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Zgodnie z poleceniem Pani PoseJ Marzeny Okly - Drewnowicz przesylam odpowiedz
na interpelacj^ w sprawie dodatku energetycznego.
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W oc^owiedzi na interpelacj? posla Pana Artura Gierady oraz grupy posiow w sprawie
dodatku energetycznego informuj^ co nasttjpuje.

1. Nowelizacja ustawy - Prawo energetyczne wprowadzajqc rozwiqzania dotycz^ce odbiorcow
wrazliwych nie uwzgl^dnila zmiany ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od
osob fizycznych (Dz. U . z 2012 r. poz. 361, z pozn. zm.) polegaj^cej na dodaniu zwolnienia
przedmiotowego obejmuj^cego w\v. swiadczenie.
W

konsekwencji

w

odroznieniu

od

dodatku

mieszkaniowego,

ktory jest

zwolniony

z opodatkowania, dodatek energetyczny stanowi podlegajqcy opodatkowaniu przychod z innych
zrodel, o ktorym mowa w a r t . 10 ust. I pkt 9 w z w i ^ k u z art. 20 ust. 1 ustawy o podatku
dochodowym od osob fizycznych.
W swietle powyzszych rozwi^zari, w celu zrownania sytuacji prawnopodatkowej podatnikow
otrzymuj^cych wsparcie zwi^zane z zaspokojeniem wlasnych potrzeb mieszkaniowych, t j . osob,
ktorym przyznano dodatek mieszkaniowy i ktore w zwiqzku z tym mog^ - jako odbiorcy
wrazliwi energii elektrycznej - ubiegac si? o otrzymanie dodatku energetycznego. Minister
Finansow podj^i decyzj? o wydaniu rozporzqdzenia, na podstawie ktorego dokona zaniechania
poboru podatku dochodowego od dodatku energetycznego wyplaconego w 2014 r. Projekt tego
rozporzqdzenia jest obecnie przedmiotem uzgodnieh mi^dzyresortowych.
Po wejsciu w zycie omawianego aktu normatywnego podmioty dokonuj^ce wyplaty dodatku
energetycznego nie b^d^ obowi^zane do sporz^dzenia i przekazania rocznej informacji PIT-8C,
o ktorej nowa w art. 42a ustawy o podatku dochodowym od osob fizycznych.
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2. Na podstawie art. 1 iisl. 1 pkt. i lit. a ustawy

dnia 16 listopada 2006 r. o oplacic skarbowcj

(Dz. U. z 2012 r. poz. 1282, z pozn. zm.) oplacic tej podlega, w sprawach indywidualnych z
zakresu administracji publicznej, dokonanie czynnosci urz^dowej na podstawie zgloszenia !ub
na vvniosck (\v tym wydanic decyzji). Stosownie do ust. 53 Cz<^sci 1 zaljjcznika do ustawy o
oplacic skarbowcj oplacie tcj, w wysokosci 10 zl, podlega decyzja inna niz wymieniona w t y m
zalqczniku, do ktorej majq zastosowanie przepisy Kodeksu posl^powania administracyjnego.
Zgodnie natomiast z art. 5c ust. 1 ustawy z dnia 10 kwictnia 1997 r. - Prawo energetycznc (Dz.
U. z

2012 r. poz. 1059, z pozn. zm.) odbiorcy wrazliwemu energii elektrycznej przysiuguje

zryczahowany dodatek energetyczny. Przcpisem art. 5d w w . ustawy
unomiowano,

ze

dodatek

przyznaje

wojt,

burmistrz

lub

- Prawo energctyczne
prezydent

miasta,

w drodze decyzji. na wniosek odbiorcy wrazliwego energii elektrycznej. Innego rozwi^zania
ustawa nie przewiduje.
W konsekwencji tego, ze decyzje w sprawie przyznania dodatku energetycznego wydawane sq
na wniosek oraz stosuje si<;; do nich przepisy Kodeksu posl^powania administracyjnego,
podlegajt} one oplacie skarbowcj.
Majqc na wzgl^dzie eel dodatku energetycznego. jakim jesl efektywna pomoc ze strony paiistwa
adresovvana do odbiorcy wrazliwego energii elektrycznej, vv dniu 13 lutego br. Minister Finansuvv
podpisal rozporzqdzenie w sprawie zaniechania

poboru oplaty skarbowcj i zostalo

one

przekazane do opublikowania w Dzienniku Ustaw.
Powyzsza regulacja zakiada zaniechanie poboai oplaty skarbowcj od wszystkich decyzji w
sprawie przyznania dodatku energetycznego wydawanych na wnioski zlozone od 1 stycznia do
31 grudnia 2014 r. Przewiduje si?, zc rozporzqdzenie wejdzie w zycie po upfywic 3 dni
od daty jego ogloszenia w Dzienniku Ustaw".
3. Zgodnie z art. 5("ust. 3 ustawy z dnia 26 lipca 2013 r. o zmianie ustawy - Prawo energelyczne
oraz niektorych innych ustaw (Dz. U . z 2013 r., poz. 984) przy uslalaniu wysokosci dolacji
eelowej na realizacj? dodatku energetycznego

uwzgl^dnia sit^ koszty wyplacania dodatku

energetycznego odbiorcom wrazHwym energii elektrycznej, w wysokosci 2% Igcznej kwoty
dotacji wyplaconych w gminie. Podkreslic nalezy, ze beneficjentem dodatku energetycznego jest
ta sama osoba fizyczna, ktora jest beneficjentem wsparcia w postaci dodatku mieszkaniowego.
Ocen^

spelnienia

przez

osob?

fizycznq kryteriow przyznania

dodatku

mieszkaniowego

przeprowadza gmina w procedurze przyznawania dodatku mieszkaniowego. Ewcntualne koszty
administracyjne z tym zwiqzane pokrywa gmina ze srodkow wlasnych, gdyz wsparcie w postaci

dodatkow mieszkaniowych jest zadaniem wlasnym gminy. Nalezy zauwazyc, ze koszty te nic
\vyst9puj^} juz przy przyznawaniu dodatku encrgetycznego,
otrzymania

dodatku

encrgetycznego

jest

pozylywna

gdyz warunkiem koniccznym
decyzja

w

zakrcsie

dodatku

mieszkaniowego.
Wraz z przejtjciem przez gminy wyplat dodatkow mieszkaniowych jako zadania wlasnego - od
1.01,2004r. w ramach relbrmy samorz^dowej - zwiekszony zostal udziai gmin we wpfywach z
podatku dochodowego od osob prawnych z 5% do 6,71%, a z podatku od osob fizycznych z
27,6% do 39,34%, to jest w wysokosci pozwaiajijcej sfmansowac nowe zadania gmin, Iqcznie z
ich koszlami administracyjnymi, w tym syslemu dodatkow mieszkaniowych. W zw}qzku

z

powyzszym, zwazywszy ze osoby pobierajijce dodatek energetyczny slanowiq czi^sc grupy
bencllcjentow dodatkow mieszkaniowych, nalezy przyjqc, ze koszty administracyjne z tytuJu
nowcgo rodzaju swiadczenia w poslaci zryczahowanego dodatku encrgetycznego nie sq w peini
nowymi, gdyz jak wskazano powyzej, czynnosci te
przyznania

dodatku

mieszkaiiiowego

w

ramach

spojne w zasadniczej cz^sci z zadaniem
kosztow

administracyjnych

dotyczqcych

przyznania dodatku mieszkaniowego. Stqd tez rozmiar ewentualnych kosztow dodatkowych w
wysokosci 2 % Iqcznej kwoty dolacji wyplaconych w gminie nie powinien budzic zastrzezen.
4. Zgodnie z art. 5g ust. 1 ustawy z dnia 26 lipca 2013 r. o zmianie ustawy - Prawo energetyczne
oraz niektorych innych ustaw (Dz. U . z 2013 r., poz. 984) wojewodowie przekazujq dolacje
gminom w granicach kwot okreslonych na ten eel w budzecie panstwa. A r t . 33 ust.l przywolanej
ustawy okresla maksymalny limit wydatkow z budzctu panstwa przeznaczonych

na wyplat?

dodatkow energetycznych. W swietle obovviqzujqcych przepisow, przy ustaianiu dotacji celowej
na realizacj? wyplaty dodatku encrgetycznego. Minister Finansow jest zobowiqzany do realizacji
zapisow ustawy, w ktorcj nie ma podstaw prawnych do zabezpieczenia srodkow na obslug9
procesu rozliczania tej dotacji przez wojewodow.

