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RozlICzEnIa PodaTkowE PRoSumEnTów EnERgII odnawIalnEj 

1 1  Rozliczenia podatkowe prosumentów  Rozliczenia podatkowe prosumentów 
energii odnawialnej – po zmianachenergii odnawialnej – po zmianach

Z dniem 1 kwietnia 2022 r. weszły w życie przepisy określające nowy system 
rozliczania nadwyżek energii elektrycznej produkowanej przez prosumentów. 
Warto w związku z tym pochylić się nad podatkowymi aspektami związany-
mi z produkowaniem energii elektrycznej z wykorzystaniem mikroinstalacji 
fotowoltaicznych.

1. nowe zasady rozliczeń1. nowe zasady rozliczeń
1 kwietnia 2022 r. zaczęły obowiązywać przepisy określające nowe rozwiązanie polega-
jące na wartościowym rozliczeniu energii wyprodukowanej przez prosumenta w oparciu 
o wartość energii ustaloną docelowo według ceny z Rynku Dnia Następnego (RDN), czyli 
tzw. net-billing. Nowe rozwiązanie zastąpiło dotychczas obowiązujący system opustów, 
przy czym dotychczasowi prosumenci, jak również ci, którzy do 31 marca 2022 r. złożyli 
kompletne i poprawne zgłoszenie do Operatora Sieci Dystrybucyjnej (OSD) o przyłącze-
nie mikroinstalacji do sieci, pozostali w systemie opustów (mogą z niego korzystać przez 
okres kolejnych 15 lat).

Tabela. Prosument w systemie opustów a prosument w systemie net-billingu 
– porównanie

Prosument w systemie opustów Prosument w systemie net-billingu

Prosument:
	■  korzysta z systemu opustów w proporcji 1:0,8 

(w przypadku mikroinstalacji prosumenta nie 
większej niż 10 kWp) lub 1:0,7 (w przypadku 
mikroinstalacji prosumenta większej niż 10 kWp)  
–  rozliczenie ilościowe wyprodukowanej energii,

	■  nie ponosi kosztów opłaty dystrybucyjnej zmien-
nej,

	■  może rozliczać nadwyżkę energii przez 12 mie-
sięcy,

	■  korzysta z rozliczeń w systemie opustów przez 
15  lat, ale może dobrowolnie podjąć decyzję 
o przejściu na rozliczenie w systemie net-billingu

Prosument:
	■  rozliczany jest w systemie net-billingu  –  rozlicza-

nie wartościowe nadwyżek energii,
	■ ponosi koszty opłaty dystrybucyjnej zmiennej,
	■  może rozliczać nadwyżki wyprodukowanej energii 

przez 12 miesięcy,
	■  jest zwolniony z obowiązku odprowadzania po-

datku dochodowego (PIT), akcyzy oraz VAT

 

Wskazać przy tym należy, że przepisy określające nowy system rozliczeń weszły w ży-
cie 1 kwietnia 2022 r., jednak do końca czerwca 2022 r. wszyscy prosumenci będą się jesz-
cze rozliczać z zastosowaniem systemu opustów. Dopiero od 1 lipca 2022 r. prosumenci, 
którzy nie nabyli prawa do stosowania systemu opustów, będą się rozliczać w systemie 
net-billingu.




