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1. Identyfikator podatkowy NIP/numer PESEL(niepotrzebne skreślić) podatnika 

             

             
             
                          

AKC−4/H    
 
PODATEK  AKCYZOWY  OD  ENERGII  ELEKTRYCZNEJ   
 
za  
2. Miesiąc 3. Rok  

 

              

Załącznik do deklaracji AKC-4. 

A. DANE IDENTYFIKACYJNE PODATNIKA  
 

 
 

4. Rodzaj podatnika (zaznaczyć właściwy kwadrat): 

 ❑  1. podatnik niebędący osobą fizyczną                              ❑  2. osoba fizyczna 
 

 

5. Nazwa pełna1) / Nazwisko, pierwsze imię2) 
 
 
 

B. OBLICZENIE WYSOKOŚCI PODATKU AKCYZOWEGO 
 Razem obliczony podatek 

Kwota z poz. 46.  
6.  

zł 

 Zwolnienia 
Suma kwot z poz. 20, 24, 28, 32, 36, 40 i 44. 

7.  

zł 

 Obniżenia  
Suma kwot z poz. 9 i 10. 

8.  
zł 

  obniżenie podatku akcyzowego należnego od energii elektrycznej wynikające z otrzymanego dokumentu potwierdzającego 
umorzenie świadectwa pochodzenia energii (wynikające ze zwolnienia, o którym mowa w art. 30 ust. 1 ustawy) 

9.   
              zł 

  pozostałe obniżenia 10.  

zł 

 Razem zwolnienia i obniżenia 
Suma kwot z poz. 7 i 8 nie może być wyższa niż kwota z poz. 6. 

11.  

zł 

 Ogółem podatek 
Od kwoty z poz. 6 należy odjąć kwotę z poz. 11. 

12.  

zł 

C. OBLICZENIE WYSOKOŚCI PODATKU AKCYZOWEGO OD ENERGII ELEKTRYCZNEJ 

Lp. 
Ośmiocyfrowy kod 

CN 

Ilość energii elektrycznej  
w MWh (z dokładnością do 
trzech miejsc po przecinku) 

Stawka podatku Podatek akcyzowy   Status energii elektrycznej  

a b c d e f 

 13. 14. 15. 16. 
zł 

nieobjęta zwolnieniem od podatku akcyzowego  

 17. 18. 19. 20.  

zł 
objęta zwolnieniem od podatku akcyzowego na 
podstawie art. 30 ust. 6 ustawy   

 21. 22. 23. 24.     
                                         zł 

objęta zwolnieniem od podatku akcyzowego na 
podstawie art. 30 ust. 7 ustawy  

 25. 26. 27. 28.  
zł 

objęta zwolnieniem od podatku akcyzowego na 
podstawie art. 30 ust. 7a pkt 1  ustawy  

 29. 30. 31. 32.  
zł 

objęta zwolnieniem od podatku akcyzowego na 
podstawie art. 30 ust. 7a pkt 2 ustawy  

 
 

33. 34. 35. 36.  
zł 

objęta zwolnieniem od podatku akcyzowego na 
podstawie art. 30 ust. 7a pkt 3 ustawy  

 37. 38. 39. 40.  
                                         zł 

objęta zwolnieniem od podatku akcyzowego na 
podstawie art. 30 ust. 7a pkt 4 ustawy  

 41. 42. 43. 44.  
                                         zł 

objęta pozostałymi zwolnieniami3) 

Razem: 45. Razem: 46.  

                                         zł 
 

 

1) Dotyczy podatników niebędących osobami fizycznymi.     
2) Dotyczy podatników będących osobami fizycznymi. 
3) Wpisuje się zwolnienia od podatku akcyzowego inne niż zwolnienia wymienione w poz. 20, 24, 28, 32, 36 i 40 oraz inne niż zwolnienie, o którym mowa w art. 30 ust. 1 
ustawy. W przypadku zwolnienia, o którym mowa w art. 30 ust. 1 ustawy, obniżenie podatku akcyzowego należnego od energii elektrycznej wynikające z otrzymanego 
dokumentu potwierdzającego umorzenie świadectwa pochodzenia energii wykazuje się w poz. 9. 


