroby akcyzowe, pisemnego potwierdzenia przyjęcia 

zgłoszenia rejestracyjnego, o którym mowa w art. 16 ust. 3. (dokument AKC-PR, przyp.) 

 

11. Odbierający wyroby akcyzowe zwolnione od akcyzy ze względu na ich przeznaczenie jest 

obowiązany do potwierdzenia odbioru tych wyrobów na dokumencie dostawy. 

 
 

 
 
 
 
 
 


