
 

 

• Problematyka zużycia własnego produktu energetycznego do produkcji innego – 

dr Jakub Chowaniec (Uniwersytet Warszawski / MF). 

 

Wyrok TSUE z dnia 3 grudnia 2020 r. w sprawie C-44/19 Repsol Petroleo SA przeciwko 

Administracion General del Estado. 

 

Artykuł 21 ust. 3 zdanie pierwsze dyrektywy Rady 2003/96/WE z dnia 27 października 

2003 r. w sprawie restrukturyzacji wspólnotowych przepisów ramowych dotyczących 

opodatkowania produktów energetycznych i energii elektrycznej należy interpretować 

w ten sposób, że w przypadku gdy zakład produkujący produkty energetyczne 

przeznaczone do wykorzystania jako paliwo do ogrzewania lub paliwo silnikowe zużywa 

produkty energetyczne, które sam wytworzył, oraz gdy w wyniku tego procesu uzyskuje 

również w sposób nieunikniony produkty nieenergetyczne, z których czerpie wartość 

ekonomiczną, część zużycia prowadząca do uzyskania takich produktów 

nieenergetycznych nie jest objęta przewidzianym w tym przepisie wyjątkiem od 

zdarzenia powodującego powstanie obowiązku podatkowego w zakresie podatku od 

produktów energetycznych. 

 

Najważniejsze fragmenty uzasadnienia wyroku 

 

Przewidując, że zużycie produktów energetycznych na terenie zakładu, w którym zostały 

wyprodukowane, nie jest pod pewnymi warunkami uważane za zdarzenie powodujące 

powstanie tego zobowiązania podatkowego, art. 21 ust. 3 zdanie pierwsze tej dyrektywy 

stanowi w ramach tej regulacji podatkowej przepis wprowadzający odstępstwo, który należy 

interpretować ściśle (zob. podobnie wyrok z dnia 7 listopada 2019 r., Petrotel-Lukoil, C‑68/18, 

EU:C:2019:933, pkt 37). 

 

W tym względzie należy wyjaśnić, po pierwsze, że zużycie produktów energetycznych na 

terenie zakładu, w którym zostały wyprodukowane, jest objęte wyjątkiem dotyczącym 

zdarzenia powodującego powstanie obowiązku podatkowego na podstawie art. 21 ust. 3 

zdanie pierwsze tej dyrektywy tylko wtedy, gdy następuje w celu wytworzenia produktów 

energetycznych, które same objęte są zharmonizowanym systemem opodatkowania 

ustanowionym w dyrektywie 2003/96 ze względu na ich wykorzystanie jako paliwo silnikowe 

lub paliwo do ogrzewania (zob. podobnie wyrok z dnia 6 czerwca 2018 r., Koppers Denmark, 

C-49/17, EU:C:2018:395, pkt 32, 37) (…). 

 

Po drugie, Trybunał stwierdził już, że w przypadku gdy na terenie jednego zakładu wytwarza 

się więcej produktów, aby ocenić, czy zużycie produktów energetycznych jest objęte wyjątkiem 

przewidzianym w art. 21 ust. 3 zdanie pierwsze dyrektywy 2003/96, należy zwrócić uwagę na 

różne cele takiego zużycia (zob. podobnie wyrok z dnia 7 listopada 2019 r., Petrotel-Lukoil, 

C-68/18, EU:C:2019:933, pkt 25). 

 

W ramach tego zużycia należy bowiem dokonać rozróżnienia między udziałami zużywanych 

produktów energetycznych w zależności od ich wykorzystania do celów traktowania pod 

względem podatku akcyzowego. Samo zużycie produktów energetycznych, które ma na celu 

produkcję produktów energetycznych przeznaczonych do wykorzystania jako paliwo silnikowe 

lub paliwo do ogrzewania, jest objęte wyjątkiem od zdarzenia powodującego powstanie 

zobowiązania podatkowego, o którym mowa w art. 21 ust. 3 zdanie pierwsze tej dyrektywy 



(zob. podobnie wyrok z dnia 7 listopada 2019 r., Petrotel-Lukoil, C-68/18, EU:C:2019:933, 

pkt 26, 27). 

 

Natomiast z takiego wyjątku nie może korzystać zużycie tych produktów energetycznych, 

które odbywa się w celu wytworzenia produktów nieenergetycznych lub produktów 

energetycznych, które nie są przeznaczone do wykorzystania jako paliwo silnikowe lub paliwo 

do ogrzewania. Trybunał orzekł bowiem, że wyjątek ten nie obejmuje części produktów 

energetycznych zużytych do produkcji ciepła wykorzystywanego do ogrzewania pomieszczeń 

zakładu lub części niezbędnej do wytwarzania energii elektrycznej (zob. podobnie wyrok z dnia 

7 listopada 2019 r., Petrotel-Lukoil, C-68/18, EU:C:2019:933, pkt 26, 33). 

 

Z powyższego wynika, że w przypadku gdy w procesie produkcji jednocześnie są uzyskiwane 

produkty energetyczne przeznaczone do wykorzystania jako paliwo silnikowe lub paliwo do 

ogrzewania oraz produkty nieenergetyczne, należy co do zasady uznać, że część produktów 

energetycznych zużywanych w ramach tego procesu do wytworzenia innych produktów 

energetycznych przeznaczonych do wykorzystania jako paliwo silnikowe lub paliwo do 

ogrzewania jest objęta wyjątkiem przewidzianym w art. 21 ust. 3 zdanie pierwsze dyrektywy 

2003/96, podczas gdy zużycie pozostałej części do celów wytworzenia produktów 

nieenergetycznych należy uważać za zdarzenie powodujące powstanie zobowiązania 

podatkowego w zakresie podatku od produktów energetycznych (…). 

 

Prawdą jest, że w pkt 30 wyroku z dnia 7 listopada 2019 r., Petrotel-Lukoil (C-68/18, 

EU:C:2019:933), Trybunał orzekł, iż z negatywnego sformułowania art. 21 ust. 3 zdanie 

trzecie dyrektywy 2003/96 można wywnioskować, że jego celem jest jedynie wyłączenie 

z objęcia wyjątkiem od zdarzenia powodującego powstanie obowiązku podatkowego w zakresie 

podatku od produktów energetycznych zużycia produktów energetycznych pozbawionego 

jakiegokolwiek związku z wytwarzaniem produktów energetycznych. Jednakże ta sprawa 

dotyczyła zastosowania art. 21 ust. 3 dyrektywy 2003/96 do produktów energetycznych 

wykorzystywanych do produkcji pary wodnej, która z kolei była wykorzystywana między 

innymi do wytwarzania produktów energetycznych. Zużycie własne miało zatem na celu 

wytworzenie produktów energetycznych poprzez produkcję energii cieplnej niezbędnej do 

technologicznego procesu wytwarzania tych produktów. Jednakże w odróżnieniu od sprawy, 

w której zapadł wspomniany wyrok, sprawa w postępowaniu głównym nie dotyczy zużycia 

własnego, które poprzez wytworzenie produktu pośredniego służy do wytwarzania produktów 

energetycznych. Dotyczy ona zużycia własnego, które prowadzi jednocześnie do wytworzenia 

produktów energetycznych i do wytworzenia produktów nieenergetycznych, które są 

wykorzystywane ekonomicznie. 

 

Wykładnia, zgodnie z którą podczas gdy czerpie się wartość ekonomiczną z wytworzonych 

w ten sposób produktów nieenergetycznych, całość zużycia produktów energetycznych 

w procesie produkcji wbrew przypomnianym w pkt 30 niniejszego wyroku zasadom 

wchodziłaby w zakres wyjątku od zdarzenia powodującego powstanie obowiązku 

podatkowego, mogłaby zagrozić realizacji celu dyrektywy 2003/96. W tym względzie należy 

przypomnieć, że przewidując zharmonizowany system opodatkowania produktów 

energetycznych i energii elektrycznej, dyrektywa ta, jak wynika z jej motywów 3–5, ma 

wspierać prawidłowe funkcjonowanie rynku wewnętrznego w sektorze energetycznym, 

unikając w szczególności zakłóceń konkurencji (zob. podobnie wyrok z dnia 30 stycznia 

2020 r., Autoservizi Giordano, C-513/18, EU:C:2020:59, pkt 30 i przytoczone tam 

orzecznictwo). 

 

Jak wskazał rzecznik generalny w pkt 26–28 opinii, brak opodatkowania produktów 

energetycznych wykorzystywanych w procesie produkcji, jeżeli uzyskane produkty nie są 



produktami energetycznymi, skutkowałby luką w systemie opodatkowania ustanowionym 

w dyrektywie 2003/96, powodując brak opodatkowania produktów energetycznych, które co 

do zasady podlegają temu podatkowi. Zużycie tej części produktów energetycznych, podczas 

gdy powinno ono podlegać opodatkowaniu, korzystałoby bowiem z wyjątku od zdarzenia 

powodującego powstanie zobowiązania podatkowego przewidzianego w art. 21 ust. 3 zdanie 

pierwsze tej dyrektywy. Ponadto brak opodatkowania zużycia tej części produktów 

energetycznych nie zostałby skompensowany przez późniejsze opodatkowanie produktów 

końcowych wyprodukowanych z ich użyciem, ponieważ końcowe produkty uzyskane z tego 

zużycia albo nie są produktami energetycznymi w rozumieniu art. 2 ust. 1 dyrektywy 

2003/96, albo nie są przeznaczone do wykorzystania jako paliwo silnikowe lub paliwo do 

ogrzewania w rozumieniu art. 2 ust. 4 lit. b) tiret pierwsze tej dyrektywy (zob. podobnie 

wyroki: z dnia 12 lutego 2015 r., Oil Trading Poland, C-349/13, EU:C:2015:84, pkt 30; z dnia 

6 czerwca 2018 r., Koppers Denmark, C-49/17, EU:C:2018:395, pkt 24 i przytoczone tam 

orzecznictwo). 

 

Integralność systemu zharmonizowanego opodatkowania produktów energetycznych 

ustanowionego w dyrektywie 2003/96 wymaga zatem, aby w przypadku gdy zużycie 

produktów energetycznych na terenie zakładu, w którym zostały wyprodukowane, prowadzi 

do jednoczesnego wytworzenia produktów energetycznych przeznaczonych do wykorzystania 

jako paliwo do ogrzewania lub paliwo silnikowe oraz produktów nieenergetycznych poddanych 

odzyskowi, zastosowanie wyjątku od zdarzenia powodującego powstanie obowiązku 

podatkowego przewidzianego w art. 21 ust. 3 zdanie pierwsze tej dyrektywy ograniczało się do 

udziału wykorzystanych produktów energetycznych odpowiadającego części produktów 

energetycznych przeznaczonych do wykorzystania jako paliwo do ogrzewania lub paliwo 

silnikowe uzyskanych w ramach tego procesu produkcji. W braku doprecyzowania 

w dyrektywie 2003/96 w tym względzie do państw członkowskich należy określenie sposobów 

oceny ilości produktów energetycznych, która jest niezbędna do wytworzenia danej ilości 

innego produktu energetycznego przeznaczonego do wykorzystania jako paliwo do ogrzewania 

lub paliwo silnikowe (zob. analogicznie wyrok z dnia 7 marca 2018 r., Cristal Union, C-31/17, 

EU:C:2018:168, pkt 45). 

 

Wyroki powiązane 

 

Wyrok TSUE z dnia 7 listopada 2019 r. w sprawie C-68/18 S.C. Petrotel-Łukoil SA przeciwko  

Agentia Nationala de Administrare Fiscala – Directia Generala de Administrare a Marilor 

Contribuabili, Agentia Nationala de Administrare Fiscala – Directia Generala de Solutionare 

a Contestatiilor 

 

Wyrok TSUE z dnia 27 czerwca 2018 r. w sprawie C-90/17 Turbogas-Produtora Energetica 

SA vs Autoridade Tributaria e Aduaneira 

 

Wyrok TSUE z dnia 6 czerwca 2018 r. w sprawie C-49/17 Koppers Denmabrk ApS vs. 

Skatteministeriet 

 

Wyrok TSUE z dnia 7 marca 2018 r. w sprawie C-31/17 Cristal Union vs. Ministrie de 

l’Economie et des Finances 

 

 

Przepisy 

Dyrektywa Rady 2008/118/WE z dnia 16 grudnia 2008 r. w sprawie ogólnych zasad 

dotyczących podatku akcyzowego, uchylająca dyrektywę 92/12/EWG (Dz. U. UE L z 

dnia 14 stycznia 2009 r. nr 9, str. 12 z późn. zm.) 



 

Art. 1 ust. 1 Niniejsza dyrektywa ustanawia ogólne zasady dotyczące podatku akcyzowego 

nakładanego bezpośrednio lub pośrednio na konsumpcję poniższych wyrobów, zwanych dalej 

„wyrobami akcyzowymi”: 

a) produkty energetyczne i energia elektryczna objęte dyrektywą 2003/96/WE; 

b) alkohol i napoje alkoholowe objęte dyrektywami 92/83/EWG i 92/84/EWG; 

c) wyroby tytoniowe objęte dyrektywami 95/59/WE, 92/79/EWG i 92/80/EWG. 

 

Art. 7 ust. 1 Podatek akcyzowy staje się wymagalny w momencie dopuszczenia do konsumpcji 

w państwie członkowskim dopuszczenia do konsumpcji. 

 

Dyrektywa Rady 2003/96/WE z dnia 27 października 2003 r. w sprawie restrukturyzacji 

wspólnotowych przepisów ramowych dotyczących opodatkowania produktów 

energetycznych i energii elektrycznej (Dz. U. UE L z dnia 31 października 2003 r. Nr 

283 s. 51 z późn. zm.) 

 

Art. 1 Państwa Członkowskie nakładają podatki na produkty energetyczne i energię 

elektryczną zgodnie z niniejszą dyrektywą. 

 

Art. 21 ust. 3 Zużycie produktów energetycznych na terenie zakładu produkującego produkty 

energetyczne nie jest uważane za zdarzenie powodujące powstanie zobowiązania 

podatkowego, jeśli zużyciu ulegają produkty energetyczne produkowane na terenie zakładu. 

Państwa Członkowskie mogą uznać także zużycie energii elektrycznej i innych produktów 

energetycznych niewyprodukowanych na terenie takiego zakładu oraz zużycie produktów 

energetycznych i energii elektrycznej na terenie zakładu produkującego paliwa, 

wykorzystywanych do wytwarzania energii elektrycznej, jako nie powodujące powstania 

zdarzenia powodującego powstanie zobowiązania podatkowego. W przypadku gdy zużycie 

następuje na cele nie związane z produkcją produktów energetycznych, w szczególności do 

napędu pojazdów, wówczas jest to uznawane za zdarzenie powodujące powstanie 

zobowiązania podatkowego. 

 

 

Główne problemy 

1. Zużycie własnego produktu energetycznego a zasada jednokrotności opodatkowania 

akcyzą i zasada opodatkowania konsumpcji. 

2. Nieuniknione powstanie produktu nieenergetycznego podczas procesu produkcji. 

3. Korekta dotychczasowej linii orzeczniczej wynikającej m.in. z wyroków w sprawie C-

68/18 i C-31/17. 

 


