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PODATKI EKOLOGICZNE 

W POLSCE NA TLE 

INNYCH KRAJÓW UNII 

EUROPEJSKIEJ
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CELE ARTYKUŁU I REFERATU

1. Porównanie wielkości środków 

pochodzących z podatków 

ekologicznych w Polsce i w UE?

2. Porównanie form „opodatkowania 

ekologicznego” w Polsce i w 

wybranych krajach UE.
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NAJNOWSZA INTERPRETACJA 

[EUROSTAT]

Podatki powiązane ze 

środowiskiem 

(Environmentally

related taxes)
Tu też opłaty ekologiczne !
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PODATEK ZWIĄZANY ZE 

ŚRODOWISKIEM

oznacza podatek lub opłatę, dla 
których podstawą opodatkowania 

jest jednostka fizyczna czegoś, 
co ma udowodniony określony 

negatywny wpływ na środowisko 
[i który jest uznawany za 

podatek w systemie ESA 95].
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Udział podatków ekologicznych w dochodach 

z podatków ogółem w 2013 r. (w %)
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Udział podatków ekologicznych w dochodach 

z podatków ogółem w 2013 i 2007 r. (w %)
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Wysokość podatków ekologicznych w relacji 

do PKB w 2013 r. (w %)
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Wysokość podatków ekologicznych w relacji 

do PKB w 2013 i 2007 r. (w %)
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Podatki ekologiczne w Polsce

1. Akcyza na produkty szkodliwe dla środowiska 
(paliwa do celów opałowych, ..napędowych, 
gaz LPG, energia elektryczna, samochody, 
oleje smarowe)

2. Opłaty celne na produkty szkodliwe dla 
środowiska (paliwa i oleje mineralne itp., 
pojazdy, statki powietrzne, jednostki 
pływające itp.)

3. Podatek od środków transportowych

4. Opłaty rejestracyjne i ewidencyjne pojazdów

5. Opłaty za korzystanie ze  środowiska (emisja 
gazów i pyłów, odprowadzanie ścieków, 
pobór wód)

6. Opłaty produktowe (opakowania, oleje 
smarowe, opony, baterie i akumulatory)10



Podatki ekologiczne w Polsce

7. Opłaty za zużyty sprzęt elektryczny i 

elektroniczny

8. Opłaty za usuwanie drzew i krzewów

9. Opłaty za brak sieci zbierania 

wyeksploatowanych pojazdów

10. Opłaty za substancje zubożające warstwę 

ozonową

11. Opłaty zastępcze za niewykupienie wymaganej 

ilości energii odnawialnej

12. Opłata paliwowa
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GRUPY RODZAJOWE 

PODATKÓW EKOLOGICZNYCH

1. Podatki energetyczne

2. Podatki transportowe

3. Podatki od zanieczyszczeń 

+ …od korzystania z 

zasobów
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Struktura wysokości podatków 

ekologicznych wg grup w 2013 r.
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DANIA’

podatki energetyczne

• Podatek węglowy

• Podatek siarkowy

• Podatek od energii 

elektrycznej

• Podatki od paliw [benzyna, 

oleje napędowe, opałowe i 

pochodne, gaz, węgiel i 

pochodne, gaz ziemny]
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DANIA’

wybrane podatki transportowe

• Podatek od masy samochodu 

[gospodarstwa domowe, firmy]

• Podatek rejestracyjny [samochody, 

samoloty]

• Podatek od opon

• Podatek od liczby pasażerów

• Opłata  drogowa

• Opłata recyklingowa

• Podatek od dużych jachtów
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DANIA’

wybrane podatki od zanieczyszczeń

Przedmioty opodatkowania:

• Żarówki i bezpieczniki

• Naczynia jednorazowe

• Odpady

• Torby plastikowe, papierowe itp.

• Baterie niklowo-kadmowe i akumulatory

• Rozpuszczalniki zawierające chlor

• Folia PCV

• Nawozy fosforowe
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DANIA’

podatki od zasobów naturalnych

• Podatek od wydobycia i 

importu surowców

• Podatek od poboru wody

• Podatek od ropociągów

• Podatek od węglowodorów

• Podatek korporacyjny płacony 

przez rafinerie
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ESTONIA’

podatki energetyczne

• Podatek akcyzowy od:

 Benzyn, oleju napędowego, gazu 
LPG itp.

 Paliw stałych (węgiel, koks itp.)

 Gazu ziemnego

 Innych paliw do napędu silników 
(paliwa niekonwencjonalne, olej 
roślinny, różne płynne substancje 
palne)

 Energii elektrycznej
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ESTONIA’

podatki transportowe

• Podatek od samochodów 

ciężarowych

• Opłata rejestracyjna od 

samochodów
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ESTONIA’

podatki od zanieczyszczeń

• Opłata od zanieczyszczenia 

powietrza (m.in. SO2, CO, CO2, 

metale ciężkie itd.)

• Opłata od zanieczyszczenia wód 

(substancje organiczne, 

komponenty fosforowe i azotowe, 

zawiesiny itd.) 

• Opłata za składowanie odpadów

• Podatek akcyzowy od opakowań
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ESTONIA’

podatki od zasobów naturalnych

• Opłata za pobór wód

• Opłaty od 

rybołówstwa
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RUMUNIA’

główne podatki energetyczne

• Opłata celna od importowanych 
produktów energetycznych

• Specjalny podatek rozwojowy 
obciążający taryfy za energię 
elektryczną i cieplną

• Akcyza od sprzedaży produktów 
energetycznych

• Akcyza od sprzedaży energii 
elektrycznej
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RUMUNIA’

główne podatki transportowe

• Akcyza od importu samochodów 

osobowych

• Akcyza od sprzedaży samochodów 

osobowych produkowanych w kraju

• Opłata ryczałtowa za użytkowanie dróg 

publicznych

• Podatek od środków transportu

• Podatek od pierwszej rejestracji pojazdu 

silnikowego

• Specjalny podatek od importu 

samochodów
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RUMUNIA’

podatki od zanieczyszczeń

• Akcyza od importu urządzeń 

klimatyzacyjnych

• Podatek od działalności 

niebezpiecznych dla zdrowia

• Opłaty za emisję z pojazdów 

spalinowych

• Opłaty za emisję do powietrza z 

działalności przemysłowej

• Opłata opakowaniowa

• Ekopodatek od toreb na zakupy z 

materiałów nieodnawialnych 24



RUMUNIA’

podatki od zasobów naturalnych

• Podatek od ropy naftowej i gazu 

ziemnego

• Podatek od poszukiwania i 

wydobywania kopalin

• Odpis od wartości sprzedaży 

drewna (na potrzeby przemysłu)
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WAŻNIEJSZE KONKLUZJE:

• Oba główne wskaźniki dla PL zbliżone do 

średniej UE.

• W stosunku do średniej UE mały udział 

podatków transportowych „kosztem” –

energetycznych.

• W porównywanych krajach występują 

podatki od składowania odpadów i od 

kopalin- w Polsce nie zaliczane do „… 

związanych ze środowiskiem”.

• … pewne specyficzne rozwiązania w 

zakresie podatków ekologicznych. 26



DZIĘKUJĘ ZA UWAGĘ !

Piotr MAŁECKI

Zakład Ekonomiki Ochrony Środowiska

Katedra Polityki Przemysłowej i Ekologicznej

Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie

e-mail: maleckip@uek.krakow.pl

maleckipp@gmail.com
27

mailto:maleckip@uek.krakow.pl
mailto:maleckipp@gmail.com

