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Ząbki, 24.01.2022 r. 

Szanowni Państwo 

Poniżej zamieszczamy informację, dotyczącą cen energii elektrycznej oraz wysokości podatku 
akcyzowego i podatku VAT dla energii elektrycznej w związku z wprowadzeniem Tarczy Antyinflacyjnej. 

 
Informacja  o zmianach w podatku akcyzowym 
 
W okresie od 01.01.2022 r. do 04.02.2022 r., podana w taryfie cena netto 0,33052 zł/kWh dla 
energii czynnej w grupie taryfowej G11, zawiera podatek akcyzowy w kwocie 0,005 zł/kWh. 
 

7.   Tabele cen i stawek opłat 
 7.1. Tabela cen energii elektrycznej 

GRUPA 
TARYFOWA 

CENA ENERGII 
ELEKTRYCZNEJ 

[zł/kWh] 

całodobowa 

G11 0,33052 

 
Dla gospodarstw domowych oraz wspólnot mieszkaniowych w grupie taryfowej G11, cena obowiązująca 
w okresie od 01.01.2022 r. do 04.02.2022 r. będzie pomniejszona o wartość podatku akcyzowego  
w kwocie 0,005 zł/kWh. Zwolnienie z podatku akcyzowego wprowadzone ustawą z dnia 9 grudnia 2021 
r. o zmianie ustawy o podatku akcyzowym oraz niektórych innych ustaw (art. 1 pkt 2 i 3). 
0,33052 – 0,005 = 0,32552 (zł/kWh) 
 
Dla klientów w grupie taryfowej G11 innych niż gospodarstwa domowe i wspólnoty mieszkaniowe, cena 
obowiązująca w okresie od 01.01.2022 r. do 04.02.2022 r. będzie zawierała podatek akcyzowy 
w kwocie 0,0046 zł/kWh. Bazowa stawka podatku akcyzowego 0,005 zł/kWh została pomniejszona  
o 0,0004 zł/kWh. Stawka podatku akcyzowego na energię elektryczną, wprowadzona ustawą  
z dnia 9 grudnia 2021 r. o zmianie ustawy o podatku akcyzowym oraz niektórych innych ustaw  
(art. 1 pkt 2 i 3). 
0,33052 - 0,0004 = 0,33012 (zł/kWh) 
 
 
W okresie od 05.02.2022 r., podana w nowej taryfie cena netto 0,40843 zł/kWh dla energii czynnej 
w grupie taryfowej G11, nie zawiera podatku akcyzowego. 
 

7.   Tabele cen i stawek opłat 
 7.1. Tabela cen energii elektrycznej 

GRUPA 
TARYFOWA 

CENA ENERGII 
ELEKTRYCZNEJ 

[zł/kWh] 

całodobowa 

G11 0,40843 

 
Dla gospodarstw domowych oraz wspólnot mieszkaniowych w grupie taryfowej G11, cena obowiązująca 
w okresie od 05.02.2022 r. do 31.05.2022 r. nie zawiera podatku akcyzowego. Zwolnienie z podatku  
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akcyzowego wprowadzone ustawą z dnia 9 grudnia 2021 r. o zmianie ustawy o podatku akcyzowym 
oraz niektórych innych ustaw (art. 1 pkt 2 i 3). 
0,40843 (zł/kWh) 
 
Dla klientów w grupie taryfowej G11, innych niż gospodarstwa domowe i wspólnoty mieszkaniowe, cena 
obowiązująca w okresie od 05.02.2022 r. do 31.05.2022 r. będzie zawierała doliczony podatek akcyzowy 
w kwocie 0,0046 zł/kWh. Stawka podatku akcyzowego na energię elektryczną, wprowadzona ustawą  
z dnia 9 grudnia 2021 r. o zmianie ustawy o podatku akcyzowym oraz niektórych innych ustaw  
(art. 1 pkt 2 i 3). 
0,40843 + 0,0046 = 0,41303 (zł/kWh) 
 
Cena obowiązująca od dnia 01.06.2022 r., dla wszystkich klientów w grupie taryfowej G11, jeżeli 
ustawodawca nie wprowadzi zmian, będzie zawierała podatek akcyzowy w kwocie 0,005 zł/kWh. 
0,40843 + 0,005 = 0,41343 (zł/kWh) 
 
 
Dla klientów w grupie taryfowej C11 i C21 obowiązuje cena z cennika ZEUP S.A. dla sprzedaży energii 
elektrycznej. 
Cena netto obowiązująca w okresie od 01.01.2022 r. do 31.05.2022 r. będzie zawierała podatek 
akcyzowy w kwocie 0,0046 zł/kWh. Bazowa stawka podatku akcyzowego 0,005 zł/kWh została 
pomniejszona o 0,0004 zł/kWh. Stawka podatku akcyzowego na energię elektryczną, wprowadzona 
ustawą z dnia 9 grudnia 2021 r. o zmianie ustawy o podatku akcyzowym oraz niektórych innych ustaw 
(art. 1 pkt 2 i 3). 
 
Cena obowiązująca od dnia 01.06.2022 r., jeżeli ustawodawca nie wprowadzi zmian, będzie zawierała 
podatek akcyzowy w kwocie 0,005 zł/kWh. 
 
 
Informacja o stawkach podatku VAT dla sprzedaży i dystrybucji energii elektrycznej 
 
Stawka podatku VAT dla dostaw energii elektrycznej, na podstawie Rozporządzenia Ministra Finansów  
z dnia 17 grudnia 2021 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie towarów i usług, dla których obniża 
się stawkę podatku od towarów i usług, oraz warunków stosowania stawek obniżonych (§ 1 pkt 4), 
wynosić będzie 5 % w okresie od 01.01.2022 r. do 31.03.2022 r. Od dnia 01.04.2022 r., jeżeli nie 
zostaną wprowadzone zmiany, obowiązywać będzie stawka 23 %. 
 


