
Stawki podatku akcyzowego  (stan na 1 stycznia 2018 r.) 
 

lp. wyrób jednostka stawka w zł 

1 węgiel i koks GJ 1,28 

2 benzyny silnikowe 1000 l 1540,00 

3 benzyny lotnicze 1000 l 1822,00 

4 paliwa typu benzyn do silników odrzutowych 1000 l 1822,00 

5 nafta 1000 l 1822,00 

6 paliwa do silników odrzutowych 1000 l 1446,00 

7 oleje napędowe 1000 l 1171,00 

8 biokomponenty stanowiące samoistne paliwa 1000 l 1171,00 

9 oleje napędowe przeznaczone na cele opałowe 1000 l 232,00 

10 oleje opałowe lekkie 1000 l 232,00 

11 oleje opałowe ciężkie    1000 kg 64,00 

12 oleje smarowe 1000 l 1180,00 

13 paliwa gazowe przeznaczone do napędu silników 

spalinowych - skroplone 
   1000 kg 670,00 

14 paliwa gazowe przeznaczone do napędu silników 

spalinowych – w stanie gazowym 
GJ 10,54 

15 biogaz  do napędu silników spalinowych -    0 

16 wodór i biowodór do napędu silników spalinowych -    0 

17 paliwa gazowe przeznaczone do celów opałowych GJ 1,28 

18 pozostałe paliwa silnikowe 1000 l 1797,00 

19 pozostałe paliwa opałowe o gęstości < 890kg/m
3
 1000 l 232,00 

20 pozostałe paliwa opałowe o gęstości ≥ 890kg/m
3
    1000 kg 64,00 

21 energia elektryczna/dla górnictwa i koksownictwa MWh 20,00/3,00 

22 alkohol etylowy hl 100% vol. 5704,00 

23 piwo hl 
o
Plato 7,79 

24 wino hl 158,00 

25 napoje fermentowane hl 158,00 

26 cydr i perry o mocy  5% obj. hl 97,00 

27 wyroby pośrednie hl 318,00 

28 papierosy 
1000szt+maks ceny 

detal 
206,76 + 31,41% 

29 tytoń do palenia 
kg + maks. ceny detal. 141,29 +31,41% 

30 cygara i cygaretki kg 393,00 

31 samochody osobowe 

o pojemności silnika > 2000 cm
3
 

podstawa opodat. 18,6% 

32 samochody osobowe pozostałe podstawa opodat. 3,1% 

33 susz tytoniowy kg 229,32 

34 wyroby nowatorskie
*) kg + maks. ceny detal. 

0 

35 płyn do papierosów elektronicznych
*) 

ml 0 

*) od dnia wejścia w życie ustawy z dnia 12 grudnia 2017 r. o zmianie ustawy o podatku akcyzowym 


