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OPŁATA ZASTĘPCZA JAKO KOSZT BEZPOŚREDNIO ZWIĄZANY Z PRZYCHODAMI 

 

Zwracamy Państwa uwagę na zmienioną w ostatnim czasie linię interpretacyjną organów 

podatkowych w zakresie rozliczenia w kosztach podatkowych wydatków z tytułu opłaty zastępczej. 

 

Opłatę zastępczą uiszczają przedsiębiorstwa zajmujące się sprzedażą energii odbiorcom końcowym, 

przyłączonym do sieci na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, które nie przedstawiły do umorzenia 

Prezesowi Urzędu Regulacji Energetyki świadectw pochodzenia energii z odnawialnych źródeł energii. 

Opłata zastępcza wpłacana jest do dnia 31 marca każdego roku za poprzedni rok kalendarzowy. 

 

W kwestii rozliczenia wydatków z tytułu opłaty zastępczej organy podatkowe od wielu lat w 

wydawanych przez siebie interpretacjach indywidualnych prawa podatkowego opowiadały się za 

uznaniem przedmiotowych wydatków za koszty pośrednio związane z przychodami. 

 

Począwszy od 2016 roku organy podatkowe jednolicie prezentują odmienne stanowisko, zgodnie z 

którym wydatki z tytułu opłaty zastępczej stanowią koszty uzyskania przychodu bezpośrednio 

związane z przychodami. Oznacza to, że podatnicy powinni dla celów podatkowych rozpoznawać 

koszty związane z uiszczaniem opłaty zastępczej w roku podatkowym, w którym osiągnęli przychody 

ze sprzedaży energii a nie w roku poniesienia przedmiotowej opłaty (interpretacje: 2461-IBPB-1-

2.4510.903.2016.1.ANK, 1462-IPPB5.4510.1003.2016.1.RS, 1462-IPPB5.4510.870.2016.2.BC). 

 

Aktualna linia interpretacyjna pokrywa się ze stanowiskiem prezentowanym w wyrokach sądów 

administracyjnych, zgodnie z którym wydatki z tytułu opłaty zastępczej należy wiązać w sposób 

bezpośredni z przychodami osiągniętymi w danym roku. 

 

Jeżeli powyższe zagadnienie dotyczy Państwa działalności i są Państwo zainteresowani naszą 

pomocą w przedmiotowym zakresie, uprzejmie prosimy o kontakt z Państwa opiekunem lub naszym 

sekretariatem. 
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Powyższy Newsletter stanowi informację o charakterze ogólnym, jego celem jest dostarczenie Państwu na bieżąco informacji o 

zmianach w prawie podatkowym, interpretacjach organów podatkowych, rozwoju linii orzeczniczej oraz ciekawych 

komentarzach. 

Doradztwo Podatkowe WTS&SAJA nie ponosi prawnej odpowiedzialności za żadne działania lub zaniechania podjęte w wyniku 

powyższych informacji. 
 


