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W 2023 r. wprowadzono kolejne zmiany w systemie dokumentowania obrotu 
wyrobami węglowymi. Od rozliczenia za styczeń 2023 r. stosujemy nowy wzór 
deklaracji AKC-WW/AKC-WWn, który będzie przeznaczony również do nabyć 
wewnątrzwspólnotowych. Ponadto umożliwiono, aby deklaracje dotyczące wy-
robów węglowych składać za okresy miesięczne bądź kwartalne. Wybór okre-
su rozliczeniowego zależy tylko od podatnika. W przypadku nabyć wewnątrz-
wspólnotowych zrezygnowano ze stosowania AKC-UA(1) i AKC-UAKZ(1)na rzecz  
nowej deklaracji AKC-WW/AKC-WWn. W publikacji w kompleksowy sposób 
omawiamy zasady obrotu węglem w 2023 r.

W przypadku obrotu wyrobami węglowymi najdotkliwszymi konsekwencjami popełnia-
nych błędów są oczywiście utrata prawa do stosowania zwolnienia i obowiązek zapłaty 
akcyzy. Dlatego warto szczegółowo zapoznać się z ciążącymi na podatnikach obowiązka-
mi w zakresie obrotu wyrobami węglowymi.

Najważniejszą kwestią jest jednak to, że wyroby węglowe podlegają opodatkowaniu akcy-
zą tylko i wyłącznie wtedy, gdy są przeznaczone do celów opałowych.

Tabela.�Wykaz�wyrobów�węglowych

Poz. w zał. nr 1  
do ustawy akcyzowej Kod CN Nazwa wyrobu

19 ex 2701 węgiel, brykiety, brykietki i podobne paliwa stałe wytwarzane 
z węgla – jeżeli są przeznaczone do celów opałowych

20 ex 2702 węgiel brunatny (lignit), nawet aglomerowany, z wyłącze-
niem gagatu – jeżeli jest przeznaczony do celów opałowych

21 ex 2704 00 koks i półkoks, z węgla, węgla brunatnego (lignitu) lub torfu, 
nawet aglomerowany, węgiel retortowy – jeżeli są przezna-
czone do celów opałowych

Jeśli zatem węgiel będzie przeznaczony do innego celu niż opałowy, to nie będzie podle-
gał opodatkowaniu akcyzą. Ponadto przy jego obrocie nie będą wymagane żadne dodat-
kowe dokumenty.

PRZYKŁAD
Przy zakupie węgla brunatnego w celu wytwarzania podściółki dla roślin (przez zmie-
szanie z ziemią ogrodową), a więc przy zakupie z przeznaczeniem na cele inne niż 
opałowe, węgiel nie jest wyrobem akcyzowym. Co za tym idzie – nie ma żadnych prze-
pisów nakazujących wystawienie czy przyjęcie innych dokumentów lub ewidencjono-
wanie inne niż przy sprzedaży np. piasku. Aby jednak nie mieć problemów w przypadku 




