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Nowe zasady opodatkowania wydobycia
w´glowodorów

Tomasz Zaleski – doradca podatkowy, partner

Anna Zi´ba – doradca podatkowy, adwokat (Nowy Jork)

Pod koniec lutego 2013 r., Ministerstwo Finansów og∏osi∏o projekt ustawy o specjalnym podatku w´glowodorowym. Projekt

wprowadza równie˝ zmiany do obowiàzujàcej od 2012 r. ustawy o podatku od wydobycia niektórych kopalin rozszerzajàc jej zakres

zastosowania o wydobycie ropy naftowej oraz gazu ziemnego. 

Obecnie, projekt ustawy jest na etapie uzgodnieƒ mi´dzyresortowych. W projekcie przewidziano stosunkowo d∏ugie vacatio

legis – oczekiwany termin wejÊcia w ˝ycie ustawy to 1 stycznia 2015 r. Tym niemniej, ju˝ teraz warto przyjrzeç si´ bli˝ej kluczowym

za∏o˝eniom ustawy, gdy˝ jej wejÊcie w ˝ycie b´dzie si´ wiàza∏o dla podmiotów dzia∏ajàcych w bran˝y wydobywczej ze znacznym

zwi´kszeniem nale˝noÊci publicznoprawnych. 

Zdaniem Ministerstwa Finansów po zmianach w systemie podatkowym ∏àczna wysokoÊç obcià˝eƒ finansowcy wzroÊnie z 21% do

40%.

Po wejÊciu w ˝ycie ustawy, podmioty zajmujàce si´ wydobyciem w´glowodorów, oprócz podatku dochodowego od osób prawnych,

podatku od nieruchomoÊci, op∏aty za wydanie koncesji, wynagrodzenia za u˝ytkowanie górnicze, op∏aty eksploatacyjnej za 

wydobywanà kopalin´ wed∏ug nowych, wy˝szych stawek, zap∏acà równie˝ podatek w´glowodorowy oraz podatek od wydobycia ropy

naftowej i gazu ziemnego.  

Podatek w´glowodorowy

Projekt ustawy wprowadza nowy podatek - podatek w´glowodorowy. Zgodnie z za∏o˝eniami projektu, podatnikiem tego podatku

b´dzie przedsi´biorca prowadzàcy dzia∏alnoÊç wydobywczà w´glowodorów.
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Podstawà opodatkowania b´dzie zysk z dzia∏alnoÊci wydobywczej w´glowodorów, opodatkowany wed∏ug stawki 12,5% lub 25%.

Podatnicy zobowiàzani b´dà sk∏adaç miesi´czne deklaracje (wy∏àcznie za pomocà Êrodków komunikacji elektronicznej) oraz wp∏acaç

miesi´czne zaliczki na podatek. 

Podatek od wydobycia ropy naftowej i gazu ziemnego

Projekt ustawy rozszerza zakres zastosowania ustawy o podatku od wydobycia niektórych kopalin o rop´ naftowà i gaz ziemny, majàcej

do tej pory zastosowanie tylko do wydobycia miedzi i srebra.

Stawki podatku od wydobycia gazu ziemnego wyniosà 1,5%  i 3%, a od ropy naftowej 3% i 6%, w zale˝noÊci od w∏aÊciwoÊci z∏o˝a. 

Op∏ata eksploatacyjna

Zwi´kszenie obcià˝eƒ publicznoprawnych przewiduje równie˝ projekt zmian w ustawie prawo geologiczne i górnicze przedstawione

przez Ministerstwo Ochrony Ârodowiska.

Zgodnie z projektem, op∏ata eksploatacyjna za 1000 m3 gazu ziemnego wysokometanowego wyniesie 24 z∏ (obecnie 6,06 z∏), 

pozosta∏ego gazu 20 z∏ (obecnie 5,04 z∏), a za ton´ ropy naftowej 50 z∏ (obecnie 35,87 z∏). 

Inne zmiany

Co istotne, koncesja na wydobywanie w´glowodorów ze z∏ó˝ b´dzie mog∏a zostaç przyznana wy∏àcznie podmiotowi prowadzàcemu

dzia∏alnoÊç w formie spó∏ki akcyjnej. Dla podmiotów prowadzàcych obecnie dzia∏alnoÊç wydobywczà w innej formie prawnej (np. 

w formie spó∏ki z ograniczonà odpowiedzialnoÊcià) b´dzie oznacza∏o koniecznoÊç zmiany formy prawnej. 
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